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Fontän i Aneby centrum. Foto Smålandsbilder. 
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Inledning Varför en ny?
Översiktsplanen ska aktualitetsprö-
vas varje mandatperiod då styrande 
politiker beslutar om eventuella revi-
deringar eller om en ny plan ska upp-
rättas. Anebys tidigare översiktsplan 
är från år 2000 och är i flera frågor 
fortfarande tillämplig. Kommunens 
negativa befolkningsutveckling och 
nya lagar och miljökvalitetsnormer att 
ta ställning till är huvudsakliga anled-
ningar bakom beslutet att upprätta en 
ny översiktsplan. Då planen vinner 
laga kraft upphör ÖP 2000 att gälla.

Arbetsprocessen
Aneby kommun har valt att arbeta 
med tematiska tillägg till översiktspla-
nen i form av vindkraftsplan, avfalls-
plan, vatten- och avloppsplan, miljö-
målsplan samt energi- och klimatstra-
tegiplan. Huvuddragen av tilläggspla-
nerna lyfts in i översiktsplanen och för 
mer utförlig information hänvisas till 
aktuellt dokument. Därmed kan den 
delplan som blir inaktuell uppdateras 

Huvuddragen
Det övergripande målet i översikts-
planen är att öka befolkningen från 
dagens cirka 6400 till 7000 invånare år 
2025. Främsta anledningen till detta 
mål är att kunna behålla och utveckla 
servicen till alla boende och verk-
samma i kommunen. Det gäller även 
servicen på de mindre orterna där i 
första hand skola och barnomsorg 
åsyftas. Eftersom kommunen redan 
1994 hade drygt 7300 invånare finns 
en väl utbyggd infrastruktur för en 
större befolkning. 

För att klara det uppsatta målet krävs 
en nybyggnation av 25-30 bostäder 
per år fördelat på enfamiljshus och 
lägenheter i hyreshus.

Det största bebyggelsetrycket finns 
för närvarande i den västra kom-
mundelen och då främst kring sjöarna 
Bunn och Ören. Viktiga serviceorter 
för barnomsorg och skola i området 
är Haurida kyrkby samt Vireda kyrkby. 
För att kunna ha kvar servicen på 
dessa orter samt även i Askeryd, Frin-
naryd, Sunhultsbrunn och Lommaryd 

är LiS-områden (Landsbygdsutveck-
ling i Strandnära läge) en viktig stra-
tegi i den planerade utvecklingen. 

Ur servicesynpunkt är det även av 
stor vikt att göra tätorterna och 
dess närområden attraktiva. I Aneby, 
Frinnaryd och Sunhultsbrunn finns 
i dag sammanlagt cirka 120 småhus-
tomter planlagda för bostadsändamål. 
Det som saknas är hyreslägenheter 
och detta gäller främst Aneby tätort 
som är i stort behov av nya lägenhe-
ter.

Vad är en översiktsplan?
Varje kommun ska enligt plan- och 
bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Planen 
ska ange inriktningen för den lång-
siktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön, tyngdpunkten ligger därmed 
på användningen av mark- och vat-
tenområden. Kommunen ska också 
i samråd med länsstyrelsen redovisa 
hur man avser att tillgodose områden 
av riksintresse och hur man ska följa 
gällande miljökvalitetsnormer. Trots 
att en översiktsplan inte är juridiskt 
bindande så är den ett starkt stöd och 
vägledande vid exploateringsfrågor.

utan att hela översiktsplanen för den 
skull behöver göras om.

Den politiska viljan i Aneby är att se 
översiktsplanen som det övergripande 
dokumentet för kommunens samtliga 
åtaganden. Därför har arbetet delvis 
bedrivits i en grupp med representan-
ter från samhällsbyggnadsavdelningen, 
kommunledningen, Aneby miljö och 
vatten AB (Amaq), stiftelsen Aneby 
Bostäder, sociala avdelningen, kom-
munserviceavdelningen och avdel-
ningen för barn och utbildning.

Arbetsmodell för 
översiktsplanen.
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Visionen 
- ”Ett gott liv i en hållbar kommun” är
vad kommunens långsiktiga arbete ska
bidra till att uppnå. Aneby kommuns
största utmaning är att öka tillväxten
och inflyttningen till kommunen.
Många aktörer måste samverka för att
detta ska bli verklighet. De grundläg-
gande förutsättningarna för tillväxt
handlar om arbete, boende, goda
kommunikationer, en hållbar ekologi,
ett gynnsamt företagsklimat med
nyföretagande, möjligheter till ett rikt
liv genom kultur och fritid, trygga
livsmiljöer och en god kommunal
service.

Aneby ska vara en kommun med lång-
siktigt hållbar utveckling som erbjuder 
goda förutsättningar för att männis-
kor ska välja att bo och verka i hela 
kommunen. För att nå visionen krävs 
att kommunens resurser används på 
bästa möjliga sätt.

Det kommunala uppdraget 
Aneby kommun verkar i samspel 
med andra aktörer, för ett hållbart 
samhälle, socialt, ekonomiskt, miljö-
mässigt och kulturellt. På så vis ger vi 
kommuninvånarna förutsättningar för 
ett gott liv.

• Ett offensivt arbete med att lyfta
fram våra kvalitéer.

• Ett nära samarbete med den ideella
sektorn och föreningslivet, där vi
använder våra resurser effektivt för att
vara ett självklart stöd.

Bostadsbyggande
Vi skapar förutsättningar för folk 
att flytta till Aneby kommun, där 30 
lägenheter i form av småhus, hyres- 
och bostadsrätter årligen ska uppföras. 
Med strategiska satsningar säkerställer 
vi tillgången på hus och lägenheter, 
både i Aneby centrum och på lands-
bygden genom att:

• Både kommun och privata aktörer
erbjuder byggklara tomter med attrak-
tiva lägen.

• Långsiktigt arbeta för beredskap att
exploatera nya tomter i takt med efter-
frågan.

• Planlägga för nyproduktion av
lägenheter, såväl hos allmännyttan
som hos privata aktörer.

Näringslivsutveckling
Vi har ett starkt näringsliv i kom-
munen och en mycket hög sysselsätt-

Vi erbjuder god offentlig service med 
tillgänglighet, valfrihet och kvalitet 
som kännetecken. 

Kommunen svarar för en myndighets-
utövning som skapar förtroende och 
rättssäkerhet.

Strategiska utvecklingsområden
1) Aneby i framkant
2) Bostadsbyggande
3) Näringslivsutveckling
4) Kommunikationer

Aneby i framkant
I Aneby är vi stolta över det vi har 
och vi står upp för den livskvalitet vi 
kan erbjuda. Tillsammans är vi goda 
ambassadörer för vår kommun och 
vår bygd och arbetar för ett Aneby i 
framkant på en rad områden:

• Glada och nöjda medborgare och
medarbetare som blir goda ambas-
sadörer.

• Skola, barnomsorg och äldreomsorg
som inger trygghet och förtroende.

• Ett attraktivt centrum som ger ett
bra första intryck.

• En organisation för att hälsa nya
kommuninvånare välkomna hit.

Plan- och bygglag 3 kap 2 §: 
Översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsik-
tiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge 
vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden 
ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.

Så säger lagen

2025 har Aneby kommun 
7000 invånare 

Långsiktigt strategiskt mål

Ett gott liv förutsätter ett 
samhälle med långsiktig 
hållbarhet både socialt, 
ekonomiskt, miljömäs-
sigt och kulturellt.  Alla 
kommunens invånare ska 
kunna delta i samhället 
oavsett sina förutsättningar. 

Definition av visionen
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ningsgrad. Framgent arbetar vi för att 
utveckla och förstärka näringslivet för 
att skapa fler arbetstillfällen i takt med 
den tilltänkta positiva befolkningsut-
vecklingen. Fokus i näringslivsarbetet 
ligger på:

• Att kunna erbjuda attraktiv industri-
mark.

• Att kunna hänvisa nyetableringar 
och företag i utveckling fungerande 
lokaler för näringsverksamhet.

• En väl inarbetad organisation för 
mottagande av nystartade företag och 
nyetableringar i kommunen.

• Ett ökat entreprenörskap, bland 
annat inom turistnäringen.

• Att utveckla intresset för entrepre-
nörskap redan i grundskolan.

• Strategiskt arbete för att säkerställa 
tillgång till arbetskraft med rätt kom-
petens. 

Kommunikationer
Vi arbetar kontinuerligt med att 
utveckla kommunikationer och infra-
struktur och lägger fokus på att:

• Höja standarden på de större 
vägarna för en ökad säkerhet.

• Utöka kollektivtrafiken med möj-
ligheter till pendling mot såväl Jön-
köping som Linköping från tidig 
morgon till sen kväll.

• Erbjuda anpassningsstyrd kollektiv-
trafik för landsbygden.  

• Säkerställa en infrastruktur som 
erbjuder möjligheter till väl funge-
rande IT-kommunikation och telefoni 
även på landsbygden.

• Förbättra vägnätet på landsbygden.

Styrmodell i Aneby kommun.
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Aneby kommun ligger på det små-
ländska höglandet i Jönköpings län.
Kommunens yta är 2012 knappt 
557 km2 varav 36 km2 utgörs av sjöar. 

Befolkning
Vid utgången av 2012 hade Aneby 
kommun strax över 6400 invånare, 
vilket gör oss till länets minsta 
kommun. Befolkningen i kommunen 
ökade stadigt från 1980-talet för att 
nå en topp på nästan 7300 invånare 
1994, vilket till stor del berodde på 
flyktingtillströmning från det forna 
Jugoslavien. 

Medelåldern i kommunen har stadigt 
ökat under 2000-talet och låg vid 
utgången av 2009 på 42,7 år. 84% 
av befolkningen i åldrarna 20-64 år 
arbetar, vilket är klart över riksge-
nomsnittet på 77%. För männen 
dominerar tillverkningsindustri som 
står för nästan hälften av arbetstillfäl-
lena, följt av jord- och skogsbruk samt 
byggverksamhet. Även många kvinnor 
återfinns inom tillverkningsindustrin, 
andra vanliga sysselsättningar är vård 
och pedagogiska yrken.

Landskapets karaktär
Det småländska höglandet ligger cirka 
250 meter över havet och rymmer 
relativt många och små sjöar. Praktiskt 
taget hela Aneby kommun är täckt 
av morän, som på flera ställen har 
bildat kullar och moränryggar. Aneby 
tätort ligger på en stor rullstensås som 
bildades under den senaste istiden.
Grunden för dagens bebyggelse-
mönster och odlingsmarker lades på 
många håll under den senare delen av 
järnåldern. Från denna tid härstam-
mar de stora gravfälten som påträffas 
i anslutning till de medeltida sätesgår-
darna Herrstad, Vrangsjö, Råby och 
Askeryd.

Aneby kommun är till 67 % täckt av 
skog, varav 57 % utgörs av barrsko-
gar. Så gott som hela denna areal 
skogsmark används i ett aktivt skogs-
bruk och har påverkats av människans 
utnyttjande under en mycket lång tid. 
Insprängt i skogsmarken finns ett 
småskaligt, variationsrikt och mosaik-
artat odlingslandskap. Karaktäristiskt 
är björkhagar, enebackar och öppna 
marker med betande hästar och nöt-
kreatur.

Kommunbeskrivning
Stockholm

Linköping

Kalmar

Malmö

Göteborg
Jönköping

Aneby 

Växjö

Landsbygd vid sjön Ralången. Foto Lina Johansson.
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Barn och utbildning
I centralorten finns kommunala för-
skolor och skolor för barn och elever 
upp till grundskolans nionde år. Dess-
utom finns en privat grundskola i 
Karlsborg utanför Aneby som drivs av 
behandlingshemmet Oasen. Kommu-
nala för- och grundskolor finns även 
i Sunhultsbrunn och Vireda, därtill 
bedrivs förskoleverksamhet i Haurida, 
Lommaryd, Frinnaryd och Askeryd. 

I enlighet med skollagen ska försko-
lan ta till vara och utveckla barnens 
förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet 
och tolerans tidigt grundläggs. Var 
och en som verkar inom skola och 
förskola ska främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten 
för vår gemensamma miljö. I Aneby 
ska dessutom ett grönt kretsloppstän-
kande genomsyra undervisning likväl 
som verksamheten i stort.

Förskolan har i dagsläget för låg kapa-
citet, och med tillväxt behövs fler 
lokaler för verksamheten, fördelsvis 
med flexibelt användande för även fri-
tidsavdelningar och grundskola. Enligt 
prognoser kommer elevunderlaget att 
vara tillräckligt för att behålla skolorna 

i Aneby, Vireda och Sunhultsbrunn. 
Det är i dagsläget inte möjligt att åter-
uppta grundskoleverksamhet i någon 
av de andra kyrkbyarna. En annan 
användning av skolbyggnaderna bör 
utredas i Lommaryd. Skolbyggna-
den i Frinnaryd är större än vad som 
behövs och i delvis dåligt skick. Det 
kan bli aktuellt att riva delar för att 
enbart täcka förskolans behov. 
 

Sociala frågor
För allt socialt arbete gäller att män-
niskan ska ses i ett helhetsperspektiv. 
Översiktsplanen är i första hand en 
fysisk plan som kan påverka de fysiska 
förutsättningarna för ett socialt liv. 
Rättvisetänkande och tillgänglighet för 
alla oavsett förutsättningar ska vara 
en grundtanke vid all fysisk planering. 
För att nå social kvalitet krävs bland 
annat möjlighet till arbete, rörelsefri-
het genom fungerande kollektivtrafik, 
en god boendemiljö, möjlighet till 
rekreation och fritidsaktiviteter och att 
allmänna platser upplevs som trygga 
och tillgängliga.  

En stor del av kommunens verksam-
het syftar till att underlätta för kom-
munens invånare som av olika skäl 

kan behöva stöd i sin vardag, så att 
också de ges möjlighet att leva ett gott 
liv. Ansvars- och finansieringsprinci-
pen innebär att varje samhällsområde 
ska utforma sin verksamhet så att den 
blir tillgänglig för alla medborgare. 
Kostnaderna för arbetet ska finansie-
ras inom den ordinarie verksamheten.

Äldreomsorgen är en av kommunens 
största verksamheter med cirka 250 
brukare, där 150 medarbetare täcker 
dygnets alla timmar, årets alla dagar 
och kommunens alla delar. Kom-
munen ansvarar även för insatser till 
vissa funktionshindrade enligt lagen 
om särskilt stöd och service, LSS. 
Kommunens hemvård i den egna 
bostaden syftar till att stödja personer 
som på grund av ålder, sjukdom eller 
funktionshinder inte klarar de var-
dagliga sysslorna i hemmet eller sin 
personliga omvårdnad. Grupp- och 
serviceboenden finns i centralorten 
Aneby. För människor med psykiskt 
funktionshinder har kommunen 
ansvar för att medverka till en men-
ingsfull sysselsättning samt boende 
an passat efter individens behov. 

Äldreomsorgen präglas av kravet på 
att de äldre ska kunna bo kvar i sitt 

Kommunen ska ha en 
beredskap med särskilt 
boende och andra boenden 
anpassade till behoven.

Bebyggelsen och de allmänna 
platserna ska präglas av 
god tillgänglighet, samt 
säkra och sunda miljöer.

I Aneby kommun kan 
alla leva i trygghet och 
säkerhet genom hela livet.

Mål social verksamhet

Anebys skolor är konkurrens-
kraftiga  och framåtsträvande 
med ett gott rykte.

Alla barn erhåller förskole-
plats inom två månader.

Mål barn och utbildningKommunala verksamheter 



12 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun

boendet. Detta kommer att medföra 
än fler transporter till och från bru-
karna. Den befintliga strukturen med 
en enda utgångspunkt för hela hem-
vården medför långa resor. Om verk-
samheten behöver utökas kan det bli 
aktuellt att förlägga ett serviceboende 
utanför Aneby tätort, till exempel i 
Vireda, där matlagning kan samordnas 
med skolan. 

Kultur och fritid
Det finns ett mycket rikt utbud av 
fritidsföreningar i form av bland 
annat sportklubbar, bygdeföreningar, 
intresseföreningar, handikapporga-
nisationer, pensionärsförbund och 

kyrklig verksamhet. I Aneby finns 
också ett bibliotek. Anebys konsert-
hus från 1928 är kommunens kultu-
rella centrum där såväl internationellt 
erkända musiker som lokala förmågor 
framträder. Konserthuset används 
även som biograf, konferenslokal och 
teaterscen. 

Rekreation och fritid är i hög grad 
en integrerad del i bebyggelseutveck-
lingen och måste ses som en del i 
denna miljö. Ett varierat fritidsutbud 
ska finnas i alla kommundelar.

Ekonomi
Aneby kommun ska vara en kommun 
med långsiktigt hållbar utveckling och 
tillväxt, som erbjuder goda förutsätt-
ningar för att människor ska välja att 

bo och verka i hela kommunen. För 
att uppnå kommunens vision ”Ett 
gott liv i en hållbar kommun” krävs 
att kommunens resurser används på 
bästa möjliga sätt. Enligt redovis-
ningslagen, som gäller från år 1998, 
får inte kommunens verksamhet redo-
visa underskott. Om kostnaderna för 
ett visst räkenskapsår ändå överstiger 
intäkterna, ska det i förvaltningsberät-
telsen anges när och på vilket sätt det 
negativa resultatet ska regleras. Enligt 
kommunallagen ska detta ske under 
de närmaste tre åren.

Det positiva resultatet i bokslutet för 
2010 innebär att det var det nionde 
året i rad som Aneby kommun 
uppvisar positivt resultat. Det egna 
kapitalet har sedan i början av Nedan skattefinansierad kostnad per invånare i Aneby år 2010 jämfört 

med riksgenomsnittet. Statistik från SCB.

eget hem och vårdas där även när 
behoven av service och omvårdnad 
ökar. När detta av en eller annan 
anledning inte går ska kommunen till-
handahålla särskilt boende. Äldre och 
funktionshindrade ska, så långt det är 
möjligt, kunna välja när och hur stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåt-
komlig service ska ges. 

Antalet äldre kommer att öka, vilket 
innebär ökade behov av stöd och 
hjälpinsatser och behov av tillgäng-
liga bostäder. De flesta äldre väljer 
att bo kvar i ordinärt boende och 
får med stigande ålder alltmer kom-
plexa behov tillgodosedda i det egna 

kr/inv
Källa: Offentlig ekonomi SCB Källa: Offentlig ekonomi SCB

Skatteunderlag, kr/inv 173 718

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100

Särskilt riktade 
insatser

Genomsnitt i riket
Total skattesats 31,55

Kultur     därav till kommun 20,73

Total skattesats 32,24
Individ- och 

familjeomsorg
    därav till kommun 21,57
Skatteunderlag, kr/inv 162 597

Fritidsverksamhet Skatteunderlag, index

Skatteunderlag, index 89

Infrastruktur Genomsnitt i länet

94

Äldre- och 
funktionshindrade

Kommunen
Total skattesats 32,90

Utbildning     därav till kommun

Kostnader i kronor per invånare 2010 Kommunalskatt 2011

22,23
Skatteunderlag, kr/inv 154 427

Förskola o 
skolbarnsoms

Avser 20–64 år Totalt 173 100 100
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Källa: Socialstyrelsen (SoS)

med barn 27 16 16
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Trygghetsboendet Druvan ligger centralt beläget i Aneby tätort. Foto Smålandsbilder.
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2000-talet ökat med 18,3 mkr.  I och 
med de positiva resultaten och en 
konsekvent amortering på låneskulden 
har kommunens soliditet stadigt för-
bättrats och ligger vid utgången av år 
2010 på 40 %. 

Målet för den kommunala verksam-
heten är inte att skapa vinst, utan 
att hushålla med våra ekonomiska 
resurser enligt det som kallas ”god 
ekonomisk hushållning”. Det innebär 
att vi utnyttjar våra resurser effektivt 
och ändamålsenligt, i syfte att leverera 
en god verksamhet som uppfyller 
målen, samt även kunna redovisa ett 
visst överskott som därmed tryg-
gar ekonomin och skapar hållbarhet 
för framtiden. En hållbar ekonomi 
som är i balans innebär bland annat 

att nuvarande generation inte vältrar 
över skulder och betalningsansvar på 
nästkommande generationer. Finan-
siering av investeringar utan att uppta 
långfristiga lån är därför viktigt, och 
att det kan ske genom det finansiella 
utrymme som skapas genom avskrivn-
ingar och avsättningar. Investering i de 
affärsmässiga verksamheterna får ske 
genom upplåning. Ökade drift- och 
kapitalkostnader ska inte belasta den 
skattefinansierade verksamheten utan 
respektive kollektiv via avgifterna.

För att klara de framtida utmanin-
garna Aneby kommun står inför, 
krävs en god kommunal ekonomi som 
möjliggör nysatsningar och en fortsatt 
utveckling av kommunen. En viktig 
förutsättning är att de kommunala 

verksamheterna är ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva, så att medel kan 
frigöras för att möta ökade behov i 
verksamheterna och satsningar som 
ökar kommunens attraktionskraft.

Utgångspunkten för den ekonomiska 
styrningen är de ramar som kommun-
fullmäktige tilldelar nämnderna för att 
bedriva verksamhet och nå uppsatta 
mål. Det ska finnas en samstämmighet 
mellan till verksamheterna tilldelade 
medel och de mål som verksamheter-
na ska uppfylla. Samspelet mellan 
nämnd, kommunledning och avdeln-
ingar ska fungera på ett förtroende-
fullt och effektivt sätt, med respekt 
för respektive roller så att nödvändiga 
åtgärder kan göras i tid. 

Skapa en budget ”rätt i sak” 
där resultatnivån långsiktigt 
uppgår till 2 % av skatte-
intäkter och statsbidrag.

Kontinuerligt amortera 
på låneskulden.

Mål ekonomi
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Kommunens vision är ”Ett gott liv 
i en hållbar kommun.” Ett hållbart 
samhälle är ett samhälle som behåller 
sin jämvikt gentemot naturen samti-
digt som människors förmåga att till-
godose sina behov inte hindras. Kom-
munen har ett övergripande ansvar att 
övervaka och verka för att medbor-
garnas hälsa och tillståndet i miljön är 
så gott som möjligt.

Det är Aneby kommuns ambition 
att föregå med gott exempel när det 
gäller miljöpåverkan från de egna 
verksamheterna. Vi ska därmed bidra 
till att internationella, nationella och 
regionala mål nås. Det är också kom-
munens ambition att verka för att 
förutsättningarna att bedriva ett fram-
gångsrikt miljöarbete är optimala för 
andra verksamheter inom kommunens 
gränser. Vi ska arbeta med ständig 
förbättring och utveckling av miljöar-
betet, det ingår i varje medarbetares 
ansvar att bidra till detta arbete.
Det är en självklarhet att kommunens 
egna verksamheter, liksom dess bolag 

och stiftelser, alltid följer relevant mil-
jölagstiftning.

Effektivisera energianvändningen och 
minska klimatutsläppen
Vi kan idag se en förstärkt växthusef-
fekt som delvis beror på utsläpp av 
växthusgaser. Det långsiktiga målet 
är att Aneby kommun inte ska bidra 
negativt till ett förändrat klimat. Vi 
ska ha en säker och effektiv energi-
försörjning för att trygga en stabil 
utveckling för invånarna i kommunen. 
All energi ska användas effektivt och 
elanvändningen ska minska. Lokala 
och förnyelsebara energikällor ska 
utnyttjas i så hög grad som möjligt. 
År 2050 ska Aneby kommun vara en 
plusenergikommun.

En giftfri vardag
Kemikalier som skadar miljön och 
riskerar människors hälsa ska så långt 
det är möjligt fasas ut. Arbetet för en 
giftfri vardag ska bedrivas i samarbete 
med andra aktörer, såsom nationella 

Miljö och natur
Miljö-, energi- och klimatpolicy 

och regionala myndigheter, näringsli-
vet och frivilligorganisationer, för att 
förbättra informationen om kemika-
lier i vardagen. Ett annat led i arbetet 
är att utveckla avfallshanteringen.

Levande sjöar och vattendrag
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och 
en förutsättning för allt liv. Vatten 
är en viktig resurs för friluftsliv och 
rekreation. Yt- och grundvatten 
i Aneby kommun ska genom ett 
målmedvetet och långsiktigt arbete 
skyddas mot övergödning, försurning 
och andra föroreningar. Det är också 

viktigt att kartlägga och minska effek-
terna av klimatförändringarna. 

Ekosystem och biologisk mångfald
Uthålliga ekosystem är en grundpelare 
för allt liv. Att värna den biologiska 
mångfalden är extra viktigt eftersom 
den även kan bidra till att minska 
effekterna av klimatförändringarna. 
Det är också viktigt att värdefulla 
områden ges långsiktigt skydd.

Mer information om kommunens energi- och 
klimatstrategi finns på sidan 60.

Ett hållbart skogs- och jordbruk är en viktig miljöfråga i kommunen.  
Foto Smålandsbilder. 
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Tjocka vassbälten är ofta ett tecken på en dålig ekologisk status i vattendrag till 
följd av övergödning. Här Ören vid Lilla Hultrum. Foto Sofia Forsberg.

År 2025 ska samtliga sjöar 
och vattendrag i Aneby 
kommun ha klassifice-
ringen god eller högre med 
avseende på ekologisk status.

År 2015 ska samtliga sjöar 
och vattendrag i Aneby 
kommun ha statusklassifice-
ringen god eller högre med 
avseende på näringsämnen.

Grundvattenförekomsterna 
ska fortsatt vara av god status.

Mål vattenkvalitet

1 kap 1 § Bestämmelserna 
syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö.

Balken ska tillämpas så att

• Människors hälsa och 
miljön skyddas mot 
skador och olägenheter

• Mark, vatten och fysisk 
miljö i övrigt används så 
att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekono-
misk synpunkt långsiktigt 
god hushållning tryggas.

MiljöbalkenVattenstatus 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och 
en förutsättning för allt liv. Vatten 
är en viktig resurs för friluftsliv och 
rekreation. För att skydda och bevara 
vårt vatten krävs ett målmedvetet och 
långsiktigt arbete. Vattenförvaltningen 
styrs sedan år 2000 av EU:s ramdi-
rektiv för vatten. Direktivet innebär 
bland annat att det är vattnets avrin-
ningsområden som ska vara utgångs-
punkt för arbetet, inte kommungrän-
serna. Vattenmyndigheterna status-

klassar vattenförekomsterna i landet. 
Underlaget och klassningarna finns 
tillgängligt för alla genom VattenIn-
formationsSystem Sverige, www.viss.
lst.se. Målet med vattenförvaltningen 
är att alla vatten ska uppnå minst god 
status år 2015. Aneby kommun tillhör 
tre avrinningsområden; Svartån, 
Vättern och Emån.

