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innehållsförteckning 

inledning
Gislaveds kommuns miljöbokslut är ett underlagsmaterial till kommunens årsredovisning som beskriver
kommunens samlade miljöarbete under 2013. Miljöbokslutet redovisar kommunens miljöarbete utifrån de
nationella miljömålen för att harmonisera med regionalt
och nationellt miljöarbete. Gislaveds kommuns miljöarbete berörs av 14 av de 16 nationella miljömålen.
Undantagna är miljömålen Storslagen fjällmiljö och Hav
i balans samt levande kust- och skärgård. En indelning
av miljömålen har gjorts i fyra grupper; Klimat, luft och
hälsa, Vatten, God bebyggd miljö och Landskap, djur
och växter. Några av miljömålen förekommer i flera
grupper. Utöver dessa grupper finns också ett avsnitt
om övergripande miljöarbete och interna miljöarbeten
och projekt. I miljöbokslutet görs också bedömningar
ur ett kommunalt perspektiv över måluppfyllelsen för
några av miljömålen eller för delar av miljömålen.

- Gislaveds kommun ska arbeta för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle med en god livsmiljö utifrån ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
- Gislaveds kommun ska medverka till att uppnå de
nationella och regionala miljömålen.
I miljöbokslutet redovisas delar av det arbete som syftar till att uppfylla ovanstående övergripande mål.

Av Gislaveds kommuns övergripande mål berör följande särskilt miljöarbetet:
- Gislaveds kommun ska i samverkan med närliggande kommuner ha god infrastruktur i form av järnvägar, vägar och GC-vägar samt nät för IT och VA.
- Gislaveds kommun ska ha en väl fungerande kollektivtrafik, oberoende av administrativa gränser.
- Gislaved kommun ska erbjuda en miljö som skapar
trygghet och säkerhet.
- Gislaveds naturtillgångar – skogarna, sjöarna och
varierande landskap – ska utvecklas och användas
för boende, rekreation och upplevelser.

Bro över Västerån

 inledning

4

övergripande miljöarbete
Gislaveds kommun bedriver ett mångskiftande miljöarbete inom många ämnesområden och verksamheter.
Vägledande och styrande är förutom lagstiftningen en
rad nationella, regionala och kommunala mål, strategier och program. Men den internationella dimensionen
påverkar också. Tydligast är det där olika EU-direktiv
omsätts i svensk lagstiftning, exempelvis ramdirektivet
för vatten eller EU:s kemikalielagstiftning REACH. Också EU:s långsiktiga miljömål i Europa 2020 påverkar
alltmer nationella prioriteringar som styr insatser på lokal nivå. Där sker styrningen via stöd från EU:s fonder
och program som avsatts för europeisk utveckling. I
och med att besluten om hur EU:s nya programperiod
kommer att utformas har dröjt så råder viss osäkerhet
över framtiden.

Det kommunala miljöarbetet styrs av kommunens egna
långsiktiga ställningstaganden i strategiska dokument
som exempelvis kommunens översiktsplan, klimatoch energistrategierna samt avfallsplan. Till de strategiska dokumenten är ofta åtgärdsprogram knutna.
Under året har arbetet med att ta fram strategier och
åtgärder för gång- och cykelvägar i kommunen varit en
viktig del i att utveckla tidigare åtaganden i klimat- och
energistrategierna. Särskilda insatser och åtgärder kan
också formuleras som konkretiserade mål i kommunens årliga mål och budgetbeslut. Uppföljning görs
dels i kommunens generella måluppföljningssystem
samt i form av ett särskilt miljöbokslut.

Samlande för allt miljöarbete är de nationella miljömålen som också omsatts i regionala miljömål och strategier. En del av det kommunala miljöarbetet är att delta
i det regionala åtgärdsarbetet och att omsätta och
införa detta på lokal nivå. De gemensamma åtgärdsprogrammen framförallt inom vattenområdet har drivits
vidare under året.

Skivebo kvarn

I länet finns ett klimatråd med representanter för länsstyrelse, kommuner, näringsliv och organisationer.
Avsikten är att driva länets arbete med att nå länets
långsiktiga mål för klimat och energi. Till klimatrådet
har också fokusgrupper inom olika ämnesområden
knutits i vilka kommunen deltar. Under 2013 har flera
olika åtgärdsförslag från klimatrådet diskuterats bland
kommunerna, bland annat frågan om en helt fossilbränslefri kommunal personbilsflotta till 2020. Det
regionala arbetet är också en viktig del i samarbetet
mellan GGVV-kommunerna i strategiska miljöfrågor.
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övergripande miljöarbete
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klimat , luft och hälsa

Bedömning måluppfyllelse 
Växthusgasutsläppen har minskat litegrann, men
långt ifrån tillräckligt. Den mest påverkande sektorn i
kommunen är transportsektorn. Kommuninvånarnas
genomsnittliga körsträcka ligger högre än både rikets
och länets.
Bedömning åtgärdsarbete 
Åtgärdsarbetet har ökat på flera områden, utbyggnad
av fjärrvärme, energieffektiviseringsåtgärder och fler
miljöbilar i den kommunala organisationen är exempel
på detta. För att uppnå långsiktiga kommunala och
nationella mål krävs ett kraftigt utökat åtgärdsarbete
framförallt inom transportsektorn.
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Växthusgasutsläpp
Växthusgaser är gaser i atmosfären som bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorföreningar.
Koldioxiden är den viktigaste växthusgasen eftersom det
är den växthusgas som vi släpper ut mest utav.
På grund av en viss eftersläpning i energi- och klimatstatistiken redovisas här statistiken för år 2011. Från år
2010 till år 2011 har växthusgasutsläppen i Gislaveds
kommun minskat med två procent. Utsläppsmängden
för år 2011 ligger på 157 000 ton. Av detta står koldioxiden för 63 procent. Enligt kommunens klimatstrategi ska Gislaveds kommuns koldioxidutsläpp år 2020
inte vara högre än 2,5 ton per invånare och år. Som
visas i diagram 1 ligger kommunen för närvarande på
3,4 ton per invånare och år, vilket är en liten minskning
från föregående år.
Som syns i tabell 1 står transportsektorn med stor
marginal för de största utsläppen av växthusgaser.
Jordbrukssektorn kommer på andra plats och energiförsörjningen på tredje plats. Arbetet med att effektivisera och ställa om energisektorn har gett resultat vilket
bland annat visar sig i att mängden olja som levereras
till kommunen har minskat (se diagram 2). För att kommunen ska nå sina uppsatta klimatmål är det i första
hand insatser för att minska transportsektorns utsläpp
som behövs.
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Tabell 1

Halten av växthusgaser i atmosfären ska
i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.

U tsläpp av växthusgaser 2011
- S ektorsfördelning
T ransporter

41,6%

J ordbruk

24,2%

E nergiförsörjning

18,7%

A rbetsmaskiner

7,4%

I ndustriprocesser

3,6%

A vfall

3,2%

och avlopp

L ösningsmedel

1,2%

Källa: RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Nationella emissionsdatabasen.

Diagram 2

begränsad klimatpåverkan

Diagram 1

Ingående miljömål: Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö.
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Diagram 3

Trafikens miljöpåverkan
I Gislaveds kommun finns det 15 310 personbilar, cirka
11 procent av dem är miljöbilar. I snitt har våra kommuninvånare kört cirka 770 mil per person under år
2012. Som synes i tabell 2 är detta ett snitt som ligger
över både riket och länet. Att köra mycket bil har varit
en bestående trend inom kommunen, en trend som
visat sig mycket svår att bryta.
Mängden levererad bensin och diesel har minskat från
år 2011 till 2012. Minskningen av mängden bensin har
varit ganska rejäl utan att vare sig diesel eller etanolleveranserna har ökat (se diagram 4).

K örsträcka
Tabell 2

Diagram 4

Källa: RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Nationella emissionsdatabasen.

mil per invånare

2011

2012

R iket

667

658

J önköpings L än

728

720

G islaveds

773

771

760

752

kommun

N orrbottens

län

Källa: RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Nationella emissionsdatabasen. (Uppdaterad data från föregående år)
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Tabell 3

A ntal

Resande i den kommunala organisationen

resor med kommunala kollektivtrafikkort

A rbetsplats

A ntal

resor

H emtjänst N orr 2

116

S ocialpsykratiatrin

51

K ulturförvaltningen

25

K ommunstyrelseförvaltningen

15

AMO

14

G ullviveskolan

11

B ygg -

10

och miljöförvaltningen

G ymnasiet

5

IFO

4

S ocialförvaltningen
Ö vriga

stab

kommunala versamheter

4
24

Gislaveds kommun jobbar kontinuerligt med att minska
antalet resor som görs med bil i tjänsten för att istället
öka andelen resor med kollektivtrafik och/eller cykel.
I kommunhuset finns både vanliga cyklar och elcyklar
som används för tjänsteresor inom Gislaveds tätort.
För att underlätta för kommunanställda att åka kollektivt finns det på sex olika platser i Gislaved, Anderstorp
och Smålandsstenar kollektivtrafikkort utplacerade
som kan användas vid resor i tjänsten. Under året har
omkring 279 sådana resor genomförts, vilket är en
ökning med 39 resor jämfört med föregående år. Hur
många resor de olika verksamheterna gjort med kollektivtrafikkorten visas i tabell 3.
Fem verksamheter, Hemtjänsten Norr 1, Gislow Navet,
Mariagården rehab, Assistentteamet och Gislaveds
bibliotek, har under året haft en elcykel till låns. Detta
för att prova på om en elcykel skulle fungera att använda i deras verksamhet och vara ett bra komplement till
övriga transportmedel.
Under år 2013 har den nationella miljöbilsstandarden
förändrats, vilket innebär att sättet som en miljöbil definieras har förändrats. Enbart de miljöbilar som köpts
in under 2013 kan få den nya miljöbilsstandarden. När
andelen miljöbilar i den kommunala organisationen nu
mäts är denna siffra därför inte längre jämförbar med
tidigare år.

klimat , luft och hälsa
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Gislaveds kommun har som mål att 71 procent av
kommunens fordonspark ska utgöras av miljöbilar år
2014. År 2013 hade kommunen 104 personbilar och
56 lätta lastbilar. Enligt den gamla miljöbilsdefinitionen
resulterar detta i att 67 procent av personbilarna och
21 procent av de lätta lastbilarna var miljöbilar. Enligt
den nya definitionen är enbart 18 stycken av våra personbilar miljöbilar. Andelen etanol som tankas i bilpoolens etanolbilar låg år 2013 på 85 procent.

klimat , luft och hälsa

Tabell 4

M iljöbilar

A ntal

G as

25

E tanol

35

El
D iesel
Diagram 5

drivmedel

1
10

Under året har bilpoolsbilarna kört 42 572 mil, vilket är
en ökning med 4 649 mil jämfört med föregående år.
Körda mil i tjänsten med egen bil har ökat med 364 mil
och hamnade för året på 67 843 mil medan körda mil
med hyrbil har minskat lite och hamnade på 2 324 mil.
Allra mest rullar kommunens förvaltningsbilar som för
året hamnade på 192 104 mil. Totalt kördes det
304 843 mil i tjänsten under 2013, vilket motsvarar 76
varv runt jorden. Detta är en ökning på 38 814 mil sedan föregående år. Ökningen ligger främst inom socialförvaltningen, 25 623 mil. Denna ökning beror förmodligen på att kommunen tagit över hemsjukvården. Även
tekniska förvaltningen har ökat sin körsträcka med
9 218 mil. Det är dock oklart vad denna ökning beror
på. Övriga förvaltningar ligger på i princip samma
körsträcka som 2012 eller har minskat litegrann, se
diagram 5.

