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Begränsad klimatpåverkan 
 

 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall 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 
detta globala mål kan uppnås.  
 
Alvesta 
Temperaturen på jorden har ökat med 0,6oC sedan slutet av 1800-talet. FNs internationella 
expertpanel för klimatfrågor, IPPC, har bedömt att vi kan vänta en fortsatt global 
temperaturstegring med 1,4 – 5,8oC fram till år 2100. Våra utsläpp av växthusgaser 
förstärker den naturliga växthuseffekten. Forskarna är överens om att det är människans 
utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet.  
 
Det är sex olika gaser eller grupper av gaser som man i första hand strävar att minska 
utsläppen av. Dessa är koldioxid, metan, lustgas, fluorkarboner, ofullständigt fluorerade 
kolväten och svavelhexafluorid. 
 
Klimatförändringarna innebär att vädret blir mer instabilt med extrema oväder, kraftig 
nederbörd i vissa områden och torka i andra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Översvämningen 
sommaren 2004. 
Badvägen i Lidnäs 
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Sammanställning av klimatgasernas förekomst i Alvesta 
Nedan redovisas en sammanställning av klimatgasernas utsläpp i Alvesta . Utförligare 
beskrivningar finns att läsa i bakgrundsmaterialet till miljömålen ”Miljön i Alvesta 2006”, 
avsnittet Begränsad klimatpåverkan. 
 
Växthusgas Koldioxid-

ekvivalent, ton
Summa,  
ton 

Koldioxid 
Från förbränning av fossila bränslen (olja, kol, gas) 

            44 000            44 000  

Metan 
Från nötboskap 
Från avfallsanläggningar 
Från småskalig vedeldning 

 
            19 000  
                 200  
              1 300  

          20 500  

Lustgas  
Avgång från jordbruksmark, förbränning av bränslen 

              2 900              2 900 

Fluorkarboner                      0                     0  
HFC 
Läckage från större kylanläggningar. 
Utöver dessa förekommer läckage från bl.a. mindre 
kylanläggningar, klimatanläggningar och 
värmepumpar. Denna uppgift är uppskattad eftersom 
uppgifter saknas. 

 
                 180  
 
                 500  
 

               680 
 
 

Svavelhexafluorid  
Läckage från tyngre elektrisk apparatur 

                 120                 120 

Summa             68 200           68 200 
För att få jämförbarhet mellan gasernas påverkan på växthuseffekten finns begreppet 
koldioxidekvivalenter. Det är ett sätt att ange hur stor påverkan som gasen har på växthuseffekten 
jämfört med koldioxid. 
 
Koldioxidutsläpp från fossila bränslen per person, år 2004 
Alvesta 1) Kronobergs län 1) Sverige 2) Världen 
2,3 ton 4,1 ton 6,6 ton Ca 4 ton 
1) Källa: Statistiska centralbyrån 
2) Källa: EIA, International Energy Annual 2004 
 
Lokala miljömål 
De lokala miljömålen för begränsad klimatpåverkan finns redovisade i Alvesta komuns 
energi- och klimatplan (bilaga 1). 
 
Åtgärder  
Åtgärderna för att nå miljömålen om begränsad klimatpåverkan finns redovisade i Alvesta 
kommuns energi- och klimatplan. 
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Frisk luft   

 
 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Luften ska vara så ren att människans hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 
 
Alvesta 
I Alvesta kommun finns inga större städer men problem med luftkvalitén kan även 
finnas i glest befolkade områden med mycket skog. Detta beror på att flera av 
föroreningarna transporteras långväga hit från andra länder. Framförallt kommer dessa 
från Mellaneuropas befolknings- och industricentra. 
 
Förutom den allmänna, storskaliga luftföroreningen som beror av långväga 
transporterade föroreningar uppkommer i tätorterna lokala problem som främst beror 
på trafikens utsläpp och småskalig vedeldning samt utsläpp från industrin av 
lösningsmedel och luktande ämnen. 
Bakgrundshalten av kvävedioxid i Alvesta är låg till mycket låg (2003). Halterna går upp 
något i trafikerad miljö, men överskrider varken miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 
eller delmål för frisk luft 
 
Vid mätningar av partiklar används vanligen begreppet PM-10, som innebär att 
partiklar mindre än 10 µm mäts. Dessa består i huvudsak av slitagepartiklar från 
bildäck och vägbanor, samt från vedrök.  Högst halter uppstår på våren när partiklar 
från trafik och vägbeläggning, damm från sandning mm torkat och virvlar upp. 
Dieselfordon och arbetsmaskiner står för den största delen av trafikens partikelutsläpp. 
Beräkningar för kommunen (2003) visar att årsmedelhalterna är höga i bakgrundsluft, 
och överstiger den övre utvärderingströskeln för samtliga gator som beräknats. Detta 
innebär att kommunen är skyldig att utföra mätningar för PM-10. 
 
På hög höjd skyddar ozon mot skadlig strålning, men nära marken är det istället en 
giftig gas. Ozon är mycket reaktivt, och höga halter kan ge hälsoskadande effekter på 
växtligheten genom att skada cellstrukturerna samt på människors hälsa. 
Luftvårdsförbundet i Kronoberg har utfört mätningar av ozon i bakgrundsmiljön i länet., 
högst värden uppmättes under våren/försommaren då halterna överstiger det 
nationella och miljömålet.  

Foto: Moheda fjärrvärmeverk 
bidrar till att luften i Moheda 
har blivit bättre. 
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Halterna av ozon påverkas ej så mycket av lokala källor utan beror främst av långväga 
luftburna transporter. Halterna av ozon i tätorter är ofta lägre, detta beror på att 
eventuell förekomst av lokala utsläpp av VOC reagerar med ozonet. Mätresultat för 
tätorter saknas för kommunen. 
 
Benso(a)pyren är ett cancerframkallande ämne som förekommer i bl.a. vedrök. Genom 
att byta från icke miljögodkända vedpannor till miljögodkända minskas utsläppen 
avsevärt. Mätresultat för benso(a)pyren saknas för kommunen.  
 