Svartåns avrinningsområde
Svartån är ett av 32 utpekade områden 
i Jönköpings län där övergödningen 
är särskilt allvarlig. Källorna till 

föroreningarna är såväl avloppsvat-
ten som markanvändning (jord- och 
skogsbruk). Inom avrinningsområdet 
har vissa vattenförekomster getts en 
förlängd tidsfrist till år 2021, eftersom 
det inte bedöms möjligt att nå god 
status tidigare. Det innebär att fler 
åtgärder måste vidtas redan nu för att 
ge effekt på längre sikt. I ”Miljömål 
för Aneby kommun” anges att samt-
liga sjöar och vattendrag ska ha god 
ekologisk status senast år 2025, men 
ambitionen är naturligtvis att i enlig-
het med vattenmyndigheternas direk-
tiv nå målet tidigare än så.

När det gäller små avlopp ska kom-
munen ställa krav på hög skydds-
nivå för avlopp som bidrar till att en 
vattenförekomst inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekolo-
gisk status eller god kemisk status. 
Aneby har tillsammans med Tranås 
och Nässjö tagit fram gemensamma 
riktlinjer för bedömningar av hög 
skyddsnivå som gäller inom Svartåns 
avrinningsområde. I Aneby tillämpas 
dessa inom hela kommunen. Bedöm-
ningsgrunderna är avsedda att vara ett 
stöd för bedömning av skyddsnivån i 
det enskilda fallet. De kan också ligga 
till grund för kommunernas priori-
tering av tillsyn. Hög skyddsnivå ska 
bedömas dels för miljöskydd, dels för 
hälsoskydd.
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Risk ekologisk status

Sjöar
 Ingen risk
 Risk

Vattendrag
Risk
Ej risk

Risk kemisk status

Grundvatten
 Ingen risk
 Risk

Ekologisk riskklassning för sjöar och vattendrag 2015.

Kemisk riskklassning för grundvatten 2015.

Kommunens vattenstatus
Vattenmyndigheten har beräknat 
aktuell status och riskklassning för 
kommunens större sjöar och grund-
vattenförekomster enligt VattenIn-
formationsSystem Sverige (VISS). I 
Sverige gäller ett generellt undantag 
från EU:s gränsvärden för kvicksilver 
eftersom en majoritet av vattendrag 
i landet annars överskrider dessa 
normer. Därför ingår inte kvicksilver, 
i de kemiska statusklassningar som 
omnämns här. Eftersom det till följd 
av kvicksilvret inte går att nå klassifi-
ceringen god status för ytvatten speci-
ficeras inget mål för detta i ÖP:n.

Samtliga grundvattenförekomster 
i kommunen är i dagsläget av god 
kemisk och kvantitativ status. Fyra av 
dem bedöms dock lida risk för dålig 
kemisk status 2015, problemet finns 
främst i kommunens norra delar. 
Samtliga sjöar har god kemisk status 
utan risk för målåret 2015.

Vad gäller ekologisk status så är 
Ralången klassad som ”måttlig”, 
och även Bunn, Ören, Bordsjön och 
Västra Lägern bedöms vara i riskzo-
nen. Även ett flertal vattendrag håller 
idag måttlig ekologisk status som 
riskerar att försämras till 2015. För 
den del av Svartån som rinner genom 
Aneby samhälle råder dessutom risk 

för dålig kemisk status. Arbetet med 
skyddsområdena är av yttersta vikt för 
att säkerställa såväl goda naturmiljöer 
som vattenförsörjningen i kommu-
nen. Ralången har fått förlängd tids-
frist till 2021 för att uppnå god ekolo-
gisk status. Övergödningsproblemet 
beror främst på förhöjda fosforhalter 
till följd av näringsläckage. Även en 
stor del av kommunens bäckar och 
åar har fått förlängd åtgärdstid av 
vattenmyndigheterna med avseende 
på ekologisk status. De berörda vat-
tendragen är Bordsjöbäcken, Kieryd-
sån, Kliarydsån, Mölarpsån, Svartån, 
Vibäckabäcken och Vrangsjöbäcken.

Hög skyddsnivå miljöskydd
Hög skyddsnivå för miljöskydd 
innebär vanligtvis att särskilda krav 
ställs på reningen av fosfor. Vid 
Normal skyddsnivå krävs minst 
70% fosforrening, vid Hög skydds-
nivå krävs minst 90 % rening.

Hög skyddsnivå för miljöskydd avses 
enligt de gemensamma riktlinjerna 
huvudsakligen införas i två steg, där 
det första steget ska nås senast år 
2015 och det andra senast år 2020. 
Vid nyanläggning och anmälningsplik-
tig ändring ska Hög skyddsnivå tilläm-
pas omedelbart.

Risk ekologisk status

Sjöar
Ingen risk
 Risk

Vattendrag
Risk
Ej risk

Risk ekologisk status

Sjöar
 Ingen risk
 Risk

Vattendrag
Risk
Ej risk

Risk kemisk status

Grundvatten
 Ingen risk
 Risk
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Skyddsnivå

Hög 2015

Hög 2020

Normal

Skyddsnivå

Hög 2015

Hög 2020

Normal
Kartan visar skyddsnivå för Svartåns avrinningsområden avseende 
miljöskydd. De vita delarna tillhör inte avrinningsområdet för Svartåns 
huvudfåra. Skyddsområden för hälsoskydd redovisas inte på kartan, där 
rör det sig inte om hela avrinningsområden utan om mindre områden i 
direkt anknytning till exempelvis badplats eller vattentäkt.

• Inom 50 meter från badplatser
godtas inte avloppsanordning med
utsläpp till mark, om wc är anslutet.

• Inom 200 meter från badplatser
godtas inte avloppsanordning med
utsläpp till ytvatten, om wc är anslutet.

Hög skyddsnivå för hälsoskydd gäller 
inom följande områden.

• Inom vattenskyddsområde.

• I närheten av vattentäkter för all-
männa vattenanläggningar.

• Inom områden med samlad bebyg-
gelse och enskilda vattentäkter.

• I närheten av enskilda vattentäk-
ter, även för djur (normalt minst 50
meter).

Tillsyn av små avloppsanordningar
Tillsyn ska prioriteras i de områden 
där det kan finnas förutsättningar att 
bedöma att skyddsnivån ska vara hög. 
Vid avgränsning av områdena ska 
hänsyn tas till kända geohydrologiska 
förutsättningar. Om det behövs för 
beslutsunderlaget ska tillsyn också 
prioriteras i områden där det kan bli 
aktuellt med kommunalt VA. Avlopp 
med anslutet wc ska prioriteras i till-
synen.

Första steget omfattar följande 
områden:

• I närheten av sjöar och vattendrag,
i stort sett sammanfallande med
normalt strandskydd på 100 meter.

• Delavrinningsområden där vatten-
förekomsten klassats ej god status,
övergödning eller risk samt har hög
belastning.

Andra steget omfattar delavrinnings-
områden där vattenförekomsten klas-
sats som nationellt eller regionalt vär-
defull för natur/fiske och någon av ej 
god status, övergödning, risk eller hög 
belastning.

Utöver områden inom steg ett och två 
kan det finnas andra anledningar att 
bedöma hög skyddsnivå, exempelvis 
följande:

• I närheten av vattentäkter för all-
männa vattenanläggningar.

• Inom områden med samlad bebyg-
gelse och enskilda vattentäkter.

• I närheten av enskilda vattentäkter,
normalt minst 50 meter.

• Inom vattenskyddsområde.

Hög skyddsnivå hälsoskydd
Hög skyddsnivå för hälsoskydd 
innebär högre krav på rening av bak-
terier. Utformningen av kraven beror 
på omständigheterna i närheten; 
exempelvis badplatser och vattentäk-
ter.

• I vattendrag som mynnar inom 200
m från badplats godtas inte avlopps-
anordning med utsläpp till ytvatten,
om wc är anslutet, inom 200 meter
uppströms.
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Om halterna överskrider 
eller riskerar att överskrida 
miljökvalitetsnormer ska konti-
nuerliga mätningar genomföras 
i den aktuella kommunen.

Då halterna överskrider den 
nedre utvärderingströskeln ska 
kontinuerliga mätningar genom-
föras i den aktuella kommunen, 
alternativt samverkansområde.

Om halterna underskrider den 
nedre utvärderingströskeln 
räcker det att genomföra beräk-
ningar eller objektiv skattning.

Mätningskrav

År 2020 ska halterna av 
luftföroreningar underskrida 
gällande miljökvalitetsnormer.

Mätningar ska ske i 
kommunen vart tredje år.

Mål luftkvalitet

Luftkvalitet
Luftföroreningar utomhus kommer 
bland annat från trafik, uppvärmning, 
långväga transporter och industripro-
cesser. Partiklar, ozon (O3) och kvä-
vedioxid (NO2) kan orsaka sjukdomar 
och besvär, samt bidra till att den som 
redan är sjuk blir sjukare. Förorening-
arna ökar risken både att drabbas av 
och att dö i sjukdomar i hjärta, kärl 
och luftvägar. Luftföroreningar som 
bensen, eten och polycykliska aroma-
tiska kolväten (PAH) är cancerfram-
kallande. Luftkvaliteten i Sverige har 
blivit mycket bättre de senaste 20–30 
åren, även om många storstadsområ-
den fortfarande har problem. I Aneby 
är luften av god kvalitet.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett 
juridiskt bindande styrmedel som 
infördes med Miljöbalken 1999. 
Normerna bygger på kunskaper om 
vad människa och natur tål, och ska 
bidra till att uppnå Sveriges miljömål. 
2001 antogs normer om föroreningar 
i utomhusluften och 2010 förtydli-
gades dessa genom Luftkvalitetsför-
ordningen, som även fastslår att ett 
kvalitetssäkringsprogram ska finnas i 
varje kommun eller samverkansom-
råde som genomför kontrollen i form 
av mätning eller modellberäkning. 

Förutom nivån för MKN antogs även 
värden för övre- och undre utvär-
deringströsklar (ÖUT och NUT). 
Regelbundenheten och mätmetoden i 
kontrollerna beror på var de uppmätta 
värdena hamnar på skalan.

Då Aneby kommun har färre än 
10 000 invånare krävs endast regel-
bundna mätningar ifall en norm ris-
kerar att överskridas. I Jönköpings län 
arbetar kommunerna gemensamt med 
frågan. IVL Svenska Miljöinstitutet 
utarbetade 2008 ett förslag till sam-
ordnat övervakningsprogram avse-
ende luftkvalitet. Mätdata från 2000-
2007 avseende NO2, PM10, bensen, 
O3, SO2 samt CO sammanställdes. 
PM10 betecknar partiklar mindre än 
10 mikrometer. Inga mätningar av 
metaller har utförts. I Aneby kommun 
fanns en regelbunden mätpunkt 
för PM10 i gatumiljö samt en passiv 
punkt för NO2, SO2, O3 och bensen i 
bakgrundsluft som endast mättes en 
vecka per månad.

Resultatet visade att det främst är 
länets största ort Jönköping som 
har problem med luftkvaliteten. För 
landsbygdstätorterna har inga upp-
mätta värden nått riskklassning för 
MKN, men PM10, bensen och O3 
riskerar att överskrida miljömålsvär-
dena 2020. Mätpunkterna i Aneby 

visade att halterna NO2 och SO2 låg 
långt under miljömålen och att O3 
knappt överstiger miljömålet. Bensen 
når nästan NUT och PM10 överskred 
emellanåt ÖUT, vilket dock inte 
skedde så många dagar på årsbasis att 
regelbundna mätningar krävs. Länets 
invånarantal på ca 335 000 motsvarar 
minst två mätplatser för kontinuerliga 
mätningar. Dessutom krävs ytterligare 
punkter i Jönköping för de ämnen 
som överskrider ÖUT. Kommunerna 
arbetar för tillfället med en gemensam 
upphandling av nya mätningar.

Förorenad mark
Länsstyrelsen i Jönköpings län har 
kartlagt områden med känd och/
eller misstänkt förorenad mark enligt 
MIFO, metodik för inventering och 
riskklassning av förorenade områden. 
De förorenade områdena har delats 
in i en fyragradig skala där 1 innebär 
störst risk. I Aneby kommun finns 
inga områden i klass 1, men fem 
stycken i klass 2. Alla objekt är klas-
sade med en branschklass som är 
generell för respektive bransch och 
enbart vissa är riskklassade. De 
punkter som redovisas som ”Uppgift 
saknas” har inte inventerats och risk-
klassats. Anledningen är antingen att 
de är pågående verksamheter som 
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ska inventeras i tillsynen, eller att det 
är objekt i branscher som normalt 
inte ska inventeras. Vilka branscher 
som ska inventeras och inte styrs av 
Naturvårdsverkets branschlista. Att 
ett område är förorenat innebär att de 
bär en halt av föroreningar som riske-
rar leda till att människor eller miljö 
skadas. Elva av de identifierade punk-
terna utgör pågående eller nedlagda 
deponier, inga av dem med registrerat 
farligt avfall. 

Verksamhetsutövare är ansvariga för 
att deras verksamhet och den mark 
de äger inte sprider föroreningar till 
omgivningen. Vid exploatering är den 
som ska utföra en åtgärd själv skyldig 
att inhämta den bakgrundskunskap 
som krävs, och visa att åtgärden inte 
innebär några risker för hälsa eller 
miljö. Miljöenheten har möjlighet 
att ställa krav på att en miljöteknisk 
undersökning ska genomföras inom 
områden där det finns risk för förore-

ningar. Krav på undersökning kan 
ställas inför nybyggnation, exploate-
ring, ändrad markanvändning, m.m. 
Utredning om området är förorenat 
eller inte bör utföras i god tid i ett 
exploateringsprojekt eftersom utred-
ning och eventuell sanering tar tid. 
Den som påträffar en förorening i 
mark är skyldig att omgående anmäla 
detta till Miljöenheten. De kända för-
oreningsproblem som finns i Aneby 
beror främst på klorerade lösningsme-

del, gamla bekämpningsmedel i vat-
tentäkter och skjutbanor.

Med miljöfarlig verksamhet avses all 
användning av mark, byggnader eller 
anläggningar som innebär utsläpp 
till mark, luft eller vatten. Även verk-
samheter som på annat sätt innebär 
olägenhet för människors hälsa eller 
miljön ingår i begreppet. Exempel är 
avloppsreningsverk, tillverkningsin-
dustri, djurhållning och skjutbanor. 
Kartunderlaget över anmälnings- och 
tillståndspliktiga verksamheter är 
sammanställt av Länsstyrelsen, som 
inte har riskklassat de olika objekten. 
Aneby kommun är tillsynsmyndighet 
för majoriteten av verksamheterna.

Enligt Miljöbalken får ett större mark- 
eller vattenområde av regeringen 
förklaras som miljöskyddsområde, 
om det krävs särskilda föreskrifter 
på grund av att området är utsatt 
för föroreningar, eller på annat sätt 
innebär att en miljökvalitetsnorm inte 
följs. I Aneby kommun finns ett mil-
jöskyddsområde av limnologiska skäl 
kring Assjön och Kunhultasjön enligt 
8§ miljöskyddslagen (motsvarande 
7kap 19§ Miljöbalken) som innebär 
ett förbud mot utsläpp. Området lider 
idag inte av några föroreningsproblem 
utan skyddas istället just på grund av 
sin opåverkade status.

Förorenad mark
Riskklass

1

2

3

4

Uppgift saknas

k Avfallsupplag

") Miljöfarlig verksamhet

Miljöskyddsområde
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Officiella ikoner för Sveriges 16 miljömål, ritade av Tobias Flygar. Miljömål nr 10 och 14 
berör inte kommunen då vi varken har hav eller fjällmiljö, och omnämns därför inte.

Miljömålen
Sveriges riksdag har beslutat om 16 
nationella miljömål, varav 14 berör 
Aneby. Målen beskriver det tillstånd i 
den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till och ska vara vägledande 
för miljöarbetet på alla nivåer i sam-
hället. Miljömålen har även specifi-
cerats på regional nivå av länsstyrel-
sen, och fullmäktige antog Aneby 
kommuns lokala delmål den 20:e juni 
2011. Kommunens övergripande mål 

är inte alltid exakt likalydande med 
dess nationella och regionala dito. 
Nedan redovisas en sammanfattning 
av nuläge och mål, för mer informa-
tion hänvisas till ”Miljömål för Aneby 
kommun 2011-2025”. Syftet med 
framtagandet av de lokala miljömålen 
har bland annat varit att de ska kunna 
vara vägledande för verksamheter 
inom Aneby kommuns geografiska 
gränser. Det betyder att ambitionen 
har varit att målen ska kunna använ-
das som inspiration i miljöarbetet 
inom företag, andra organisationer 

och för privatpersoner inom kommu-
nen. Miljömålen måste prioriteras och 
åtgärder vidtas inom varje verksam-
het, beroende på den aktuella verk-
samhetens art och omfattning och 
efter vad som är möjligt och lämpligt i 
varje enskilt fall. När det gäller Aneby 
kommuns egen verksamhet är den så 
omfattande att samtliga miljömål är 
relevanta. I miljöpolicy (se sida 14) 
anges fyra fokusområden för verk-
samheten. Dessa fokusområden är 
direkt kopplade till de fyra miljömål 
som enligt bedömningen i miljömåls-
dokumentet är svårast att nå.

Bedömningen är att miljömålet Frisk 
luft inte kommer att nås, vare sig 
nationellt eller regionalt. Lokalt är det 
dock möjligt. Problemen med luftför-
oreningar är kopplade till intensiv väg-
trafik såväl i länets tätorter som i hela 
Europa, vilket gör att det blir mycket 
svårt att nå målet inom tidsramen. 

Övergripande mål: Luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.

Nationellt och regionalt bedöms det 
mycket svårt eller inte möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet. Aneby kommun 
har dock förhållandevis bördiga 
marker med högre motståndskraft 
mot försurning, varför målet kan nås 
lokalt. Kommunens västra del är upp-
rinningsområde för Vättern och där 
kan försurningen märkas på exempel-
vis surt vatten i enskilda brunnar.

Övergripande mål:  De försurande effekterna 
av nedfall och markanvändning ska under-
skrida gränsen för vad mark och vatten tål.

 1: Begränsad  
 klimatpåverkan

 2: Frisk luft

 3: Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet Begränsad kli-
matpåverkan bedöms bli mycket 
svårt eller inte möjligt att nå. Aneby 
kommun har tagit fram en särskild 
Energi- och klimatstrategi. I denna 
beskrivs bakgrunden och nuläget mer 
ingående, samt de åtgärder som kom-
munen avser vidta för att motverka 
klimatpåverkan.

Övergripande mål: All energi som används 
i kommunen ska komma från förnyelsebara 
energikällor.
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Övergripande mål: Ozonskiktet ska utveck-
las så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning.

 
Miljömålet bedöms kunna nås om 
ytterligare åtgärder genomförs. Säker 
strålmiljö innebär att följa forsk-
ningen om magnetiska fält och att 
åtgärda eventuella risker i tid. För att 
ge upphov till omedelbar påverkan så 
som nerv- och muskelretningar, krävs 
magnetfält som ligger långt över vad 
som normalt finns i vår omgivning.

Övergripande mål: Människors hälsa och 
biologisk mångfald ska skyddas mot skad-
liga effekter av strålning i den yttre miljön.

Det är mycket svårt eller inte möjligt 
att nå miljökvalitetsmålet. Större delen 
av Aneby kommun tillhör Svartåns 
avrinningsområde. Trots att kommu-
nen ligger i upprinningsområdet finns 
oroande tecken på övergödningens 
effekter, i form av exempelvis spora-
disk algblomning. För att motverka 
övergödningen krävs ytterligare 

insatser inom områdena avloppsre-
ning och jord- och skogsbruk.

Övergripande mål: Halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, för-
utsättningar för biologisk mångfald eller möj-
ligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten.

Det bedöms möjligt att nå målet om 
ytterligare åtgärder görs. Inom länet 
bedömer länsstyrelsen att det främst 
är arbetet med kulturmiljöer vid 
vatten som behöver förstärkas ytter-
ligare. Kommunen har många särskilt 
skyddsvärda ytvatten, bland annat 
flera Natura 2000-områden, riksintres-
sen, naturreservat och områden som 
är nationellt eller regionalt särskilt 
värdefulla. Bland de sjöar som kräver 
extra åtgärder återfinns Ralången och 
Ören.

Övergripande mål: Sjöar och vattendrag ska 
vara ekologiskt hållbara, och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekolo-
giska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.

 Nedfallet av försurande ämnen ska heller 
inte öka korrosionshastigheten i tekniska 
material eller kulturföremål och byggnader.

  

Bedömningen är att det inte är möjligt 
att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Många kemiska ämnen fasas ut samti-
digt som nya ämnen börjar användas, 
där man har dålig kunskap om egen-
skaper och eventuella effekter av lång-
tidsexponering 

Övergripande mål: Miljön ska vara fri 
från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mång-
falden.

Bedömningen är att målet nås om 
pågående arbete fortsätter. Under de 
två senaste decennierna har utsläppen 
av ozonnedbrytande ämnen minskat 
kraftigt, liksom halterna av ozonned-
brytande ämnen i övre atmosfären. 
Under förutsättning att Montrealpro-
tokollet följs kommer ozonskiktet  
troligen att återhämta sig.

Smajlisar används för 
att enkelt åskådliggöra 
miljökvalitetsmålens 
aktuella status. 

Målet bedöms 
kunna nås inom den 
utsatta tidsramen.

Målet är möjligt att nå 
inom tidsramen om 
ytterligare åtgärder 
sätts in/genomförs.

Målet är mycket svårt 
att nå inom den utsatta 
tidsramen även om 
ytterligare åtgärder 
sätts in/genomförs. 

Ikonerna är hämtade 
från miljömålsportalen.

Miljömålens status

 4: Giftfri miljö 

 5: Skyddande ozonskikt

 6: Säker strålmiljö

 7: Ingen övergödning

 8: Levande sjöar och 

 vattendrag
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lets arbete med klimatanpassning. 
Enligt uppgifter från länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen motsvarar den totala 
arealen våtmarker och sumpskog  
9,8% av kommunens totala areal.

Övergripande mål: Våtmarkernas eko-
logiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.

Målet bedöms nationellt bli mycket 
svårt att nå, främst beroende på att 
skogsresursen används alltför inten-
sivt. I Aneby bedöms målet dock 
rimligt då skogsbruket här är småska-
ligare. Den ökande efterfrågan på bio-
bränsle kan öka hotet mot avverkning 
av skyddsvärd skog.

Kommunen ligger inom källflödesom-
rådena till tre vattensystem. Påverkan 
inom kommunen kommer att belasta 
dessa system i sin helhet. Karaktäris-
tiskt för Höglandet är högmossarna, 
vilket ger ett särskilt ansvar att bevara 
denna naturtyp. I kommunen råder 
brist på gammal skog.

Övergripande mål: Skogens och skogsmar-
kens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden bevaras, samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas.

 

Bedömningen är att miljökvalitets-
målet kan nås om ytterligare åtgärder 
sätts in. Fyra av grundvattenföre-
komsterna i Aneby kommun riske-
rar att inte nå God status år 2015. 
Anledningarna är höga nitrathalter, 
höga ammoniumhalter och mycket 
stor potentiell föroreningsbelastning. 
Dessutom har man funnit rester av 
bekämpningsmedel.

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

Nationellt och regionalt görs bedöm-
ningen att det kan vara möjligt att 
nå miljökvalitetsmålet om ytterligare 
åtgärder görs. Hävden av tidigare 
brukade våtmarker behöver åter-
upptas för att gynna både biologisk 
mångfald och kulturvärden.  
Våtmarkerna kan komma att drabbas 
hårt av klimatförändringar, samtidigt 
som våtmarker har vattenreglerande 
potential och kan bidra till samhäl-

Det är möjligt att nå miljökvalitets-
målet om ytterligare åtgärder vidtas; 
bland annat måste arealen ängs- och 
betesmarker bevaras och certifierad 
ekologisk produktion behöver öka. 
Betesmarker tillhör de mest artrika 
biotoperna. Det krävs också ytterli-
gare insatser i form av skötsel av fler 

småbiotoper och kulturbärande land-
skapselement. I Aneby kommun var 
andelen ekologiskt odlad åkermark 
enligt EU:s regler hela 26% år 2008.

Övergripande mål: Odlingslandskapets 
och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.

Ett rikt djur- och växtliv gynnar bland annat  fjärilar. Foto Sofia Forsberg.

9: Grundvatten av 
god kvalitet

 11: Myllrande våtmarker

12: Levande skogar

 13: Ett rikt odlingslandskap
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Nationellt görs bedömningen att det 
är mycket svårt eller inte möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet i tid. De delar som 
handlar om människors hälsa och kul-
turmiljö är svårast att nå. Det behövs 
bland annat förändringar i enskildas 
beteende när det gäller boende, resor 
och konsumtion. En väl utbyggd kol-
lektivtrafik är en förutsättning för att 
nå miljömålet. Aneby kommun är rikt 

på kulturmiljöer och återvinner avfall 
bättre än riksgenomsnittet, vilket 
bidrar till att miljömålet är möjligt 
att nå lokalt. Vad gäller radon är hela 
kommunen radonriskmark. 

Övergripande mål: Tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö samt medverka till en lokalt 
och globalt god miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas tillvara och utvecklas. Bygg-
nader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. 

Miljökvalitetsmålet är mycket svårt 
eller inte möjligt att nå. Att värna 
den biologiska mångfalden är extra 
viktigt eftersom den även kan bidra 
till att minska effekterna av klimat-
förändringarna, genom att bidra till 
kollagring och göra ekosystem mindre 
känsliga för störningar. Det senaste 
seklet har markanvändningen i form 
av jord- och skogsbruk förändrats 

dramatiskt. Det kan vara svårt att få 
tillbaka livskraftiga populationer av 
många arter.

Övergripande mål: Den biologiska mångfal-
den ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generatio-
ner. Arternas livsmiljöer och ekosystem 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.

 15: God bebyggd miljö  16: Ett rikt växt- och djurliv

Odlingslandskap i Kieryd. Foto Sofia Forsberg.
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Natura 2000
Samtliga EU-länder har ett uppdrag 
att peka ut biologiskt värdefulla 
miljöer och upprätta bevarandepro-
gram för dem. Områdena kan ägas 
privat och vara tillgängliga för allmän-
heten; fokus ligger på att de brukas 
på ett sätt som säkrar en fortlevnad 
för den biologiska mångfalden. I 
Sverige är det Naturvårdsverket som 
organiserar arbetet med Natura 2000, 
och områdena fastställs slutgiltligt av 
regeringen.

I Aneby skyddas sex sjöar genom 
Natura 2000. Ören, Sötåsasjön, Bord-

sjön, Assjön och Försjön är samtliga 
oligotrofa sjöar där det är extra viktigt 
att undvika näringsläckage. Hyllingen 
skiljer sig från kommunens övriga 
Natura 2000-områden genom att vara 
övergödd. Ett arbete pågår med att 
restaurera sjön genom att öka dess 
vattenyta och stoppa igenväxningen. 
Sjön är mycket betydelsefull för fågel-
livet, inte mindre än fem arter som 
skyddas enligt EU:s fågeldirektiv har 
observerats i området.

Ören
Örens Natura 2000-status beror 
främst på att sjön tros husera utter. 
I övrigt håller sjön röding och ett 

mindre bestånd av den vårlekande 
siklöjan samt andra sällsynta fiskarter. 
Försiktighet bör råda vid skogsavverk-
ning intill 50 meter från vattenbrynet.