99
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Tabell 5
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D en

kommunala
organisationens
energimix

2013

2012

2011

El

48 %

48 %

53 %

F järrvärme

31 %

26 %

23 %

G as

20 %

22 %

20 %

O lja

1%

2%

2%

B iobränsle

-

1%

2%

långt efter sina uppsatta mål som säger att år 2020
ska 10 kommunala anläggningar vara utrustade med
solfångare.

Den totala energianvändningen i kommunen hamnade
på 1 TWh för år 2011. Detta motsvarar en energianvändning på 37 MWh per invånare vilket inte innebär
någon direkt förändring från året dessförinnan. Utav
den totala energianvändningen står elanvändningen för
51 procent, de fossila bränslena för 39 procent medan
de förnyelsebara bränslena inklusive fjärrvärmen enbart
står för 9,9 procent. Målet för Gislaveds kommun är
att 20 procent av den energi som används ska vara
förnyelsebar år 2020.

Energieffektiviseringsåtgärder inom de kommunala
verksamheterna

Energianvändning i kommunen som helhet

2013
kWh/m²

2012
kWh/m²

2011
kWh/m²

S kolor

160

161

161

F örskolor

223

193

195

Energistatistik för kommunens fastigheter

Ä ldreomsorg

195

199

189

F örvaltning

161

173

170

F ritid

238

241

210

Totalt har energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskat från 187 kWh/m2 år 2012 till 185 kWh/m2
2013. Detta kan till viss del bero på att 2013 varit något
varmare.

brukning i
kommunala
verksamheter

Diagram 6

Tabell 6

E nergiför -

Energianvändning och
produktion

Den kommunala organisationens energianvändning
består fortfarande till största delen av förnyelsebar el.
Gasanvändningen kommer succesivt att minska då
den konverteras till fjärrvärme medan fjärrvärmen i sin
tur kommer att öka. De anläggningar som fastighetsnämnden tidigare värmde med bioenergi, i egen regi,
har konverterats till fjärrvärme som också baseras på
bioenergi.
Mängden solenergi som produceras av solfångare/
solceller på kommunala fastigheter ligger på 33 MWh
för år 2013. Kommunen har enbart sofångare på en
kommunal anläggning men det finns planer på att sätta
upp solceller på Nordinskolan. Här ligger kommunen

klimat , luft och hälsa
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Till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt
med energieffektivisering i den egna verksamheten, har
regeringen beslutat om ett statligt stöd. Gislaveds kommun får ett årligt stöd på 280 000 kronor som betalas
ut av Energimyndigheten, detta för att ta fram och
genomföra energieffektiviseringsåtgärder.
Under 2013 har en hel del olika energieffektiviseringsåtgärder genomförts. Bland annat har energiförbättringar
gjorts i Smålandsstenars VA-anläggning genom att en
värmepump installerats där värmen tas ur avloppsvattnet. I Gislaveds avloppsreningsverk har nya energieffektivare våtmarkspumpar satts in. Nya ledningar
för biogas har också monterats tillsammans med en
gasfackla.
Inom belysningsområdet har åtgärder genomförts längs
Åbjörnsgatan i Gislaved där gammal belysningsarmatur
bytts ut till ny LED-belysning och längs den nybyggda
cykelbanan till Henja by där det satts upp LED-belysning. Båda belysningsanläggningarna dimras ner till
halv effekt under de senaste timmarna på dygnet. På
konstgräsplanen installerades en belysningsvakt vilket
innebär att endast behöriga kunder kan tända belysningen när de vistas på planen. När träningen upphört
släcks belysningen automatiskt.

klimat , luft och hälsa
Energirådgivning

Fjärrvärme

Energirådgivningen har förändrats under de senare
åren genom att arbetet med enskild rådgivning och
att svara på frågor minskar medan aktivt utåtriktat
informationsarbete ökar. Energirådgivningen följer en
verksamhetsplan antagen av bygg- och miljönämnden.
Under året arrangerades bland annat en ljusmässa i
februari som var välbesökt av såväl allmänheten som
av företag. Rådgivning till privatpersoner har skett vid
ett tiotal enskilda tillfällen.

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaveds tätort fortgår.
Under året har 3 450 meter ledning grävts ner, 28 nya
fastigheter har anslutit sig till nätet och värmeproduktionen
har ökat med 7,2 GWh och ligger nu på totalt 20,9 GWh.
Andelen biobränsle som eldas i fjärrvärmeverket har minskat litegrann medan andelen el och olja ökat. Detta beror
på den kraftiga utbyggnaden av fjärrvärmeleveranserna
samt att vädret i början av år 2013 var kallt.
Under året har panncentralen i Mossarp kommit till stånd.
Bygglov för centralen beviljades i mars och den 5 december startade anläggningen sin fjärrvärmeproduktion till
fjärrvärmenätet i Gislaveds tätort.
En spillvärmeinventering hos industrin, för att se hur
mycket spillvärme som uppkommer och om industrin
kan leverera spillvärme till fjärrvärmenätet, har genomförts
under året. Detta har resulterat i att företaget Megufo kommer att leverera spillvärme på cirka 1 GWh under vår och
sommar 2014.

Biogas
Kommunen har som övergripande mål att öka lokalt producerad förnybar energi och att samtidigt öka biogasanvändningen i kommunen. Reftele Biogas är ett privat initiativ av jordbrukare i Refteleområdet för att röta stallgödsel
till biogas som har haft svårt att hitta avsättning för gasen.
Därför har en utredning påbörjats kring vilken potential för
biogasframställning som finns och vilka samordningsmöjligheter som finns mellan olika verksamheter.
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Vindkraft
Tio vindkraftprojekt pågår för närvarande i Gislaveds
kommun. Ett projekt, Grimsås-Äspås, har befintligt
tillstånd men har under året påbörjat en ny process för att få bygga högre verk än det befintliga
tillståndet medger. Man vill höja verken från 150
meters totalhöjd till 200 meter. Ytterligare ett vindkraftprojekt, Bohult, har bygglov och har genomfört
miljöanmälan för tre verk men har inte påbörjat
byggnationen. Ett projekt, Trollabergen, har efter
avslag i mark- och miljödomstolen avslutats. Av de
återstående projekten är tre stycken i olika överprövningsfaser medan resterande fortfarande är under
olika stadier i ansökningsprocessen. Ett projekt för
två verk, Klämman, har under slutet av året beretts
för kommunens beslut om tillstyrkan. En utbyggnad
av alla planerade verk skulle innebära att cirka 100
vindkraftverk uppförs i eller i direkt anslutning till
kommunen. I prövnings- och överprövningsprocesser har frågor om rovfåglar och fladdermöss kommit
i allt mer fokus. Dessa kräver omfattande inventeringsarbeten och är en av anledningarna till alltmer
utdragna ansökningsförfaranden.

klimat , luft och hälsa
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luftutsläpp
Under året påbörjades samverkan mellan länets
kommuner i ett samverkansområde för luftkvalitetsövervakning med Jönköpings Läns Luftvårdsförbund som huvudman. Avsikten är att ge genom
mätningar och modelleringar övervaka luftkvaliteten
i länets tätorter. Kommuner är skyldigna att övervaka och bedöma om det finns risk för att gällande
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Under 2013
genomfördes den första omgången med modelleringar i länet. I Gislaveds kommun modellerades tio
olika gatuavsnitt i Gislaveds tätort med avseende på
kväveoxider, bensen och partiklar PM10. Inga miljökvalitetsnormer överskrids för något av ämnena.
I avsnittet av Anderstorpsvägen mellan Glasbruksrondellen och Reftelevägen överskrider halterna av
partiklar PM10 de så kallade utvärderingströsklarna,
en nivå som är en varningssignal och betyder att
konkreta mätningar ska göras. Modelleringarna är
baserade på mängden fordonstrafik innan väg 27
flyttades. Troligen kommer luftkvaliteten att förbättras på Anderstorpsvägen beroende på mindre
trafikmängder i framtiden. Nya modelleringar samt
konkreta mätningar av luftkvaliteten kommer att
göras under 2014.
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frisk luft
Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Bedömning måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är svårbedömd. I tätortsluften visar modelleringar på att partiklar kan utgöra ett problem.
Bedömning åtgärdsarbete 
Samverkansområde för luftkvalitetsmätningar har bildats
och den första omgången modelleringar är genomförda.
Underlaget för att bedöma behovet av åtgärder har kraftigt
förbättrats.

klimat , luft och hälsa

klimat , luft och hälsa
giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.
Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.

Bedömning måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen utgår från situationen med förorenad
mark. Förekomsten av misstänkt förorenade områden
är omfattande och den samlade miljöpåverkan okänd.
Bedömning åtgärdsarbete 
Åtgärdsarbetet är tidsödande, resurskrävande och
kommunen har inte någon samlad strategi för arbetet.

Miljöfarliga utsläpp
och olyckor

Mindre tillbud och olyckor förekommer. Räddningstjänsten har haft ett tiotal larm till följd av utsläpp av
farligt ämne under det gångna året. Endast i några fall
har länsor eller annat mer omfattande arbete behövts
på olycksplatsen. Flera fall av spill av mindre drivmedel eller hydraulslangar har förekommit men inga
olyckor med omfattande miljöskada har uppträtt.
Exempel på utsläpp som förekommer är det oljeläckage som skedde vid en parkeringsplats längs
väg 26 norr om Gislaved. Platsen ligger strax söder
om vattenskyddsområdet. Sannolikt har någon bytt
olja och släppt ut spilloljan på parkeringsplatsen.
Olja rann även ner i diket. Oljan på asfalten togs
omhand med absorberingsmedel och den övriga
grävdes bort.