Begreppet VOC omfattar en mängd olika föreningar, med olika stor negativ inverkan på 
miljön och människors hälsa. VOC bidrar till att marknära ozon bildas. De största 
utsläppskällorna står trafik, användning av lösningsmedel i produkter och processer 
samt småskalig vedeldning för. Hur stort det totala utsläppet i kommunen är finns det 
inga mätningar för. Utsläpp från industrin (anmälnings- och tillståndspliktiga 
anläggningar) låg på ca 49 ton/år (2004). För bensen, som utgör en del av det totala 
VOC utsläppet har årsmedelhalten beräknats till låg, under miljökvalitetsnormen och 
alla utvärderingströsklar (2003). 
 
Lokala miljömål 
År 2010 sker minst 90 % av den småskaliga eldningen av biobränslen i kommunen i 
miljögodkända pannor (t.ex. pelletspannor eller vedpannor med ackumulatortank), 
räknat på antalet pannor.  
 
Åtgärder  
Miljömål Åtgärd 
År 2010 sker minst 90 % av den 
småskaliga eldningen av biobränslen i 
kommunen i miljögodkända pannor (t.ex. 
pelletspannor eller vedpannor med 
ackumulatortank), räknat på antalet 
pannor. (Alvesta kommuns energiplan) 

Information om kommunens riktlinjer för 
vedeldning. 
  

Nationellt delmål 
(Halterna 35 mikrogram/m3 som 
dygnsmedelvärme och 20 mikrogram/m3 som 
årsmedelvärde för partiklar (PM10) ska 
underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får 
överskidas högst 37 dygn per år.  

Utreda vidare de åtgärder som går att göra för att 
minska utsläpp av partiklar (PM-10), t.ex. när och 
hur sandning och sopning av gator ska ske, och 
därefter upprätta en handlingsplan. 

 

 
Foto: Cykelleden Åsnen Runt vid Torne samhälle.  
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Bara naturlig försurning      
 

 
 

Nationellt miljökvalitetsmål 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten 
i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.  
 
Alvesta 
Berggrunden inom kommunen består till största delen av granit i östra kommundelen 
respektive gnejs i västra kommundelen. Dessa bergarter är svårvittrade och har i sig själva 
dåligt motstånd mot försurningen vilket innebär att grundvattnet är naturligt surt och marken 
här känsligare för surt nedfall.  
 
Den största delen av de försurande ämnen som faller ner över Sverige har förts hit 
med vindarna från andra länder. De svenska utsläppen bidrar bara med cirka 7 % av 
det totala nedfallet.  
 
Följderna av sur nederbörd är att näringsämnen utlakas, samt att mängden tillgängligt 
aluminium ökar långt över gränserna för den naturliga försurningen. En följd av 
försurningen är att byggnader och föremål som är kulturhistoriskt värdefulla vittrar 
sönder snabbare. I mark påverkas rörledningar och fornlämningar. Också människans 
hälsa kan påverkas, t.ex. av dricksvatten från försurade brunnar. 
 
Utsläpp från transporter, energianläggningar, industri och jordbruk orsakar 
försurningar. 
 
Utsläpp av svaveldioxid kommer från bränslen som innehåller svavel, t ex eldningsolja, 
diesel och torv samt från vissa industriprocesser (massaindustri). 
Svaveldioxidutsläppen i kommunen har minskat kraftigt de senaste åren och är i dag 
låg. 
 
Kvävebelastningen i kommunen är större än vad som är långsiktigt hållbart och 
vägtrafiken är den största enskilda källan till kommunens utsläpp av kväveoxider. Det 

Foto: Kalkdoseraren 
bidrar till att minska 
försurningen i 
kommunens sjöar och 
vattendrag. 
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är framför allt resor med bil kortare sträckor och dieselbilar utan partikelfilter som 
orsakar de största utsläppen av kväveoxider.  
 
Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning och försurning.  
Den största utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket. 
 
Fr.o.m. halvårsskiftet 2006 kalkas 32 sjöar och vattendrag. Målet med kalkningen är att 
samtliga sjöar i kommunen som ingår i kalkningsverksamheten ska ha ett pH som inte 
är lägre än 6 någon gång under året.  För att minska försurningen i skogen återförs 
askan från fjärrvärmeverken till skogen. 
 
Lokala miljömål 
Alla försurade sjöar och vattendrag som kalkas har ett pH-värde som är högre än 6,0. 
 
Åtgärder  

Miljömål Åtgärder 
Nationellt delmål 
Före år 2010 ska trenden mot ökad försurning 
av skogsmarken vara bruten i områden som 
försurats av människan, och en återhämtning 
ska ha påbörjats.  
 

Ökad plantering och självföryngring av 
lövträd, mindre barrträd 

Regionalt delmål 
År 2010 skall högst 15 % av antalet sjöar i länet, 
eller högst 5 % av den totala sjöytan, vara 
drabbade av försurning som orsakats av 
människan. 
 

Fortsatt kalkning av sjöar och 
vattendrag 

Alla försurade sjöar och vattendrag som 
kalkas har ett pH-värde som är högre än 
6,0. 

Informera och utbilda tillsynspersonal 
för kalkdoserare m fl. 
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Giftfri miljö 
 

  
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  
 
Alvesta 
Hantering och användning av miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter sker inom 
både hushåll och industri. För företag som är anmälnings- eller tillståndspliktiga finns 
krav på egenkontroll, som verkar för att företagens själva ska ha kontroll och följa upp 
sin verksamhet. Kemikalier till hushållen säljs i detaljhandeln. Bygg- och miljökontoret 
genomförde ett tillsynsprojekt under 2006 gällande kemiska produkter i större butiker. 
 
Bekämpningsmedelsanvändningen i länet är lägre än i övriga södra Sverige och 
försäljningen av bekämpningsmedel till lantbruket i Kronobergs län har minskat 
betydligt sedan början av 90-talet. Några specifika uppgifter finns inte för Alvesta 
kommun. 
 
Bekämpningsmedel bryts ner mycket långsamt och kan därför, trots att flertalet numera 
är förbjudna, återfinnas i dricksvattentäkter. Spår av bekämpningsmedel har hittats vid 
ett fåtal tillfällen i norra kommundelen. Under 2006 visade analysprov från 
Slätthögsskolans dricksvatten att det innehöll för höga halter av bekämpningsmedlet 
Totex (BAM). Åtgärder har vidtagits och dricksvattnet uppfyller nu gällande lagkrav. 
 