Åsen
I Åsen vid sjön Ruppen finns ett litet 
område västlig taiga med gammal 
barrskog, en naturtyp som är av hög 
prioritering inom EU. Generellt råder 
det brist på gammal skog i kommu-
nen, vilket gör området än mer bety-
dande på lokal nivå. Inga direkta bevis 
på skogsbruk har påträffats, vilket är 
mycket ovanligt i Sverige. Skogsbruks-
åtgärder i området bör endast medges 
i naturvårdande syfte.

Ören

Åsen

Sötåsasjön

Herrstad - Eket

Försjön

Hyllingen

Bordsjön

Assjön

Natura 2000-områden

Nötkreatur i Hultrum vid sjön Ören, en av sex sjöar i Aneby som skyddas genom Natura 2000. Foto Sofia Forsberg.

Information och åtgärdsförslag till 
Natura 2000-områdena bygger 
på bevarandeprogram upprättade 
av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Samtliga svenska Natura 
2000-områden utgör även 
riksintresse enligt MB 4kap 8§

Kartor över naturvärden 
återfinns på sidorna 32-33.
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Sötåsasjön
 I Sötåsasjön finns siklöja, sjöhjortron 
och kransalgen Nitella Mucronata. 
Bland häckande fågelarter märks 
storlom och fiskgjuse. Sjöns främsta 
hot består av näringsläckage från jord- 
och skogsbruk i tillrinningsområdet. 
Fisket i sjön är reglerat för att mot-
verka en utfiskning av siklöjan.

Herrstad-Eket
Vid Herrstad-Eket, öster om 
Ralången, finns torra och friska 
gräsmarker samt fuktängar som är 
mycket artrika. I dagsläget förekom-
mer problem med igenväxtning av 
sly i vissa partier. För att underhålla 

markena bör de betas och slås vid 
behov. Gödsling utöver den som 
naturligt sker från betande djur ska 
inte förekomma.

Försjön
Försjön är en oligotrof  klarvattenssjö 
vars opåverkade status dessutom gjort 
den till referenssjö inom den regio-
nala miljöövervakningen. Sjöns status 
betraktas inte som hotad, men viss 
risk finns för att siken utfiskas. Rens-
ning av diken i anslutning till sjön ska 
så långt som möjligt undvikas för att 
minimera tillförseln av sediment.

Bordsjön
I Bordsjön finns ett antal sällsynta 
ryggradslösa djur. Hoten mot sjön 
bedöms vara små och befintliga åtgär-
der bör räcka för att säkerställa sjöns 
status.

Assjön
Assjön har en mycket god vattenkvali-
tet och är av betydelse för storlomen. 
Inplanterad signalkräfta har ersatt ett 
numer utslaget bestånd av flodkräfta i 
sjön. Assjön skyddas redan mot bland 
annat avloppsutsläpp och snabba 
motorbåtar, vilket bedöms vara till-
räckligt för att upprätthålla natur-
typen.

7 kap: Särskilda 
skyddade områden  

27 § Regeringen eller den 
myndighet som regeringen 
bestämmer ska fortlöpande föra 
en förteckning över natur-
områden som bör beredas 
skydd eller har beretts skydd.

Av förteckningen ska det framgå 
vad som föranlett att området 
har tagits upp i förteckningen 
och enligt vilket direktiv, interna-
tionellt åtagande eller nationellt 
mål som förtecknandet har skett. 

Ett område som tagits upp i 
förteckningen ska prioriteras 
i det fortsatta skyddsarbetet.

28 a § Tillstånd krävs för att 
bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka 
miljön i ett naturområde som 
har förtecknats enligt 27 § 
första stycket 1 eller 2. 

Tillstånd enligt första stycket 
krävs inte för verksamheter 
och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga 
för skötseln och förvaltningen 
av det berörda området. 

Miljöbalken

Assjön ligger i Askeryd socken och har utmärkt vattenkvalitet. Foto Sofia Forsberg.
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Riksintressen 
Områden som är av riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Det är främst vid ändrad markanvänd-
ning som skyddet prövas, annars har 
bestämmelserna endast en rådgivande 
funktion. Kommuner och länsstyrelser 
arbetar gemensamt med att avgränsa 
och tillgodose riksintressen, vars slut-
liga utbredningar beslutas av Riksda-
gen, eller Riksantikvarieämbetet om 
det rör kulturvård. Ett riksintresse kan 
beröra flera kommuner då det är dess 
egenskaper som avgör sträckningen. 
De flesta riksintresseområdena är 
egentligen inte unika men utgör välbe-
varade landskap och naturtyper som 
väl representerar landets olika natur-
geografiska regioner.

Riksintressen naturvård
I Aneby kommun finns sju riksintres-
sen för naturvård. 

Svartån (från Flisbysjön t.o.m Säby-
sjön) och Noån (från Ralången t.o.m 
Noen). 
Området omfattar även sjöarna och 
åsarna i vattensystemet. Riksintres-
set avser främst vattendragen som 
livsmiljö för utter. Det finns en rela-

tivt stark utterstam, vilket är mycket 
ovanligt för södra Sverige. Området 
utgör en viktig rastlokal för ett flertal 
fågelarter och dalgångens kuperade 
odlingsslätter har stor betydelse för 
landskapsbilden. Försiktighet bör råda 
vid skogsavverkning intill 50 meter 
från vattenbrynet. Noån och dess när-
område bör skyddas genom att bilda 
ett naturreservat.

Herrstad-Eket och Råby
Herrstad-Eket och Råby utgör kärn-
området i det riksintressanta odlings-
landskapet runt Ralången. Markerna 
är så kallad förhistorisk centralbygd 
och har varit odlade under mycket 
lång tid. Herrstads betesmarker är 
närmast unika vad gäller storlek, antal 
vegetationstyper och artrikedom. En 
del av riksintresset är även Natura 
2000-område som bör bevaras så 
orört som möjligt. Skogsbruket ska 
anpassas till områdets speciella natur-
värde. Tillkommande bebyggelse bör 
endast medges om den tillgodoser 
jordbrukets behov, och då med krav 
på anpassning.

Ören
Sjön Ören är av riksintresse främst 
som livsmiljö för ett ursprungligt 
rödingbestånd. Utöver den artrika 
fiskfaunan har en viss förekomst av 

utter kunnat skönjas. I sjöns södra 
ände råder övergödningsproblematik 
varför extra krav på avloppslösningar 
ställs vid eventuell nybyggnation. 
Exploatering bör ske i anknytning till 
befintlig bebyggelse och utformas så 
att landskapsbilden inte påverkas mer 
än nödvändigt. Försiktighet bör råda 
vid skogsavverkning intill 50 meter 
från vattenbrynet. 

Bredestad-Knutstorp
Området har en mängd formelement 
från isavsmältningen såsom en mäktig 
ås med tväråskomplex, randdelta och 
en tappningsravin. Det välbevarade 
området är unikt för södra Sverige, 
och ligger till största delen i Nässjö 
kommun. Området bör bevaras 
orört. Skogsbruket ska anpassas till 
områdets speciella naturvärden. Täkt-
tillstånd ska ej beviljas inom området. 
Områdesbestämmelser kan behöva 
införas för reglering av markanvänd-
ning och byggande.

Sjöamålen
Sjöamålen vid Västra Lägern är en 
isälvsavlagring vars topografi tydligt 
visar deglaciationsförloppet och är av 
stort vetenskapligt intresse. Området 
bör bevaras så orört som möjligt. 
Skogsbruket ska anpassas till områ-
dets speciella naturvärde. Tillkom-

Svartån - Noån

Herrstad-Eket och Råby 

Ören

Bredestad - Knutstorp

Sjöamålen 

Huskvarnaån 

Assjön

Askerydsvägen och 
Skiverstad 

Åsens by

Hullaryd 

Stjärneborg

Bredestads kyrkby

Bordsjö säteri

Västorps by

Kartor med kulturvärden 
återfinns på sidorna 37-38.

Riksintressen natur

Riksintressen kultur
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Askerydsvägen är riksintresse för kulturvård. Foto Angelica Thorin.

mande bebyggelse bör endast medges 
om den behövs för jordbruket, och då 
med krav på anpassning. Täkttillstånd 
ska ej beviljas inom området.

Huskvarnaån från Ryssbysjön till 
Stensjön
En liten bit utav riksintresset Hus-
kvarnaån återfinns i kommunens 
västra del vid sjön Ylen. Området 
har en rik fiskförekomst, en ringa 
mängd industriutsläpp och är ett icke 
försurningskänsligt område vilket är 
av betydelse för utterstammen i vat-
tensystemet. Regionalt sällsynta växter 
förekommer inom området. Försiktig-

het bör råda vid skogsavverkning intill 
50 meter från vattenbrynet.

Assjön med Bordsjöbäcken
Assjön har en mycket god vattenkvali-
tet och ett för sjötypen rikligt fågelliv. 
I riksintresset för naturvård ingår även 
Bordsjöbäcken som ger en god livs-
miljö för den sällsynta flodpärlsmuss-
lan och sjölevande öring. Någon 
ytterligare vattenreglering än den som 
överenskommits mellan markägarna 
vid sjön ska ej tillåtas. Försiktighet 
bör råda vid skogsavverkning intill 50 
meter från vattenbrynet.

Riksintressen kulturvård
Kommunen har sju riksintressen för 
kulturvård. 

Nr 47 Askerydsvägen och Skiverstad
Vid Askerydsvägen ligger äldre 
odlingsmark med ett flertal rösen 
och fyra järnåldersgravfält. Det är 
vägens sträckning och det närmaste 
omgivande kulturlandskapet som är 
riksintressant. Vägens sträckning ska 
så långt som möjligt bevaras. Tillkom-
mande bebyggelse bör endast medges, 
och då med anpassningskrav, om den 
tillgodoser befintligt jordbruks behov. 

Särskild naturvårdshänsyn ska tas i 
skogsbruket.

Nr 79 Åsens by
Åsens by rymmer en typisk nordsmå-
ländsk jordbruksmiljö med välbevarad 
bebyggelse från 1800-talet. I riksin-
tresset ingår även Haurida kyrkby med 
medeltida träkyrka, f.d. skola, socken-
stuga och rödfärgade tvåvåningshus 
från mitten av 1800-talet samt hem-
bygdsgård med socknens första affär.
Byggnadsbeståndet och byggnadernas 
läge på Åsens by samt det omgivande 
kulturlandskapet gör området riksin-

Getter vid Åsens by. Foto Sofia Forsberg.
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Riksintresset för kulturvård i Bredestadsdalen håller på att ses över. Foto Torbjörn Aronsson.

bäcks kyrka och hembygdsgård, 
Nobynäs, Katrineholms gård, Ängs 
gård, Hästeryds gård, Herrstads säteri 
och Stjärneborgs herrgårdslandskap 
med slott och pyramid samt Hol-
landshus. Förutom de sentida slotts-
byggnaderna finns flera herrgårdar i 
området och ett flertal fornlämningar 
från yngre och äldre järnåldern. Hela 
kulturlandskapet kring Ralången är 
av riksintresse för dess landskaps-
bild, byggnadsbestånd och övriga 
kulturarvsvärden. Det levande kultur-
landskapet ska så långt som möjligt 
skyddas. Tillkommande bebyggelse 
bör endast medges om den behövs 
för befintligt jordbruks behov, och 

då med krav på anpassning. Natur-
vårdshänsyn i skogsbruket gäller inom 
området. Avgränsningen av riksintres-
seområdet bör ses över och för delar 
av området kan områdesbestämmelser 
som höjer bygglovplikten komma att 
införas.

Nr 82 Bredestads kyrkby
Riksintresset i Bredestadsdalen håller 
på att ses över. I det gällande området 
finns en romansk absidkyrka med 
1600-talstorn, galgbacke, tegellada, 
Bona gästgiveri, sockenstuga och skola 
från 1700-talet. Fornlämningar finns 
i form av gravgrupp och runsten. 

Förslaget är att området ska utvidgas 
norrut längs den gamla vägsträck-
ningen. 

Områdets stora natur- och kulturvär-
den gör att det anses vara av riksin-
tresse. Området ska bevaras så att dess 
kultur- och naturvärden kan bestå. 
Områdesbestämmelser kan införas 
för reglering av markanvändning och 
byggande. Tillkommande bebyggelse 
bör endast medges, och då med krav 
på anpassning, om den tillgodoser 
jordbrukets behov. Täkttillstånd ska ej 
beviljas inom området.

tressant. Byn i odlingslandskapet bör 
bevaras. Åsens by är landets första 
kulturreservat och skyddas av reser-
vatsbestämmelserna. Haurida kyrkby 
är ett utmärkt exempel på en kyrkby. 
Det öppna landskapet och byggnads-
miljön i anslutning till kyrkan ska 
bevaras. Varsamhet gäller vid föränd-
ring i byggnadsbeståndet. Detaljplan 
bör tas fram för att skydda byggnads-
beståndet långsiktigt.

Nr 80 Hullaryd
I Hullaryd ligger ett tingshus från 
1800, bostadshus och häkte från 
decennierna kring förra sekelskiftet 
samt en gammal avrättningsplats. 
Vägsträckningen genom byn är av 
1800-tals-karaktär med valvbro. Dess-
utom finns här hålvägar och höggrav-
fält från yngre järnåldern. Samhället är 
en gammal tingsplats med värdefullt 
byggnadsbestånd och en väl bevarad 
samhällsbild med såväl forngravar 
som andra minnesmärken från äldre 
tider. Hullaryds samhälle är av riksin-
tresse och bör skyddas av en ny detalj-
plan för området, där de värdefullaste 
byggnaderna kan förses med skydds-
bestämmelser.

Nr 81 Stjärneborg
Runt Ralången finns ett stort riks-
intresseområde som innefattar Mar-
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Övriga riksintressen

Riksintresse järnväg

Riksintresse väg

Riksintresse vindbruk

Riksintresse vattendrag

Övriga riksintressen

Riksintresse järnväg

Riksintresse väg

Riksintresse vindbruk

Riksintresse vattendrag

Nr 83A Bordsjö säteri
Bordsjö säteri från 1610 har omgi-
vande odlingsmarker, alléer och 
torpbebyggelse. Huvudbyggnaden är 
ombyggd i karolinsk stil 1863, och här 
finns även en minnessten av marmor 
med längre latinsk skrift från 1743.
Säteriet och dess närmaste omgiv-
ningar är av riksintresse som huvud-
gård i ett stort gårdskomplex. Extra 
krav ställs på varsamhet vid föränd-
ring i byggnadsbeståndet. 

Nr 83B Västorps by
 I Västorp finns en enhetlig och 
samlad bebyggelse som präglas av att 
byn endast har genomgått storskifte. 
Utanför bykärnan ligger en skola från 
1868 och missionshus. Byn är som 
ett exempel på radby riksintressant. 
Byggnadsmiljöerna och kulturland-
skapet ska bevaras. I radbyn bör ingen 
tillkommande bebyggelse medges och 
i övrigt bör stor restriktivitet visas mot 
tillkommande bebyggelse. Skogsbru-

ket ska anpassas till områdets natur 
och kulturvärden och områdesbe-
stämmelser bör övervägas.

Övriga riksintressen
Riksväg 32 är av riksintresse då den är 
av särskild betydelse för regional samt 
interregional trafik. 

Södra stambanan är av riksintresse 
som järnväg av internationell bety-
delse. Även järnvägsstationen i Aneby 

Riksintresset för kulturvård i Bredestadsdalen håller på att ses över. Foto Torbjörn Aronsson.

är riksintresse. Dåvarande Banverket 
(numera Trafikverket) beslutade 2006 
att den planerade Götalandsbanan 
är av riksintresse, men man har inte 
fastlagt korridoren. På grund av den 
stora osäkerhet som råder om banans 
tillblivande tas ingen hänsyn till den i 
ÖP. Därmed ingår banan inte heller i 
kartan över övriga riksintressen.

En yta vid Fagerhult av 500 hektar 
som delvis ligger i Nässjö kommun 
har betecknats som riksintresse för 
vindkraft. Riksintresset är under 
omarbetning av Energimyndigheten.

Ett område i södra Askeryd ingår i 
Emåns riksintresse för vattendrag, där 
ingen vattenkraft eller vattenreglering 
får utföras.

Riksintressen för totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets mili-
tära del (Milöbalken 3kap 9§ andra 
stycket) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall 
inte. Dels finns områden i form av 
övnings- och skjutfält och flygflottiljer 
som redovisas öppet, dels områden 
som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har oftast koppling 
till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av 
Sveriges kommuner är i olika omfatt-Riksintresse station
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ning berörda av riksintresset. Aneby 
kommun berörs inte av några öppet 
redovisade riksintressen. Inom kom-
munen kan riksintresset framför allt 
påverkas av uppförandet av höga 
byggnadsobjekt som master och vind-
kraftverk. Försvarsmakten bör därför 
kontaktas i tidigt skede i sådana plan-, 
miljö- och byggärenden. Hela landets 
yta är samrådsområde för objekt 
högre än 20 meter utanför och 45 
meter inom tätort.

Pågående förändringar
Bredestadsdalen föreslås få ett rejält 
utvidgat riksintresseområde för kul-
turmiljön. Övriga riksintresseområ-
den för natur och kultur ändras inte i 
planen. En översyn av samtliga riks-
intresseområden kommer att göras 
under planperioden. Området kring 
Noån föreslås bli naturreservat för att 
bland annat skydda en av utterns vik-
tigaste lekplatser. 

När olika riksintressen står mot var-
andra som vid nya vägsträckningar för 
riksväg 32, ledningsdragningar som 
SydVästlänken och järnvägsdragningar 
genom riksintressanta natur- och 
kulturområden, måste en värdering av 
riksintressena ske. Detsamma gäller 
vid konflikter med fastlagda Natura 
2000-områden. 

Värdefull natur

Stora opåverkade områden
Enligt Miljöbalken ska stora mark- 
och vattenområden som inte alls 
eller endast obetydligt är påverkade 
av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön, så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan påverka områdenas karaktär. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län före-
slog 1997 ett sådant område i Aneby 
kommun, vilket täckte större delen av 
Askeryd socken. Kommunen och de 
boende har dock upplevt att skyddet 
har hämmat områdets utvecklingsmöj-
ligheter. Därför har kommunstyrelsen 
beslutat att inte ta hänsyn till detta i 
planeringen. Karteringen för stora 
opåverkade områden är endast ett pla-
neringsunderlag och måste därför inte 
upphävas. Kommunen har fört dis-
kussioner med länsstyrelsen i frågan. 

Våtmarker
Våtmarker är mycket artrika miljöer 
som hyser ett stort antal hotade växt- 
och djurarter. De har även en förmåga 
att bryta ner föroreningar och binda 
upp näringsämnen som kväve och 
fosfor. Därmed motverkas övergöd-
ning då ämnena inte fortsätter ut i 
vattendragen. Dessutom fungerar 

våtmarker som utjämningsmagasin 
i samband med riklig nederbörd 
och höga vattenflöden. Miljömålet 
”Myllrande våtmarker” syftar till att 
bibehålla våtmarkernas ekologiska 
och vattenhushållande funktion i land-
skapet, samt att bevara värdefulla våt-
marker för framtiden. Såväl nationellt 
som regionalt och lokalt bedöms detta 
som möjligt att uppnå om ytterligare 
åtgärder vidtas.

Arealen våtmark har minskat kraftigt i 
södra Sverige till följd av omfattande 
utdikningar och sjösänkningar i syfte 
att skapa odlingsmark. Även åtgärder 
för att gynna skogsbruket, exempel-
vis skogsbilsvägar som anläggs över 
värdefull våtmark, har bidragit till 
minskningen. Sedan 1989 ges statliga 
bidrag i syfte att återskapa gamla våt-
marker. Länsstyrelsen i Jönköpings 
län inventerade möjliga återskapnings-
marker 2007 och föreslog två mindre 
områden i Askeryd socken som lämp-
liga.

I samband med den nationella våt-
marksinventeringen kartlade länssty-
relsen kommunens våtmarker år 1998. 
Samtliga våtmarker graderades på en 
skala från 1 till 4, där klass 1 och 2 
är mycket värdefulla ur naturvårds-
synpunkt och därför bör skyddas. I 
Aneby klassades två områden som 

ettor och fjorton som tvåor. 2004 
inventerade Aneby kommun fyra av 
mossarna med de högsta värdena för 
bättre kännedom.

Våtmarksarealen i kommunen är 
låg, totalt täcker den cirka 5 % av 
markytan. Inklusive sumpskogar blir 
motsvarande siffra nära 10 %. En viss 
koncentration återfinns mot de syd-
västra delarna, väster om Aneby sam-
hälle. Våtmarkerna är ganska få och 
dessutom mestadels små, de utgörs till 
cirka 80 % av mossar. I långsträckta 
svackor och i dalgångar är kärrmarker 
vanliga. I kommunen finns även ett 
antal våtmarkskomplex, bestående av 
en kombination av myr, strandområde 
eller fuktig mark till våtmark. I anslut-
ning till Noån finns grusåsar som 
gett upphov till flera källflöden med 
hög kalkhalt. Här finns ett av länets 
få extremrikkärr med arter som fjäll-
skära, näbbstarr och sumpröksvamp. 
Extremrikkärr kallas sådana rikkärr 
där vattnets halt av mineralämnen, 
särskilt kalk, är mycket hög.

Förbud mot markavvattning enligt 
Miljöbalken 11 kap 14§ gäller i hela 
kommunen. Detta innebär att inga 
åtgärder för att bestående dränera 
mark får utföras. Länsstyrelsen kan 
dock medge dispens från förbudet om 
särskilda skäl föreligger.
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Sumpskog vid Anebysjön. Foto Thomas Nilsson.

Ängs- och hagmark
Slåtterängar och betesmarker är bland 
de artrikaste miljöer vi har i Sverige. 
Utöver dess biologiska funktion har 
de även ett kulturhistoriskt värde 
som är knutet till människans sätt att 
bruka jorden och hålla boskap. För 
att upprätthålla ängs- och hagmar-
kerna krävs att de regelbundet hävdas 
för att motverka igenväxtning. För 
mångfaldens skull bör även gödsling 
undvikas. Hävdad ängs- och hagmark 
med större inslag av gamla och 
grova lövträd finns på Edhults gård, 
i området kring Aneby Gård och på 
Åsens by i Haurida. 

Av de naturliga fodermarkerna i kom-
munen är den övervägande delen 
betesmarker. I odlingslandskapet före-
kommer mest ängsvegetation medan 
risheden spelar en underordnad roll. 
I anslutning till de ofta mycket små 
åkrarna finns odlingsrösen, stenmurar, 
öppna diken och åkerholmar, som 
utöver det kulturhistoriska värdet 
också är livsmiljöer för många växter 
och djur. 

Skogsmark
Skogarna i kommunen är, med mycket 
få undantag, hårt brukade kultursko-
gar med ensartad och artfattig flora. 
Den mest utbredda skogstypen är 
blåbärsgranskogen, med inslag av 
lågörtsgranskog. Även lingontallskog 
är vanlig som naturtyp. Sumplövskog 
förekommer i anslutning till sjöar och 
vattendrag och längs kärr, och den 
domineras då vanligen av klibbal och 
glasbjörk. Lövskog av trivialtyp före-
kommer också mycket ofta på gammal 
ängs- och hagmark där hävden sedan 
länge upphört. Lövskogen utgör då 
normalt ett övergångsstadium i en 

succession där granskog med tiden tar 
över. Större sammanhängande stråk 
av ädellövskog finns på östsidan av 
Ralången och Noen. 

Gamla och grova lövträd förekom-
mer här och där solitärt utspridda i 
jordbrukslandskapet, eller som kvar-
stående inslag i skogsmarken. Någon 
gång uppvisar träden även spår från 
tidigare hamling.  Dessa gamla lövträd 
har var för sig stora biologiska värden, 
och är viktiga och sällsynta miljöer för 
bland annat lavar, mossor och insek-
ter. 

I Åsens by slås ängarna med lie enligt gamla traditioner. Foto Gunnar Lundqvist.
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Nyckelbiotoper är skogs-
områden med mycket höga 
naturvärden. Dessa områden 
har egenskaper som gör att de 
är viktiga för att hotade eller 
missgynnade arter i skogen 
ska ha möjlighet att överleva. 

Definition av Skogsstyrelsen, 
som även har karterat biotop-
områdena som visas på kartan.

Om nyckelbiotoper

GIS-data från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Skogsstyrelsen över värdefulla naturområden.

Svartån - 
Noån Herrstad-Eket 

och Råby

Ören

Sjöamålen

Assjön med 
Bordsjöbäcken

Bredestad -
Knutstorp

Huskvarnaån

Försjön

Hyllingen
Bordsjön

SötåsasjönÖren

Assjön
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!( Limnisk nyckelbiotop

Limnisk nyckelbiotop sträcka

Våtmark

Sumpskog

Värdefulla vattendrag

Värdefulla sjöar

Naturvärden
!( Limnisk nyckelbiotop

Limnisk nyckelbiotop sträcka

Våtmark

Sumpskog

Värdefulla vattendrag

Värdefulla sjöar

En limnisk nyckelbiotop är 
ett vattenområde med höga 
naturvärden där rödlistade 
djur- eller växtarter som är 
hotade, sårbara, sällsynta eller 
hänsynskrävande förekommer 
eller kan förväntas förekomma.

Definition är hämtad  från 
Naturvårdsverket.

Limnisk nyckelbiotop

GIS-data från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Skogsstyrelsen över värdefulla naturområden.GIS-data från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Skogsstyrelsen över värdefulla naturområden.

Ören

Noen

Ralången

Assjön

Försjön

Västra
Lägern

Bordsjön

Sötåsasjön
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Inom kommunen finns fyra naturre-
servat och ett kulturreservat, samtliga 
inrättade av länsstyrelsen. I översikts-
planen föreslås ytterligare två natur-
reservat.

Björkenäs 
Området utgörs av ett mot sjön Ören 
sluttande odlingslandskap med hagar 
och åkrar. Reservatet, som totalt 
omfattar 88 ha, uppvisar ett storsla-
get landskap med vackra hagmarker 
och delvis rik torrängsflora. Reserva-
tets syfte är att för framtiden bevara 
områdets tilltalande karaktär samt att 
underlätta för allmänheten att utnyttja 
området. 

Området är av betydelse för kännedo-
men om landets natur och av väsentlig 
betydelse för friluftsliv. Marken är 
hävdad och hålls efter genom exem-
pelvis slåtter och bete vilket bidrar 
till den rika floran. Inga restriktioner 
finns dock för bedrivande av modernt 
skogsbruk inom området. Reservatet 
förvaltas av länsstyrelsen, markägare 
är Jönköpings läns hembygdsförbund.