Förorenad mark

I Gislaveds kommun finns 542 registrerade objekt
uppdelade på 41 branscher. Av dessa har 104 objekt
riskklassats enligt MIFO. I riskklass 1 finns fem
objekt och i riskklass 2 finns 40 objekt. Följande är
klass 1 objekt:
* Lacko Gardelux, Anderstorp – trikloretylenföroreningar i grundvattnet,
* fd Metallhyttan, Anderstorp – tungmetaller, olja och
trikloretylen,
* Isaberg Rapid AB, Hestra – tungmetaller, olja och
trikloretylen,
* fd Norlida impregneringsanläggning – arsenik och
kreosot med akuttoxiska halter i markytan,
* Erlandssons Metallfabrik AB, Anderstorp – trikloretylen

klimat , luft och hälsa
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Kommunen lämnade under 2013 in en ansökan om
statsbidrag för fortsatt arbete med fd Norlida impregneringsanläggning. Ansökan beviljades inte. Bland de
registrerade objekten finns cirka 30 stycken äldre avfallsdeponier som kommunen har ett eget ansvar för.
Avsikten är att påbörja en MIFO-klassning av dessa.
Förorenad mark måste också undersökas och saneras vid fastighetsöverlåtelser, planläggning och exploateringsåtgärder. Dessa typer av undersökningar
har ökat kraftigt de senaste åren. Några exempel:
* Krokodilen 17, Gislaved bygge av Netto - Sanering
utfördes 2012 och resultaten redovisades 2013.
Totalt transporterades 1 074 ton förorenade massor bort. Marken var förorenad av tungmetaller och
PAH:er. Åtgärdsmålen uppfylldes och ärendet är
avslutat.

klimat , luft och hälsa
* Uvekull 2:91 m.fl., Smålandsstenar - bygge av
Coop - Marken var förorenad med olja och tungmetaller. Sanering utfördes 2013. Totalt schaktades 400-500 ton förorenade massor bort. Ärendet
är inte slutredovisat och avslutat än.
* Vårdcentralen i Anderstorp - Markundersökning
utfördes 2013. F.d. Erlandssons Metallfabrik och
f.d. Anderstorps Armaturfabrik finns inom området.
Mark och grundvatten är förorenade med tungmetaller, PAH:er och cyanid.
* Västbo Transport AB, Åtterås 2:137 i Smålandsstenar
- Markundersökning utfördes 2013 i samband med
marköverlåtelse. Föroreningar av olja och tungmetaller påträffades.
Andra aktuella undersöknings- och saneringsobjekt är:
* F.d. Eeros Center KB i Gislaved - Sanering delvis
påbörjad av kommunen (fastighetsägare) efter att
bilskroten gått i konkurs. Området behöver undersökas ytterligare men inget har hänt under 2013.
* Enoc System AB, Älgarem - Grundvattnet i berggrunden är förorenat av trikloretylen. Dricksvattnet
till tre fastigheter renas nu i kolfilteranläggningar.
* Trioplast AB, Norra fabriken i Smålandsstenar,
Vickelsberg 3:3 - Markundersökning utfördes
2012. Rapporten behöver kompletteras och ärendet är inte avslutat.
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Sammanfattningsvis så utgör förekomst av förorenad
mark och vatten ett av Gislaveds kommuns allvarligaste miljöproblem. Förorenade områden utgör ett
hot mot hälsa och säkerhet och medför allvarliga
störningar på miljön. Föroreningsproblematiken
utgör också ett snabbt växande utvecklingshinder.
Markområden kan inte användas för sitt planerade
ändamål utan att omfattande undersökningar och
efterföljande saneringsåtgärder sätts in. När det
gäller Anderstorps tätort så är avservärda markområden nu i praktiken belagda med en ur utvecklingssynpunkt död hand.

Kemikalielagstiftningen REACH
Att inarbeta den nya kemikalielagstiftningen Reach:s
krav i verksamheterna är en utmaning för både
företagen och miljömyndigheterna. Under 2012 och
2013 pågick ett gemensamt projekt där landets
kommuner och länsstyrelser deltog. Målet med
projektet var en enhetlig och effektiv tillsyn samt en
ökad kunskap hos centrala, regionala och lokala
tillsynsmyndigheter och företag.
I Gislaved har ett antal företag besökts och den
generella bedömningen är att mycket arbete återstår
på företagen. Regelverket enligt Reach är mycket
omfattande och kemikalietillsynen kommer att i
högsta grad påverka de lokala miljömyndigheternas
tillsyn och arbete.

klimat , luft och hälsa

skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig
UV-strålning.

Bedömning åtgärdsarbete 
Utfasningen av ozonnedbrytande ämnen går
planenligt.

Köldmedieanvändning

Mängden köldmedium redovisas ett år i efterhand.
Under 2012 fanns det i Gislaveds kommun 151
objekt med 10 kg köldmedium (HCFC och HFC) eller
mer. Den totala mängden HCFC var 229 kg och HFC
8 793 kg. Som framgår av diagrammet nedan minskar mängden HCFC successivt medan mängden
HFC ligger på ungefär samma nivå.
Klorfluorkolväten, HCFC, har ozonnedbrytande
egenskaper och bidrar dessutom till växthuseffekten.
I dag får HCFC endast användas som köldmedium
i befintliga kyl-, frys- och andra klimatanläggningar.
Anläggningarna får inte längre fyllas på med HCFC
vid service och underhåll. Regeringen har beslutat
att användningen av HCFC, med vissa undantag,
ska förbjudas helt i Sverige till 2015.
HCF-föreningar används som alternativ till HCFC.
HFC innehåller inte klor och bryter därmed inte ner
ozon. HFC-gaser bidrar däremot till växthuseffekten.

klimat , luft och hälsa
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Diagram 7
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Radon
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är näst efter
tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer.
Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre
halter man utsätter sig för, desto större är risken. För
rökare är risken särskilt stor.
Sedan 2005 har det genomförts närmare 2 000
radonmätningar i Gislaveds kommun. Under de
senaste åren har färre radonmätningar genomförts
än tidigare år. Minskningen är sannolikt orsakad av
att många fastigheter nu är undersökta. Idag utför ett
flertal olika företag radonmätningar i kommunen och
någon tillförlitlig statistik över antalet genomförda
mätningar eller resultat går inte att få fram.
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säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.

Bedömning åtgärdsarbete 
Relativt många bostäder har undersökts för radon
men osäkerhet finns kring hur många mätningar som
numera genomförs.

klimat , luft och hälsa

vatten

Ingående miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Ingen
övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig
försurning.

L evande

sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Bedömning måluppfyllelse 
Vandringshinder, regleringar, rätningar och rensningar
är en av de största andledningarna till att många vattendrag inte uppnår god ekologisk status i kommunen.

Diagram 8

Bedömning åtgärdsarbete 
Mycket stor osäkerhet kring statlig finansiering har
gjort att åtgärdsarbetet går på sparlåga.
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Vattenvårdsarbete
Fysisk påverkan är en av de största orsakerna till att
god ekologisk status inte uppnås i sjöar och vattendrag i kommunen. Vandringshinder, rätningar och
rensningar har försämrat möjligheten för vattenlevande organismer att leva, fortplanta och sprida sig
i vattensystemen. Kommunen arbetar därför med att
restaurera vattendrag, skapa fria vandringsvägar och
återinplantera utslagna arter. Åtgärderna finansieras
via statsbidrag och kommunala medel. Under 2013
så drogs statsbidragen för biologisk återställning in
vilket innebar att pågående projekt fick avbrytas.
Under året har därför endast arbetet med att ta fram
en vattendom för Rasjön drivits vidare. Kommunen
har där tagit en större andel av kostnaden än normalt därför att behovet av att få fram en fungerande
vattenregim är prioriterat. Gislaveds kommun har i
två omgångar, 1997 och 2008, byggt om och justerat
utloppet av Rasjön i syfte att skapa ett flödesreglerande utskov och ge vandringsmöjligheter upp i sjön.
De senaste åren har synpunkter på vattennivåerna
inkommit från kringboende och länsstyrelsen förelade kommunen om att ha kontinuerliga nivåmätningar
under en knapp treårsperiod. I kommunens utvärdering 2012 konstaterades att det inte går att utesluta
att dämningen har påverkat nivåerna i sjön men att
det inte finns tillräckligt med mätningar bakåt i tiden
för att säkerställa detta. Fler klagomål har inkommit
och kommunen kommer därför att söka tillstånd för
en reglering hos mark- och miljödomstolen. Under 2013 har ett samrådsunderlag tagits fram och
samråd har hållits med berörda sakägare runt sjön.
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Vidare har arbetet med en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till domstolen påbörjats.

Vattenförvaltningen
Under året så har nya preliminära klassningar för
ekologisk vattenstatus presenterats från vattenmyndigheten. De nya klassningarna grundar sig på
delvis nya bedömningsgrunder vilket ger förändringar
gentemot tidigare klassningar. Samtidigt så har också
underlaget och kunskaperna om vattenförekomsterna
ökat vilket skulle betyda att de nya klassningarna
har en bättre kvalitet. I Gislaveds kommun finns 73
ytvattenförekomster och 12 grundvattenförekomster.
33 % av vattenförekomsterna har god ekologisk
status medan 60 % har måttlig status. Resterande
vattenförekomster har otillfredsställande ekologisk
status. 10 % av vattenförekomsterna uppnår inte
heller god kemisk status. Klassificeringen för kemisk
status gäller exklusive bedömning av kvicksilver där
de EU-gemensamma riktvärdena är satta så att inga
vattenförekomster i Sverige har god status.
Kommunen har under året utvecklat flera av de åtgärdsområden som den gällande förvaltningsplanen
kräver av kommunerna. Vattenstatus har förts in som
en prioriteringsgrund för kommunens miljötillsynsplanering och en långsiktig VA-planering har påbörjats.
Områden där kommunen behöver ta nya initiativ är
när det gäller att minska påverkan från den båtturism
och rörligt friluftsliv som kan ha negativ inverkan på
vattenmiljön samt att utveckla skyddet för enskilda
större vattentäkter. Inom övriga åtgärdsområden finns
idag kommunala initiativ tagna.

vatten
Vattenråden är en viktig del vattenförvaltningsarbetet
i deras roll att vara länken mellan myndigheterna och
det lokala vattenvårdsarbetet. Gislaveds kommun
är delaktig i Ätrans, Nissans och Lagans vattenråd. I
Nissans vattenråd har arbete påbörjats kring Anderstorpsåns föroreningsbelastning och utveckling av
fiskevårdsarbetet. I Lagans vattenråd har kommunen
deltagit i arbetet att utveckla en lokal vattengrupp i
Bolmen.