Nationellt ökar andelen ekologiskt odlad mark för varje år sedan 1996 då ekonomiskt 
stöd infördes. Alvesta kommun ligger lägre än såväl länet som hela landet, men 
andelen åkermark som får ekologiskt stöd har ökat. 
 
Den största delen av de föroreningar som transporteras till reningsverket fastläggs i slammet. 
Dagens halter av tungmetaller som kadmium, kvicksilver och bly har vid provtagningar på 
slammet visats vara låga. Att kvalitén förbättras beror bl.a. på att industrin övergår till slutna 
processer och i större grad renar sina utsläpp. Det råder stor osäkerhet om vilka oönskade 

Foto: Till Skatelövsskolans 
skolgård har använts 
miljövänligt material.   
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ämnen och organiska miljögifter som kan anses ”farliga” längre fram i tiden, och om dessa 
finns i slammet. 
 
Nedfallet av metaller från luften har minskat till mindre än en femtedel av de halter som 
mättes i slutet av 70-talet. Några specifika data finns inte för Alvesta kommun. 
 
Bromerade flamskyddsmedel har spridits via textilier och elektronik och återfinns bl.a. i 
fisk och modersmjölk. Abborre i sjön Fiolen har vid provtagning visat låga halter (2002) 
men det finns än idag inga längre dataserier eller provtagningsplatser i länet. 
Länsstyrelsen fortsätter med provtagningarna i sjön Fiolen. Nationellt sett ökar 
halterna.  
 
Industriverksamhet eller föroreningar från annan verksamhet har medfört att halterna 
av farliga ämnen är kraftigt förhöjda inom vissa områden. Totalt har 258 objekt 
identifierats eller inventerats i kommunen (2006). Av dessa har 78 inventerats vilket 
resulterat i 2 objekt i riskklass 1 (högst riskklass), och 16 objekt i riskklass 2. Övriga 
ligger i riskklass 3 eller 4. 
 
Av det gods som transporteras på vägarna i länet utgörs ca 5 % av farligt gods. Stora 
mängder farligt gods transporteras också på järnvägen genom kommunen. De flesta 
transporter av farligt gods i länet är genomfartstransporter.  
 
Från trafiken kommer även påverkan genom partiklar från däckslitage, och 
platinarester från katalysatorer. Införandet av blyfri bensin har minskat blyutsläppen 
från trafiken väsentligt. Ett personbilsdäck innehåller ca 1 liter av den giftiga och 
cancerogena HA-oljan. Oljan innehåller bland annat PAH-föroreningar som är 
svårnedbrutna i naturen och farliga för vattenlevande organismer. EU har beslutat om 
förbud mot HA-oljor i däck från och med 1 januari 2010.  
 
Lokala miljömål 
HA-olja i däck förekommer inte i kommunens fordon år 2010. 
 
Användningen av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter inom kommunens egen 
verksamhet minskar 
 
Slammet från de kommunala reningsverken kan användas för olika verksamheter 
 
Åtgärder  

Miljömål Åtgärd 
HA-olja i däck förekommer inte i 
kommunens fordon år 2010. 
 

Kommunen köper fr.o.m. 2008 bara däck utan HA-
olja 
 

Användningen av miljö- och 
hälsofarliga kemiska produkter inom 
kommunens egen verksamhet 
minskar 

Inventera och byta ut miljö- och hälsofarliga 
kemiska produkter  

Slammet från de kommunala 
reningsverken kan användas för olika 
verksamheter 

Utreda användningsområden för slammet efter det 
att Aringsåsdeponin är färdigställd 
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 Skyddande ozonskikt 
 

 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
 
Alvesta 
Några regionala uppgifter om ozonskiktets utveckling över kommunen eller länet finns 
inte. 
 
Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har lett till att skadlig ultraviolett solstrålning i 
större utsträckning än normalt når ned till jordytan. Ozonuttunningen är störst kring 
polerna och minst kring ekvatorn.  
 
Ämnen som bryter ned ozonskiktet är t.ex. vissa klorerade lösningsmedel, 
klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC). CFC och HCFC finns i bl.a. 
kylskåp, gamla värmepumpar, anläggningar för luftkonditionering och skumplast. 
 
Sedan början av 1990-tal har användningen av CFC minskat kraftigt. Vid utgången av 
1999 trädde användningsförbudet för CFC i kraft och efter utgången av 2001 får man 
inte längre fylla på med HCFC i läckande anläggningar. Anmälningar om mängden 
HCFC som kommit in till bygg- och miljökontoret har minskat från 1312 kg år 2000 till 
469 kg år 2004. 
 
Lokala miljömål  
Inga lokala miljömål eller åtgärder föreslås. 

Foto: Huleviks badplats.  
UV-instrålningen är starkast 
på sommaren.  
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Säker strålmiljö 
 

 
 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den 
yttre miljön. 
 
Alvesta 
Enligt länsstyrelsen är situationen i länet när det gäller strålning att jämföra med övriga 
landet. Enskilda individer kan dock utsätta sig för högre exponering än genomsnittet. Den 
största källan till UV-strålningen är solljus. Hur stark strålningen är påverkas bl.a. av 
molntjocklek, snöförekomst, solhöjd och ozonskikt. Även artificiella källor kan ha en viss 
bidragande effekt t.ex. solarier. Den allvarligaste formen av hudcancer, malign melanom, har 
ökat kraftigt i Sverige sedan 1950-talet . 
 
Joniserande strålning förekommer främst i bakgrundsstrålningen och i byggnader i form av 
radon. 
 
I Alvesta kommun har en heltäckande markradonkartering gjorts som har resulterat i en 
klassificering av kommunens yta som då har delats in i områden med hög-, normal- 
respektive låg risk för markradon. Större delen av kommunens yta klassas som 
normalriskområde medan man bedömer att sydligaste delen samt spridda områden i 
kommunens västra och nordvästra kant klassas som högriskområden. 
 
Ickejoniserande strålning kommer från solen och från elektromagnetiska fält. 
Miljönämnden har upprättat riktlinjer för antenner och baststationer för mobiltelefoni. I 
november 2006 fanns x antal mobilmaster i kommunen. 
 