Fågelsjön Hyllingen
Sjön Hyllingen strax öster om Aneby 
blev naturreservat 1968 på grund av 
dess rika fågelliv. Den grunda och 
igenväxande sjön genomströmmas av 
Svartån och har främst betydelse för 
rastande fåglar, bland annat beckasin 
och sångsvan. Reservatet förvaltas 
av länsstyrelsen och omfattar totalt 
45 ha, varav 5 ha utgörs av skogs-
mark i anslutning till sjön. Marken är 
privatägd, men nyttjanderätten för 
området är inlöst av staten. Mellan 
1/3 - 15/11 råder beträdelseförbud i 
reservatet av hänsyn till fågellivet. Det 
är då förbjudet att gå runt i området, 
men fågeltornet och stigen dit får an-
vändas. Länsstyrelsen arbetar med att 
restaurera sjön och öka dess vattenyta. 

Vållingsön i sjön Ören
Vållingsön ligger i sjön Ören i kom-
munens nordvästra del. Ön är sedan 
1960 avsatt som naturreservat med 
hänsyn till sin betydelse som häck-
ningsplats för sjö- och vadarfåglar 
såsom storlom och skäggdopping. 
Reservatet omfattar totalt cirka 1 ha 
och förvaltas av länsstyrelsen. Un-
der våren och högsommaren är det 
förbjudet att beträda ön. Marken är 

privatägd, men nyttjanderätten för 
området är inlöst av staten. 

Nynäs naturreservat
Nynäs som ligger strax norr om sjön 
Ruppen i kommunens västra del 
blev ett naturreservat så sent som år 
2011. Det drygt 26 ha stora området 
rymmer ovanliga marksvampar och 
insekter till följd av en lång period 
av skogsbete. Terrängen är kuperad 
med bergknallar och branter. Skogen 
är mycket varierad och rymmer ett 
flertal gamla hålträd som är av stort 
värde för såväl insekter som fåglar, 
bland annat hackspett, gröngöling 
och spillkråka. Även lodjur och utter 
passerar området, som förvaltas av 
länsstyrelsen.

Planerade naturreservat

Furulid
Skogsområdet på Furulid öster om 
Aneby tätort är redan idag ett popu-
lärt strövområde. Här finns ett upplyst 
motionsspår samt en femkilometers-
slinga och ytterligare flera märkta 
spårsystem. Friluftsområdet består av 
trivial barrskog på en rullstensås.
Anledningen till att kommunen verkar 
för ett naturreservat i Furulid är att 
stärka och säkerställa områdets bety-
delse för friluftslivet. Området har 
gjorts mer attraktivt för besökare 

Björkenäs

Hyllingen

Vållingsön

Nynäs

Furulid

Noån

Åsens by

Naturreservat

Kulturreservat

Planerade naturreservat

Natur- och kulturreservat
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genom informationstavlor och sitt-
bänkar samt förbättrad skyltning till 
motionsspåret. Skid- och orienterings-
klubben SOK Aneby har fått bygga 
en klubbstuga i direkt anslutning till 
spårsystemet. Klubben sköter spår-
systemet i området. För området har 
kommunen tagit fram en grön skogs-
bruksplan anpassad för det rörliga 
friluftslivet.

Noån
Noån är drygt 5 km lång och för-
binder sjöarna Noen och Ralången i 
kommunens norra del. I ån finns en 
förhållandevis stark utterstam, vilket 
är ovanligt i södra Sverige. Ett antal 

hotade växter och fåglar har också 
påträffats i området. Vattenstatusen 
är god och nedströms finns en damm 
med växtlighet för att minska när-
salterna. Vattendraget är listat som 
riksintresse för naturvården och har 
ett normalt strandskydd på 100 meter. 
Noån med vissa sidoområden föreslås 
som naturreservat för att skydda dess 
gynnsamma miljö, i första hand med 
avseende på utterstammen.

Kulturreservat

Åsens by i Haurida
Kulturreservatet Åsens By omfattar 
ett väl bevarad och restaurerad sekel-

Åsens by är Sveriges första kulturreservat. Foto Gunnar Lundqvist.         Naturminne i form av en sexstammig lind vid sjön Söljen. Foto Sofia Forsberg.

skiftesby med tidstypiska byggnader 
från 1900-talets början. Kulturland-
skapet är oskiftat och välbevarat med 
små åkrar, fägator, röjningsrösen, 
stengärdesgårdar och hamlade träd. 
Den verksamhet som bedrivs foku-
seras på äldre hantverkstekniker, och 
anknyter till den tid då avkastningen 
av jorden och husdjuren var självhus-
hållets grundpelare. Reservatet omfat-
tar totalt 35 ha. Marken är inköpt av 
Aneby kommun och förvaltas av Stif-
telsen Åsens by.

Biotopskyddade områden
Biotopskydd innebär att mindre mark- 
eller vattenområden, som är särskilt 

skyddsvärda eller som utgör livsmiljö 
för hotade djur- eller växtarter, lag-
skyddas. Biotopskydd kan beslutas av 
regeringen, länsstyrelsen, Skogsstyrel-
sen eller kommunen. Vissa miljöer är 
alltid biotoppskyddade, bland annat 
åkerholmar, alléer, odlingsrösen, sten-
murar och källor i jordbruksmark.

Vid Salesten väster om sjön Ruppen 
på gränsen till Jönköpings kommun 
finns ett biotopskyddsområde med 
gammal naturskog på 4,4 ha. 

Kommunen innehåller även tre bio-
topskyddade källområden i skogs-
miljö. Gränseryd djupkällor består av 
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en cirka 10 x 15 m stor vattensamling 
med klart källvatten omgiven av barr-
blandskog. Området i och kring vat-
tensamlingen hyser ett mycket speci-
ellt växt- och djurliv. Det biotopskyd-
dade området är totalt 0,7 ha, varav 
0,5 ha skog och 0,2 ha vatten.

I Hesterslid längst ner i Askeryds 
socken finns 4,6 ha källpåverkad 
skogsbeväxt sluttning. Även i Kars-
torp finns ett biotopskyddat källom-
råde.

Kommunen har två naturminnen, 
beslutade av Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län. Det är en björk öster om 
Mosserydssjön och en sexstammig 
lind strax väster om Söljen.

Kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och byggnader

I Aneby kommun finns många kul-
turhistoriskt värdefulla områden och 
enskilda objekt. Det rika kulturarvet 
är en tillväxtfaktor som bidrar till 
kommunens attraktionskraft som 
besöksmål och boendemiljö. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
kulturmiljöerna som inte har något 
skydd, kan skyddas genom att införa 
områdesbestämmelser med förhöjd 
lovplikt till skydd för miljöerna. 

Ibland kan det vara av värde att detalj-
planelägga områdena. Detta gäller sär-
skilt inom områden med sammanhål-
len bebyggelse. Kommunen har även 
möjlighet att inrätta kulturreservat om 
detta är lämpligt.

Jönköpings länsmuseum har på 
kommunens uppdrag genomfört en 
kulturhistorisk inventering, ”Värde-
fulla byggnader och miljöer i Aneby 
kommun” rapport nr 30. Länsstyrel-
sen har genomfört en inventering av 
”Kulturhistoriska industrimiljöer i 
Jönköpings län” meddelande 1998:36. 
De kulturhistoriska utredningarna och 
dess uttalanden om hänsyn till kul-
turmiljön vid bygglovsprövning ska 
respekteras som beslutsunderlag för 
Tillsynsnämndens beslut om bygglov.

De objekt och byggnadsmiljöer som 
anges i den kulturhistoriska utred-
ningen utgör sådana miljöer där 
varsamhet enligt åttonde kapitlet 
Plan- och bygglagen bör iakttas vid 
bygglovsprövning. 

De kulturhistoriska objekt som redo-
visas på följande kartor bygger på 
länsmuséets inventering. Objekt och 
miljöer har också diskuterats och före-
slagits på sockenråd runt om i kom-
munen.

Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas 
i vårdat skick och underhållas 
så att dess utformning och 
de tekniska egenskaper som 
avses i 4 § i huvudsak bevaras. 

Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt 
värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt, 
ska det underhållas så att de 
särskilda värdena bevaras. 

Plan- och bygglagen 8 kap

rIksIntresse kultur
47 askerydsvägen och skIverstad

79 åsens by

80 hullaryd

81 stjärneborg

82 bredestads kyrkby

83a bordsjö säterI 
83b västorp by

kulturhIstorIska IndustrIMIljöer
1 pappersMasseIndustrI / träslIperI 
2 kvarn assjö kvarn

3 lIvsMedelsIndustrI: MejerI 
4 sMIdesverkstad, valter hjelMs sMIdesverkstad

5 såg 
6 stenbrytnIng, br. WallIns granItIndustrI

7 såg 
8 såg & kvarn, västra orons kvarn

9 tegelbruk, bredestads tegelbruk

10 ceMentfabrIk 
11 såg, ströMsborgs såg

12 kvarn 
13 såg, ljungbergs såg

14 textIlIndustrI, hetteMarks textIlfabrIk

15 leksakstIllverknIng 
16 såg 
17 bIlverkstad 
18 garverI 
19 MekanIsk verkstad, palMquIsts M v
20 MekanIsk verkstad, thure svenssons M v
21 såg 
22 ceMentgjuterI, frInnaryds ceMentgjuterI

23 såg och kvarn, rallens såg

24 såg 
25 sMedja 
26 såg 
27 kvarn, degla kvarn

28 kvarn, gränseryds kvarn

29 såg 
30 snIckerIverkstad 
31 sMedja 
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Kulturvärden

Riksintresse kultur

") Byggnadsminne

!( Fornminne som vårdas

") Kulturhistorisk industri
1

2

1

2

3

4

5

6 7
8

9

Kulturvärden

Riksintresse kultur

") Byggnadsminne

!( Fornminne som vårdas

") Kulturhistorisk industri
1

2

1

2

3

4

5

6 7
8

9

kulturhIstorIska IndustrIMIljöer, forts. 
32 kvarn 
33 kvarn och kraftstatIon, Munkakvarn

34 såg 
35 såg 
36 såg, Wahls trä

37 tullkvarn, vrangsjö kvarn

38 såg 
39 kvarn, bäckadals kvarn

40 snIckerIfabrIk, g johanssons snIckerIverkstad

41 kvarn och såg, bergdala kvarn och såg

42 kraftstatIon, ruppens kraftstatIon

43 såg 
44 kaMfabrIk 
45 tegelbruk 
46 MekanIsk IndustrI, haags

47 textIlIndustrI: vaddfabrIk, aneby vaddfabrIk

48 lIvsMedelsIndustrI: slakterI, aneby slakterI

49 stålullstIllverknIng 
50 MekanIsk IndustrI, carlssons Mek. och aneby Mek.
51 träIndustrI: hustIllverknIng, aneby hus ab
52 tvätterI, aneby tvätterI

53 träIndustrI: snIckerI, elIas anderssons MöbelsnIckerI

54 MekanIsk IndustrI 
55 träIndustrI: snIckerI, MålkvIsts snIckerIverkstad

56 rörtIllverknIng, ab rIch petterson

57 träIndustrI: Möbler, Idelunds MöbelfabrIk

fornvårdsobjekt
1 kulturlandskap

2 fornborg

3 gravfält

4 rösen

5 doMarrIng

6 gravfält

7 gravfält

8 röse

9 gravfält

byggnadsMInnen
1 degla herrgård

2 Idelunds MöbelfabrIk

Kulturvärden

Riksintresse kultur

") Byggnadsminne

!( Fornminne som vårdas

") Kulturhistorisk industri
1

2

1

2

3

4

5

6 7
8

9

RI 47

RI 79

RI 80

RI 81

RI 82

RI 83A

RI 83B
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De kulturhistoriska objekten och miljöerna har inventerats av Jönköpings läns museum. 
Kommunen föreslår att ytterligare objekt skyddas för sitt kulturhistoriska värde.
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1 kIeryd 3:2
2 björkenäs 3:1
3 kIeryd 4:8
4 kIeryd 2:1
5 björkenäs 2:6
6 hultruM 2:12
7 vIredaholM 1:44
8 Mosseryds norrgård  1:1
9 Mosseryds södergård 6:2, 6:3
10 frInnaryds heMbygdsgård

11 lInbastu, boarp 2:5
12 boarps MIssIonshus, boarp 1:14
13 frännarp 2:9
14 källeryd 1:5
15 nystorp 1:1
16 vIredaholM 1:44
17 klIaryd 1:6
18 örskalla 1:1
19 Idelunds MöbelfabrIk, nöbbele 1:18
20 loMMaryds MIssIonshus, nöbbele 1:11
21 barkäng 1:10
22 kyrkonäs 1:1
23 ströMsborgs kvarn, kyrkonäs 1:3
24 bälaryds-björka norrgård 1:5
25 tällö 1:1
26 ströMsborgs kvarn, kyrkonäs 1:3
27 ödarp 1:5
28 konungsäng 2:1
29 norra holMa 2:1
30 kunhult 1:1
31 anderstorps MIssIonshus, anderstorp 1:3
32 gerMundstorp 1:5
33 askeryds heMbygdsgård, krIsters rIke

34 assjö kvarn

35 åsevad 1:4
36 konungsäng 2:1
37 Mosstugan, skyttlIngabäck 1:3
38 kransås 1:1
39 boafalls MIssIonshus, boafall 1:11
40 skogseryd 1:7
41 huMlekulla 1:1
42 sIgrIdsborg, loMMaryds-Målen 1:12
43 frInnaryd norrgård 23:1
44 stjärneborgs slott

45 hollandshus

1 ströMsborgs såg

2 lIllstugan, björka 1:13
3 vIljanstorp 1:3
4 ekotopIa, aneby 1:721
5 nöbbele 1:2
6 nöbbele 1:4
7 Munkakvarn 1:2
8 galgbacken, hullaryd

9 klIaryds kvarn

10 stjärneborgs pyraMId

11 aneby konserthus

12 fallosstenen

1 vIreda kyrkby  
2 nynäs gård 
3 bergdala kvarn  
4 rupphult 
5 stora hultruM  
6 Idhults by 
7 hulu by 
8 gåreMålen 
9 julsbolet 
10 bälaryds torp  
11 degla 
12 frInnaryds gaMla statIonssaMhälle 
13 frInnaryds kyrkby 
14 loMMaryds kyrkby 
15 skareda, gynge, gunnarstorp, vIttaryd

16 skareda 
17 fogdeholM  
18 skärsjö 
19 bälaryds kyrkby 
20 aneby gård  
21 assjö  
22 askeryds kyrka, kyrkby och säterI 
23 västra oron  
24 edhults säterI  
25 sunhultsbrunns saMhälle 
26 bredestadsdalen 

kulturhIstorIska objekt kulturhIstorIsk MIljö

föreslagna kulturhIstorIska objekt

Munkakvarn. Foto Torbjörn Aronsson.



40 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun

Med de areella näringarna menas all 
näringsverksamhet som har sin bas 
i jord, skog och landsbygdens miljö. 
Utav Aneby kommuns landyta på 
52000 hektar används 85% till jord- 
och skogsbruk. 99,2% av landytan 
räknas som landsbygd, det vill säga 
områden utanför tätorter.

Medräknat föregående och efter-
följande led till verksamheten på 
gårdarna ger de gröna näringarna 
betydande bidrag till ekonomi och 
sysselsättning i Aneby. Kommunen 
har en levande landsbygd och ett livs-
kraftigt lantbruk. Trots stark konkur-
rens är framtidstron inom jordbruk 
och livsmedelsproduktion hög och 
investeringsviljan god. Produktionen 
av mjölkprodukter och nötkött i kom-
munen är mångfallt större än kon-
sumtionen, och har således betydelse 
även för andra regioner.

Enligt Miljöbalken är jord- och skogs-
bruk näringar av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får 
användas för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen, och behovet inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark 
kan tas i anspråk. Skogsmark som 
har betydelse för skogsnäringen ska 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra ett ratio-
nellt skogsbruk. Jord- och skogsbru-
ket sysselsätter i kommunen cirka 260 
personer, vilket motsvarar 9,8 % av 
all sysselsättning i kommunen. De 
gröna näringarna skapar dessutom 
betydande sysselsättning i även andra 
näringsgrenar.

Jordbruk
I Aneby kommun är jordbruket av 
stor betydelse för sysselsättningen. 
Näringen bidrar också till att bevara 
den biologiska mångfalden, ängs- och 
hagmarker och ett öppet kulturland-
skap. År 2007 fanns i kommunen 
5900 hektar åker, som brukades av 
189 jordbruksföretag med minst 2 
hektar var. Arealen betesmark var 
3217 hektar.

Ett omfattande arbete för att minska 
belastningen på miljön har lant-
brukarna själva åstadkommit i sin 
kampanj ”På väg mot världens renaste 
jordbruk”. Ekologiskt jordbruk har 

Småskalig odling vid Åsens by.  Foto Gunnar Lundqvist.

Areella näringar
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Åkermark vid Skrivareberget. Foto Robert Jansson.

Jord- och skogsbruket ska ha 
förutsättningar för att lönsamt 
och hållbart kunna producera 
livsmedel och biologiska råvaror 
av hög kvalitet, samtidigt som 
biologisk mångfald och kultur-
historiska värden bevaras.

Kommunen ska arbeta för 
att andelen lokalt förädlade 
produkter ska öka.

De areella näringarnas negativa 
miljöpåverkan ska minska genom 
ökade informationsinsatser.

Skogens rekreations- och 
naturvårdsvärden ska 
särskilt skyddas i anslutning 
till kommunens tätorter.

Aska från fjärrvärmeverket 
bör återföras till skogsbruket.

Kommunen ska inventera och 
upprätta en plan för skydd 
av värdefulla biotoper.

Kommunen bör inrätta uppsam-
lingsställen för vedaska för 
hushållen vid Kretsloppsgården.

Skyddszoner bör införas vid 
jord- och skogsbruk som 
gränsar till Noån och Svartån.

Målägs av de stora skogsbolagen samt 
staten, kommunen eller kyrkan. 
Kommunen arbetar för en lokal vida-
reförädling av skogsprodukter och i 
kommunen finns tre trähusföretag, 
Anebyhus AB, Lövsta Trähus AB och 
Aneby Timber. Två större sågverk har 
lagts ner under de senaste åren och nu 
återstår bara ett fåtal mindre sågverk i 
kommunen.

Vattenbruk
Vattenbruket är av liten betydelse i 
kommunen idag. Kräftfiske och för-
säljning av fiskekort kan ge vissa sido-
inkomster. Kommunen stöder tanken 

på att utveckla fisket som en framtida 
bisyssla och då främst i kombination 
med turistverksamhet.

Strategier
Kommunen ska stödja projekt för 
lokal förädling av jord- och skogs-
bruksprodukter, till exempel mas-
sivträbyggnation och lokal livsmed-
elsförädling. Vi ska även verka för 
en förbättrad gödselhantering med 
minskad användning av konstgödning 
i jordbruket genom upplysning och 
information. Även kemiska bekämp-
ningsmedel ska minska medan nytt-
jande av biogas uppmuntras.

på senare tid blivit vanligare i kom-
munen och utgjorde 2008 hela 26% 
av odlingsytan. En fortsatt ökning av 
den ekologiskt odlade arealen är att 
förvänta under planperioden. 

Småskalig vidareförädling av lant-
bruksprodukterna kan eventuellt öka 
lönsamheten för lantbruksföretagaren. 
Kommunen är för en utveckling av 
regional och lokal livsmedelspro-
duktion. Till mycket stor del är jord-
brukets utveckling beroende av EU:s 
jordbruks- och livsmedelspolitik.

Skogsbruk
Skogen är en betydande naturresurs 
i kommunen och ger både direkt och 
indirekt upphov till många sysselsätt-
ningstillfällen. Flertalet skogsbruk 
drivs i kombination med jordbruk. 
Skogen har även stort värde när det 
gäller att bevara den biologiska mång-
falden och för friluftslivet. Under de 
senaste åren har nästan bara så kallade 
gröna skogsbruksplaner tagits fram, 
som styr in brukandet på ett mera 
hållbart skogsbruk. Det har också 
blivit allt vanligare med olika typer av 
miljöcertifiering av skogsföretagen.

Av kommunens skogsmark hör 95% 
till det så kallade familjeskogsbruket, 
fördelat på cirka 2700 ägare. Resten 
av skogen hör till storskogsbruket och 
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Järnvägar
Genom kommunen från Frinnaryd 
i norr till Aneby i söder löper södra 
stambanan mellan Stockholm och
Malmö. Södra stambanan är en 
järnväg av riksintresse. Kommunen 
är medlem i Stambanan.com, ett 
nätverk som jobbar för att utveckla 
och förbättra trafikeringen på stam-
banan mellan Malmö och Stockholm, 
samt med anslutande trafik. För 
Aneby kommuns del är det viktigt att 
sträckan Nässjö – Jönköping förbätt-
ras för att korta restiden till Jönkö-
ping. 

Kommunen har även arbetat för att 
få ett tågstopp i Frinnaryd utan att 
lyckas övertala Banverket, numera 
Trafikverket. För Aneby kommun är 
det av största vikt att kunna behålla 
och utveckla trafiken med Östgöta-
pendeln. Genom den utökade pen-
deltågstrafiken mellan Jönköping och 
Norrköping förbättras företagens 
möjligheter att rekrytera kvalificerad 
arbetskraft till Aneby. 

Pendeln ger även Anebys befolkning 
möjlighet att ta del av en bredare 
arbetsmarknad samt det handels- och 
nöjesutbud som bjuds i regionen.

Under flera år har en utredning pågått 
om en snabbtågsförbindelse mellan 
Stockholm och Göteborg, kallad 
Götalandsbanan. Skulle projektet 
bli av så kommer banan med största 
sannolikhet att gå genom Aneby 
kommun. I dagsläget finns dock inga 
fastlagda förslag på linjesträckningar 
och det är ytterst tveksamt om Göta-
landsbanan kommer att realiseras 
under planperioden, varför kommu-
nen inte har reserverat någon mark-
korridor för den  i översiktsplanen. 
Skulle projektet trots allt realiseras 
innebär det även konsekvenser i form 
av ökad strålning och buller.

Infrastruktur

Östgötapendeln vid Aneby station. 
Foto Sofia Forsberg.

Antal arbetspendlare till och från grannkommunerna och Stockholm 2011.
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Vägar
Ansvaret för byggande och under-
håll av det allmänna vägnätet ligger 
på staten i form av Trafikverket. De 
enskilda vägarnas underhåll svarar 
vägsamfällighetsföreningar eller 
enskilda för, med bidrag från stat 
och kommun. Privata vägar sköts av 
enskilda, normalt utan bidrag. Ansva-
ret för gator inom planlagt område 
ligger på kommunen eller vägsamfäl-
lighetsförening, utom i de fall där 
staten är väghållare, där vilar ansva-
ret på Trafikverket. En upprustning 
av länsväg 132 mot Jönköping och 
riksväg 32 är oerhört viktigt såväl ur 
ett arbetspendlings- som företagsper-
spektiv.

Aneby kommun berörs av flera större 
allmänna vägar. Riksväg 32 som går 
mellan Vetlanda och Mjölby är den 
viktigaste länken med störst trafik. 
Vägavsnittet genom Aneby kommun 
är delvis i mycket dåligt skick med 
många olyckor som följd. Delen Sun-
neränga – Marbäck är allra sämst och 
olika vägsträckningar har utretts av 
Vägverket, sedermera Trafikverket, 
under 20 års tid. Nu har Trafikverket 
bestämt sig för att fortsätta utreda 
ett östligt förslag med start under 
år 2012. Ombyggnationen planeras 

inledas längs sträckningen Bredestad 
– Sunneränga 2016. Då riksintresset
för Bredestadsdalen som kulturmiljö
håller på att revideras och troligen
kommer att utvidgas betydligt åt norr,
är det viktigt att vägsträckningen tar
hänsyn till detta. En konsekvens av
utvidgningen är även att det kan bli
svårt att bygga i anknytning till den
del av den befintliga vägsträckningen
som kommer att omfattas av riksin-
tresset.

Följande riktlinjer gäller för riksväg 32 
idag:

1) Stor restriktivitet för tillstånd till
nya utfarter

2) Randbebyggelse längs vägen bör
undvikas.

Dessutom har länsstyrelsen lagt ett 
byggnadsfritt område på 30 meter 
från väg 32 och 132. Länsväg 132 
har stor betydelse för resorna inom 
kommunen och för kontakterna med 
Jönköping-Huskvarna. Länsväg 134 
från Eksjö till Kisa är också en viktig 
väg. Kommunen arbetar för att höja 
standarden på riksväg 32 och länsväg 
132, så att hastigheten kan höjas från 
nuvarande 80 km/tim. Övriga länsvä-
gar som genomkorsar kommunen är i 
flera fall av ej godtagbar standard. För 

att hålla landsbygden levande är det 
viktigt att de allmänna vägarna hålls i 
gott skick och att alla vägarna får en 
bra beläggning. Kommunen ska under 
planperioden verka för att få dessa 
upprustade och belagda. Haurida 
förskola ligger i en  förmodad aktiv 
inflyttningsdel av kommunen, och 
behöver för att öka i attraktionskraft 
snarast en asfalterad förbindelse mot 
Fågelkärr och Lövviken.

De större genomfartsgatorna i Aneby 
tätort, såsom Storgatan, Köpmansga-
tan, Jönköpingsvägen, Grännavägen, 
Industrigatan samt delar av Skolgatan-
Järnvägsgatan är också länsvägar för 
vilka Trafikverket ansvarar. Trafikver-
ket har uttryckt önskemål om att 
kommunen övertar ansvaret för deras 
vägar inom detaljplanelagt område i 
Aneby tätort. 

Kommunalt underhållsbidrag betala-
des 2011 ut till cirka 27 mil enskilda 
vägar med statsbidrag och cirka två 
mil övriga enskilda vägar. 

Kommunen ska verka för 
att riksväg 32 och länsväg 
132 får en så hög standard 
genom hela kommunen att 
hastigheten kan höjas från 
nuvarande 80  km/tim.  

Kommunen ska under 
planperioden verka för att 
få alla allmänna länsvägar 
upprustade och belagda.

Kommunen ska genom 
bidrag fortsatt stödja driften 
av det enskilda vägnätet 
så att dess standard kan 
bibehållas eller förbättras. 

Kommunen ska verka för 
bättre och mer hållbara 
kollektivtjänster. 

Kommunen ska öka möjlig-
heten till kollektivresande till 
Aneby tätort för boende i 
kringliggande tätorter och byar.

Skogsbilvägar ska, i enlighet 
med det lokala miljömålet 
Myllrande våtmarker, inte 
byggas över våtmarker med 
höga natur- eller kulturvärden 
eller så att dessa våtmarker 
påverkas negativt på annat sätt.

Mål infrastruktur
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Cykelplan 
Aneby kommun har i dag väghåll-
ningsansvaret för cirka 17 km gång- 
och cykelväg, varav en klar majoritet 
ligger i eller i direkt anslutning till 
huvudorten. Ett flertal nya stråk som 
ska sammanbinda olika knutpunkter 
inom kommunen planeras. Fokus 
ligger på frekvent använda sträckor 
som möjliggör en säker cykelpendling 
till exempelvis arbetsplatser, skolor, 

fritidsanläggningar och badplatser. 
Den längsta sträckan som planeras är 
från Köpmansgatan förbi Stalpet och 
vidare ut till Blå grindar. Den skulle i 
båda ändar ansluta till befintliga stråk 
och bilda en rundslinga lämplig för 
dagsutflykter. 