Flodkräfta
Flodkräftan är en hotad art i Jönköpings län där
kräftpest tillsammans med försurningspåverkan har
gjort att arten för en tynande tillvaro. Ett flertal men
svaga bestånd har funnits kvar inom Gislaveds kommun. Därför har satsningar gjort på att återinplantera
och förstärkningsutsätta flodkräftor i många vatten.
Länsstyrelsen har också bildat skyddsområden där
särskilda regler gäller för bland annat utplantering och
hantering av fisk, båtar och redskap i syfte att minska
risken för spridning av kräftpest. Trots detta så har
flera flodkräftbestånd slagits ut genom att signalkräftan och därmed pesten spridits till andra vatten. Under
2013 upptäcktes ytterligare en sjö med signalkräfteförekomst. Denna sjö ligger högt upp i Västeråns avrinningsområde vilket omöjliggör fortsatt arbete med
flodkräfta i nerströms liggande vatten. Länsstyrelsen
avser att polisanmäla händelsen.

Anderstorpsån
Anderstorpsån har fortfarande en särställning i kommunen som det av miljögifter mest belastade vattendraget. I den nya statusklassningen uppfyller inte
ån vare sig god kemisk eller ekologisk status. Det är

i första hand för höga halter av zink och nickel som
orsakar problem men även andra metaller förekommer. Det är främst förorenad mark och sediment som
misstänks vara källorna till föroreningsbelastningen
samt i mindre omfattning dagvattenpåverkan. Det
är inte bara metaller som förekommer utan också
organiska föroreningar kan ibland spåras i ytvatten.
I biflödet Töråsbäcken har trikloretylen spårats. Diskussioner har under året förts med Gnosjö kommun
och länsstyrelsen om att försöka skapa resurser att
påskynda saneringsarbetet.
Fordonstvättar är en typ av verksamhet vars utsläpp
kan utgöra en bidragande orsak till Anderstorpåns
dåliga ekologiska och kemiska status. Bland annat
förekommer på många industrier tvätt av företagsfordon och anställdas bilar. Ett drygt 20-tal företag i
Anderstorp har granskats av bygg- och miljöförvaltningen med avseende på fordonstvätt med utsläpp
till dagvattnet. Fem av dessa kräver uppföljande
handläggning.

I ngen

övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark
och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Bedömning måluppfyllelse 
Direkt övergödda vattenområden finns i Bolmens tillrinningsområden samt Hestrasjön. Lokala problem med
dåliga avloppsanläggningar är vanliga i hela kommunen.
Bedömning åtgärdsarbete 
Arbetet med att åtgärda både kommunala och enskilda avloppsanläggningar har utvecklast både på
strategisk nivå och med konkreta åtgärder. Ytterligare
långsiktig planering och resurstillskott behövs.

Fiskeutveckling
Arbetet med att utveckla fiske och fiskevården i
kommunen har gått vidare under året. Ytterligare
några fiskevårdsområden har tagit fram eller är på
gång att ta fram förvaltningsplaner för sin fiskeutveckling. Arbete med att synliggöra och presentera
fiskevårdsområden via webben eller att sälja fiskekort online har ökat under året genom Smålands
Turisms länsgemensamma projekt. Numera har 6
fiskevårdsområden i kommunen onlineförsäljning.
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G rundvatten

av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag.

Bedömning måluppfyllelse 
Kommunens grundvattenkvalitet bedöms som relativt god baserat på ett begränsat kunskapsunderlag.
Generell påverkan av försurning finns och oroväckande
indikationer av påverkan från förorenad mark.
Bedömning åtgärdsarbete 
Arbetet med att skydda kommunala grundvattentäkter
går kraftigt framåt. Arbetet med förorenade områden
är inte i nivå med behoven.

Strandskydd

Vattenförsörjning

Bygg- och miljönämnden beslutar om dispens från
strandskyddet. Dispens kan beviljas om specifika
särskilda skäl kan hävdas och att undantaget inte
strider mot strandskyddets syften att trygga allmänhetens tillgång till stränder och att bevara goda
livsvillkor för växt- och djurlivet. Under 2013 beviljades dispens från strandskyddsreglerna i elva fall och
ingen ansökning avslogs. Huvuddelen av de beviljade dispenserna berörde transformatorstationer och
komplementbyggnader.

Den kommunala vattenförsörjningen har varit ett prioriterat område under 2013. Ett flertal större insatser
har gjorts vad gäller upprustning av utrustningen för
vattenrening, pumpning, flödesmätning, larm och
reservkraft i vattenverken i Tallberga, Gislaved och
Hällabäck. Arbetet fortsätter under 2014. Bland annat
ska ett UV-filter installeras i Smålandsstenar vattenverk.

VA-planering
Under året har arbete med en VA-plan påbörjats.
Arbetet omfattar tekniska nämndens, bygg- och
miljönämndens och kommunstyrelsens ansvarsområden när det gäller vatten och avloppsfrågor. Under
2013 har en VA-översikt tagits fram som beskriver
nuläget i kommunen vad gäller enskild och allmän
vatten- och avloppsförsörjning och dagvattenhantering. Under 2014 kommer arbetet drivas vidare med
en VA-policy. Avsikten är att fastlägga kommunens
ambitioner vad gäller utbyggnad av allmänt VA, hur
enskilda vatten- och avloppsanläggningar ska hanteras och principerna för den kommunala dagvattenhanteringen. Utbyggnad och övrigt åtgärdsarbete
ska därefter prioriteras i en VA-plan.

Hensjön
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Den producerade mängden dricksvatten i de kommunala vattenverken 2013 blev 2 039 tusen kubikmeter.
Den debiterade mängden dricksvatten blev 1 441
tusen kubikmeter. Omätt vatten (producerat men ej
debiterat vatten) har olika ursprung; till exempel spolning i brandposter vid brandsläckning, spolning av
ledningar vid missfärgat vatten, andra aktörer (exempelvis isbanor, asfaltsläggare, räddningstjänst) som
tar vatten ur ledningsnätet. Läckor på ledningsnätet
bidrar till en överproduktion av vatten i våra vattenverk. Ett mer strukturerat arbetssätt för att leta läckor
och därmed minska mängden omätt vatten ska tas
fram kommande år. Kommunens miljöenhet har utfört
tillsyn på de kommunala vattenverken. Samtliga
reservoarer har kontrollerats okulärt med hjälp av
dykare.
Kommunen arbetar med att ta fram en saneringsplan
för förnyelse av vattenledningar. Den beräknas vara
klar 2014. Arbetet med säkerhet gällande dricksvatten, nödvattenplan, säkerhet mot sabotage med
mera kommer också att fortsätta under nästa år.

vatten
Vattenskyddsområden

Vattenskydd - Bolmen

Kommunen lämnade 2011 förslag på nya skyddsföreskrifter gällande vattenskyddsområden till länsstyrelsen för fastställande. Länsstyrelsen har ännu inte
fastställt de nya vattenskyddsområdena. Fastställande sker troligtvis under den senare delen av 2014.

Sjön Bolmen försörjer över 700 000 personer i sexton Skånekommuner med vatten. Via den åtta mil
långa Bolmentunneln så transporteras cirka 1,5 - 2
kubikmeter vatten per sekund med självfall till Ringsjön i Skåne. Tunneln utgör riksintresse men Bolmen
som vattentäkt har inget särskilt skydd. Sydvatten,
det kommunala bolag som står för vattenförsörjningen till Skånekommunerna, har därför påbörjat ett
arbete med att bilda ett skyddsområde med skyddsföreskrifter för Bolmen. Sydvatten har under året
genomfört en riskinventering och riskanalys, tagit
fram en hydrodynamisk modell av sjön samt gjort
ett första utkast till skyddsområde. Bolmen ligger
i Ljungby, Hylte, Värnamo och Gislaveds kommuner och berör tre olika län. Sydvatten har haft flera
avstämningsmöten med de fyra kommunerna för att
förankra sitt arbete.

Bygg- och miljöförvaltningen har under året handlagt
ett par ärenden gällande värmepumpsanläggningar
inom vattenskyddsområden, där hänsyn har tagits till
närheten till vattentäkten.
Miljöenheten har arbetat med handläggning och tillståndsgivning av enskilda avlopp inom Lillåns avrinningsområde. Att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp
bidrar till skydd av enskilt dricksvatten.

Under de kommande åren ska kvävereningen
förbättras på Gislaveds reningsverk. Kommunen
avvaktar tillståndsansökan från länsstyrelsen. En
komplettering på tillståndsansökan har skickats till
länsstyrelsen under hösten 2013. Tillståndsansökan
reglerar bland annat utsläppshalterna ut från reningsverket och våtmarksdammarna.
Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat vidare med
handläggning och tillståndsgivning av enskilda avlopp inom särskilt Lillåns avrinningsområde. Avsikten
är att fortsätta och inventera övriga delar av Bolmens
tillrinningsområden.

Avloppshantering

Rester av kvarn och kraftstation
Hylteån

Under 2013 behandlades 3 653 000 kubikmeter
avloppsvatten i kommunens reningsverk. Det är
avsevärt mindre än föregående år. 2013 var ett torrt
år vilket medförde mindre tillskottsvatten genom inläckage eller dagvatten från kombinerade ledningar.
Inläckage i ledningarna medför att en stor mängd
ovidkommande vatten måste processas genom
reningsverken. I avloppsanläggningarna pågår ett
ständigt förbättringsarbete med nya våtmarkspumpar i Gislaveds reningsvek och ny värmepump och
bättre slamavvattning i Smålandsstenars reningsverk
under året.
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Färjeläget vid Bolmen

vatten



B ara

naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande ämnen ska
inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Bedömning måluppfyllelse 
Försurningens effekter i mark och framförallt vatten är
fortfarande kraftiga. Minskade utsläpp och nedfall har
gett begränsade effekter i mark- och ytvatten.
Bedömning åtgärdsarbete 
På lokal nivå är kalkningsverksamheten den viktigaste
åtgärden för att minska effekterna av ytvattenförsurning. Kommun har en väl utvecklad kalkningsverksamhet men de statliga anslagen tenderar att dras ner utan
koppling till försurningssituationen.



vatten

Nedfall av försuraNde ämnen
Nedfallet till skogen i Sverige beror till stor del på
långväga transporterade luftföroreningar. Utsläppen av svavel från länderna inom EU har under de
senaste drygt 20 åren minskat med 80 %. Motsvarande minskning är 47 % för kväveoxider och 28
% för ammoniumkväve. Som ett resultat av detta
har svavelnedfallet till Sveriges skogar minskat
kraftigt, medan det har varit svårt att påvisa någon
minskning av kvävenedfallet. Försurningseffekterna
kvarstår i markerna i regionen och minskningen av
försurningen i kommunens sjöar är begränsad även
om en förbättring otvivelaktigt skett.