Utöver mobiltelefoniantenner finns olika system av trådlös kommunikation, t ex för 
räddningstjänsten. För att den nya teknikens mobiltelefoni ska kunna skicka stora 
mängder datainformation får det inte vara alltför långt avstånd mellan mobiltelefonen 
och antennerna. Detta gör att de inte heller behöver sända med en så hög effekt. Det 
diskuteras om högre frekvenser är svårare att tåla än lägre och kan vara en orsak till 
de problem som elöverkänsliga drabbas av. Den sammanlagda effekten ökar också av 
det stora antalet antenner. 
 
En grupp människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk 
utrustning. Enligt försiktighetsprincipen för användning av mobiltelefoner bör onödig 
exponering undvikas. Detta gäller särskilt barn och ungdomar eftersom de sannolikt 
kommer att använda mobiltelefon under lång tid. 

Foto:Luftburen  400 kV-
ledning. Kommunen 
föredrar markkabel framför 
luftburen ledning 
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Två 400 kV-ledningar passerar genom kommunen. Kommunstyrelsen har uttalat att 
markkabel är det enda möjliga alternativet genom Alvesta kommun när det gäller större 
kraftledningar. Kommunens inställning är att markkabel alltid är att föredra framför luftburna 
ledningar. 
 
Lokala miljömål  
Kommunen ska i första hand välja 5-ledarsystem i de kommunala fastigheterna 
 
Kommunens personal har ökat sina kunskaper om strålning från elektromagnetiska fält  
 
Exponeringen av skadlig UV-strålning för barn som vistas i förskolans/skolans utemiljö 
minskar.  
 
Åtgärder  

Miljömål Åtgärd 
Regionalt och nationellt delmål 
År 2020 skall antalet årliga fall av 
hudcancer orsakade av ultraviolett 
strålning inte vara fler än år 2000 

Förbättra kontrollen på solarier 

Nationellt miljökvalitetsmål Vid inköp av elektroniska hjälpmedel ställa krav 
på att de elektriska och elektromagnetiska 
fälten skall vara så låga som möjligt, t ex 
TCO-märkning. 

Nationellt miljökvalitetsmål Område med låg antropogen (av människan 
påverkad) strålning skall, om möjligt, värnas så 
att nya strålningskällor inte tillkommer 

Kommunen ska i första hand välja 5- 
ledarsystem i de kommunala 
fastigheterna. 

En kostnadsjämförelse skall göras mellan 
traditionella elsystem och 5-ledarsystem. Vid 
nyproduktion och ombyggnad av fastigheter 
skall kostnaden för 5-ledarstystem redovisas 
som alternativ i beslutsunderlag.  

Kommunens personal har ökat sina 
kunskaper om strålning från 
elektromagnetiska fält 

Utbildning för anställda inom skola, 
barnomsorg, planeringspersonal m fl. 

Exponeringen av skadlig UV-
strålning för barn som vistas i 
förskolans/skolans utemiljö minskar. 

Skuggiga miljöer finns på alla skolor och 
daghem 

 
 

 

Foto: Torne badplats.  
Skugga är viktigt för att skydda 
sig från den direkta UV-
strålningen från solljuset.  
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Ingen övergödning 
 

 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation 
 
Alvesta 
Effekterna av övergödning i sjöar och havsområden märks bland annat genom 
algblomning och igenväxning. Den näringsrikedom som uppstår kan medföra så 
allvarlig syrebrist i djupare delar i vattendragen att praktiskt taget allt levande där slås 
ut. I jordbruket och i skogen syns effekterna av övergödning genom att det sker en 
ökad tillväxt som stör den naturliga artsammansättningen. 
 
Övergödningen påverkar mark och vatten direkt genom gödsling, avloppsutsläpp eller 
nedfall av luftföroreningar, men också indirekt genom läckage från exempelvis gödslad 
jordbruksmark. Orsaken till övergödningen är tillförsel av växtnäringsämnena kväve (N) 
och fosfor (P) i sådan omfattning att näringsbalansen i ekosystemet rubbas på ett icke 
önskvärt sätt.  
 
I Alvesta kommun är fosforutsläppen den avgörande faktorn för övergödning då det är 
mängden växttillgängligt fosfor som styr växtproduktionen i flera av kommunens sjöar 
och vattendrag. De viktigaste bidragen till fosforbelastningen kommer från enskilda 
avlopp (31 %), åker (26 %), skogen (21 % ) och reningsverken (5 %). 
 
Alvesta, Moheda och Vislanda reningsverk tillämpar i dag kemisk utfällning av fosfor. 
Det innebär att över 97 % av fosforn i det inkommande avloppsvattnet hamnar i det 
avloppsslam som återstår efter behandling i reningsverk. 
 
Hushåll som ej är anslutna till ett reningsverk avleder sitt avloppsvatten i en egen 
anläggning. I Alvesta finns cirka 3 000 (varav cirka 2 000 permanentboende) enskilda 
avlopp. 

Foto: Svansjön. Våtmarken är 
bra på att fånga upp fosfor och 
kväve och bidrar till att 
övergödningen minskar. 
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Bygg- och miljökontoret har tagit fram riktlinjer för enskilda avlopp, som fastställdes 
under början av 2006. Riktlinjerna anger vilka krav som ställs vid anläggning och 
funktion på egen reningsanläggning. I samband med detta och i linje med de 
åtgärdsförslag som föreslås i kommunens vattenplan har ett nytt inventeringsprojekt av 
enskilda avlopp påbörjats. Inventeringen sker områdesvis och startade under augusti 
2006.  
 
De flesta jordbruksföretagen i kommunen har djur. Mjölkproducerande djur har ett 
större behov av fosfor än andra. Djur som får i sig mer fosfor än de behöver bidrar till 
ett fosforöverskott i form av gödsel. Även konstgödsel och import av foderråvaror gör 
att nivåerna av fosfor ökar i markerna. En skyddszon längs med vattendrag minskar 
risken för fosforförluster vid en erosion på åkern. 
 