En annan betydande sträcka är längs 
Grännavägen från väg 132 upp mot 
Vittaryd, vilket skulle förbättra förut-
sättningarna att cykelpendla till södra 
industriområdet. 

I Aneby och i Sunhultsbrunn föreslås 
cykelväg till badplatser vid Skärsjösjön 
respektive Söljen. Från Aneby före-
slås även en cykelled till Ralingsås by 
och Ralingsåsgården, där upp emot 
100 elever studerar. Genom Vireda 
och Hullaryd efterfrågas cykelstråk 
längs den del av länsväg 979 som 
ligger inom orterna. Kommunen för 
en dialog med Trafikverket om att 
anlägga cykelvägar längs de föreslagna 
sträckor där Trafikverket är väghållare.

I ”Miljömål för Aneby 
kommun 2011-2025” efter-
frågas att invånarna går och 
cyklar mer. Detta är ett 
delmål under Begränsad 
klimatpåverkan som ska 
minska klimathotet och 
förbättra folkhälsan. 

Kommuninvånarna ska 
utan rädsla för sin säkerhet 
kunna cykelpendla till 
sina arbetsplatser.

Kommunen tar fortsatt 
fram förslag på cykel-
turer i rekreationssyfte.

Mål cykling

Cykel parkerad vid Ralången, en cykelslinga som lämpar sig för en dagsutflykt. Foto Angelica Thorin.
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Ovan Sunhultsbrunn och Hullaryd, 
till höger Aneby.
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Kollektivtrafik
Tågförbindelser finns idag endast från 
Aneby samhälle, där Östgötapendeln 
mellan Norrköping och Jönköping 
stannar. Pendeln trafikerar även 
Nässjö, Tranås, Mjölby och Linköping 
där goda förbindelser mot exempelvis 
Malmö, Göteborg och Stockholm 
finns. Busslinje 150 mellan Eksjö och 
Tranås stannar förutom i Aneby även i 

Bredestad och Sunhultsbrunn. Det går 
också att ta sig till Tranås från Aneby 
med linje 160 som även passerar Frin-
naryd, Hullaryd och Lommaryd. Från 
Aneby går buss 124 till  Jönköping 
och mellan Hullaryd och Lekeryd går 
buss 123. Buss 631 mellan Eksjö och 
Österbymo passerar längst ner i kom-
munens sydöstra hörn och har en håll-
plats vid Askerydsvägen. Busstiderna 
är främst anpassade för pendling 
till skola samt shopping. Ytterligare 

Plintgrund

Plintgrund

Plintgrund

PlintgrundPlintgrund Torpar grund

Plintgr und

Plintgrund

Plintgrund

Plintgrund

Plintgrund

Husgr und

Plintgr und Plintgrund

Plintgr und

Kollektivtrafik
Järnväg

Busslinje

Föreslagen busslinje

Möjliggöra halvtimmestrafik 
mellan angränsande central-
orter och regioncentra.

Få till stånd en anropsstyrd 
närtrafik enligt Sävsjömodellen 
för boende på landsbygden.

Mål kollektivtrafik

kvälls- och helgturer behövs, framfö-
rallt för ungdomarna. Under vintern 
2012-2013 körs en nattbuss lördagar 
från Jönköping kl 02:15, med ankomst 
i Aneby en timme senare. Om turen 
nyttjas av många lär den bli kvar även 
efter försökstiden. Skolbussar går på 
flera ställen i kommunen, bland annat 
mellan Aneby och Askeryd där ingen 
ordinarie linje finns. Även allmänheten 
får åka med på dessa bussar.

Sävsjömodellen
Anropsstyrd kollektivtrafik avgår 
endast när resenären har anmält ett 
resbehov. I Sävsjö infördes systemet 
2005, med målgruppen ungdomar och 
äldre utan egen bil eller körförmåga. 
Den anropsstyrda trafiken gick under 
lågtrafiktider vilket innebar att den 
inte kunde användas för arbetspend-
ling, vilket hade krävt större resurser. 
Trafiken beställs hos och körs av 
Jönköpings länstrafik och bekostas 
av landstinget. I Sävsjö samordna-
des den anropsstyrda trafiken med 
sjuktransporter och färdtjänst. Efter 
pilotprojektet har anropsstyrd trafik 
även införts i Tranås, Gnosjö och 
Habo kommuner. Erfarenheter visar 
att det ur ett ekonomiskt perspektiv är 
viktigt att reglera tidsramarna för den 
anropsstyrda trafiken, som inte ska 
ersätta privata taxiresor, exempelvis 
hem från krogen.

Den 1 januari 2012 trädde 
lagen om kollektivtrafik i 
kraft. Denna stadgar bland 
annat att det i varje län senast 
den första oktober 2012 
ska ha ett Regionalt Trafik-
försörjningsprogram, RTP.

I RTP Jönköping anges bland 
annat att länstrafiken ska 
erbjuda goda möjligheter till 
pendling mellan orter inom 
länet samt till angränsande län. 
Tillgängligheten för passagerare 
med funktionsnedsättning ska 
öka, all kollektivtrafik ska drivas 
med förnyelsebara drivmedel 
och till år 2025 ska antalet 
passagerare ha ökat med 60%.

RTP Jönköping
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Vindkraft
Det finns ett stort intresse från privata 
exploatörer för att sätta upp vind-
kraftverk i Aneby. Endast en ytterst 
liten del av kommunen ligger inom 
riksintresset för vindkraft, vilket är 
under revidering. Det finns ändå gott 
om områden där vindförhållandena 
bedöms vara gynnsamma. I kommu-
nen kommer det troligen inom några 
år att produceras betydligt mer grön el 
än vad som förbrukas. Det innebär att 
kommunen kommer att bli en plusen-
ergikommun. En utökad vindkrafts-
utbyggnad bidrar också till att upp-
fylla kommunens lokala miljömål för 
Begränsad klimatpåverkan; all energi 
som används i kommunen ska komma 
från förnybara energikällor. 

Ett konsultföretag utförde under 
2011 en översiktlig landskapsanalys av 
Aneby kommun som ger riktlinjer för 
lämpliga lokaliseringsområden. Dock 
krävs ytterligare analyser och bedöm-
ningar av såväl den sökande som till-
ståndsmyndigheten inför vindkrafts-
etableringar. Vid varje enskilt bygglov 
bedöms också verkens nytta kontra 
dess effekter på allmänna intressen 
och naturvärden.

Kommunen har för avsikt att utar-
beta en vindbruksplan som kommer 

att antas som ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Tills ett sådant doku-
ment är antaget beaktas det underlag 
och de riktlinjer som presenteras i 
denna översiktsplan i ärendehante-
ringen.

Vindbruket söker sig naturligt till 
vindutsatta platser i kommunen. 
Dessa platser ligger ofta i områden 
som inte tidigare har exploaterats i 
någon större utsträckning utan är 
nästan uteslutande skogsmark. Det 
innebär att nästan varje etablering av 
vindkraft också medför en påverkan 
på det existerande naturlandskapet. 
Hittills har det varit höjdryggarna i 
östra och västra delarna av kommu-
nen som varit mest intressanta för 
vindbruk.

Kommunens karaktärsområden 
Inför bedömningen av landskapets 
lämplighet för vindkraft i Aneby 
kommun har landskapet delats in i 
landskapstyper och karaktärsområden. 
Landskapstyper är allmänna till sin 
natur, vilket innebär att en landskaps-
typ kan förekomma i flera olika karak-
tärsområden, men kan vara mer eller 
mindre dominerande. De landskaps-
typer som har definierats i kommunen 
är mosaikartat odlingslandskap, mosa-
ikartat skogslandskap och skogsdomi-
nerat landskap.

Det mosaikartade odlingslandskapet 
har som helhet bedömts som mycket 
känsligt för vindkraft. Landskapets 
småskaliga, formrika och på många 
håll ålderdomliga struktur har svårt 
att samverka med vindkraft. Här ryms 
inga storskaliga, ensartade landskap 
som kan bära större vindkraftsanlägg-
ningar. I anslutning till större gårdar 
kan enstaka gårdsverk eller miniverk 
rymmas.

Det mosaikartade skogslandskapet  
bedöms som känsligt för vindkraft. 
Landskapet växlar mellan tåliga, käns-
liga och mycket känsliga delar. Land-
skapets många sjöar, våtmarker och 
småskaliga formrika odlingsmarker är 
känsliga till mycket känsliga. Tåligare 
områden inom landskapstypen är 
sammanhängande skogsområden som 
präglas av modernt skogsbruk. Inga 
karaktärsområden är bedömda som 
helt och hållet tåliga. Området kan 
inte bära parker med stora grupper 
av verk. Enstaka verk kan rymmas i 
dessa skogsområden.

Det skogsdominerade landskapet 
bedöms som relativt tåligt för vind-
kraft. Större sammanhängande skogs-
områden präglade av modernt och 
aktivt skogsbruk är generellt sett tåliga 
för vindkraft. Hänsyn bör dock tas till 
utblickar från andra områden. Höga 

Ett av de två vindkraftverken i Askeryd. 
Foto Smålandsbilder.
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verk bör inte placeras utspritt över 
hela landskapstypen utan koncen-
treras till något eller några områden. 
Därmed hålls vissa utblickar fria från 
visuell störning. Då det skogsdomi-
nerade landskapet i stort sett ligger 
i kommunens ytterområden och 
därmed omger den öppna dalgången 
med vida utblickar, kan vindkraftseta-

blering spridd över hela skogslandska-
pet riskera att upplevas som att man 
är instängd och omringad av verken. 
Landskapstypen kan bära grupp av 
verk inom begränsat område. Enstaka 
stora verk kan också rymmas.

De karaktärsområden som bedöms 
som tåliga för vindkraft är i huvudsak 

tåliga men innehåller alla karaktärer 
och strukturer som kräver särskilt 
beaktande. De karaktärsområden som 
bedöms som känsliga för vindkraft 
rymmer många strukturer som har 
små möjligheter att samverka med 
vindkraft, samtidigt som det kan 
rymmas större tåliga landskap inom 
området. I de karaktärsområden som 

bedömts som känsliga för vindkraft 
finns endast mycket begränsade 
möjligheter till storskalig utbyggnad. 
Gårdsverk och medelstora verk kan 
rymmas. I de fall karaktärsområdena 
bedömts som mycket känsliga för 
vinkraftsetablering bör karaktärs-
området i sin helhet undantas från 
vindkraftsetablering. Dock kan i vissa 

Karta över landskapstyper med
karaktärsområden 1 -14 

Mosaikartat odlingslandskap 

Mosaikartat skogslandskap 

Skogsdominerat landskap 

Karta över samtliga karaktärsområdens känslighet för 
vindkraft

Mycket känsligt 

Känsligt 

Tåligt 

Karaktärsområden Landskapets känslighet
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fall mindre gårdsverk rymmas i anslut-
ning till befintlig jordbruksbebyggelse 
eller övrig bebyggelse med industriell 
karaktär. 

Skyddsavstånd och hänsyn
För att bedöma möjligheten för vind-
kraftsetablering i kommunen bör ned-
anstående kriterier användas:

Hänsynsavstånd till bostadsbebyggelse 
bör vara minst 600 meter, med tanke 
på att ekvivalent bullernivå utomhus 
på högst 40 dB(A) inte ska över-
skridas. Den ljudnivå som här avses 
är den sammanlagda ljudnivån från 
både befintliga och planerade vind-
kraftverk. Dessutom bör minst 1000 
meter skyddsavstånd hållas mellan 

vindkraftverk och sammanhållen 
bebyggelse, föreslagna områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 
och tätortsnära strövområden. Minsta 
skyddsavstånd till allmänna vägar, 
järnväg och kraftledning bör vara 200 
meter. För mindre gårdsverk med en 
totalhöjd på upp till 50 meter räcker 
100 meters avstånd.

Roterande skuggor inom tomtplats 
för bostadshus bör inte förekomma i 
större utsträckning än att den teore-
tiska skuggtiden inte överskrider 30 
timmar per år, och att den faktiska 
skuggtiden inte överstiger 8 timmar 
per år och 30 minuter per dygn. 
Skuggtider bör i första hand regleras 
genom att placera verken i väderstreck 
och på avstånd som inte ger stör-
ningar. I de fall skuggproblem ändå 
kan uppträda bör vindkraftverken 
utrustas med avkopplingsautomatik.

Hänsyn måste tas till bevarandeintres-
sen som Riksintresse naturmiljö och 
kulturmiljö, Naturreservat, Kulturre-
servat, Natura 2000, Värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt bevarandeplan 
för odlingslandskapet – helhetsmil-
jöer. Dessutom ska luftfartens och 
totalförsvarets intressen bejakas.

Hänsyn ska tas även till störningar 
och kollisionsrisker för fåglar och 
fladdermöss, i synnerhet i närheten 
av boplatser, rörelsestråk och rastplat-
ser. Kommunen har genom Anebys 
ornitologiska förening tagit fram ett 
underlag över fåglars spel- och häck-
ningsplatser. I de områden där rödlis-
tade arter har observerats bör ingen 
vindkraftsexploatering tillåtas.

Höga objekt som vindkraftverk och 
vindmätmaster kan påverka riks-
intresset för totalförsvaret. Därför 
bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt 
skede i sådana plan- och bygglovsä-
renden. Objekt högre än 20 meter 
utanför tätort och högre än 50 meter 
inom tätort ska remitteras till För-
svarsmakten. Ytterligare information 
finns på www.forsvarsmakten.se.

För att undvika att uttjänta kraftverk 
lämnas i naturen bör nedmonterings-
avtal krävas redan vid ansökan. Utöver 
nedmontering av själva verken så 
ska även återställning av marken och 
eventuella saneringskostnader ingå i 
avtalet. 

Möjliga utredningsområden

Utredningsområdena har en sammanhängande yta av minst 2 km2 utanför alla 
skyddsavstånd och bevarandeintressen.
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Vindkartering 2011 på 140m
8.1 - 8.5 m/s

7.6 - 8.0 m/s

7.1 - 7.5 m/s

6.6 - 7.0 m/s

6.1 - 6.5 m/s

5.5 - 6.0 m/s

Lämpliga områden

Varje grupp eller park med 
vindkraftverk kommer 
att bedömas utifrån dess 
estetiska värden och 
påverkan i landskapet.

Känsliga arter, i första hand 
fåglar och fladdermöss, bör 
inte störas av etableringen.

Vindkraftverk inom samma 
grupp eller park bör ha 
samma form, tornkonstruk-
tion, kulör, antal rotorblad 
och omloppshastighet.

Den maximala höjden på 
vindkraftverk ska i varje 
enskilt fall bedömas utifrån 
platsens förutsättningar.

Hänsyn ska tas till översikts-
planens strategier och 
riktlinjer för bebyggelse-
utveckling i kommunen.

Objekt högre än 20 meter 
utanför tätort och högre än 50 
meter inom tätort ska remit-
teras till Försvarsmakten. 

Riktlinjer vid bygglovsprövning
        Vindförhållanden på 140 meters höjd i kombination med möjliga utredningsområden

Kartan visar vindförhållanden över kommunen, där de randiga områdena anses lämpliga 
för vindkraft med avseende på landskapets karaktär och tålighet. Informationen om vind-
hastigheter är tagen från den vindkartering över Sverige som finns redovisad på  
Energimyndighetens hemsida. Karteringen har en rumslig upplösning på 0,25 km2 och 
visar en modellberäkning av vindhastighet och kartläggning av vindförhållanden per km2.  
Vid lokalisering av vindkraftverk bör även turbulensen, vindens korta tidsvariationer per 
sekund, räknas in. Ett plant slättlandskap har lägre turbulens än ett topografiskt varierande 
skogslandskap. Vid turbulent varierande vind blir vindkraftverket inte lika effektivt.

Vindkartering 2011 på 140m
8.1 - 8.5 m/s

7.6 - 8.0 m/s

7.1 - 7.5 m/s

6.6 - 7.0 m/s

6.1 - 6.5 m/s

5.5 - 6.0 m/s

Lämpliga områden
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Kraftledningar
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Regionalt nät

Nationellt stomnät

Den östra av stamnätsledningarna ska byggas om till SydVästlänken.  Endast 
kraftledningar över mark redovisas vilket gör att nätet på vissa ställen ser 
upphackat ut. 

"J

"J

"J

"J

Kraftledningar

"J Fördelningsstation

Lokalt nät

Regionalt nät

Nationellt stomnät

Kraftledningar
Det svenska elnätet är uppbyggt på ett 
rikstäckande stamnät med ledningar 
på 220-400 kV som kompletteras av 
regionala nät på 40-120 kV och lokala 
nät på 10-20 kV. Enligt Svenska kraft-
näts magnetfältspolicy bör byggnader 
där människor långvarigt upprätthål-
ler sig, inte ligga inom 80 meter från 
ledningar på 220 kV och inom 130 
meter för 400 kV. Inom dessa avstånd 
från befintliga ledningar ska inga 
bostäder planeras, och övriga detalj-
planer samrådas med ledningsägaren. 
Master och vindkraftverk på upp till 
50 meter får inte uppföras inom 100 
meter från kraftledningar, är de över 
50 meter gäller minst 200 meters 
avstånd. E.ON Elnät Sverige AB är 
näträttshavare i större delen av Aneby 
kommun och har fyra fördelnings-
stationer där elnätet delar sig i mindre 
kraftledningar. I den nordvästra delen 
av kommunen är Jönköping Energi 
näträttshavare.

SydVästlänken
En kraftledning på 400 kV kallad 
SydVästlänken planeras genom kom-
munen. Detta kommer att innebära en 
ökning av magnetiska fält. I enlighet 
med miljömålet för säker strålmiljö 
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Kunna erbjuda 60 % av 
Aneby kommuns invånare 
en uppkopplingshastighet 
av100 Mbit/s år 2015. 

Kunna erbjuda 90 % av 
Aneby kommuns invånare 
100 Mbit år 2020.

Täckning för det mobila 
nätet ska finnas i alla 
kommundelar.

Utbyggnaden av det mobila 
nätet ska utföras med så 
små intrång i natur- och 
kulturmiljöer som möjligt.

Utöka antalet anslutningar 
där kulvert finns framdragen.

Utöka antalet områden 
inom Aneby tätort som får 
möjlighet till fjärrvärme.

Mål telefoni

Mål fjärrvärme

Fiber och telefoni
I Aneby tätort finns idag tillgång till 
optisk fiber i huvudsak i de delar av 
tätorten där fjärrvärme är framdra-
gen. Stadsnätet ägs av det kommunala 
bolaget Amaq. Driften bedrivs i sam-
arbete med Wexnet, en del av Växjö 
Energi AB. Fibernät är under utbygg-
nad i Aneby tätort och i Lövviken-
Fågelkärr. Utredning pågår om ett mer 
omfattande ”Byanät” som ska täcka 
in stora delar av kommunen. Enligt 
regeringens mål ska 40% av Sveri-
ges invånare ha tillgång till 100 Mbit 
hastighet 2015, och 2020 ska 90% av 
befolkningen ha tillgång till 100 Mbit.

I Aneby såväl som i övriga landet 
finns en klart uttalad vilja att behålla 
en levande landsbygd. En förutsätt-
ning för att få unga familjer och 
företag att etablera sig är tillgång 
till den moderna infrastruktur som 
anslutning till ett optiskt fibernät 
innebär. För att klara detta krävs 
stora insatser från både kommunen 
och Amaq, för att på ett ekonomiskt 
och kostnadseffektivt sätt bygga ut 
infrastrukturen för optiska fibernät. 
I Aneby tätort kommer utbyggnaden 
att genomföras i Amaqs regi i den 
takt som är ekonomiskt möjlig och i 
takt med att efterfrågan ökar. I övriga 

kommundelar kommer kommunen 
och Amaq att stötta organiseringen 
av lokala så kallade byanät, som har 
till uppgift att med hjälp av statliga 
och EU-finansierade medel bygga ut 
fibernäten. Så långt det är möjligt ska 
fiberkablarna samordnas med annan 
infrastruktur, till exempel vid nedgräv-
ning av elkablar och utbyggnad av 
vindkraft.

Telefoni
Idag väljer allt fler bort trådbunden 
telefoni till förmån för mobil. Det 
mobila nätet i kommunen behöver 
förbättras, framför allt på landsbyg-
den. Master för telefoni, IT med mera 
ska så långt som möjligt samlokalise-
ras.

Fjärrvärme
Sedan 2004 har Amaq kunnat erbjuda 
fjärrvärme inom vissa områden i 
Aneby tätort. Bolaget äger lednings-
nätet för fjärrvärme. Värmeenergin 
köps från ett privat bolag, P & B 
Energi AB, som har två flispannor 
med effekten 6,3 MW respektive 2,0 
MW samt en oljepanna för toppbe-
lastning. Ledningsnätet finns draget 
till de områden i tätorter där indu-
strikunder är belägna. Vid början av 
2012 är tio företag, 379 lägenheter 

Mål fiber
arbetar kommunen för att SydVäst-
länken förläggs i mark, vilket än så 
länge inte har vunnit något gehör 
hos Svenska Kraftnät. En luftledning 
innebär enligt Svenska Kraftnät att ett 
skyddsområde gentemot strålning på 
80 meters bredd åt varje håll läggs ut 
längs ledningen, där ingen nybyggna-
tion av bostäder tillåts. Avståndet är 
kortare än vad som generellt rekom-
menderas då datamedelströmlasten 
förväntas bli lägre. 

Svenska Kraftnät föreskriver riktlinjen 
0,4 mikrotesla som maximal strål-
ning vid bostadsbebyggelse. Läns-
styrelsen i Jönköpings län föreskriver 
i enlighet med försiktighetsprincipen 
0,2 mikrotesla, vilket innebär att ett 
större område fråntas möjlighet till 
bebyggelse. Skyddsavståndet blir 
då ca 110 meter åt varje håll enligt 
Svenska Kraftnäts beräkningar. Aneby 
kommun efterfrågar en oberoende 
uträkning av skyddsavstånd baserat på 
0,2 mikrotesla.

I dagsläget går en ledning på 220 kV 
i samma sträckning, vilket innebär att 
en del av marken redan är ianspråkta-
gen för syftet.



Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun                       53

och cirka 70 villor anslutna till stads-
nätet. Dess totala energibehov ligger 
på 25-30 GWh per år. Amaqs kortsik-
tiga strävan är att utöka antalet anslut-
ningar inom förtätningsområdena. 
Mer långsiktigt är strävan att kunna 
finansiera nya områden inom Aneby 
tätort, för att på så sätt verka för 
mindre miljöpåverkan från uppvärm-
ning av fastigheter. 

Vatten & avlopp
En översiktsplan ska redovisa kom-
munens avsikter rörande mark- och 
vattenanvändningen. Därmed är 
vatten och avlopp samt dagvatten 
viktiga frågor att belysa i översiktspla-
nen, där ett väl fungerande VA-system 
kan ge stora miljövinster. Allt vatten 
som används måste renas innan det 
återförs till naturen, via enskilt avlopp 
eller större reningsverk. Ju renare 
vatten vi släpper ut, desto renare 
håller vi våra sjöar och vattendrag. 

VA-utbyggnaden i kommunen har 
utretts under 2011-2012 och kommer 
att resultera i en VA-policy och en 
VA-plan, där en helhetslösning för 
vatten- och avloppsförsörjningen 
i kommunen presenteras. Avsikten 
är att minimera antalet vatten- och 
avloppsreningsverk, vilket utöver de 

ekonomiska vinsterna även ska öka 
kvalitén på dricksvattnet och reningen 
av avloppsvattnet.
 
Långsiktigt hållbara VA-lösningar 
är en förutsättning för ett attraktivt 
boende i kommunen. Amaq ansvarar 
för att VA-verksamheten inte påver-
kar sjöar och vattendrag negativt, och 
ska alltid sträva efter bästa möjliga 
teknik och hantering för att uppnå 
detta. Eftersom verksamheter inom 
kommunen påverkar vattenkvaliteten 
nedströms, har kommunen också 
ett ansvar att utföra ett föredömligt 
VA-arbete. I de fall enskilda avlopp 
behöver ersättas med en gemensam 
lösning i ett område, strävar kom-
munen efter att i första hand ge de 
boende möjlighet att inom rimlig tid 
själva föreslå en lösning. Kommunen 
ska bistå med information och rådgiv-
ning inom ramen för sin verksamhet. 

Kommunen är också tillståndsmyn-
dighet för små avlopp genom Tillsyns-
nämnden. Om det är lämpligt erbju-
der kommunen i andra hand anslut-
ning till kommunal VA-anläggning. 
I tredje hand ska kommunen lösa 
frågan genom beslut om kommunalt 
verksamhetsområde och inrättande av 
allmän VA-anläggning i enlighet med 
vattentjänstlagen. 

Kommunalt verksamhetsområde
Med kommunalt verksamhetsom-
råde avses ett geografiskt område där 
kommunen ansvarar för attt en eller 
flera vattentjänster ordnas genom en 
allmän va-anläggning. Vattentjänsten 
kan vara både vatten, avloppsvatten 
eller dagvatten. Amaq ansvarar för 
att gränserna för befintligt verksam-
hetsområde hålls aktuella. Vid behov 
lämnas förslag till nya gränser, för 
fastställande av kommunfullmäktige. 
Processen kan också initieras genom 
ett föreläggande från länsstyrelsen. 
Om önskemål framförs till kommu-
nen från boende eller andra, bör pre-
liminärt svar kunna lämnas inom tio 
veckor. 

I verksamhetsområdena för Hultrum 
och Ralingsås uppfyller kommunen 
ännu inte sitt åtagande att leverera 
kommunalt VA till de boende. Detta 
är tänkt att lösas genom en överfö-
ringsledning (se sid 55). Om inte led-
ningen blir av måste områdena förses 
på annat sätt. I Lommaryd finns i 
dagsläget inget kommunalt verksam-
hetsområde, men det kan bli aktuellt 
under planperioden.

Vattenskyddsområden
Idag försörjs varje verksamhetsom-
råde i kommunen av en lokalt belägen 
vattentäkt. För samtliga större vat-

Amaq är en förkortning för 
Aneby Miljö & Vatten AB.

Amaq är ett av Aneby 
kommun helägt bolag, 
med uppgift att ansvara 
för de kommunala vatten- 
och avloppsverken samt 
avfallsverksamheten i 
Aneby kommun.

Aneby Miljö & Vatten AB 
övertog 1 april 2002 ägandet 
av de tidigare kommunägda 
vatten- och avloppsverken, 
Hullaryds avfallsupplag 
och Återvinningscentralen 
på Kretsloppsgården.  

Från och med hösten 2004 
levererar bolaget även 
fjärrvärme till fastigheter i 
Aneby tätort, och år 2006 
togs stadsnätet för Internet, 
IP-TV och IP-telefoni i drift.