Kalkning
Kalkningsverksamheten har bedrivits som planerat
under året. Totalt har 2 841 ton spridits varav 1 672
ton direktspridits i sjöarna, 1 021 ton på våtmarker
och 148 ton med doseraren i Våthultsström. De
största mängderna sprids numera med helikopter
medan båtkalkningen minskar alltmer. Måluppfyllelsen under året har varit god. Den vattenkemiska
målluppfyllelsen har uppnåtts i 88 % av de målpunkter som årligen utvärderas. 2013 har varit ett nederbördsfattigt år med mindre nederbörd än normalt
vilket har bidragit till den goda måluppfyllelsen.
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vatten
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Kulturmiljö
Kulturförvaltningen har arbetat för genomförandet av
en vandringsled runt Tuskebosjön med kulturhistoriskt utmärkta platser. Projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Att kunna
föra ut information kring våra kulturmiljöer i anslutning till en promenadslinga som detta är betydelsefullt. Detta ger allmänheten möjlighet till kunskapsinhämtning om kultur- och närmiljön samtidigt som
folkhälsoaspekter tillvaratas.

Pottaskeugn i Horsamo

G od

bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Cajsas stuga i Pålsbo
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Planering
Inom den översiktliga planeringen så har arbetet
under året fokuserats på att ta fram en plan för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-plan.
I och med 2009 års ändrade lagstiftning för strandskydd så kan det i syfte att stärka landsbygdens
utvecklingsmöjligheter vara möjligt att tillåta bostadsbyggnation eller utveckling av verksamheter
i strandnära läge. Etableringen får inte strida mot
strandskyddets långsiktiga syften att trygga allmännhetens tillgång till stränderna och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Områden som kan
användas för landsbygdsutveckling ska pekas ut i
den kommunomfattande översiktsplanen. Därför har
ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen,
ÖP06, tagits fram, samråtts och vidarebearbetats till
ett utställningsförslag under året. Förslaget omfattar 37 områden vid 18 sjöar och vid Västerån och
Nissan. Sammanlagt 30,1 km strandsträcka har
tagits i anspråk för ändamålet av kommunens totala
strandlängd om 1 300 km.
Bland de under året aktuella detaljplanerna så kan
särskilt nämnas Gröne Mosse som ger utrymme
för dels Gislaved Energis nya biobränslebaserade
fjärrvärmeanläggning, dels för en framtida ny kretsloppspark. Avsikten är att flytta Mossarps återvinningscentral ut till ett publikare läge vid Anderstorpsvägen och utveckla den med återbruk- och
secondhandverksamhet. Till planen har också en
särskild dagvattenutredning genomförts som bland
annat föreslår fördröjningsdammar för dagvattnet.

GOD BEBYGGD MILJÖ

Översvämningskartering
Under 2013 har en ny översiktlig översvämningskartering gjorts för Nissan från mynningen i Halmstad
upp till och med Vikaresjön i Gislaveds kommun.
Tack vare en ny höjddatabas så kan en kartering göras med mycket större noggrannhet än tidigare. Karteringen har finansierats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, då Nissan utgör
ett av de prioriterade vattendragen i landet. Berörda
kommuner har också beställt komplettering med
klimatjusterade flöden. Detaljerad översvämningskartering finns sedan tidigare för Anderstorpsån.

Infrastruktur

Väg 27 – Ny väg förbi Gislaved
En av de största infrastrukturella satsningarna i
Gislaveds kommuns historia var ett faktum i och
med att väg 27 - förbifart Gislaved invigdes i oktober
månad 2013. Miljömässigt innebär utflyttningen att
trafikmängderna minskar inne i Gislaveds tätort. De
inledande trafikmätningarna visar att medeldygnstrafiken minskade från 13 200 till 10 500 fordon per
dygn, en minskning på 20 %. Utflyttningen förväntas
minska bullerstörningar och barriäreffekter samt
förbättra luftkvaliteten inne i Gislaved.
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Gång- och cykelvägar
Under året har Gislaveds kommun byggt ut gångoch cykelvägar längs Torggatan, Åbjörnsgatan samt
vid Stötabo i Anderstorp med en längd av 1 350 meter. Genom invigningen av väg 27 utanför Gislaved
så investerade Trafikverket i 1 870 meter gång- och
cykelväg vilket ingick i projektet.
Arbetet med att ta fram en ny gång- och cykelvägsplan har fortsatt under året och planen går upp till
kommunfullmäktige för antagande i början av 2014.
Olika åtgärder för att främja cykling har genomförts,
bland annat en kampanj om vikten av att använda
reflex och hjälm vid cykling på våra gator och cykelbanor. För att underlätta för cyklisterna att lätt
hitta och ta sig fram längs cykelvägarna behövs det
bättre skyltning. En genomgång av hur kommunens
cykelskyltning ser ut har därför påbörjats, samt ett
förslag på hur den bör utvecklas håller på att tas
fram. Idagsläget ser skyltningen för cyklister inte
särskilt bra ut.

Nya cykelvägen utmed väg 27
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Tabell 7

R esande

med närtrafiken över året

J anuari

65

F ebruari

70

M ars

85

A pril

86

M aj

83

J uni

74

J uli

69

A ugusti

86

S eptember

108

O ktober

192

N ovember

262

Källa: Länstrafiken
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Kommunikationer

Under 2012 började Landstinget ta över ansvaret
för kollektivtrafiken vilket innebär att kommunen inte
längre har något ägarskap. Vid årsskiftet 2013/2014
övergick även ansvaret för närtrafiken och reglerna
förändrades, vilket bland annat innebar att boende
med byadressplats måste ha mer än en kilometer
till närmaste hållplats för att få närtrafik. Närtrafiken
har haft en positiv utveckling och antalet resor med
närtrafik ökade under hösten 2013, se tabell 7.
Under 2013 steg 491 221 personer på bussen varav
204 098 stycken var påstigande med skolkort, detta
är en ökning med över 31 000 resor. Turtätheten på
vissa turer, bland annat 201:an, har förbättrats och
går med halvtimmestrafik stora delar av dagen samt
kvällar och helger. Dock har busslinjen mellan Borås
och Värnamo som startades 2011 tagits bort och
ersatts med en buss från Tranemo till Värnamo, som
går via Gislaved. Under året har det även planerats
för en vänthall vid Smålandsstenars station, att öppna en hållplats vid Isabergs stugby, samt att förändra
busslinjen mellan Gislaved och Jönköping så att den
passerar stugbyn.
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Tätortsgrönska
Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära
skogarna har under året förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsorganisation. Röjning har bland annat skett utmed Nissan i
Gislaved och Smålandsstenar och vid Malmbäcken i
anslutningen till Gyllenforsskolan i Gislaved.
En grillplats har byggts vid våtmarken vid Gislaveds
reningsverk och grillplatsen vid Ekekullen, Anderstorp, har förnyats. En tillgänglighetsanpassad
lekplats med konstgräs som underlag har anlagts vid
Kappeledsvägen på Sörgårdsområdet i Gislaved.

Bedömning måluppfyllelse 
I kommunens tätorter finns gott om natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen.
Utmaningen ligger i att göra dessa områden tillgängliga
och attraktiva för invånarna.
Bedömning åtgärdsarbete 
Kommunen arbetar kontinuerligt genom planering och
konkreta åtgärder med att förbättra kvaliteten på och
tillgängligheten till tätortsnära vatten-, kultur- och naturområden.

På Köpmangatan i Gislaved har träd och perenner
planterats. De uppskattade helgdekorationerna i
rondeller och på torg har funnits på plats även under
2013. Vid jul fanns bland annat änglar, vise män och
åsnor att beskåda.
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Kommunala skogen
Kommunen äger 1 800 ha skog varav ca 1 200 ha
är produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs med
hänsyn till naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv,
närboende och kulturmiljö.
Kommunens skogar sköts av Sydved AB och baseras på den upprättade skogsbruksplanen och för
produktionsskogen gäller:
• att marken ägs främst för att möjliggöra samhällsutbyggnad
• att skogen ska skötas enligt kraven för PEFC och
FSC
• att under den upphandlade avtalsperiodens längd
bör volymer motsvarande halva tillväxten avverkas.
Målet för den utpekade tätortsnära skogen är att den
ska vara en variationsrik natur som ger ett glädjerikt
och högt utnyttjande av kommuninnevånarna.
Under året har föryngringsavverkningar skett vid avfallsanläggningen i Mossarp och vid Skomakargärdet
i Gislaved. Ett skogsbestånd vid Stötabo industriområde i Anderstorp har gallrats. Den kalla vintern
underlättade skogsbruksåtgärder på blötare marker.
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Natur- och kulturstig Nissan
i Gislaved
Natur- och kulturstig Nissan är ett LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) som pågått sedan 2011
och som avslutades under året. Inom ramen för projektet har två promenadstigar anlagts utmed Nissan
i Gislaveds tätort. Den södra rundan är 3,6 km lång
och passerar bland annat industrimuseet och skogskyrkogården. Denna sträcka invigdes våren 2012.
Under 2013 har en 3 km lång natur- och kulturstig
anlagts på västra sidan av Nissan, från Holmenbron
i söder till Rödjan i norr. Utmed stigen finns liksom
på den södra rundan informationsskyltar, bänkar och
soptunnor. Intill gamla Nissastigen har en parkeringsyta anlagts. Från denna finns en anslutning till
stigen och den grillplats som ställts i ordning nere
vid ån.
En informationsbroschyr om Natur- och kulturstig
Nissans båda etapper har tagits fram. På webben
finns förutom broschyren även information och
intressanta länkar för den som vill veta mer om djur,
natur och kultur.
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Inventering av värdefulla
träd
Under sommaren och hösten 2013 har Gislaveds
kommun inventerat skyddsvärda träd i och omkring
Burseryd, Reftele och Hestra. Sammanlagt har drygt
1 100 träd mätts in och positionsbestämts med hjälp
av GPS. Vid inventeringen noterades bland annat
trädens omkrets, skötselbehov och karaktärsdrag.
Bland de inventerade träden finns ett tjugotal olika
trädslag representerade. Det största trädet som
mätts in är en lind med en omkrets på 646 cm i
brösthöjd. Trädet står i en vägkant i Kyrkobol strax
söder om kyrkan i Norra Hestra.

Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets
”Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet”. Åtgärdsprogrammet syftar till att bevara hotade arter som är beroende av träd. Gamla och grova
träd, träd med håligheter, hamlade träd, alléträd och
döda träd är särskilt värdefulla för många insekter,
fåglar, mossor, lavar och svampar.
Samtliga tätorter i kommunen är nu inventerade.
Länsstyrelsen kommer att fortsätta med trädinventeringen på landsbygden under 2014. I dagsläget är
nästan 9 000 skyddsvärda träd inventerade i Gislaveds kommun. Drygt 1 100 av dessa är så kallade
jätteträd, det vill säga har en brösthöjdsdiameter på 1
meter eller mer.
Informationsbroschyrer om träden i respektive tätort
har tagits fram och finns tillgängliga på gislaved.se.
Data från trädinventeringen kommer bland annat att
användas vid samhällsplanering och vid planering av
skötselinsatser på kommunens mark. Inventeringen i
sig innebär inte att träden blir skyddade.