I samband med nederbörd sker ett kvävenedfall, bestående av lika delar nitratkväve 
och ammoniumkväve. I Alvesta uppgick det totala kvävenedfallet till ca 10,5 kg 
kväve/ha år 2004. Nitratkväve härrör framförallt från utsläpp utanför Sveriges gränser, 
ammoniaken har en mera kortväga spridning. Ammoniakutsläppen i kommunen kan 
minskas genom att förbättra lagrings- och spridningstekniken av stallgödsel. 
Svämtäcke och försiktighetsåtgärder vid gödselspridning är åtgärder som idag minskar 
utsläppen. 
 
Lokala miljömål 
Senast år 2010 skall fosforhalterna i sjön Salen ha minskat väsentligt jämfört med 2002 
och inte överskrida 50 µg/liter säsongsmedelvärde för året, dvs. högst klass 3. 
(se även Vattenplanen) 
 
Åtgärder   

Miljömål Åtgärd 
Nationellt miljökvalitetsmål Ett bevuxet skyddsavstånd på minst 6 meter lämnas 

till sjöar och vattendrag* där bekämpningsmedel 
inte används eller gödsling sker.  

Nationellt miljökvalitetsmål Spridning av gödsel på växande gröda när så är 
möjligt 

Senast år 2010 skall fosforhalterna i 
sjön Salen ha minskat väsentligt 
jämfört med 2002 och inte 
överskrida 50 µg/liter 
säsongsmedelvärde för året, d.v.s. 
högst klass 3. 
(se Vattenplanen) 

Inventering av enskilda avlopp och krav på 
åtgärdande av brister 

Se ovan  Anlägga nya våtmarker och utveckla befintliga 
Se ovan Information till butiker och alla som har enskilda 

avlopp om fosfatfria tvätt- och diskmedel.  
Åtgärden utgår om riksdagen beslutar om förbud om 
fosfater i tvätt- och diskmedel. 

• definition vattendrag: rinnande vatten, vattenförande året om. 
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Levande sjöar och vattendrag  
 

 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
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. 
 
Alvesta kommun 
I Alvesta kommun finns totalt 100 sjöar med en ytspegel på över ett hektar. Av dessa 
är 37 större än 20 hektar. 
 
Sjöarna ligger ofta högt upp i vattensystemen och är i allmänhet mycket grunda. 
Tillflödena är ofta små och sjövatten omsätts relativt långsamt.  En övervägande del av 
sjöarna, speciellt de mindre, kan betecknas som brunvattensjöar där vattnet i 
varierande grad är färgat av humusämnen. Utpräglade klarvattensjöar är ovanliga. 
Flera av sjöarna i kommunen är kraftigt sänkta vilken innebär att den naturliga 
fluktuationen är borttagen.  
 
Vattnets innehåll av olika ämnen bestäms av tillrinningsområdets geologi. Berggrunden 
i kommunen är nästan genomgående svårvittrad och jordarna är fattiga på kalk och 
näringsämnen. Detta medför försurningskänsliga och näringsfattiga vatten. Sjöar i 
närheten av tätorter eller jordbruksområden har i flera fall övergått till ett näringsrikt 
stadium som resultat av avloppsutsläpp eller markanvändning i sjöns omgivning. 
 
Kommunens sjöar och dess omgivning är mycket viktiga för turismen och friluftslivet i 
Alvesta. Särskilt Åsnenområdet med ett rikt fågelliv, fiske, flera cykel- och 
vandringsleder, badplatser och sevärd natur lockar många besökare.  
 
Länsstyrelsen har utfört en inventering av dammar och vandringshinder i länet. 
(Vandringshinder är hinder som stoppar djur, t.ex. fiskar, utter, grodor, från att vandra). 
Av denna framgår att det finns totalt 23 dammar och vandringshinder i kommunen och 
de flesta finns i norra kommunen. Det finns även vandringshinder utanför 
kommungränsen som påverkar fiskebeståndet i kommunens sjöar. 
 
Försurning är det största enskilda hotet mot fiskebestånden. Det sura nerfallet har 
medfört skador på fiskebestånden i många sjöar innan kalkningen av sjöar och 
vattendrag började 1984. Kommunens fiskevårdsföreningar och kalkningsansvariga 
utför ett mycket viktigt arbete för att bevara sjöarnas värde. 
 

 
Foto: Kvarnen i Huseby 
stod klar 1828 och används 
än i dag. 
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Vid kraftiga översvämningar kan regleringar av vattennivåer behöva ske. Länsstyrelsen 
har uppgifter om var alla dammar finns och vem som är ägare till dessa. 
Översvämningar kan få stora ekonomiska konsekvenser för boende både inom och 
utanför kommunen. Betesmarker som blir översvämmade kan få till följd att gödsel 
följer med till vattendragen som därmed kan bli förorenade. En detaljerad 
översvämningskarta för bl.a. Mörrumsåns huvudfåra är beställd, som i första hand skall 
användas för att förebygga problem vid översvämningar. 
 
Sjön Salen är överbelastad av näringsämnen och har under en lägre tid varit starkt 
påverkad. Vattenkvalitén i Salen är förhållandevis dålig och om inga åtgärder vidtas 
kommer Salen att med tiden förlora sitt värde som en attraktiv sjö för bad, fiske och 
annan rekreation. För mer information hänvisas till Alvesta kommuns vattenplan. 
 
Flera av kommunens sjöar, vattendrag och stränder innehåller värdefulla och sällsynta 
djur och växter som kan försvinna om förutsättningarna förändras.  
 
Lokala mål 
Till år 2010 
Alla som arbetar med turism och fritid kring kommunens sjöar och vattendrag ska ha 
goda kunskaper om hur verksamheten påverkar miljömålet levande sjöar och 
vattendrag 
 
Bevarad vattenkvalité och ökad tillgänglighet vid kommunens badplatser 

 
Generationsmål 
Förbättrad vatten- och bottenkvalité vid norra Salen så att det är möjligt att anordna en 
badplats vid Sjöparken 
Alla naturligt förekommande fiskarter ska kunna reproducera sig 
. 
Ny vattendom för sjön Stråken. Hänsyn tas till arter som är känsliga för 
vattenståndsförändringar 

 
Åtgärder 

Miljömål Åtgärder 
Alla som arbetar med turism och fritid 
kring kommunens sjöar och vattendrag 
ska ha goda kunskaper om hur 
verksamheten påverkar miljömålet 
levande sjöar och vattendrag 

Utbildning av entreprenörer kring kommunens 
sjöar och vattendrag  
 

Bevarad vattenkvalité och ökad 
tillgänglighet vid kommunens badplatser 

Skyltning och information om sjön och 
badplatsen 

Nationellt miljökvalitetsmål Utreda möjligheterna att tillgängliggöra 
Grännnaforsa brunnsparksområde för 
kommuninvånare och besökare  

Förbättrad vatten- och bottenkvalité vid 
norra Salen så att det är möjligt att 
anordna en badplats vid Sjöparken 

Utreda och därefter åtgärder för att förbättra 
vatten- och bottenkvalitén. 