Aneby Miljö & Vatten AB
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tentäkter i kommunen ska det finnas 
skydd. Om inte vattenskyddsområde 
fastställts ska fullmäktige besluta om 
lokala miljö- och hälsoskyddsföre-
skrifter. Amaq ansvarar för att ta fram 
förslag till reviderade eller nya vatten-
skyddsområden och föreskrifter för 
kommunala täkter. Dessa kan faststäl-
las av länsstyrelsen eller kommunfull-
mäktige. Syftet med vattenskyddsom-
råden och föreskrifter är att dricks-
vattentäkterna ska bibehålla en god 
status. För övriga täkter är det res-
pektive huvudman som ansvarar för 
skydd. Huvudmannen kan ansöka om 
fastställande av vattenskyddsområde 
hos länsstyrelsen eller kommunfull-
mäktige. Om detta inte sker ska full-
mäktige besluta om lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter. För vatten-
täkten i Jularp, som försörjer Aneby 
tätort, pågår arbetet med att fastställa 
ett nytt vattenskyddsområde. Gällande 
vattenskyddsområde är från 1974, det 
nya beräknas gälla från 2014.

Nybyggnation
VA- och dagvattenfrågorna ska lösas 
under planeringen av ny bebyggelse. 
Vid planläggning och prövning ska 
hänsyn tas så att miljökvalitetsnor-
merna för vatten inte överträds. Om 
planeringen rör en sammanhållen 
bebyggelse med 20-30 bostadshus, ska 
kommunen lösa frågan genom beslut 

om verksamhetsområde, såvida det 
inte finns en tydlig aktör eller sam-
fällighet som tar på sig ansvaret att 
ordna gemensamt avlopp. Ny-, om- 
och tillbyggnation ska tillåtas endast 
om det finns förutsättningar att ordna 
VA-frågan. Särskild hänsyn ska tas till 
möjligheterna att skydda befintliga 
och framtida vattentäkter. Godtagbara 
förutsättningar innebär något av föl-
jande alternativ:

1) Fastigheten ligger inom kommunalt
verksamhetsområde eller kan anslutas
genom avtal med Amaq.
2) Det finns förutsättningar att
anlägga enskilt VA.
3) Det finns möjlighet att koppla på
avloppet till en befintlig gemensam
anläggning. Miljöenheten kan ställa
krav på funktion eller utformning av
anläggningen.
4) En ny gemensam avloppsanlägg-
ning byggs. Fastigheten får inte tas i
bruk förrän avloppsanläggningen står
klar och byggnaden är ansluten.

Ändring eller inrättande av avlopp 
kräver anmälan eller tillstånd, som 
söks hos miljöenheten. Det går att 
tidsbegränsa tillstånd, i undantagsfall 
kan temporära lösningar accepteras.

Dagvatten
Dagvattennät finns utbyggt i Aneby, 

Sunhultsbrunn och delar av Frin-
naryd. Begränsat dagvattennät finns 
i Fågelkärr, Hullaryd och Askeryd, 
medan Vireda och Haurida helt 
saknar dagvattennät. Merparten av 
dagvattnet leds ut i diken och vat-
tendrag utan föregående rening. I 
Aneby tätort finns dock två lamellol-
jeavskiljare som renar dagvattnet från 
de centrala delarna av tätorten. Dess-
utom finns dagvattendammar på fyra 
platser i kommunen: i Svartåparken, 
vid Skärsjö bostadsområde och vid 
Attends i Aneby tätort samt i Frin-
naryd tätort. Lamelloljeavskiljarna och 
dagvattendammarna renar dagvattnet 
från bland annat oljor och tungmetal-
ler. Utsläppen av föroreningar från 
dagvatten ska minska, avseende såväl 
näringsämnen som miljögifter. Över-
svämningar ska begränsas. För att nå 
detta gäller följande:

Dagvattensystemen ska vara utfor-
made så att tätorternas byggnader och 
anläggningar inte skadas av dagvatten, 
och om möjligt så att skadeverkning-
arna vid miljöolyckor begränsas.
Utformningen ska bidra till att en 
så stor del av föroreningarna som 
möjligt kan avskiljas under vattnets 
väg till recipienten. Dagvattnet ska 
dessutom utnyttjas som en resurs i 
tätorternas stadsbyggande. Grön-
områden och gröna stråk för öppen 

ledning och infiltration av dagvatten 
ska avsättas. Utsläpp av dagvatten 
får inte medverka till förorening av 
naturliga sjöar och vattendrag. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska 
tillämpas i möjligaste mån, rening 
får dock inte ske på sådant sätt att 
grundvattnet förorenas. Den naturliga 
vattenbalansen ska, så långt det är 
tekniskt möjligt, inte påverkas negativt 
av stadsbyggandet. Tillförseln av föro-
reningar till dagvattensystemen ska 
begränsas så långt som möjligt.

Amaq ansvarar för hantering av dag-
vatten som släpps på kommunalt nät. 
Plan- och byggenheten ansvarar för 
att ta hänsyn till dagvattenhanteringen 
vid planläggande av nya områden. 
Tekniska enheten ansvarar för gatu-
underhåll. Miljöenheten ansvarar för 
offentlig tillsyn över verksamheter och 
dagvattenhanteringen.

Dricksvatten
Det finns nio kommunala vattentäkter 
i Aneby kommun. Dessa är belägna 
i Aneby, Sunhultsbrunn, Frinnaryd, 
Hullaryd, Vireda, Haurida, Askeryd, 
Lövviken och Lommaryd. Samtliga 
kommunala täkter är grundvattentäk-
ter. En del av dem är bergborrade. 
Vattenverken är av varierande ålder 
och status. Det senaste byggdes i Sun-
hultsbrunn 2008. I vissa av vattentäk-
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terna förekommer mindre problem 
med råvattenkvaliteten. Eventuella 
brister i råvattnet behandlas i proces-
sen i respektive vattenverk, varför 
konsumenterna alltid får vatten av 
hög kvalitet. För att trygga vattenför-
sörjningen i Aneby tätort pågår ett 
projekt med att ta fram en ny vatten-
täkt i Södra Jularp. Det kommer ge ett 
mjukare vatten, samt trygga reservvat-
tentillförseln. 

Avlopp
I Aneby kommun finns idag åtta kom-
munala avloppsanläggningar. Tre av 
dessa är konventionella avloppsre-
ningsverk där vattnet renas genom 
mekanisk, biologisk och kemisk 
rening. De är belägna i Aneby, Frin-
naryd och Sunhultsbrunn. I Lövviken 
finns ett reningsverk med rening i fyra 
steg, där det sista steget är en fosfor-
fälla. I Vireda renas vattnet genom 
slamavskiljning samt biologisk och 
kemisk rening. I Haurida renas vattnet 
genom slamavskiljning, biologisk 
rening samt markbädd. I Askeryd och 
Hullaryd renas vattnet genom slamav-
skiljning samt infiltration i markbädd.

Några av avloppsverken är i behov 
av renovering eller ombyggnation. 
Avloppsreningsverket i Aneby tätort 
genomgick under 2008 en renovering, 
där den biologiska processen byggdes 

om till biologisk fosforrening. Tät-
ortens recipient, Svartån-Anebysjön-
Vibäckabäcken, har en måttligt god 
ekologisk status vilket beror på fosfor-
halten. I Frinnaryds recipient, Svartån 
nerströms Ralången, finns även där 
förhöjda fosforhalter.

Ledningar
I VA-verksamheten ingår cirka 60 
km vattenledningar och cirka 90 km 
avlopps- och dagvattenledningar. 
Ledningsnätet är av varierande kvali-
tet. På kortare sträckor förekommer 
korrosion på vattenledningsnätet. 
Även problem med rotinträngningar i 
avloppsnätet förekommer i begränsad 
omfattning. Separerade ledningsnät 
för dag- och avloppsvatten finns i 
Aneby, Sunhultsbrunn och Frinnaryd. 
Det förekommer inläckage i kortare 
delar av avloppsnätet, framförallt i 
Sunhultsbrunn, i de delar där grund-
vattennivån är högre än ledningsnivån, 
vilket i sin tur leder till onödigt stora 
flöden till reningsverken. I Sunhults-
brunn är dessutom en del dränerings-
ledningar kopplade till avloppsnätet 
vilket ytterligare bidrar till att öka 
belastningen.

Lagen om allmänna vattentjänster är 
till stor del styrande för VA-verksam-
heten, men verksamheten styrs även 
av riksdagens nationella miljömål. 

Lagstiftningen kan förväntas fortsätta 
att förändras i relativt snabb takt.

Överföringsledning
En framtida strategi är att minska 
antalet anläggningar i kommunen, 
samtidigt som antalet fastigheter 
med kommunalt vatten och avlopp 
ska kunna öka. Det kan ske genom 
anläggning av överföringsledning där 
behov av nybyggnation eller renove-
ring av verk finns. Under 2012 har 
Amaq arbetat med att planera för 
byggnation av en överföringsledning 
som kommer att leda en stor del av 
kommunens dricks- och avlopps-
vatten till och från verken i Aneby. 
Detta skulle förbättra kvalitén på det 
kommunala vattnet, samt säkerställa 
distributionen till ytterområden. Det 
innebär även att en ökad mängd 
avloppsvatten leds till Svartåsystemet, 
vilket ställer höga krav på god rening, 
då delar av vattensystemet riskerar att 
inte uppnå god status. 

En utredning av överföringsledning-
ens konsekvenser för miljön visar 
att en utbyggnad beräknas minska 
fosforutsläppet till både Ören och 
Ralången från de utbyggda områdena. 
Kväveutsläppet minskar kraftigt till 
sjön Ören. Uträkningen bygger på att 
100% inom verksamhetsområdet, och 
80% av de boende längs ledningen 

som inte ligger inom verksamhets-
området, ansluter sig. Reningsverket i 
Aneby är dimensionerat för att klara 
ökningen. För en så effektiv rening 
som möjligt kommer man att arbeta 
med redundans, så att avloppsvattnet 
via fördröjningsmagasin fördelas i ett 
jämnt flöde till reningsverket. Amaq 
har ansvaret för att lösa in rätten till 
den mark som kommer att krävas för 
ledningen samt vattenskyddsområden. 
Utbyggnaden är tänkt att ske i etapper 
och beräknas vara färdig år 2018. Led-
ningen kommer att ersätta de kom-
munala täkterna och verken i Vireda, 
Hullaryd, Lommaryd, Frinnaryd och 
Sunhultsbrunn. Dessa täkter kommer, 
om ledningen byggs som planerat, 
att avvecklas då tillräcklig reserv av 
dricksvatten för hela kommunen finns 
i Jularp. Därmed behöver inte vat-
tenskyddsområden fastställas för täk-
terna. Skulle ledningen däremot inte 
bli av bör vattenskyddsområden vara 
fastställda senast 2015. 

Överföringsledningen skulle innebära 
att eventuella byggnationer i ett flertal 
av de föreslagna områdena för lands-
bygdsutveckling i strandnära läge kan 
komma att anslutas till kommunalt 
avlopp. Blir den inte av måste Amaq 
kunna presentera långsiktiga lösningar 
för de befintliga problem som finns i 
VA-systemet. 
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Aneby

Vattentäkterna som används i Aneby 
tätort idag är belägna i södra Jularp, 
samt i norra Jularp, där vattenverket 
också ligger. Huvuddelen av det vat-
ten som används kommer från södra 
Jularp. Vattnet från södra Jularp är 
mjukare och håller lägre järn- och 
manganhalter än det i norra Jularp. 
Under 2012 startades en provpump-
ning av ytterligare en brunn i södra 
Jularp. Det finns ett fastställt skydds-
område för norra Jularp, men inte för 
södra Jularp. Områdesbestämmelserna 
och områdesavgränsningen är inak-
tuell och i stort behov av uppdatering. 

Avloppsverket byggdes om 2008 till 
en BioP-process, vilket innebär att 
fosfor på ett ekologiskt sätt avskiljs 
från vattnet. 2010 förbättrades fler 
processdelar, men avloppsverket har 
ytterligare renoveringsbehov som ses 
över i etapper. Ledningsnätet håller en 
förhållandevis god status. En under-
sökning har ändå visat att det har 
förekommit betydande inläckage som 
är kopplat till skyfall och snösmält-
ning. 

Sunhultsbrunn
Vattentäkten är placerad i ett område 
med begränsad tillgång på råvatten. 
Det har vid något tillfälle förekommit 
förhöjda bakteriehalter i brunnarna, 
vilket misstänks komma från en läck-
ande avloppsledning. Dessa brunnar 
saknar dessvärre även aktuella vat-
tenskyddsföreskrifter. I och med 
Amaqs planer på överföringsledning, 
så kommer dricksvatten att tas från ett 
annat håll. Om dricksvattnet däremot 
även fortsättningsvis skulle tas upp 
på plats i Sunhultsbrunn, måste vat-
tenskyddsföreskrifterna revideras och 
täkten skyddas rent fysiskt från fram-
tida inläckage. 

Avloppsreningsverket i Sunhultsbrunn 
planeras att byggas om till pumpsta-
tion. Om överföringsledningen inte 
blir av måste verket genomgå omfat-
tande renovering.

Frinnaryd
Vattentillgången är god i området, 
men vattenkvaliteten är inte tillfred-
ställande, med hög hårdhet samt för-
höjda mangan- och nitratkvävehalter. 
Nuvarande brunnsläge är olämpligt 
då det ligger utsatt för förorening 
från samhället. En möjlig åtgärd är att 

bygga om vattenverket och behandla 
nuvarande råvatten i membranfilter. 
Vattenskyddsområdet i Frinnaryd 
behöver också revideras. Andelen 
ovidkommande vatten har tidigare 
varit hög i Frinnaryd. Bristningarna 
har till viss del reparerats, men det 
återstår att utvärdera, lokalisera och 
täta ytterligare inläckage. Vid förhöjda 
flöden in i reningsverket blir sedimen-
teringsbassängen snabbt överbelastad, 
vilket innebär att reningen inte fung-
erar tillfredställande. 

Hullaryd
Vattenkvaliteten är mycket god, men 
abonnenterna upplever en risk för att 
föroreningar från Hullaryds deponi 
ska förorena grundvattnet. I Hullaryd 
är vattenverk och reningsverk dess-
utom placerat mycket nära varandra, 
vilket kan medföra en risk att avlopps-
vattnet kan förorena dricksvattnet 
via en ledning som passerar brunnen. 
Skyddsområde och skyddsföreskrifter 
saknas i Hullaryd och måste upprättas. 
Avloppsanläggningen i Hullaryd 
behöver både flyttas från nuvarande 
läge och genomgå en processföränd-
ring. 

Vireda
Vattentillgången är god men råvatt-
net är hårt och påverkat av bekämp-
ningsmedel. Vattenverkets kapacitet 

är däremot begränsad. Tillsvidare är 
ett kolfilter installerat i Vireda för att 
avhjälpa bekämpningsmedel, men på 
längre sikt bör processen utökas med 
mera permanent processdel för att 
avhjälpa hårdheten, bekämningsmedel 
och nitrat-kvävehalter som ofta är hög 
i Vireda. Skyddsområde och föreskrif-
ter saknas och måste upprättas. 

Avloppsverket i Vireda är maxbelastat 
idag och omöjliggör på så sätt ytterli-
gare anslutningar i framtiden. I det fall 
verksamhetsområdet skulle behöva 
utökas i Vireda saknas möjligheter att 
ta emot ytterligare avloppsvatten. I 
Vireda finns golfanläggningen Vireda-
holm, som idag har en egen dricksvat-
tenanläggning, men där önskemål om 
kommunal anslutning har förts fram. 

Haurida
Råvattnet har en förhöjd turbiditet 
och är således grumligt, vilket beror 
på höga järn och manganhalter. Det 
finns även viss risk att dricksvat-
tenbrunnen kan påverkas av gödsel. 
Skyddsområde och vattenskydds-
föreskrifter saknas och ska upprät-
tas. Reningsverket i Haurida saknar 
kemsteg och flödesmätning, vilket 
måste åtgärdas. I dagsläget är det inte 
beslutat om verket ska kompletteras 
eller ersättas med en ny lösning. 

Befintliga problem
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Kommunalt
vatten och avlopp

Kommunalt VA

Vattenskyddsområde

Blivande överföringsledning

De vattenskyddsområden som ännu inte är fastlagda redovisas som cirklar med en 
radie av 200 meter från täkten. 

Kommunalt
vatten och avlopp

Kommunalt VA

Vattenskyddsområde

Blivande överföringsledning

VA-verksamheten ska 
inte ha negativ effekt på 
sjöar och vattendrag.

Kunna erbjuda fler invånare 
kommunalt VA, även utanför 
verksamhetsområde.

Åtgärda ledningsnätet 
för minskat inläckage av 
ovidkommande vatten.

Inventera och åtgärda 
felaktigt lett dagvatten för 
att minska belastningen 
på avloppsledningarna 
till år 2018.

60% av slammet från 
de kommunala renings-
verken ska återgå till 
produktiv mark.

Ständigt uppdatera verksam-
heten till bästa teknik och 
hanteringsförfarande.

Fastställa vattenskyddsom-
råde, inklusive markrättighet 
och skyddsföreskrifter, 
för Jularp senast 2014.

Fastställa vattenskydds-
områden för de täkter 
som saknar det senast 
2015, om överförings-
ledningen inte blir av.

Mål vatten & avlopp
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Lommaryd
Vattenkvaliteten är god bortsett från 
en förhöjd radonhalt som luftas bort 
i verket. Däremot finns det en risk 
att förorenat vatten från närliggande 
vägar, avloppsanläggningar och grif-
tegård kan förorena brunnen. Skydds-
område och skyddsföreskrifter saknas 
även i Lommaryd och måste upprät-
tas. Provsvar visar att reningen i verket 
inte är helt tillfredställande utan bör 
förbättras. 

Askeryd
Råvattenkapacitet och kvalitet är bra, 
men det finns idag en risk för påver-
kan vid höga flöden. Brunnens pla-
cering är inte optimal. Anslutningen 
av Bordsjö Säteri har ökat kapacitets-
behovet rejält. Vattenverkets status är 
mycket dålig och det finns planer för 
ett nytt vattenverk och en ny vatten-
täkt. Skyddsområde och skyddsföre-
skrifter saknas och måste upprättas. 

Avloppsanläggningen utnyttjas idag 
över sin kapacitet, det saknas flödes-
mätning varför den verkliga belast-
ningen och reningsgraden är okänd. 
En fastighetsägare har anmält intresse 
för inkoppling till kommunalt vatten 
och avlopp utanför verksamhetsom-
rådet, vilket underbygger ett beslut att 
bygga ut även avloppsreningen. 

Exploateringsområden
Större nybyggnadsområden bör anslu-
tas till Aneby kommuns verksamhets-
område. Även befintliga tätbebyggda 
områden med minst 25 fastigheter bör 
tillhöra verksamhetsområdet i kom-
munen, för att försäkra de boende om 
en hög dricksvattenkvalitet och en god 
miljö. 

Enligt Boverkets allmänna råd (utar-
betade ihop med Naturvårdsverket, 
Räddningsverket och Socialstyrelsen), 
bör ingen ny bostadsbebyggelse eller 
bebyggelse för människorelaterad 
verksamhet uppföras inom rekom-
menderade avstånd från reningsverk. 
Anledningen är dels för att undvika 
de oangelägenheter ett reningsverk 
kan innebära, men även för att skydda 
själva verken. För ett reningsverk av 
Anebys dimension är rekommenderat 
skyddsavstånd 500 meter. Då inga 
klagomål på exempelvis luktoangelä-
genhet har förekommit från närmare 
belägna bostäder, bör dock nybebyg-
gelse tillåtas så pass nära som 300 
meter från Aneby avloppsreningsverk. 
För övriga reningsverk rekommende-
ras 200 meter. 

För utförligare information hänvisas 
till VA-policyn och VA-planen.

Avfallshantering
Organisation och ansvar
I Aneby kommun ansvarar Amaq för 
hantering av hushållsavfall. I arbetet 
ingår bland annat insamling och 
behandling av hushållsavfall, adminis-
tration och debitering, rådgivning och 
information, drift av återvinningscen-
tralen på Kretsloppsgården samt slut-
täckning av Hullaryds avfallsupplag. 
När det gäller avfall som omfattas 
av producentansvar, såsom förpack-
ningar, tidningar, elektroniskt avfall, 
batterier, däck, bilar och läkemedel, 
ansvarar producenterna för insam-
lingssystemet.

Hämtning av hushållssopor
Hushållssopor hämtas idag i säckar. I 
tätort sker hämtning normalt en gång 
var 14:e dag och på landsbygd en gång 
per månad. Under sommarsäsong sker 
hämtning varannan vecka från såväl 
fritidshus som övriga landsbygds-
hus. Insamlat avfall transporteras till 
förbränningsanläggning, i dagsläget 
Jönköpings Energi AB. Det sker 
ingen central insamling av matavfall 
från hushåll, men hemkompostering 
gynnas via renhållningstaxan. 2010 
hade nära 700 abonnenter komposte-
ringsrabatt, vilket motsvarar cirka 25% 
av det totala antalet abonnenter.

Återvinningsstationer
I Aneby kommun finns nio återvin-
ningsstationer där hushållen kan 
lämna småbatterier, tidningar samt 
förpackningar av glas, metall, papper 
och plast. De tre återvinningssta-
tionerna i Aneby samt de i Sun-
hultsbrunn, Frinnaryd, Haurida och 
Hullaryd, drivs och bekostas av pro-
ducenterna. Samordning sker av För-
packnings- och tidningsinsamlingen. 
Återvinningsstationerna i Askeryd och 
Vireda drivs och bekostas av Amaq 
via renhållningstaxan. 

Återvinningscentralen
Återvinningscentralen vid Kretslopps-
gården ägs och drivs av Amaq. På 
återvinningscentralen kan hushåll och 
verksamhetsutövare i Aneby kommun 
lämna trädgårdsavfall, grovavfall, elek-
troniskt avfall, farligt avfall samt för-
packningar och tidningar.  

Avfallet sorteras i ett 20-tal olika frak-
tioner och skickas sedan vidare till 
godkända behandlingsanläggningar. 
Trädgårdsavfall komposteras inom 
anläggningen. Saker som kan tänkas 
ha ett värde för någon annan, till 
exempel böcker, möbler och cyklar, 
tas omhand för upprustning och för-
säljning i Kretsloppsbutiken. Återvin-
ningscentralen är, med sina generösa 
öppettider och sin engagerade perso-



Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun 59

nal, mycket uppskattad av kommu-
nens invånare.

Avfallsupplag
Inom Aneby kommun finns ett tiotal 
avslutade avfallsupplag. Den största av 
dessa är Hullaryds avfallsupplag där 
deponering upphörde vid årsskiftet 
2008/2009. Arbete med sluttäckning 
av Hullaryds avfallsupplag har påbör-
jats och beräknas pågå i cirka fem till 
tio år. 

Behandling av avfall
Återvinningen av avfall har ökat 
markant under de senaste åren. Av det 
hushållsavfall som i dag  samlas in i 
Aneby kommun behandlas cirka  
55% genom förbränning med energi-
utvinning. 40 % återvinns eller kom-
posteras. 

Resterande 5 % tas omhand som 
farligt avfall eller deponeras. 

Avfallshanteringen är till stor del styrd 
av olika lagkrav. De lagar som styr 
den kommunala avfallshanteringen är 
främst Miljöbalken med tillhörande 
förordningar. De senaste åren har 
lagstiftningen inom avfallsområdet 
förändrats mycket snabbt och denna 
utveckling väntas fortsätta. Avfalls-
hanteringen styrs även till viss del av 
riksdagens nationella miljömål och då 
främst miljömål nr 15; ”God bebyggd 
miljö.”

Framtiden
De senaste åren har stora förändringar 
skett inom avfallsområdet med bland 
annat ny lagstiftning, utökad sorte-
ring och nya behandlingsmetoder. 
Denna utveckling väntas fortsätta. 
Amaq arbetar med att ta fram en plan 
för hantering av kommunens avfall. 
Planen ska gälla mellan åren 2012 och 
2016. Några av de viktigaste framtids-
frågorna är övergång från säckar till 
plastkärl, införande av separat system 
för insamling och behandling av mat-
avfall, förbättrade möjligheter för hus-
hållen att lämna från sig farligt avfall 
och smått elavfall, utökad information 
till skolelever, hushåll och verksam-
heter, minskning av matavfallet inom 
kommunens verksamheter, samt sam-
arbete med andra kommuner.

Avfallsmängderna ska minska 

Farligt avfall ska samlas 
in och tas omhand på 
ett miljöriktigt sätt.

Andelen hushållsavfall som 
återvinns genom material-
återvinning ska öka.

Andelen hushållsavfall som 
återvinns genom biologisk 
behandling ska öka.

Invånarna ska ges en god 
service till en rimlig kostnad.

Renhållningspersonalens 
arbetsmiljö ska förbättras.

Mål avfall

Återvinningscentralen vid Kretsloppsgården. Foto Camilla Hammarlund.
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Energi- och  
klimatstrategi
Kommunfullmäktige har i Aneby 
kommun den 20/6 2011 både antagit 
en övergripande Energi- och klimat-
strategi och en Miljömålsplan. Dessa 
dokument visar den riktning vi måste 
ta för att kunna bidra till att bromsa 
klimatförändringarna. Konsekven-
serna av klimatförändringarna är 

många och troligtvis drabbas bland 
annat infrastruktur, tekniska för-
sörjningssystem, bebyggelse, areella 
näringar, naturmiljö, kulturmiljö, 
människor, djur och ekosystem. Kli-
matanpassning är en komplex fråga 
som kommer att kräva samarbete över 
förvaltningsgränser och mellan olika 
aktörer. Det är också av största vikt 
att klimataspekterna alltid finns med i 
samhällsplaneringen och i alla förvalt-
ningars beslutsprocesser.

Bakgrund
Energi- och klimatfrågor har på 
senare tid fått allt större uppmärk-
samhet, eftersom forskarna runtom 
i världen alltmer är eniga om att vi 
redan idag kan se en förstärkt växt-
huseffekt som följd av bland annat 
våra utsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. Detta leder till att jordens 
medeltemperatur höjs, som i sin tur 
kan påverka bland annat levnadsvill-
koren för människor världen runt.

Energi- och klimatfrågor

Kraftledning genom Bredestadsdalen. Foto Smålandsbilder

Energins ursprung

El

Träbränsle

Oljeprodukter

Övrigt

Fördelning av energitillförseln i kommunen 2007.

Energins ursprung

El

Träbränsle

Oljeprodukter

Övrigt

Kommunen har en mycket viktig roll 
att spela inom energi- och klimatarbe-
tet genom sitt ansvar för fysisk plane-
ring, energiplanering, tillsyn samt drift 
av tekniska anläggningar. Kommunen 
har också samtidigt goda möjligheter 
att påverka utvecklingen av klimat-
förändringarna genom sitt ansvar för 
information, utbildning och rådgiv-
ning.

Samhällsplaneringen spelar en bety-
dande roll för att minska utsläppen av 
växthusgaser genom minskad energi-
användning och hållbara transporter, 
samtidigt som det är ett verktyg för 
att anpassa samhället till förändrade 
förutsättningar. Översikts- och detalj-
planer utgör en viktig  funktion för 
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anpassning till klimatförändringarna, 
till exempel genom var ny bebyggelse 
lokaliseras och hur den placeras i ter-
rängen. 