Alm i Götsbo
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Friluftsliv
Närnaturguider

Under 2013 och 2014 pågår ett LONA-projekt som
handlar om att ta fram informationsfoldrar med tips
på tätortsnära utflyktsmål. Syftet är att locka de boende i tätorterna ut i naturen. Utkast till närnaturguider har tagits fram utifrån tillgänglig information, kontakt med hembygdsföreningar och fältbesök. Under
2014 ska materialet tryckas och spridas i samband
med evenemang i de olika tätorterna.

Vandringsleder
I februari hölls ett möte med markägare längs med
den norra etappen av vandringsleden Gislavedsleden
(från Arnåsholm i söder till Isaberg i norr). Efter att
nyttjanderättsavtal tecknats mellan kommunen och
berörda markägare på denna etapp kom upprustningsarbetet av hela leden igång under våren. Gislavedsleden är nu röjd och ledmarkerad från Fegens
samhälle till Isaberg, en sträcka på ca 8 mil. Bitvis har
helt nya sträckningar anlagts, bland annat en anslutning till Gislaved. Det återstår att bygga en lägerplats
vid Majsjön och att få till en bra anslutning till Hallandsleden, antingen via Kinnared eller Fegen-Ätran.
Information om Gislavedsleden finns på gislaved.se.

Kommunen har med stöd av länsstyrelsen under året
arbetat med förberedelser inför anläggandet av en
promenadstig runt Tuskebosjön mellan Tuskebo och
Pålsbo. Den ca 5 km långa stigen kommer att färdigställas under 2014.

Kanotled Nissan
De senaste åren har kommunen etablerat Kanotled
Nissan i samverkan med bland andra Stiftelsen Isabergstoppen. Tio rastplatser finns längs Nissan från
kommungränsen i norr till söder. Rastplatsen innehåller förutom övernattningsskydd, eldstad, soptunnor,
toaletter och möjligheter att hugga ved. På rastplatsen finns också information om Gislaveds kommun,
allemansrätten med mera. Kanotister köper en kanotcheck för att nyttja rastplatserna som sköts enligt
överenskommelse med berörda markägare. Under
året övernattade 450 personer på kanotledens lägerplatser.

Nissanleden

Nissanleden är en ca 8 km lång promenadstig som
sträcker sig utmed Nissans västra sida mellan Ågårdsfors i Smålandsstenar och motionsspåret i Skeppshult. Under 2013 har kommunen röjt hela sträckan.
Information om Nissanleden finns på gislaved.se.
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Gislavedsleden
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Diagram 11

Diagram 10

Bedömning åtgärdsarbete 
Flera processer för att förändra avfallshanteringen i
kommunen som helhet och i den kommunala organisationen har drivits vidare under året. Bristen på
återvinningsstationer har inte kunnat åtgärdas.

Avfallshantering
Mängden hushållsavfall till förbränning minskar med
2,6 % och har för 2013 uppgått till 7221 ton, den lägsta mängden sedan 2005. Mängden material som går
till energiframställning per invånare minskar också om
flisat returträ räknas bort. Mängderna returträ varierar kraftigt mellan åren och påverkar totalmängderna
material som går till energiframställning.
Material som transporteras till deponi har minskat något de senaste åren och utgjorde 2013 cirka 25 kg per
invånare och år. Material för deponering transporteras
till Linköping.
Återvinningsmaterial samlas i första hand in via Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, och/eller
via kommunens återvinningscentraler (ÅVC). När det
gäller glasåtervinningen så ligger insamlade mängder
på ungefär samma nivåer som tidigare år. Gips är ett
material som endast samlas in via kommunens återvinningscentraler och är en relativt nystartad insamling. Mängderna ökar gradvis år från år och var 2013
5,5 kg per år och invånare.
För pappersåtervinningen så minskar mängderna totalt efter toppnoteringen kring 50 kg per invånare och
år till att nu ligga på cirka 40 kg per invånare och år.
Trenden är gemensam för hela Sverige kan och kopplas till minskningen av papperstidningar. Insamlingen
av wellpapp varierar kraftigt mellan åren.
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Diagram 12

Bedömning måluppfyllelse 
Mängderna insamlat material genom återvinningsstationerna är mindre än riksgenomsnittet. En viss minskning av totala mängden avfall kan skönjas.
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Plaståtervinningen ökar på FTI:s återvinningscentraler och ligger ungefär i samma omfattning på kommunens återvinningscentraler sedan några år tillbaka.

Diagram 15

Diagram 13
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Farligt avfall är en blandning av en rad olika fraktioner
som vitvaror, elektronik, kemikalier och glödlampor.
Farligt avfall ses som ett avfallsslag som ska samlas
in och omhändertas på rätt sätt för att hindra spridning av miljöfarliga ämnen. Insamlade mängder är på
ungefär samma nivå år från år förutom för impregnerat trä som varierar kraftigt i omfattning.
Totalt så lämnades 520 kg avfall per invånare under
2013 i Gislaveds kommun. Det är avsevärt högre än
föregående år då siffran var 464 kg per invånare. Mellanårsvariationen är stor och beror nästan uteslutande på stora variationer i insamlade mängder träavfall.
Utesluts träavfallet så kan en begränsad minskning
av avfallsmängderna ses 2012 och 2013. Jämför
man insamlade mängder per person när det gäller
förpackningsinsamlingens materialslag så ligger Gislaveds kommun under rikssnittet för alla materialslag.
En bidragande anledning kan vara att det finns ett för
litet antal återvinningsstationer i Gislaveds tätort.
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Diagram 16

Diagram 14

Metall samlas dels in på återvinningstationerna i form
av metallförpackningar, dels på återvinningscentralerna i form av skrot. Andelen metallförpackningar
uppgår stadigt till cirka 1 kg per person och år medan
skrotet varierar mellan 18 och 20 kg per år och person.

god bebyggd miljö
Antalet besökare till de kommunala återvinningscentralerna ökar och verksamhetens tillgänglighet har
ökat med de mobila återvinningscentralerna. Under
året har också överbyggnaden av omlastningsanläggningen för hushållsavfall på Mossarp påbörjats.
Anläggningen kommer att stå färdig i början av 2014
och kommer innebära mindre mängder vatten i avfallet som går till förbränning.
Informationsmässigt så har kommunen deltagit i
kampanjen Europa minskar avfallet och genomfört
en tävling bland kommunens alla skolor om vem som
kunde minska matavfallet mest under en vecka. Vinnare blev Klockaregårdsskolan i Broaryd.
Kommunen har tillsammans med Mullsjö, Habo, Vaggeryds, Gnosjö, Värnamo och Jönköpings kommuner under året påbörjat en gemensam utredning kring
hur man i framtiden kan samverka inom avfallshanteringen. Utredningen ska slutredovisas under 2014.

Intern avfallshantering
Enligt kommunens avfallspolicy, som antogs 1998,
ska det på varje arbetsplats finnas möjlighet att sortera ut de material som ingår i producentansvaret.
Möjlighet för full utsortering har på många arbetsplatser varit svårt att genomföra på grund av platsbrist
och brist på sorteringskärl både ute i soprummen
samt inne i verksamhetens lokaler. Dessutom har det
ofta varit oklart hur borttransporten av det sorterade
materialet skulle skötas. För att komma tillrätta med
problemen kring avfallshanteringen har fastighetskontoret upphandlat tjänsten fastighetsnära insamling av JRAB.
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JRAB har tillsammans med verksamheternas fastighetsskötare genomfört en inventering av kommunens alla verksamheter. De har gått igenom vilket
avfallsmaterial som uppkommer i verksamheten, vilken storlek på kärlen som behövs, hur ofta kärlen behöver tömmas samt hur många egna kärl som verksamheten har respektive hur många som behöver
hyras. Utifrån framkommet resultat har soprummen
i kommunens verksamheter börjat ställas iordning.

För att gå igenom hur och varför avfallshanteringen
har förändrats har tre utbildningar för kommunalt anställda hållts under året. Under dessa utbildningar har
även JRAB gått igenom hur de olika fraktionerna ska
sorteras.
En informationssida på kommunens Intranät har också publicerats. Här samlas och redovisas all information om kommunens interna avfallshantering.

För att avfallssorteringen ska fungera på ett smidigt
sätt måste det finnas ”sorteringsmöbler/kärl”, som
möjliggör sortering/separering av avfallet, på olika
platser inne i verksamhetens lokaler. En upphandling
på olika möbelmoduler har därför gjorts.
Kostnaden för avfallshanteringen har hittills ingått i
lokalhyran. Denna kostnad kommer nu att lyftas ut
och lokalhyran därmed justeras. Kostnaden för all
avfallshantering kommer att belasta respektive verksamhet. Den faktiska kostnaden för hanteringen av
det utsorterade materialet beror på hur väl verksamheten sköter sin sortering. En välsorterad fraktion är
värd pengar vilket innebär att JRAB ersätter verksamheten med en viss summa pengar per utsorterad
fraktion. Är sorteringen däremot dåligt skött måste
allt material gå som brännbart vilket innebär att kostnaden för verksamheten ökar.

GOD BEBYGGD MILJÖ
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Ingående miljömål: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap.
Myllrande våtmarker, Ett rikt djur- och växtliv

Anderstorps stormosse
Anderstorps Stormosse är ett av Sydsveriges största
och mest värdefulla myrmarksområden. Området är
ett Natura 2000-område som under perioden 20112015 är föremål för ett EU-projekt, Life to ad(d)mire,
med syftet att restaurera mossen. På Anderstorps
Stormosse återskapas en mer öppen högmosse på de
cirka 300 hektar som skadats av dikning och torvtäkt.
Skog som invaderat täktområdena huggs ner, gamla
diken däms och vissa torra torvsträngar grävs bort.
Anderstorps Stormosse är sedan 2009 ett naturreservat men invigdes inte som sådant förrän den 21 april
2013 då ett hundratal personer slöt upp. Reservatet
är nästan 2 000 hektar stort och för besökare finns
parkeringsplats, informationstavla, en rullstolsanpassad stig och ett fågeltorn. Under året har kungsörn
flera gånger synts till vid mossen.

Fegens naturreservat
Den 22 september 2013 invigdes Fegens naturreservat med aktiviteter i både Sandvik och Fegens samhälle. Landshövdingarna i de tre berörda länen (Västra Götaland, Halland och Jönköping) var närvarande.
År 2010 fattade länsstyrelsen beslut om att bilda
Fegens naturreservat men området har varit ett naturvårdsområde sedan 1980. Reservatet är drygt 6 000
ha stort och ungefär en tredjedel av området ligger
i Gislaveds kommun. Syftet med reservatet är bland
annat att bevara sjön Fegens goda vattenkvalitet och
unika fisk- och fågelliv samt att ge förutsättningar för
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M yllrande

våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

L evande

skogar
Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

E tt

rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.