Alla naturligt förekommande fiskarter ska 
kunna reproducera sig 

Borttagande av vandringshinder, bygga nya och 
återställa gamla biotoper för att hjälpa hotade 
arter 

Ny vattendom för sjön Stråken. Hänsyn 
tas till arter som är känsliga för 
vattenståndsförändringar 

Ansöka om ändring vid vattendomstolen  
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Grundvatten av god kvalitet 
 

   
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 
Alvesta 
Tillgången och kvalitén på grundvattnet i kommunen är god. Som helhet bedöms 
vattenförsörjningen som tryggad för kommunen.  
 
Den kommunala vattenförsörjningen är indelad i 8 områden med egna vattentäkter. Det 
finns inga reservvattentäkter i dagsläget. Vattenverket i Alvesta infiltrerar ytvatten från 
Lekarydsån i åsen, övriga verk tar sitt råvatten från naturligt grundvatten. I samarbete 
med Växjö kommer Alvesta verksamhetsområde från och med 2008 få sitt vatten via 
en överföringsledning från Bergaåsen i Ljungby kommun. Beslut om Alvesta vattenverk 
ska avvecklas efter planerad driftstart är ej ännu bestämt. 
 
Cirka 30 % av kommunens invånare får sitt dricksvatten från egna eller mindre 
gemensamhetsanläggningar, huvudsakligen grundvattentäkter. 
 
För att säkerställa skyddet kring vattentäkter upprättas skyddsområden. Fastställda 
skyddsområden finns för samtliga kommunala vattenverk i kommunen med undantag 
av Lidnäs vattenverk. Flera av dessa är av äldre datum och i behov av en översyn. 
 
Grundvattenkvalitén i länet beskrivs som metallangripande med låg motståndskraft mot 
försurning. Förhöjda järn- och manganhalter i borrade brunnar är vanligt 
förekommande.  
 
Miljökontoret inventerade 1985 ca 180 brunnar i kommunen i syfte att ta reda på 
situationen med surt grundvatten. Resultatet visade på surt eller mycket surt vatten i en 
mycket stor del av de undersökta brunnarna. 
 
Spridning av bekämpningsmedel kan innebära en risk att medlet eller 
nedbrytningsprodukter av detta når ner till grundvattnet. De ämnen som påträffats mest 
frekvent vid analys är ämnen som ingått i ogräsmedlet Totex Strö. Totex Strö förbjöds 
1989 och användes innan dess till ogräsbekämpning vid byggen av parkeringsplatser 
och vägar, banvallar och på industritomter. Vid samtliga kommunala vattenverk sker 

Grundvatten av god kvalité 
finns vid vattentäkten i Gottåsa 
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kontinuerlig provtagning för att kontrollera halter av bekämpningsmedel. Spår av 
bekämpningsmedel har hittats i vattentäkter i kommunen. 
 
Radon förekommer naturligt i berggrunden i stor del av landet. Provtagningar som 
bygg- och miljökontoret utförde under slutet av 90-talet visade att det är ganska vanligt 
med förhöjda radonhalter i kommunen. Radon i vattnet går att reducera genom 
tekniska åtgärder (luftning). 
 
Problem med höga nitrathalter förekommer främst i enskilda vattentäkter där brunnen 
är av dålig konstruktion och inläckage kan ske av gödsel eller avloppsvatten. 
 
Föroreningar från trafik kan sprida sig till grundvattnet via vägdagvatten och vid 
olyckor. Påverkan kan ske genom vägsaltning, vilket medför en höjd kloridhalt av 
grundvattnet. Klorid gör vattnet illasmakande samt ger frätningsskador på 
vattenledningarna. 
 
Tillgången på grundvatten är till stor del väder- och klimatberoende. Kvalitén kan 
komma att påverkas av t.ex. förhöjda sommartemperaturer. 
 
Lokala miljömål 
Inga lokala miljömål föreslås 
 
Åtgärder  

Miljömål Åtgärd 
Nationellt miljökvalitetsmål Översyn och uppdatering av samtliga vattenskyddsområden 

i kommunen och information om dessa 
Nationellt miljökvalitetsmål Information om dricksvatten i enskilda brunnar 
Nationellt miljökvalitetsmål Översyn av oljecisterner inom vattenskyddsområden 
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Myllrande våtmarker 
 

 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
Alvesta 
Kommunens landskap är mycket flackt i de centrala delarna, där Åsnens yta utgör den 
lägsta nivån. Det finns förhållandevis gott om myrmarker i det flacka landskapets 
sänkor, även om arealen är lägre än för hela länet.  Av kommunens totala areal består 
7,1 % av våtmarker.  
 
Några av kommunens mest intressanta våtmarker ingår i Natura 2000, Myrskyddsplan 
för Sverige och Ramsarlistan. Förutom dessa skyddade våtmarksområden finns det fler 
intressanta våtmarker i kommunen, exempel Mäxarpsjöarna och Transjön. 
 
Skogsvägar i våtmarkerna kan skada naturen. Brytning av torv kan ge negativa effekter 
på växt- och djurliv, landskapsbilden och på vattenkvalitén nedströms torvtäkten.  
 
Idag råder sedan 1997 förbud mot markavvattning i länet, dispens ska endast ges om 
det finns särskilda skäl. Skydds- och underhållsdikning i skogen och 
jordbrukslandskapet är tillåtet men ska inte innebära att någon tröskel tas bort och ska 
därför inte utgöra något hot mot våtmarkerna. 
 