Planerna kan också bidra till att skapa 
ökade möjligheter för kollektivtrafik, 
och lägga grunden för att infrastruk-
turen för miljövänliga uppvärmnings-
system byggs ut. I översiktsplane-
ringen redovisas också vilka områden 
som kan vara aktuella för energipro-
duktion såsom vindkraftsetableringar. 

Nuläge
I Aneby kommun stod hushållen för 
38 %  av energianvändningen 2007. 
Näst mest förbrukade industrierna 
med 36 % och på tredje plats kom 
transporter. Kommunen har i många 
år arbetat för att få en hållbar utveck-
ling och har bland annat ansökt och 
fått bidrag till kommunal energiråd-
givning och olika energieffektivise-
ringsåtgärder. Vidare har man i många 
år erbjudit företag i kommunen att 
miljödiplomera sig enligt Göteborgs-
modellen. I kommunens energi- och 
klimatstrategi  har det definierats sju 
övergripande mål att arbeta efter:

1) Kommunen bidrar till de inter-
nationella, nationella och regionala 
målen för energi- och klimatfrågorna.

Göteborgsmodellen är ett 
miljödiplomeringssystem 
utfärdat av Göteborgs stad, 
som bygger på olika checklistor 
med krav som ska uppfyllas. 
Verksamhetens miljöpåverkan 
ska kartläggas, och miljöarbetet 
ska regelbundet följas upp och 
förbättras. Göteborgsmodellen 
är ansluten till Svensk Miljöbas.

Övergripande mål 1: 
Använda energi effektivt.

Regionala delmål:  
Energianvändningen i Jönköpings 
län ska år 2020 vara  
30 % effektivare än år 2008.

Övergripande mål 2:  
Minskning av använd-
ningen av fossila bränslen.

År 2020 ska 50 % av den 
totala energianvändningen 
komma från förnybar energi. 
Inom transportsektorn ska 
10 % vara förnybar energi.

Regionala delmål:  
Utsläpp av växthusgaser i Jönkö-
pings län ska år 2020 vara 30 % 
lägre än år 1990. Utsläppen år 
2050 ska vara lägre än ett ton 
koldioxid per år och invånare. 

Mål energi och klimat

2) Aneby kommun eftersträvar ett 
samhälle där kretsloppen fungerar och 
de ekonomiska, ekologiska och sociala 
systemen är i balans. En nära sam-
verkan med medborgare, näringsliv, 
myndigheter och organisationer ska 
eftersträvas. 

3) Kommunförvaltningen och dess 
bolag och stiftelser ska vara föregång-
are i arbetet för hållbara energi- och 
transportsystem och begränsad kli-
matpåverkan. 

4) Kommunen arbetar aktivt med 
energieffektivisering och anpassar sin 
utveckling så att den blir mer ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbar. 

5) Kommunens satsningar på ett 
aktivt energi- och klimatarbete ska 
ses som en investering, där både 
ekonomin, miljön och invånarna blir 
vinnare.

6) Kommunen informerar medbor-
gare och förmedlar kunskap i energi, 
klimat och transportfrågor och upp-
muntrar till engagemang.

7) Kommunen ska verka för ett säkert 
samhälle med god planering för stör-
ningar av olika slag. Såväl i fredstid 
som i ofred. 

Dessutom har tio områden pekats ut 
som viktiga att fortsätta arbeta med. 

1) Energi-, klimat- och transportråd-
givning för hushåll, föreningar, skolor, 
små och medelstora företag.

2 Miljö- och energieffektivisering av 
kommunala VA- och avfallsanlägg-
ningar samt deras verksamheter. 

3) Energieffektivisering inom det 
kommunala bostadsbolagets fastighe-
ter. 

4) Ytterligare satsningar på förnyel-
sebara energikällor, exempelvis vind-
kraft, värmekraftverk och solceller. 

5) Samhällsplanera för energieffektivi-
tet och för klimatförändringar. 

6) Energieffektivisering av kommu-
nens egna byggnader. 

7) Erbjuda miljödiplomering enligt 
Göteborgsmodellen. 

8) Arbete med de nationella miljömå-
len.

9) Miljöanpassade och hållbara trans-
porter. 

10) Beteenden och attityder. 

Om Göteborgsmodellen



62 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun

De risker som vi i dagsläget vet om 
och som kan komma att påverka oss 
lokalt är:

Årsmedelnederbörd
Den årliga nederbörden har redan 
ökat med cirka 10 % och kommer 
att ha ökat med 30 % i seklets slut. 
Flödesförändringar av vattenföringen 
kommer att ge högre flöden under 
vintern och lägre vår- och sommar-
flöden. Lågvattenperioden blir längre 
och det blir mindre flöden. Grund-
vattentäkternas nivåer höjs när regn-
mängderna ökar och sänks när tempe-
raturen stiger, eftersom växtsäsongen 
förlängs och kräver mer vattenuttag. 
En annan effekt av mer regn är att det 
ger en ökad luftfuktighet, vilket kan 
leda till mer fukt- och mögelproblem 
i hus och förvärra exempelvis astma-
symptom hos människor. 

Kraftiga lokala skyfall och
översvämningar
De vattenrelaterade problemen blir 
allt vanligare och kan öka risken för 
inträngning av vatten i fastigheter. Ris-
kerna ökar även för översvämningar, 

ras, erosion och skred. Detta kan 
komma att påverka exempelvis vägar, 
broar, trummor, järnvägar, dammar, 
tunnlar, transporter och bebyggelse. 
Hur stora konsekvenserna blir beror 
bland annat på om VA-systemet har 
kapacitet för att leda bort lika mycket 
vatten som det faller under en begrän-
sad tid. En orsak till översvämning 
kan också vara att dräneringsvatten 
från fastigheter är kopplade till spill-
vattennätet. Kraftiga skyfall över 
strandnära betesmarker kan också öka 
förekomsten av exempelvis Campylo-
bakter eller Cryptosporidier i vattnet. 

Dricksvatten
Det kommer troligtvis att bli sämre 
grundförutsättningar för att kunna 
producera ett bra dricksvatten. Ris-
kerna är bland annat att det finns en 
ökad risk för kemisk förorening av 
råvattentäkter, till exempel genom 
breddning av avloppsvatten eller 
annan ytvatteninträngning. Det kan i 
sin tur ge fler utbrott av Calici (vin-
terkräksjuka) och Giardia (tarmin-
fektion). Det kan också bli en ökad 
andel humus, partiklar och närsalter 

Effekter av klimatförändringarna

i vattnet, vilket kan leda till att man 
måste tillsätta mer klor. Eftersom även 
vattentemperaturen höjs vid klimat-
förändringar så kan råvattnet komma 
att påverkas av att det till exempel blir 
en ökad tillväxt av bakterier, parasiter 
och virus. Effektivare reningsmetoder 
kan därför bli nödvändiga. 

Temperaturökning
I slutet av seklet har troligtvis tem-
peraturen stigit med i medeltal cirka 
4 °C. Det kommer att bli fler och 
mer långvariga värmeböljor, vilket 
innebär ett större behov av att kunna 
kyla byggnader och se till att det finns 
solavskärmning på olika offentliga 
platser. Algblomningen i sjöar tros 
öka, bland annat på grund av ökande 
temperaturer. Ökade utomhustem-
peraturer och ökad nederbörd kan 
orsaka fukt- och mögelskador, samt 
skapa ett gynnsammare klimat för 
exempelvis kvalster. Ökade inomhus-
temperaturer i kombination med ökad 
luftfuktighet kan även öka risken för 
emissioner från byggnadsmaterial.

Sjukdomar vid extrem värme
En indirekt effekt av ökad värme är 
att det sannolikt blir en ökad mängd 
pollen och luftföroreningar i form 
av ozon och partiklar. Den totala 
mängden partiklar i atmosfären kan 
komma att öka då stoft från uttorkade 
marker i södra och centrala Europa 
sprids med hjälp av vindar. Hjärt- och 
kärlsjukdomar och sjukdomar i and-
ningsorganen ökar i extrem värme. 
Antalet dödsfall och psykisk ohälsa 
ökar också vid extrem värme och 
extra sårbara grupper är bland annat 
äldre, kroniskt sjuka och människor 
med funktionsnedsättningar. Små 
barn är också extra känsliga eftersom 
de inte har hunnit få en fullt utvecklad 
värmereglering och de är också bero-
ende av att andra tar hand om dem. 
Andra sjukdomar som förväntas att 
öka är bland annat borrelia, TBE (fäs-
tingburna sjukdomar), EHEC (bakte-
rieinfektion som kan finnas i tarmarna 
hos människor, kor, får och getter) 
och badsårsfeber (som kan uppstå om 
vibriobakterier kommer in i ett sår när 
man badar; de gynnas om vattentem-
peraturen är över 20 grader).
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Djursjukdomar
Det är inte bara människor som 
drabbas av klimatförändringarna, 
även djur och olika ekosystem, särskilt 
de artfattiga, kommer att påverkas. 
Troligtvis kommer även infektions-
sjukdomar bland djur att bli vanligare. 
Ett exempel är Bluetongue som är 
en virussjukdom som drabbar idiss-
lare och som sprids via blodsugande 
svidknott. Det är en epizooti, vilket 
betyder smittsam djursjukdom, som 
för tillfället är utrotad i Sverige.

 Zoonoser, det vill säga smitta mellan 
djur och människa, är upphovet till 
70 % av människans alla infektioner. 
De som ses med ökad risk är exem-
pelvis West Nile-feber som sprids 
med myggor och bland annat ger 
influensaliknande symptom men även 
kan ge hjärnhinneinflammation. Ett 
annat exempel är Visceral Leishma-
niasis som ger feber, avmagring och 
diarré. Sjukdomen sprids med sand-
myggor. 

Vegetationsperioden
Vegetationsperioden kommer att öka 
och det kan komma att krävas mer 
gödsling och bekämpningsmedel 
eftersom det kan komma nya typer av 
skadeinsekter, svampar och ogräs som 
förut inte fanns. Detta kan förorena 
mark och vatten och även påverka den 
biologiska mångfalden och männis-
kors och djurs hälsa. Vid längre torr-
perioder kommer det att krävas mer 
konstbevattning och det kan leda till

 brister i kapaciteten i vattenlednings-
systemen.

Livsmedel
Rötmånaden kan komma att för-
längas, och bakterier kan växa till 
snabbare i ett varmare klimat. Bakte-
rier som utvecklar ett gift kan bli vär-
mestabila. Det kommer att bli mycket 
viktigt att se till att kapaciteten räcker 
för att upprätthålla kylkedjan även vid 
värmeböljor.

Stalpet forsade mer än vanligt under det massiva regnandet sommaren 2007.  Foto Angelica Thorin.Fästingar kan komma att orsaka fler 
sjukdomar. Foto Smålandsbilder.
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Temperaturökningen
Genom att planera för skuggning 
av befintliga offentliga byggnader 
minskar man värmeinstrålningen. 
Man kan använda sig av markiser, 
persienner, parasoller och plantering 
av skuggande träd. Förbättringar av 
byggnaders kylsystem och ventilation 
ska alltid beaktas vid renoveringar. 
Att köpa in en luftvärmepump som 
även kan användas för kylning eller 
någon annan typ av luftkonditionering 
kräver lite större investeringar. Kyl-
ningssystem är viktit att ha i åtanke 
vid renoveringar och nybyggnation av 
exempelvis vårdinrättningar. 

Fjärrkyla är ett annat alternativ som 
skulle kunna utredas. Planläggning av 
mångfunktionella ytor är ett bra sätt 
att både kunna hantera exempelvis 
översvämning och värmeeffekter. Vid 
renoveringar och nybyggnation kan 
man använda gröna tak, fasader och 
ljusa färger som reflekterar bort en del 
av solvärmen. 

Skyfall och ökad årsnederbörd
Innan projekt genomförs i närheten 
av vatten bör en översvämningsutred-
ning göras. Det är extra angeläget att 

inte förorenad mark riskerar ett över-
svämmas. Olika buffertar för kraftiga 
skyfall och översvämningar kan skapas 
genom att bygga översvämningszoner 
eller andra utjämnings- och fördröj-
ningsmagasin. Utjämningsdammar 
är ett effektivt sätt att hantera större 
regnmängder samtidigt, och är ett 
billigare alternativ än att göra om 
ledningsdragningar och kulvertar. 
Genom att installera backventiler 
kan man skydda fastigheter från att 
drabbas av tillbakaströmmande vatten 
från golvbrunnar

Man kan också använda färre hård-
gjorda ytor och istället tillåta mer 
genomsläpplig mark. Vid nybyggna-
tion i riskområde är en möjlig åtgärd 
att höja marknivån eller att bygga en 
vall. Det går också att bygga källarlösa 
hus, alternativt ha vattentäta konstruk-
tioner i bottenplan. Vid bygglovs-
prövning kan man också ange lägsta 
rekommenderade plushöjd för bebyg-
gelse och gatumark. Det kan i vissa 
fall behövas stödfyllning mot ras och 
skred. 

Dricksvatten
En strategi för hur VA-system och 

ledningsnät kan anpassas till höga 
flöden och kraftiga skyfall bör utar-
betas, exempelvis bör delar av led-
ningsnätet kunna stängas av. Genom 
att se till att spillvatten och dagvatten 
har skilda ledningar i hela kommunen 
minskas riskerna. Sårbara områden i 
det befintliga ledningsnätet ska iden-
tifieras och åtgärdas. Det finns tre 
dagvattendammar i Aneby kommun, 
eventuellt behövs fler dammar anläg-
gas. Skyddsområden för samtliga vat-
tentäkter bör fastställas så snart som 
möjligt. Alternativ vattenförsörjning 
måste tryggas och rutiner för hante-
ring i nödsituationer bör fastställas; 
när förberedelser för alternativ vat-
tenförsörjning ska påbörjas och när 
beslut att stänga vattentäkten ska tas. 

Livsmedel
Planera för att kylkapaciteten räcker 
även vid en värmebölja. Vissa läke-
medel ska förvaras kallt, läkemedels-
skåpen på olika vårdboenden måste 
klara det.

Teknisk infrastruktur
Se över dammar, brunnar, trummor 
och vägar. Beakta ras- och översväm-
ningsrisk vid utbyggnad.

Anpassningsmöjligheter klimatförändringar

Översvämningsrisk

Risk

Viss risk

Översvämningsrisk

Risk

Viss risk

Översvämningsrisk

Viss översvämniningsrisk

Ralången

Frinnaryd

Aneby

Anebysjön

Hyllingen
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Det moderna samhället är sårbart. 
Sårbarheten ligger i hot mot liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet, eko-
nomiska värden samt skador på den 
yttre miljön. Vid beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden 
måste miljö-, risk- och sårbarhetsfak-
torer beaktas. Kommunen tog fram 
en Risk- och sårbarhetsanalys 2012. 
De riskområden som särskilt belyses 
är: pandemi, el-, tele- och dataav-
brott, vattenavbrott, transporter och 
extrema väder. 

De risker som i första hand bedöms 
beröra översiktplanens arbete är föl-
jande:

Bränder och olyckor 
Bränder i bostäder och trafikolyckor 
är i dag de mest frekventa händel-
serna för räddningstjänsten i Aneby 
kommun. För att minska inställelseti-
den i kommunen har räddningstjäns-
ten genom samarbete med övriga 
räddningstjänster i länet samt Ydre 
kommun avtal om släckhjälp, vilket 
innebär att närmaste räddningstjänst 
inom Räddsam F larmas ut.

Extrema väder
Klimatförändringarna kan innebära 
översvämningsrisker och ras, skred 
och erosion, varför ny bebyggelse inte 
ska lokaliseras till sådana områden. 
Även risk för stora snömängder och 
värmeböljor bör beaktas.

Grundvattentäkter
Bebyggelse, industri, jordbruk och 
kommunikationsnät som väg och 
järnväg kan innebära påverkan på 
grundvatten. Alla kommunala vat-
tentäkter bör ha ett juridiskt vatten-
skyddsområde för att minimera risken 
för inläckage.

El-, tele- och dataavbrott
Infrastrukturen för el, telefoni och 
data kan behöva förstärkas, framförallt 
på landsbygden där mobiltäckningen 
är bristfällig.

Järnväg
Södra stambanan sträcker sig genom 
Aneby kommun i nord – sydlig rikt-
ning med ett stort antal person- och 
godståg som passerar genom kommu-
nen. Då både bil- och tågtrafik alstrar 
buller bör bebyggelse med bostäder 

Risk- och sårbarhetsfaktorer eller samlingslokaler ej planeras nära 
järnvägen eller de större allmänna 
vägarna. I Aneby finns villor, bostads-
bebyggelse av flerbostadskaraktär och 
större industrilokaler inom närom-
rådet. Aneby kommun har minskat 
riskerna bland annat genom att ha 
planskilda korsningar. Kommunen 
kommer också att arbeta för att stäng-
sel sätts upp på sträckor där risk för 
olycka finns. Risker som dock är svåra 
för kommunen att göra något åt är 
lövhalka, mycket snö och uppkomsten 
av solkurvor. Trafikverket har pumpar 
vid järnvägsundergångarna, och har 
åtgärdat avledningen av vattnet vid 
undergångarna. De har även trädsäk-
rat nära banan. För att höja säkerheten 
ytterligare vid järnvägen krävs samar-
bete med Trafikverket och andra kom-
muner.

Ny bostadsbebyggelse bör generellt 
inte tillåtas inom ett område på 30 
meter från järnvägen (spårmitt på 
närmsta spår). Det ger ett skyddsav-
stånd för farligt gods vid urspårning 
samt utrymme för eventuella rädd-
ningsinsatser. Lokalisering av nya 
riskobjekt, till exempel riskfyllda indu-
strier och skyddsobjekt såsom bostä-
der och skola, bör ej ske inom ett väl 
tilltaget skyddsavstånd, mot bakgrund 
av Räddningstjänstens riskanalys. 
En ny inventering längs stambanan 

genom kommunen kan resultera i 
olika förbättringsförslag som skulle 
kunna höja säkerheten.

Vägar
Riksväg 32 löper genom kommunen i 
nord – sydlig riktning (Mjölby – Vet-
landa) och länsväg 132 i öst – västlig 
riktning (Bredestad – Huskvarna). 
Vägarna är hårt trafikerade av tung 
lastbilstrafik och olyckor sker regel-
bundet. Olyckor med farligt gods kan 
innebära allvarliga konsekvenser för 
tillgången på dricksvatten då flera vat-
tenskyddsområden återfinns längs de 
större vägarna. 

Transporter med farligt gods
Farligt gods kan till exempel ha explo-
siva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva 
eller frätande egenskaper.  Det kan 
röra sig om bensin, svavelsyra, fyrver-
kerier, krockkuddar eller ämnen som 
förorenar vattnet vid en olycka. Det 
är bland annat reglerat i regelverken 
ADR-S för vägtransporter och RID-S 
för järnvägstransporter. Polisen är 
tillsynsmyndighet för kontrollen av 
transporter med farligt gods på väg, 
medan Transportstyrelsen har tillsyns-
ansvaret för järnvägstransporter. 

För att kunna bedöma hotbilden och 
konsekvenserna av en olycka med 

Översvämningsrisk

Viss översvämniningsrisk

Ralången

Frinnaryd

Aneby

Anebysjön

Hyllingen
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farligt gods behövs en sårbarhetskarta 
som redovisar förutsättningar för 
spridning av föroreningar. En olycka 
skulle kunna påverka grundvattnet 
längs olika väg- och järnvägssträckor, 
det bör kartläggas hur stor risken är 
att vattentäkten påverkas. Sårbarhe-
ten hos en grundvattentäkt beror på 
ett antal olika faktorer. Dessa är till 
exempel den omättade zonens beskaf-
fenhet, djupet till grundvattenytan, 
avståndet från vägen till vattentäkten, 
strömningshastighet, strömnings-
riktning och grundvattenresursens 
storlek. 

Riksväg 32 är rekommenderad eller 
primär transportväg för farligt gods 
genom länet, varför det är extra viktigt 
att den håller en god standard. Ett 
förbättringsarbete pågår för sträckan 
Marbäck - Sunneränga, men vägen är 
i behov av upprustning genom hela 
kommunen. Transporter med farligt 
gods förekommer dock även på andra 
vägar och på södra stambanan. Primär 
transportväg bör användas så långt 
som möjligt även för transporter inom 
respektive kommun.

Bensinstationerna i tätbebyggt område 
kan omlokaliseras till andra platser 
som är mer lämpade ur säkerhetssyn-
punkt. Då behöver inte transporterna 
till stationerna gå igenom eller via 

bostadsområden eller andra skyddsob-
jekt. Boverket anger ett skyddsavstånd 
till bensinstation på 100 meter som 
riktvärde.

Kommunen arbetar för att förbjuda 
farligt gods genom järnvägsunderfar-
ten i Aneby, då en olycka här skulle 
kunna ge mycket svåra konsekvenser. 
Underfarten är för låg för att lastbilar 
ska kunna passera, men i dagsläget 
tar sig flera transporter ändå ner till 
underfarten innan de inser detta och 
tvingas vända. Med ett förbud som 
skyltas och syns på gps skulle felkör-
ningarna, och därmed transporter 
av farligt gods inom tätorten, kunna 
undvikas. Det är Trafikverket som är 
väghållare på väg 971 (Köpmansga-
tan/Jönköpingsvägen) som passerar 
under spåret. Om kommunen tar över 
väghållningsansvaret från Trafikverket 
inne i tätorten får kommunen mer 
möjligheter att styra den tunga trafi-
ken. 

Södra stambanan är transportled för 
farligt gods, där brandfarliga ämnen 
(till exempel gasol) och giftiga kon-
denserade gaser (till exempel ammo-
niak och svavelsyra) fraktas. Vissa 
delar av sträckningen passerar i närhet 
av Svartåns vattensystem, vilket kan 
innebära stor miljöpåverkan vid 
utsläpp. 

Farligt gods

Rekomenderad väg

Industri 
Inom kommunen finns medelstor och 
småskalig industri rörande metall, trä, 
papper och plastmaterial. Industrin är 
viktig för sysselsättningen i kommu-
nen och påverkar samhällets utveck-
ling. Det är viktigt att det finns ett väl 
utvecklat brandskydd för att förhindra 
allvarliga konsekvenser av bränder.

Jord- och skogsbruk
Jordbruket i kommunen har utvecklats 
mer och mer, från många mindre och 
medelstora enheter, till stordrift på ett 
färre antal gårdar med automatisering 
av driften med många djurenheter och 
stora investeringar. Det innebär att 

verksamheten är mycket känslig för 
driftstörningar. Skogsbruket bedrivs i 
dag med maskiner som har effektivi-
serat och rationaliserat verksamheten.

Trygghet
För att nå en hög nivå på trygghet och 
säkerhet krävs automatiska brandlarm, 
boendesprinkler och brandvarnare i 
kommunens byggnader med många 
boende eller där många personer 
vistas. Räddningstjänsten i Aneby 
arbetar också med att utbilda invå-
narna i skydd och säkerhet, så att de 
själva ska kunna agera och ingripa vid 
bränder där det är lång tid till samhäl-
lets hjälpande resurser. Kommunen 

Rekommenderad väg för farligt gods, det vill säga 
riksväg 32, visas i rött.
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Kommunen ska ha en god 
beredskap för bränder, 
olyckor och svåra påfrest-
ningar för att kunna hjälpa 
och stödja människor som 
bor och vistas i kommunen.

Genom god planering och 
lokalisering av infrastruktur 
och verksamheter ska 
skador på människor och 
miljö hindras och förebyggas.

Mål robusthet

Antalet trafikolyckor 
där räddningstjänsten 
larmas är cirka 15 stycken 
per år. I de olyckorna 
omkommer en person 
vartannat år och ett 20-tal 
människor skadas varje år. 

Antalet utvecklade bränder i 
Aneby kommun är 1,07 per 
1000 invånare i byggnad.

Insatstiden från 112-samtalet 
tills första resurs är på 
plats är i genomsnitt 12,1 
minuter i kommunen. 

Statistiken för Aneby 
räddningstjänst 2010 
kommer från öppna 
jämförelser – Trygghet 
och säkerhet 2010

Statistik olyckor
kan dock inte ställa högre krav på pri-
vatägda bostäder än vad som regleras i 
Plan- och bygglagen.

Översvämning
2007 drabbades kommunen av stora 
översvämningar till följd av vad som 
bedömts vara ett hundraårsregn. Detta 
ledde till mycket höga vattenflöden i 
Svartån och Noån, och södra stam-
banan fick temporärt stänga. Även 
Kliarydsån vid Skärsjö industriom-
råde svämmade över, varför en vidare 
exploatering av området kräver en vall 
gentemot bäckfåran. 

Byggrätten på ett fåtal obebygda 
tomter i Frinnaryd tas bort i samband 

med ny detaljplaneläggning, då 
området under regnen 2007 visade sig 
vara i riskzonen för översvämning.

Varje enskild fastighetsägare har ett 
ansvar att skydda sin fastighet vid 
översvämningar. Kommunen ansvarar 
för att inte planera för bostäder eller 
andra verksamheter där översväm-
ningsrisk föreligger. Kommunen ska 
också informera om den aktuella situ-
ationen och lämpliga åtgärder, spe-
ciellt i samband med extremt väder. 

Kommunen har även genom Amaq 
ett stort ansvar i att skydda vattenled-
ningssystemen ifrån underdimension-
ering och inläckage.

Risk för ras
Enligt räddningstjänstens bedöm-
ning råder ingen direkt rasrisk i 
kommunen. Bedömningen grundas 
huvudsakligen på lokalkännedom och 
erfarenhet. Nya förutsättningar till 
följd av klimatförändringar innebär att 
frågan bör utredas grundligare. 

Ett parti av Konserthusgatan i Aneby 
tätort (mellan Röttlegatan och Kraft-
gatan) är sedan ett flertal år avstängd 
för genomfartstrafik. Säkerhetsåtgär-
den har vidtagits då markens bärighet 
anses begränsad; väster om vägpar-
tiet sluttar marken kraftigt ner mot 
Svartån.

Det är främst längs med Svartån som översvämningsrisk råder. Här Frinnaryd 2007. Foto Tommy Gustafsson.
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Buller och täkter

Bullerzoner

Tyst område

#* Bergstäkt för kross

#* Bergstäkt för kross och morän

#* Grustäkt

#* Täkt för växttorv

Riktvärdena vid nybyggna-
tion av bostadsbebyggelse 
eller vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur är:

30 dBA kontinu-
erlig nivå inomhus 

45 dBA maximalnivå 
inomhus nattetid 

55 dBA ekvivalentnivå 
utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximal-
nivå vid uteplats i 
anslutning till bostad

Källa Naturvårdsverket

Riktvärden buller

Buller
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, 
det vill säga ljud som vi känner oss 
störda av och helst vill slippa.  Enligt 
Socialstyrelsen är buller den miljö-
störning som berör flest människor i 
Sverige. Buller kan ha negativa inverk-
ningar på prestation, inlärning och 
sömn, och vissa studier tyder på att 
det finns en ökad risk för blodtrycks-
sjukdomar om man utsätts för mycket 
buller under lång tid. 