E tt

rikt växt och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.

det rörliga friluftslivet. Varje år kommer mellan 6 000
och 10 000 besökare till Fegenområdet och i reservatet finns flera lägerplatser för kanotister och vandrare. Diskussioner pågår fortlöpande kring olika aktörers roll i förvaltningen och utvecklingen av området.

LANDSKAP, DJUR OCH VÄXTER



landskap , djur och växter
Biologisk mångfald på
landskapsnivå
Länsstyrelsen har under året arbetat med att utveckla
metoder för regional övervakning och utvärdering av
landskapet och dess biologiska mångfald. Som de
styrande drivkrafterna för landskapets förändring utpekas:
• Folkmängd
• Antal jordbruksföretag
• Markanvändning
• Antal husdjur
Med växande befolkning ökar risken för påverkan i
och med ett ökat behov av infrastruktur och annan
exploatering. Färre människor på landsbygden kan å
andra sidan försämra förutsättningarna för att hålla
landskapet öppet och bevara den biologiska mångfalden. I Gislaveds kommun har befolkningen minskat
i både tätorter och på landsbygden under den senaste tioårsperioden. Enligt befolkningsprognosen 20132022 kommer befolkningen att fortsätta minska i hela
kommunen bortsett från Gislaveds tätort. Minskningen kommer att vara störst på landsbygden.
Antalet jordbruksföretag i kommunen mer än halverades mellan 1981 och 2007 samtidigt som företagen
i genomsnitt blev större. Större brukningsenheter
riskerar att leda till minskad variation och mångfald
i landskapet.
När det gäller markanvändning är det viktigt att arealen utnyttjad slåtter- och betesvall inte minskar eftersom det är på dessa marker som artrikedomen oftast
är som störst. I Gislaveds kommun ökade arealen
med ca 10 % mellan 1981 och 2012.
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För att hålla landsbygden öppen är det viktigt med
betande djur. Mellan 1981 och 2007 minskade antalet kor i kommunen med 10 % medan antalet får mer
än tredubblades. Antalet hästar har också ökat under
samma period.
Som exempel på indikatorer för samhällets påverkan
på landskapet nämns:
• Vindkraft
• Strandnära byggande
Den lokala påverkan vid vindkraftverk och master blir
väldigt stor, både genom exploatering av marken där
de står och även i anläggandet av anslutningsvägar.
Ett vindkraftverk i drift kan ha en störande effekt på
framförallt fladdermöss och fåglar. Inga vindkraftverk
har byggts i kommunen under 2013.
Bebyggelse längs stränder innebär generellt både inskränkningar i det allmänna friluftslivet och negativa
konsekvenser för djur- och växtlivet i vattnet och på
land. Ofta innebär bebyggelse även att annan typ av
påverkan såsom båttrafik och byggande av bryggor
ökar. Under 2013 har 11 strandskyddsdispenser beviljats i kommunen.
Nedanstående exempel på indikatorer kan användas
för att visa på tillståndet i landskapet:
• Stora opåverkade områden
• Utter
• Rovdjur
De tysta och ostörda områdena hotas av exploatering
av bland annat vindkraft och i länet blir de färre till antalet och mindre till ytan. 2012 gjordes en analys där

landskap , djur och växter
resultatet visade att 24 % av Gislaveds kommuns yta
var att betrakta som bullerfri. Nivån motsvarar genomsnittet för länets kommuner.
Efter en kraftig populationsminskning på grund av
bland annat miljögifter och jakt fredades uttern på
1960-talet. De senaste årtiondena har uttern kommit
tillbaka på olika håll och i länet hade utterns utbredningsområde ökat markant mellan 2000 och 2007.
Uttern hotas dock alltjämt av trafik, miljögifter, fiskeredskap och fällor. Fortfarande saknas arten i de sydvästra delarna av länet och i Gislaveds kommun finns
ingen dokumenterad förekomst.
Lodjur förekommer främst i sydvästra delen av länet
och det sker en långsam ökning av stammen. Under
2013 har 28 kvalitetssäkrade observationer av lodjur
gjorts i kommunen. Vid 9 av tillfällena har det rört sig
om fler än ett djur, till exempel hona med ungar. Under
spårningssäsongen vintern 2012/2013 bekräftades
två föryngringar i Gislaveds kommun. Den ena honan
rör sig i trakterna kring Burseryd och den andra rör
sig längre söderut och över länsgränsen till Halland.
Det som bromsar utvecklingen är troligtvis att det fortfarande finns för få honor. Annan påverkan kan vara
trafik, skabb och illegal jakt. I mars trafikdödades ett
lodjur i Smålandsstenar.
Antalet kungsörnsrevir i länet är stabilt men häckning
sker endast sporadiskt. Under 2013 observerades
kungsörn vid 17 tillfällen i kommunen, bland annat
vid Anderstorps Stormosse och Draven. Länsstyrelsens personal kvalitetssäkrade 8 vargobservationer i
kommunen under året, bland annat vid bilprovningen

i Gislaved. Det finns inga uppgifter om att björn har
setts till.
Indikatorerna för inverkan säger något om den biologiska mångfaldens påverkan på samhället. Exempel
på sådana indikatorer är:
• Viltskador
• Viltolyckor
Betesskador från stora växtätare som älg och rådjur
har en stor effekt på skogsbruket. I dagsläget finns
ingen statistik för betesskador i de olika älgförvaltningsområdena. Viltskador på tamdjur orsakas främst
av lodjur men även av varg och kungsörn. Under påskhelgen 2013 inträffade ett lodjursangrepp där flera får
dödades i Spabo utanför Burseryd. I juni skedde ett
vargangrepp i en fårbesättning i Hallforsen i nordöstra
delen av kommunen. 11 får dödades, 10 fick avlivas
och 4 fick lindrigare skador. En vecka senare skedde
ytterligare ett vargangrepp på får någon mil österut
mot Skillingaryd. I takt med en ökande förekomst av
både lodjur och varg i södra Sverige kan vi vänta oss
en ökning av antalet viltskador på tamdjur. Skador
på gröda orsakas av trana, gäss, sångsvan och andra fåglar och förekommer framförallt i området runt
Draven och Bolmen. Denna typ av skador kan också
komma att öka.
Rådjur och älg står för majoriteten av viltolyckorna
i Gislaveds kommun men andelen olyckor där vildsvin är inblandade ökar. Det finns ingen tydlig trend
vad gäller det totala antalet rapporterade viltolyckor
i kommunen.
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interna miljöarbeten och projekt
Ekologiska, rättvisemärkta
och närproducerade
produkter

Diagram 17

Gislaveds kommun har som mål att minst 25 procent
av livsmedlen i de kommunala köken ska vara ekologiska, rättvisemärkta och/eller närproducerade. Som
visas i diagrammet nåddes målet år 2012. Dock tappade en del av köken tyvärr farten under 2013 vilket
resulterade i att kommunen inte nådde ända fram till
målet detta år.

Nyckelpigans förskola
prisad i lilla Ekomatsligan
Lilla Ekomatsligan är en tävling där förskolor och skolor som har mer än 75 procent ekologisk mat i sin
verksamhet deltar. I årets tävling kom Nyckelpigans
förskola i Reftele, vars inköp till 82 procent består av
ekologiska produkter, på tredje plats.
Sara Larsson som är kock vid förskolan i Reftele är
glad över utnämningen och hon tycker att det är viktigt med ekologisk mat.
- I Sverige, och i vår kommun finns ett mål om att
25 procent av allt inköpt livsmedel ska vara ekologiskt. Det är inte komplicerat att nå, och inte heller
behöver det vara mycket dyrare. Mycket handlar
om att planera och laga maten från grunden, berättar Sara Larsson.

Livsmedelsupphandling
Under året har kommunens livsmedelsupphandling
blivit klar. Livsmedelsupphandlingen består av nio olika produktområden. För att möjliggöra för mer lokala
producenter att lämna anbud på produktområdena
kött och ägg, delades dessa produktområden upp i
fyra geografiska områden:
• Område 1 - Tätorterna Anderstorp, Hestra och
Reftele.
• Område 2 - Gislaveds tätort.
• Område 3 - Tätorterna Smålandsstenar, Skeppshult, Burseryd och Broaryd.
• Område 4 - Gnosjö kommun.
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Anbudsgivare kan välja att lägga anbud på ett eller
flera områden.
Tyvärr inkom inga anbud på produktgruppen kött vilket resulterade i att denna grupp övergick till huvudleverantören. På ägg fick kommunen in anbud från två
leverantörer. Avtalet på samtliga fyra områden gick till
en lokal leverantör. Här pågår nu ett arbete med att
öka möjligheten att köpa in ekologiska ägg.
På övriga produktområden har det möjliggjorts för
verksamheterna att köpa ekologiska produkter eftersom det inkommit svar på flertalet av de ekologiska
produkter som kommunen efterfrågat.

Samordnad varudistribution
Under året har utredningen om samordnad varudistribution färdigställts. Samordnad varudistribution innebär att kommunens leverantörer distribuerar varor till
en mottagningspunkt varifrån sedan varorna levereras
till sina mottagare via fast rutter. Syftet är att minska
transporterna, få säkrare trafikmiljöer samt ge ökade
möjligheter till mindre leverantörer som inte har ett
eget distributionssystem att konkurrera i kommunala
upphandlingar. Utredningen föreslår att samordnad
varudistribution införs med en egen distributionscentral som upphandlas externt. Utredningen pekar på
miljö- och trafiksäkerhetsvinster men att ekonomiskt
tillskott måste till för att driva verksamheten. Något
slutligt ställningstagande till införandet av samordnad
varudistribution har ännu inte gjorts.

interna miljöarbeten och projekt
Miljöombud
Varje kommunal arbetsplats ska ha minst ett miljöombud. Miljöombudets uppgift är att ta del av miljöarbetet som drivs i kommunen och se på vilket sätt
just deras arbetsplats kan driva miljöarbetet framåt.
För nuvarande finns det 97 miljöombud. Det saknas
fortfarande miljöombud på 13 arbetsplatser.
Under arbetet med att förändra kommunens interna
avfallshantering har miljöombuden haft ett större ansvar med att införa nya rutiner på sina respektive arbetsplatser. För att få ökad förståelse för och kunskap
inom frågan har miljöombuden därför haft en halvdags
utbildning i avfallshantering och källsortering.