Det stora nedfallet av luftburet kväve som sker i länet samt läckaget av näringsämnen 
från bl.a. jordbruket bidrar till beskogning av våtmarker.  Resultatet blir försämrad 
vattenkvalitet samt igenväxning av våtmarker, vilket får konsekvenser för både växter 
och djur.  
 
Det finns ett stort behov av att lägga igen dikningar för att återställa våtmarker såväl i 
odlingslandskapet som i skogsmark. Genom att anlägga småvatten och våtmarker i 
odlingsmark minskas de negativa effekterna av växtnäringsläckage.  

Foto: Husebymaden 
innehåller ett rikt fågelliv 
samtidigt som den minskar 
övergödningen till sjöar 
och vattendrag 
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Ett annat syfte för att skapa våtmarker är att öka rikedomen av fåglar. För fågellivet är 
det viktigt att skapa nya eller återställa våtmarker då flera av de befintliga växt igen 
eller hotas av igenväxning. 
 
Lokala miljömål 
Inga lokala miljömål föreslås 
 
Åtgärder  
Se ingen övergödning 
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Levande skogar 
 

 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras 
 
Alvesta 
Tre fjärdedelar av kommunens landareal utgörs av skogsmark, ca 70 000 hektar, och 
skogsimpediment (mark som inte är lämplig för virkesproduktion utan 
produktionshöjande åtgärder), cirka 7 000 hektar. Det finns cirka 1 600 skogsbruk och 
drygt 2 500 personer som äger skog i Alvesta kommun. Medelarealen är 37 hektar. 
 
I hela kommunen blåste cirka 12 000 hektar skog ner i januari 2005 då Stormen 
Gudrun drog fram. Ungefär 95 % av träden som föll var gran, mest äldre träd. 
 
Den största delen av den produktiva skogsytan består av gran, en liten del av tall och 
lövträd. Bland lövträden dominerar björk. Nyplantering av lärkträd ökar. Tallen minskar i 
omfattning, bl.a. på grund av att viltet äter upp plantorna. Ev. kan stormen Gudrun 
innebära att tallen kommer att öka på kalhyggena.  
 
I kommunen finns en skolskog i Vislanda. Skolskogen är ett avgränsat område som 
disponeras av skolan för planerade lektioner och utevistelser.  
 
Allt fler skogsägare väljer att certifiera sin skog inom certifieringssystemen FSC eller 
PEFC. En miljöcertifierad skog innebär en garanti för att produkten har kommit till på 
ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt godtagbart sätt. I kommunen finns 37 000 hektar 
skog (november 2006) som är certifierad. Kommunens skogsinnehav är sedan 2003 
certifierat enligt PEFC. 
 
Enligt skogsstyrelsen finns 8 naturvårdsavtal som omfattar sammanlagt 34 hektar 
(2006). Den vanligaste biotoptypen för dessa områden är ädellövskog och 
naturskogsartad lövskog. Det finns 17 biotopskyddade områden om totalt 77 hektar . 
Dessa består av äldre naturskogsartade skogar, örtrika allundar, strand- eller 
svämskogar, ras- eller bergbranter och urskogsartade bestånd av barrträd.  
 

Foto: Bjurkärr naturreservat. 
Skyddad natur med många 
värdefulla inslag. 
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Lokala mål 
År 2010 har andelen skog som är certifierad ökat i kommunen 
År 2015 finns ytterligare en skolskog i kommunen 
 
Åtgärder  

Miljömål Åtgärd 
År 2010 har andelen skog som är 
certifierad ökat i kommunen 

Certifiering av skog inom certifieringssystemen FSC 
och/eller PEFC 

År 2015 finns ytterligare en 
skolskog i kommunen  

Verka för att det år 2015 finns ytterligare en 
skolskog i kommunen 

Regionala delmål 
Målen för den förstärkta mångfalden 
gäller för skogsmark exklusive 
skogsmark inom nationalparker 
naturreservat, biotopskydd och 
naturvårdsavtal. Med utgångspunkt 
från skogstillståndet 1998 gäller fram 
till år 2010.  
- arealen äldre lövrik skog ska öka 

minst 10 %  
- arealen mark föryngrad med lövskog 

ska öka 

En ökad inblandning av flera slags inhemska lövträd 
i kommunens skog 

 

 
Foto: Vislanda skolskog ger möjlighet att kombinera undervisning, upplevelser och lek.  



Ett rikt odlingslandskap 
 

 
 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 
Alvesta 
Jordbruksproduktionen är av stor betydelse för att bevara biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Äldre typer av välhävdade ängar och 
naturbetesmarker utgör de artrikaste markslagen i jordbrukslandskapet. 
 
Den totala åkerarealen i kommunen är cirka 9 % av kommunens landareal och 
betesmarken cirka 4 %. De mindre jordbruksföretagen i kommunen minskar medan de 
större ökar. Enligt SCB fanns det 346 jordbruksföretag i kommunen år 2003. För att 
betesmarkerna ska kunna hävdas krävs betande djur och det finns förhållandevis 
många djurgårdar i kommunen. 
 
För lantbruket finns jordbrukarstöd och miljöstöd att söka som administreras hos 
Jordbruksverket. Syftet med miljöersättningarna är att de ska bidra till att uppfylla 
miljömålen. 
 
25 % av kommunens åkerareal omfattades år 2005 av EU-ersättningen för bevarande 
av natur- och kulturmiljöer år 2005.  
 
Ängar och hagar är en del av kulturlandskapet, men hotas idag av igenväxning och 
minskning i antal växt- och djurarter. Totalt finns det 737 ha värdefull ängs- och 
betesmark i kommunen, varav 118 ha är i behov av restaurering. 
 
Ekologisk odling har flera positiva effekter för odlingslandskapet. Den bidrar bl.a. till 
minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och gynnar den 
biologiska mångfalden.  År 2005 fanns 104 jordbruksföretag (30 %) i kommunen som 
fick EU-stöd för ekologiska produktionsformer. Den ekologiska odlade åkerarealen i 
kommunen motsvarar 18 % av åkerarealen 
 
 

Foto: Fåren hjälper till att 
hålla landskapet öppet.  
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Lokala miljömål 
Den brukade betes- och åkerarealen i kommunen ska 2010 vara oförändrad jämfört 
med 2005 
 
Antalet jordbruksföretag som får miljöstöd för ekologiska produktionsformer ska uppgå 
till minst 50 % år 2010 och omfatta minst 25 % av åkerarealen 
 
Åtgärder  
Miljömål Åtgärd 
Den brukade betes- och åkerarealen 
i kommunen ska 2010 vara 
oförändrad jämfört med 2005 

Främja handeln av närproducerat, t.ex. genom att 
konsumenter köper mer närproducerade 
livsmedel. 

Antalet jordbruksföretag som får 
miljöstöd för ekologiska 
produktionsformer ska uppgå till 
minst 50 % år 2010 och omfatta 
minst 25 % av åkerarealen 

Ökad efterfrågan på ekologiska produkter, t.ex. 
genom att kommuner och andra konsumenter 
köper mer ekologiska livsmedel.  

Nationellt miljökvalitetsmål Arbeta för att en sida förblir brant vid återställande 
av grustag där backsvalorna har boplatser. 

Nationellt miljökvalitetsmål När nya arrendeavtal träffas sträva efter att inga 
bekämpningsmedel eller konstgödsel används på 
kommunens jordbruksmark  

 
 
 
 

 
                    Foto: Orkidéer kan man hitta i kommunens hagar 
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God bebyggd miljö         
 

 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  
 
Alvesta 
Miljömålet God Bybyggd miljö är en prioriterad miljömålsfråga som ingående 
behandlas i kommunens översiktsplan. 
 
I Alvesta tätort är tillgången till allmänna kommunikationer mycket god, bl.a. närheten 
till södra stambanan och Kust- till kustbanan samt flygplats. Även bussförbindelserna 
till Växjö är goda. För de mindre tätorterna finns bussförbindelser till de större orterna. 
På landsbygden saknas ofta tillgång till allmänna kommunikationer. 
 
Det är rimligt att anta att trafikbullerstörningar förekommer för de boende utmed 
järnvägen och länsvägarna 25 och 126 samt genomfarter till industriområden. Både 
Vägverket och Banverket arbetar med bullerdämpande åtgärder för de mest utsatta 
bostäderna i landet. Förutom bullerstörningar förekommer även vibrationer från 
järnvägstrafiken, främst godstågen. 
 
Energianvändningen i bebyggelsen uppgår till cirka 40 % av landets totala 
energianvändning. I Alvesta står hushållen för cirka 27 % av den totala 
energianvändningen i kommunen. Byggnationen står för en del av energiförbrukningen 
men den allra största energianvändningen sker när byggnader bebos och/eller 
förvaltas.  
 
Byggnads- och inredningsmaterial kan innehålla ämnen som avges i gasform till 
rumsluften. Särskilt gäller detta nya material. Enligt PBL skall alla nybyggda hus, 
inomhus, ha en lägre radonhalt än 200 Bq/m3 luft. Radonkartor finns upprättade för 
Alvesta kommun. Vid nybyggnation utanför planlagt område informerar bygg- och 
miljökontoret byggherren om att marken ligger inom ett riskområde för höga 
markradonvärden.  
 
I Alvesta kommun har en heltäckande markradonkartering gjorts som har resulterat i en 
klassificering av kommunens yta som då har delats in i områden med hög-, normal- 

Foto: Torne lanthandel.  
En butik är ett viktigt inslag för 
en god bebyggd miljö på 
landsbygden 
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respektive låg risk för markradon. Större delen av kommunens yta klassas som 
normalriskområde medan man bedömer att sydligaste delen samt spridda områden i 
kommunens västra och nordvästra kant klassas som högriskområden. 
 
Grön flagg är en miljöutmärkelse anpassad för skola och förskola. Den gröna flaggan är det 
synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat 
miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling.  
 
Lokala miljömål 
Alla nybyggda hus inom riskområdet för markradon byggs radonsäkert 
Antalet skolor/förskolor som arbetar med grön flagg uppgår till minst 3 
 
 
Åtgärder  

Miljömål Åtgärd 
Nationellt delmål. 
Radonhalten i alla skolor och förskolor år 
2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft.  
Radonhalten i alla bostäder år 2020 är 
lägre än 200 Bq/m3 luft 

Under 2008 ta fram en handlingsplan för 
mätning av radonhalter vid nybyggnation 

Alla nybyggda hus inom riskområdet för 
markradon byggs radonsäkert 

Information till fastighetsägare/byggherrar vid 
nybyggnation  

Regionalt delmål 
”I Kronobergs län skall nedanstående 
aspekter vara beaktade i fysisk planering 
och samhällsbyggande: 
♦ Kretsloppslösningar 

Lokalt omhändertagande av vatten 

Ta fram en strategi för dagvattenhantering i 
kommunen 

Regionalt delmål 
I Kronobergs län skall nedanstående 
aspekter vara beaktade i fysisk planering 
och samhällsbyggande: 
Ta tillvara och utveckla karaktär, kvalitet 
och funktion på tätortsgrönskan  

Ta fram en strategi för kvalitets- miljöaspekter i 
tätortsgrönskan 

Antalet skolor/förskolor som arbetar 
med grön flagg uppgår år 2010 till minst 
tre 

Ansökan om att få grön flagg och arbeta med 
att uppfylla villkoren 

 

 
Foto: Utedag vid Hjortsbergaskolan 
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Ett rikt växt- och djurliv 
 

 
 
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. 
Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. 
 
Alvesta 
Arbete pågår vid Länsstyrelsen i Kronobergs län med att ta fram nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter som ofta har sin tyngdpunkt i utbredningen i 
Kronobergs län.  
 
I nuläget har kommunen ingen kännedom om vilka hotade arter som finns i kommunen 
eller var de finns. Ett samarbetsavtal håller på att arbetas fram för att kommunen ska få 
tillgång till de uppgifter som i dag finns på Länsstyrelsen om hotade arter i kommunen. 
 
Lokala miljömål 
Finns i nuläget inga lokala mål eller åtgärder. 
 

 
Foto Per Darell. Blommande springkorn juli 2005 

Foto: 
Bjurkärr naturreservat 
innehåller många  
skyddsvärda arter 
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Foto: Estwalls foto 
 
 
 
 
 