Miljöstipendium
2013 års miljöstipendium tilldelades Västbo Transport AB i Smålandsstenar. I samband med företagets
flytt av verksamheter har man investerat i en ny fordonstvätt för lastbilar med reningsanläggning för att
minska påverkan på miljön. Företaget har i den nya
fordonstvätten också satsat på att införa en mera
kretsloppsanpassad teknik när det gäller vattenanvändningen. Regnvatten samlas ifrån taken och används därefter som tvättvatten istället för att använda
dricksvatten i anläggningen.
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Ortofotokarta över Västbo Transport 2013
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framtiden
Tre områden kommer att kräva stora insatser inom
miljöarbetet de närmaste åren, vatten- och vattenvårdsfrågor, klimatfrågorna samt utveckling av kommunens arbete med förorenade områden. Det finns
dels krav i lagstiftning och omvärldens förväntningar,
dels Gislaveds kommuns egna ambitioner på miljöoch samhällsutvecklingsområdet.
Klimat- och energiområdet innehåller en rad åtgärdsområden som kommer att kräva tid och resurser att
genomföra. Flera av åtgärderna innebär att sätta
igång processer och utvecklingsområden som kommer att kräva resurser i långsiktiga perspektiv. Klimatstrategins och energistrategins åtgärdsprogram ska
förnyas och börja genomföras under 2015. För att
uppnå kommunens långsiktiga mål så kommer ytterligare åtgärder krävas inom transport- och reseområdet. Den antagna avfallsplanen kommer också att
leda till stora förändringar i kommunens avfallshantering och implementeringen kommer att fortsätta även
de närmaste åren.

kommer också att kräva samarbete i avrinningsområden över kommungränser och i konstellationer som
inte bara består av kommuner och länsstyrelser utan
också av ideella föreningar och intresseorganisationer. Försurnings- och kalkningsfrågorna är fortfarande osäkra inför framtiden eftersom ständiga kast i
medelstilldelningen gör tillvaron osäker för våra sjöar
och vattendrag och skapar oreda i kommunernas
planering. Signaler tyder på att kommunerna i framtiden förväntas stå för en större del av finansineringen.
Förorenad mark förekommer i sådan omfattning i
kommunen att den utgör ett stort miljöproblem och
ett allvarligt utvecklingshinder. Dagens situation innebär en risk för att kommunen inte kan exploatera verksamhets- och bostadsområden och tillhandahålla
mark för även andra ändamål. Ett samlat strategiskt
arbetsätt och resurs- och kompetensförstärkningar
kommer att krävas för att kommunala målsättningar om miljö, planberedskap och markförsörjning ska kunna upprätthållas.

Vattenvårdsfrågorna kommer alltmer i fokus. Miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten ger
nya förutsättningar för bland annat den fysiska planeringen. I slutet av 2015 kommer enligt direktivet en
ny förvaltningsplan att antas av staten för de kommande sex åren. Planen förväntas innehålla fler och
mer konkreta krav på kommunernas åtgärdsarbete.
Ett åtgärdsområde där kommunerna har särskilt ansvar är vatten och avlopp. Det nya vattenvårdsarbetet
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nyckeltal
Sammanställning över nyckeltal och indikatorer
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3
Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m3
Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m3
Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3
Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m3
Växthusgaser per invånare, kg/inv *
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm
Körda mil i tjänsten med egen bil
Körda mil med bilpoolen
Körda mil med hyrbil
Körda mil med förvaltningsbil
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, %
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, %
Andel ekologiskt odlad åkermark, %
Producerad mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3
Försåld mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3
Behandlad mängd avloppsvatten i kommunala reningsverk, 1 000 m3
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, %

2003
39 250
9,3
0,6
16,1
12

2004
36 071
6,7
0,6
17,5
11

3 240
207
103 011

3 723
208
76 539

2 114
1 679
2 887
87

2 000
1 656
4 025
72

2005
37 740
5,4
0,1
18
12,4

2006
35 726
5,6
0
14,4
11,5

2007
37 207
6,7
0
17,4
17,8

210
66 809
26 659

5 797
3 888
206
69 655
24 457

2 015
1 639
3 701
65

5 389
3 504
187
67 408
26 786

2008
41 076
3,1
0
16,7
20,9
0,5
5 781
3 836
185
63 141
28 331

2009
36 525
3,2
0
22,3
14,8
0,5
5 490
3 518
195
53 836
31 633

2010
37 316
5,8
0
15,9
20,8
0,6
5 589
3 519
204
56 945
31 158
6 932

2011
37 474
3
0
17,6
21,8
0,6
5 438
3 440
181
67 234
37 242
2 317

59

80

82

2 004
1 612
3 669
68

1 940
1 600
4 500
71

2 086
1 575
4 400
82

86
3,8
3,5
1 846
1 592
3 334
92

77
5,5
11,3
1 900
1 486
3 609
71

76
18
11,1
1 967
1 530
4 522
87

2012

2013

1,9
0
14,9
20
0,6

187
67 479
37 932
3 274
159 816
84
25,8
11,9
2 039
1 417
5 214
86

185
67 843
42 572
2 324
192 105
85
23
2 131
1 441
3 653
88

* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid
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NYCKELTAL 

avfallsstatistik
Avfallstatistik, kg/invånare
SMÅKEMIKALIER
IMPREGNERAT TRÄ
LJUSKÄLLOR
ELEKTRONIKSKROT
KYLMÖBLER
VITVAROR

2007
4,2
1,9
0,4
9,3
3,3
5,1

2008
3,4
8,0
0,3
9,3
2,9
5,1

2009
3,9
4,3
0,3
9,9
2,8
4,6

2010
3,2
2,8
0,3
9,2
2,2
4,9

2011
3,7
8,0
0,3
10,9
2,6
4,6

2012
3,9
5,2
0,2
10,1
2,6
4,2

2013
3,7
4,1
0,3
9,5
2,2
4,3

SKROT ÅVC
METALL FÖRPACKNINGAR

24,2
1,1

23,7
1,1

19,1
1,0

19,7
1,0

19,3
1,0

17,7
1,0

20,3
0,9

PAPPER ÅVC
RETURPAPPER

3,7
32,4

3,5
33,5

3,1
32,0

3,4
30,5

5,4
28,4

3,7
25,8

3,2
22,1

WELLPAPP ÅVC
PAPPERSFÖRPACKNINGAR

3,2
12,4

3,0
11,4

2,9
6,9

10,6
7,8

10,8
7,6

6,5
8,3

8,1
8,0

HÅRDPLAST ÅVC
PLAST FÖRPACKNINGAR

0,0
4,1

0,5
3,2

2,5
2,3

3,1
2,7

3,6
2,7

3,6
3,1

3,6
3,6

GLAS FÖRPACKNINGAR

12,2

12,6

11,6

12,4

12,5

12,9

11,9

0,5

1,4

2,8

3,2

4,1

4,5

5,5

RETURTRÄ FLIS

164,6

183,4

100,7

85,7

66,1

58,6

125,3

KÄRL & SÄCKAVFALL
BRÄNNBART ÅVC
STORA MÖBLER TILL KROSS

237,0
25,1
0,0

240,2
30,4
0,0

236,2
27,0
3,5

230,1
28,0
3,9

232,2
30,3
7,0

228,3
29,8
8,3

222,4
29,1
6,3

0,0

0,0

16,6

23,5

31,7

25,8

25,4

2007
262,1
0,0
164,6
62,2
31,5
6,0
18,0
544,6

2008
270,7
0,0
183,4
61,8
32,0
11,4
17,6
576,9

2009
266,7
16,6
100,7
53,8
30,4
8,2
17,6
494,1

2010
262,1
23,5
85,7
54,5
39,9
6,0
16,7
488,3

2011
269,5
31,7
66,1
52,2
43,2
11,7
18,4
492,9

2012
266,4
25,8
58,6
51,2
36,1
9,1
17,2
464,4

2013
257,8
25,4
125,3
46,5
40,7
7,8
16,3
519,8

GIPS ÅVC

DEPONI
Samlad mängd avfall, kg/invånare
BRÄNNBART AVFALL
DEPONI
TRÄAVFALL
FTI
ÅTERVINNING ÅVC
FARLIGT AVFALL
ELAVFALL
SUMMA

J AVFALLSSTATISTIK
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ordlista
Avrinningsområde
Ett land- och vattenområde som från nederbörd
samlar det vatten som avvattnas från en viss punkt
i ett vattendrag eller från en sjö (jämför tillrinningsområde).
Bioenergi
Energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material.
Detaljplan
Plan genom vilken samhället, efter prövning av vad
som är lämpligt, styr hur mark får användas och
vilka byggnader och anläggningar som får finnas.
Regleras av plan- och bygglagen.
Ekologi
Läran om hur de levande organismerna, både djur
och växter, lever och fungerar i sin omvärld.
Fjärrvärme
Värme producerad för flera fastigheter i en större
gemensam värmeanläggning.
FSC
Miljöcertifiering inom skogsbruket
Grundvatten
Vatten i den del av jorden eller berggrunden där
hålrummenär helt vattenfyllda.
Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning.
Miljöbil
Fordon som drivs med ett alternativt bränsle t.ex.
etanol eller gas samt fordons som drivs med konventionella bränslen men med utsläppsnivåer lägre
än 120 g CO2/km.

Miljökvalitetsnorm
Den enligt lag lägsta miljökvalitet i ex luft eller vatten
som tillåts. Regleras i miljöbalken och dess förordningar.
Natura 2000
EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet
med skyddet är att värna om naturtyper och arter
som EU-länderna har enats om är av gemensamt
intresse.
PEFC
Miljöcertifiering inom skogsbruket
Radon
Radioaktivt grundämne som kan utgöra hälsorisker
i otillräckligt ventilerade byggnader.
Ramdirektivet för vatten
EU:s samlade vattenlagstiftning.
Riksintresse
Utpekat område av särskilt nationellt intresse. Kan
t.ex. vara intressant ur försvars-, kultur- eller naturhänseende.
Strandskydd
Bestämmelser som regleras i miljöbalken. Avser
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
samt bevara goda livsvillkor för djur och växter
kring hav, sjöar och vattendrag.
Tillrinningsområde
Ett landområde inom vilket den nederbörd som
faller rinner till ett och samma specifika vattendrag
eller sjö.
Trikloretylen
Klorerat lösningsmedel som främst har använts
inom verkstadsindustrin för avfettning (Numera
förbjudet).
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Vandringshinder
Fysiska hinder som begränsar djurs rörlighet. Kan
t.ex. utgöras av broar, dammar och vägar.
Vattenskyddsområde
Fastlagt område med föreskrifter som syftar till
skydd för vattentäkt.
Växthusgasutsläpp
Utsläpp av gaser som bidrar till den globala uppvärmningen av jorden och därmed till klimatförändringar.
Översiktsplan
Planen skall ge vägledning för beslut om hur markoch vattenområden skall användas samt hur den
byggda miljön skall bevaras och utvecklas. Regleras av Plan- och bygglagen.
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