Hur buller sprids avgörs bland annat 
av typen av mark, topografi, väder 
och vind. Hårda ytor som asfalt och 
betong sprider ljudet vidare, medan en 

skogsridå dämpar. Den vanligaste bul-
lerstörningen kommer från vägtrafi-
ken. I Aneby är även södra stambanan 
en markant bullerkälla, som dessutom 
ger problem med vibrationer. 

Under 2002 satte dåvarande Banverket 
upp bullerplank längs spåret i anknyt-
ning till bostadsbebyggelse i Aneby. 
Efter detta har klagomål på ökade 
vibrationer inkommit, dessa har dock 
inte betraktats som tillräckligt kraftiga 
för att åtgärdas enligt Banverkets mät-
ningar. Under 2008-2009 genomför-
des bullermätningar i Frinnaryd och 
Aneby där ett flertal hus bedömdes 
vara ofredade, vilket åtgärdades med 

Redovisning av tysta områden där bullret från 
omgivande bullerkällor är lägre än 40 dB(A). 
Kartläggningen bygger på en grov bedömning av 
bullerutbildningen från ett antal källor och har 
genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

nya fönster i bostäderna. 

Ljud med en frekvens under 200 Hz 
betecknas som lågfrekvent. En aktuell 
fråga rörande buller, inklusive låg-
frekvent, är vindkraftsutbyggnaden. I 
Aneby kommun bör inga vindkraft-
verk uppföras inom en kilometers 
avstånd från sammanhållen bebyg-
gelse eller föreslagna områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
En annan bullerkälla är skjutbanor. 
I Aneby kommun finns skjutbanor i 
närheten av Askeryd, Katrineholm, 
Sunhultsbrunn, Hullaryd och Bälaryd. 
Störningar ifrån dessa ska beaktas vid 
bygglovsprövningar i närheten.
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Radon
Radon är en färg- och luktlös gas som 
avgår från berggrund och jordarter 
som innehåller uran.

Radon i inomhusluft ökar risken för 
att få lungcancer. Risken är större ju 
högre halter radongas luften innehål-
ler. Utomhus är halterna radon i luft 
mycket låga. Om gasen kommer in 
i hus kan den dock bli mycket hög, 
beroende på byggnadsmaterial, ven-
tilation och vatten. Barn är särskilt 
känsliga för höga radonhalter.

Halten av radongas mäts i enheten 
Becquerel per kubikmeter (Bq/m3). 
Enligt miljömålet "God bebyggd 
miljö", ska radonhalten i alla bostäder 
år 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft 
(före 2004 var gränsvärdet för befint-
lig bebyggelse 400 Bq/m3).

Förutom berggrunden i sig kan gruså-
sar, moränmark och fyllnadsmas-
sor innehålla stora luftvolymer som 
ofta orsakar radonproblem. I Aneby 
kommun finns ingen lågriskmark. Det 
innebär att samtliga fastighetsägare 
bör mäta radonhalten i sitt hus.

Blåbetong eller alunskifferbaserad 
lättbetong användes från 1920-talet 
fram till 1978 och avger höga halter av 

Grus ska användas sparsamt 
och ersättas med berg, 
schakt- och överskotts-
massor eller bygg- och 
rivningsavfall i de tillämp-
ningar där detta är möjligt.

Tillstånd till nya torvtäkter, 
som motverkar miljömålet 
Myllrande våtmarker, ska 
inte ges. Det är miljöpröv-
ningsdelegationen som ger 
tillstånd, men Aneby kommun 
vill med målet klargöra 
sin ståndpunkt i frågan.

Mål täktverksamhet

radon. Tillverkning av detta byggnads-
material förbjöds 1975.

Radon kan finnas i vatten från djup-
borrade brunnar. Vid spolning av 
radonhaltigt vatten avgår gasen till 
bostadsluften. 1000 Bq/l  vatten ger 
ett tillskott på ungefär 100 Bq/m3. 
Dricksvatten räknas som otjänligt vid 
mer än 1000 Bq/l. Radon i dricksvat-
ten kan även orsaka skador på mag- 
tarmkanalen.

Täkter
Från den första januari 2008 gäller att 
alla typer av uttag av berg, grus eller 
torv kräver någon form av anmälan 

eller tillstånd. Innan en täkt påbör-
jas krävs samråd med länsstyrelsen. 
Samtliga täkter större än markhava-
rens hushållsbehov kräver dessutom 
tillstånd från länsstyrelsen, medan 
mindre täkter ansöker om tillstånd 
hos Anebys Tillsynsnämnd.

De ytmässigt största täkterna i kom-
munen är för växttorv och ligger i 
Bälaryd socken. Sett till produktionen 
har dock bergstäkter för kross den 
största utvinningen med nära 38000 
ton jämfört med torvens 20000 ton 
under 2005. Även grustäkter finns i 
kommunen, år 2005 utvanns drygt 
6000 ton material från dessa.

Askeryds stenbrott brukas inte längre för täktverksamhet men används av försvaret för 
utbildningsverksamhet gällande undervattenssprängningar. Foto Torbjörn Aronsson.
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Tillgänglighet
I ett tillgängligt samhälle ges alla 
möjlighet att delta och vistas i det of-
fentliga rummet på liknande villkor, 
oavsett sina förutsättningar. Därmed 
handlar den fysiska planeringen både 
om att överbygga funktionshinder och 
om att göra samhället lättförståeligt 
för alla. Social tillgänglighet omfattar 

bland annat möjligheten att kunna 
träffa andra människor och att förstå 
och våga röra sig i sin omgivning.

Funktionshindersperspektivet ska 
genomsyra kommunens samtliga verk-
samheter, där hinder för delaktighet 
regelbundet ska utredas och elimine-
ras. I översiktsplanen är det främst 
den fysiska tillgängligheten som be-
handlas. Åtgärder som skapar trygghet 

så att den fysiska miljön kan användas 
av alla grupper vid alla tider på dygnet 
kan vara belysning, sittmöjligheter 
och en kontinuitet i utformningen 
som skapar god orienterbarhet. Det 
handlar även om att göra samhället 
tillgängligt för alla åldersgrupper. För 
att såväl barn som vuxna och äldre 
ska kunna transportera sig, krävs till 
exempel en god trafikplanering med 
trygga gång- och cykelbanor och en 

Tänkt framtida exploatering
Funktionsnedsättning beskriver 
nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga.

Funktionshinder beskriver den 
begränsning som en funktions-
nedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen.

Definitioner enligt Socialstyrelsen.

Att något är taktilt betyder 
att  ytan har en relief som 
bland annat gör att synska-
dade lättare kan känna sig fram 
längs stråk och stopplatser.

Om begreppen

Om taktila stråk

I Aneby Bostäders nyaste hyreshus har alla tvårumslägenheter hiss trots att husen endast är två våningar. Foto Smålandsbilder.
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fungerande kollektivtrafik. För att 
uppnå ett tillgängligt samhälle krävs 
att man i den fysiska planeringen 
utgår ifrån grundtanken att samhället 
är till för alla. Vid nyexploatering ska 
detta vara en självklarhet och befint-
liga miljöer bör systematiskt ses över 
och tillgänglighetsanpassas.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 2 
och 12§§ ska hinder mot tillgänglighet 
på allmänna platser samt lokaler alltid 
avhjälpas, om hindret med hänsyn 
till de praktiska och ekonomiska för-
utsättningarna är enkelt att avhjälpa. 
Under 2008-2010 inventerades till-
gängligheten i samtliga allmänna 

lokaler i Aneby kommun, samt alla 
lokaler ägda av den kommunala stiftel-
sen Aneby Bostäder.

Inventeringen visade att en stor del 
av de befintliga tillgänglighetsanord-
ningarna var inkorrekt utförda. De 
brister som i förhållande till nyttan 
har ansetts enkla att avhjälpa har 
sedan åtgärdats. Bland annat har han-
dikappsanpassade toaletter, kontrast-
markeringar och ledstänger korrige-
rats i enlighet med Boverkets normer. 
I flera offentliga lokaler har dessutom 
nya nödlarm installerats och skylt-
ningen har blivit tydligare. 

I utemiljön har övergångsställen höjts 
upp för att undvika kanter och samti-
digt skapa en säkrare trafikmiljö längs 
huvudgatorna, där taktila stråk även 
har anlagts. Ramper och automatiska 
dörröppningsknappar har installerats 
till butikerna i centrum, och i slutet av 
2010 uppfördes två hissar över järn-
vägsspåret vid stationen. Kommunen 
har i budget avsatt 500 000 kronor 
årligen till det kontinuerliga arbetet 
med enkelt avhjälpta hinder.

Under 2012 - 2013 jobbar Rådet för 
frågor om funktionsnedsättning med 
att ta fram ett förslag till strategi för 
tillgänglighet och delaktighet.

Mål tillgänglighet

Planeringen vid utformning 
av den fysiska miljön ska 
utgå ifrån att alla människor 
oavsett förutsättningar ska 
kunna använda miljöerna 
på liknande villkor. 

Torg, gator och parkmark i 
kommunens tätorter, liksom 
den offentliga servicen, ska 
vara tillgänglig för alla. 

All nybyggnation ska 
uppfylla kraven enligt BBR, 
Boverkets byggregler.

Kommunens samtliga 
verksamheter ska föra en 
regelbunden dialog om de 
allmänna byggnadernas och 
utemiljöernas tillgänglighet 
med Rådet för frågor om 
funktionsnedsättning.

Tillgängligheten i 
kommunens egna lokaler 
samt på allmän plats ska 
inventeras vart fjärde år. 
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Bostäder
Kommunens boendestruktur består 
av villor och flerfamiljshus upp till tre 
våningar. Det största antalet boende 
finns i Aneby tätort, där även den 
huvudsakliga affärsverksamheten 
och servicen finns. Det pågår också 
bostadsbyggnation i attraktiva sjönära 
lägen utanför tätorterna som Fågel-
kärr och Lövviken vid sjön Bunn. 
Flera nya områden planeras för att 
kunna bibehålla och utveckla servicen 
på landsbygden och då främst barn-
omsorg och skola (Se sid 74: Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge). 

För att uppnå målsättningen om 7 000 
invånare år 2025 behövs ett nytillskott 
av 25 - 30 enheter per år, i form av 
småhus eller lägenheter i flerfamiljs-
hus. Kommunen har en god bered-
skap vad gäller kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse i orterna. I Aneby, 
Sunhultsbrunn, Frinnaryd, Hullaryd 
och Haurida finns cirka 100 detalj-
planelagda tomter. Privata planlagda 
bostadstomter finns i Viredaholm, 
Fågelkärr, Lövviken, Grankärr och 
Målsånna. Nya framtida bostadsom-
råden redovisas för Aneby tätort, men 
kommer troligen inte att behövs tas 
i anspråk under planperioden då de 

Kommunen ska skapa 
förutsättningar för att 
på affärsmässiga grunder 
kunna tillskapa minst 15 nya 
lägenheter årligen centralt 
belägna i Aneby tätort.

Aneby Bostäder ska under 
planperioden genomföra 
rotrenovering av fastig-
heter byggda på 1970-talet.

Mål bostadsbyggande

redan planerade tomterna lär räcka till.
Mark för byggande av flerbostadshus 
finns enbart i Aneby. Nya attraktiva 
tomter för flerfamiljshus bör tas fram 
i de centrala delarna av Aneby sam-
hälle. Det finns även många lägen-
heter som är i behov av restaurering 
under planperioden.

De planlagda bostadsområdena i 
Aneby, Frinnaryd och Sunhultsbrunn 
ligger inom eller i anslutning till de 
kommunala verksamhetsområdena 
för vatten och avlopp. Det är enbart 
Grankärr och Målsånna som har egna 
samfällda anläggningar. Nya bostads-
områden kan i första hand komma till 
stånd inom de föreslagna LiS-områ-
dena (Landsbygdsutveckling i strand-
nära läge). Det finns gott om grönom-
råden med rekreationsområden runt 
orterna, och byggnationen bedöms 
inte ge några större miljökonsekven-
ser. Skulle serviceboendet i Vireda bli 
av så att hemtjänsten får en ytterligare 
utgångspunkt, kan det leda till bättre 
logistik och mindre transporter.

Stiftelsen Aneby Bostäder äger och 
förvaltar hyresbostäder, affärs- och 
kontorslokaler i Aneby tätort. Hyres-

bostäderna uppgår till totalt 400 
lägenheter inklusive äldreboenden, 
fördelat på 28 fastigheter. De flesta 
av Stiftelsens byggnader är upp-
förda mellan 1970 och 1990-talet. 
Det senaste tillskottet av lägenheter 
färdigställdes år 2010. Under 2011 
uppfördes dessutom sex nya servicelä-
genheter. Stiftelsen främsta uppgift är 
att vidmakthålla och rusta det befint-
liga fastighetsbeståndet, men även 
på affärsmässiga grunder vara lyhörd 
för den eventuella efterfrågan på nya 
bostäder som förekommer.

Att äga och förvalta fastigheter 
innebär ett stort ansvar, inte enbart 
för byggnaden och dess tekniska 
funktioner, utan även ett indirekt 
ansvar för de boendes hälsa och 
säkerhet. Allt detta regleras i Plan- och 
bygglagen samt Miljöbalken, där egen-
kontrollen är ett redskap för att följa 
lagkraven.

Det finns ett behov av både stora 
och små lägenheter i Aneby tätort. 
Framför allt råder det brist på små 
lägenheter för ungdomar som vill 
lämna hemmet eller återvända till 
Aneby efter avslutad utbildning.
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Sammanhållen bebyggelse
Kartan visar var sammanhållen bebyggelse finnns i Aneby kommun. En utökad lovplikt gäller inom 
de områden som omfattas av sammanhållen bebyggelse, därför krävs en avgränsning av vilka om-
råden som utgörs av detta. I PBL 1 kap 4 § definieras sammanhållen bebyggelse som “bebyggelse 
på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.” Ingen 
definition av antalet hus ges, kommunens tolkning som kartan bygger på är att ett minimum om 5 
hus inom ett sammanhållet område krävs för att utgöra sammanhållen bebyggelse.

Omvandling av fritidshusbebyggelse 
till permanentboende

Det blir allt vanligare att strandnära 
fritidsbebyggelse görs om till per-
manentboende. I Aneby kommun är 
detta i första hand aktuellt i Grankärr 
vid sjön Ören, Målsånna vid Aneby-
sjön och Rupphult vid sjön Bunn. För 
de två förstnämnda områdena medger 
detaljplan en byggnadsrätt på 100 m2, 
i Rupphult föreligger ingen detaljplan 
utan endast områdesbestämmelser 
som medger 70-80 m2 för fritidsbe-
byggelse. Områdesbestämmelserna 
gäller inte för permanentbebyggelse. 

Permanent boende innebär en ökad 
belastning på avlopp. I första hand 
eftersträvas gemensamma lösningar 
för vatten och avlopp. Detta kan ske 
genom bildande av en samfällighets-
förening eller genom en utökning av 
det kommunala verksamhetsområdet. 
Grankärr och Målsånna har gemen-
samhetsanläggningar medan Rupphult 
fortfarande bara har enskilda anlägg-
ningar.
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Alla kommuner har en möjlighet att i 
gällande översiktsplan i samråd med 
länsstyrelsen peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LiS-områden) där strandskyddet 
kan upphävas enligt Miljöbalkens 7 
kap 18 d-e §§. I LiS-områdena kan 
sedan exploatering inom vanligtvis 
strandskyddat område medges om det 
stärker servicen på landsbygden och 
inte motverkar strandskyddets syften. 
Strandskyddet gäller generellt landets 
alla sjöar och större vattendrag samt 
havskusten. Vanligtvis sträcker sig 

skyddszonen 100 meter från strand-
kanten, både in mot land och ut i 
vattnet. Runt sjön Noen har skydds-
zonen utökats till 200 meter och kring 
delar av Skärsjösjön gäller 300 meter. 
De utökade strandskyddsområdena 
har beslutats av länsstyrelsen. Då inga 
särskilda skäl för detta har motiverats, 
verkar kommunen för 100 meters 
strandskydd även vid dessa sjöar. 
Under 2012 ser länsstyrelsen över de 
utökade strandskydden och har före-
slagit ett normalt strandskydd om 100 
meter för hela Skärsjösjön.

Försjön är referenssjö inom den 
regionala miljöövervakningen och 
måste därför förbli opåverkad, varför
 inga LiS-områden föreslås i anknyt-
ning till sjön.

Enligt statistik från SCB 2002 finns 
det 296 km strand i Aneby kommun; 
då har endast vattendrag med en 
bredd av minst sex meter inräknats. 
13% av stränderna i kommunen har 
någon byggnad inom 100 meters 
avstånd, jämfört med 14% för Jönkö-
pings län. Länsstyrelsen i Jönköpings 

Målsånna fritidsområde är aktuellt både för permanentboende och som LiS-område. Foto Sofia Forsberg.

7 kap 18 e § Med område för 
landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen avses vid tillämpningen 
av 18 d § ett område som

1. Är lämpligt för utveck-
lingen av landsbygden. 

2. Är av ett sådant slag och har
en så begränsad omfattning att
strandskyddets syften fortfa-
rande tillgodoses långsiktigt. 

3. Endast har en liten
betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften.

4. Inte är ett kust- eller kustskär-
gårdsområde från gränsen
mot Norge till Forsmark, 
utmed Ölands kust eller i
Ångermanland från Klocke-
strand vid Ångermanälven till
Skataudden vid Näskefjärden. 

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
ska ge vägledning vid bedöm-
ningen av om en plats ligger 
inom ett sådant område som 
avses i första stycket. Översikts-
planen är inte bindande. 

LiS enligt Miljöbalken
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län följer det numer nedlagda Gles-
bygdsverkets definition av landsbygd, 
nämligen ”områden på ett avstånd 
om mer än fem minuters bilresa 
från närmaste tätort om mer än 
3000 invånare.” Aneby tätort hade 
i december 2010 3367 invånare och 
missar därmed precis att kvalificeras 
som landsbygd enligt länsstyrelsen. 
Dock innehåller vare sig Miljöbalken 
eller Plan- och bygglagen någon defi-
nition av landsbygd, vilket har lett till 
vitt skilda tolkningar landet över. 

Aneby kommun har sedan flera år en 
negativ befolkningsutveckling i såväl 
huvudorten som övriga kommundelar. 

För att vända trenden och upprätthålla 
servicenivån krävs en förstärk-
ning av centralorten, därför föreslår 
kommunen områden för LiS även i 
anknytning till denna. Kommunens 
struktur innebär att dessa områden 
inte lär konkurrera ut landsbygdsut-
vecklingen i övriga kommundelar. 
Önskas närhet till ett rikligt service-
utbud är det exempelvis ett alternativ 
att söka kontakten till Jönköping som 
ges i den västra änden av kommunen 
framför bosättning vid Aneby tätort. 

Länsstyrelsen anser även att någon av 
följande servicefunktioner ska stärkas 
genom LiS: 

• Skola, barn- och äldreomsorg
• Dagligvaruhandel och drivmedels- 
  försäljning
• Kollektivtrafik och annan infra- 
  struktur såsom bredband och
  telefoni

I Aneby kommun är det främst för- 
och grundskolan som kan stärkas 
genom landsbygdsutveckling. Sedan 
Anebys förra översiktsplan antogs 
år 2000 har skolorna i Askeryd, 
Lommaryd och Frinnaryd fått stängas 
till följd av bristande elevunderlag. 
Idag finns för- och grundskola upp 
till femte året i Aneby, Vireda och 
Sunhultsbrunn. 

Glesbygdsverket tog 2008 fram 
rapporten ”Landsbygdsdefini-
tioner i Sverige och andra länder.” 

2009 lades Glesbygdsverket ner 
och dess uppgifter övertogs av 
Tillväxtverket samt Myndig-
heten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser.  
Tillväxtverket använder fortsatt 
Glesbygdsverkets definition 
om fem minuters bilresa till 
tätort med 3000 invånare.

Jordbruksverket använder flera 
begrepp. Den tätortsnära lands-
bygden är den som är inom en 
6-milsradie från en storstad, 
eller inom en 3-milsradie från
en mellanstor tätort (>70 000
invånare), alternativt inom en
2-milsradie från en tätort om
10 000-70 000 invånare. 

SCB har ingen definition av 
landsbygd. Tätort definieras som 
”ort med minst 200 invånare i 
samlad bebyggelse med normalt 
högst 200 m mellan husen” och 
småort som ”ort med 50-200 
invånare i samlad bebyggelse 
med normalt högst 200 m mellan 
husen.” Allt utöver detta kan 
därmed betraktas som landsbygd.

Begreppet landsbygd

Utblick från en höjd vid Mosserydssjön som är påtänkt som LiS-område. Foto Sofia Forsberg.
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Underlag LIS
Natura 2000

Underlag LIS
Strandskydd

Busslinje 3 km

Föreslaget LiS-område

Hus inom strandskydd

Tätort med skola/förskola 5 km

Busslinje

Natura 2000

Riksintresse vindbruk

Riksintresse kultur

Riksintresse natur

Kulturreservat

Riksintresse för skyddade vattendrag

Naturreservat

Värdefull sjö fiske

Värdefull sjö natur

Värdefullt vattendrag fiske

Värdefullt vattendrag natur

Risk sjö/grundvatten

Områden inom 5 km från ort med service och 3 km till busstrafik är att betrakta som extra gynnsamma 
för landsbygdsutveckling. Kommunen verkar även för en busslinje mellan Vireda och Hullaryd, vilket kan vara 
av intresse för LiS-områdena vid Mosserydssjön och Bohultasjön. Statusklassning för sjöar och grundvatten 
visas endast för de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status 2015. Kartan är svårtolkad, 
men är främst tänkt att visa på komplexiteten av olika intressen att ta hänsyn till.

Underlag LIS
Natura 2000
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Förskoleverksamhet finns dessutom 
i Haurida, Frinnaryd, Lommaryd 
och Askeryd. I Aneby finns även 
skola med årskurs 6-9. Gällande 
övrig service så drivs en gammaldags 
lantbutik i Haurida, och i Hullaryd 
finns bageri och handelsträdgård. I 
Sunhultsbrunn, Vireda och Haurida 
finns möjlighet till övernattning 
på hotell eller vandrarhem, och 
i Målsånna planeras en camping. 
Dessutom bedrivs konferensanlägg-
ningar i Gransnäs och Ralingsås.

Lämpliga områden
Analysen har genomförts i två steg. 
Först har GIS-material sammanställts 
som visar riksintressen, reservat, 

vattenkvalitetsstatus, värdefulla 
vattendrag, stråken för kollektivtrafik 
samt den bebyggelse som i dagsläget 
återfinns inom strandskyddat område. 
En yta om 5 km från orterna som har 
någon typ av servicefunktion som 
kan stärkas, har markerats som extra 
gynnande av strukturella skäl. 

Därefter har en översiktlig inven-
tering genomförts i områden som 
har föreslagits av tjänstemän eller 
politiker. I flertalet av de inventerade 
områdena finns ett uttalat intresse 
från markägaren att stycka av eller 
bygga, vilket har föranlett LiS-utred-
ningen. Vid besöket har bland annat 
naturtyp, markens beskaffenhet, 

landskapsbild, intresse och tillgäng-
lighet för det allmänna friluftslivet, 
eventuell omgivande bebyggelse och 
översvämningsrisk värderats. Förslag 
på områden har även diskuterats på 
möten i de olika socknarna. 

Områden har föreslagits med en 
förenklad avgränsning för att hållas 
på översiktlig nivå. Noggrannare 
utredningar inför exploatering kan 
visa på andra förutsättningar, varför 
dessa förslag inte ska ses som strikt 
fastlåsta. Det är även viktigt att 
påpeka att områden som inte föreslås 
i utredningen kan bli aktuella om de 
uppfyller kommunens kriterier på LiS-
områden.

Det är viktigt att den fria passagen inte upplevs som privatiserad så att den fyller både ett ekologiskt och allemansrättsligt syfte.  
Tomtgränsen bör avgränsas med exempelvis en häck, och klippta gräsmattor ner till vattnet ska undvikas. Foto Sofia Forsberg.

Natura 2000-områden, riksin-
tressen och natur- eller 
kulturreservat som bedöms 
lida skada av exploatering. 

Övriga områden med 
stora värden för natur, 
kultur eller friluftsliv. 

Helt oexploaterade sjöar. 

Där risk för ras, skred eller 
översvämning råder.

Områden som inte är lämpliga
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I merparten av de utpekade områdena 
bedöms endast ett fåtal hus rymmas 
för att inte inskränka för mycket 
på allemansrätten och naturmiljön. 
Därmed innebär de inte några 
betydande konsekvenser för djur- och 
friluftsliv. Samtidigt leder en spridd 
bebyggelse till ett ökat bilberoende, 
vilket kan ge negativa utsläppsef-
fekter beroende på vilka drivmedel 
som används. I befintliga områden 
med undermåliga avloppssystem kan 
utsläppen minskas, då nybebyggelse 
öppnar för möjlighet till gemensamma 
avloppslösningar. Den planerade över-

Följande områden priori-
teras för landsbygdsutveckling 
i strandnära läge:

Där service såsom skola, barn- 
och äldreomsorg eller affär stöds. 

Där förbindelser med 
kollektivtrafik finns inom 
promenadavstånd 3 km. 
Mätningen utgår inte ifrån 
befintliga hållplatser utan linjens 
sträckning, då nya hållplatser 
kan uppföras vid behov. 

Där möjlighet finns att ordna 
1) kommunalt VA eller
2) förbättring av befintlig
VA-anläggning.

I anknytning till befintlig 
bebyggelse.

Där en exploatering långsik-
tigt leder till positiva 
sysselsättningseffekter.

Kriterier för LiS

föringsledningen innebär dessutom 
att LiS-områdena vid Mosseryds-
sjön, Ören och Söljen inom ett fåtal 
år kommer att kunna anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. Anslut-
ningar här kan hjälpa till att finansiera 
överföringsledningen. Även för 
Målsånna vid Anebysjön och Assjön 
är kommunalt VA möjligt. Endast 
mindre områden längs respektive sjö 
föreslås för att trygga en god allmän 
tillgänglighet till stränderna. Två 
områden, vid sjön Ören (Kieryd) och 
sjön Söljen (Sunhultsbrunn) bedöms 
som möjliga för hela bostadsområden. 

Blir de aktuella så kommer miljökon-
sekvenserna att närmare bedömas i en 
detaljplaneutredning. 

Ställningstaganden

1) Påträffas rödlistade arter ska det
utredas om åtgärder måste vidtas för
att säkra artens överlevnad i området
eller om exploateringsplanerna måste
avbrytas.

2) Nybyggnation av maximalt tre bo-
stadshus kan tillåtas i ett område utan
planutredning.

 300 

Normalt strandskydd Maximalt utökat 
strandskyddNoen

Norra 
Skärsjösjön

 300  200  200  100  100  0 

Fri passage

Förenklad bild av strandskyddsprincipen. Skyddet gäller även 
ut i vattenområdet, varför dispens krävs för att upprätta flyt-
bryggor och liknande. Man får inte heller genomföra  
markåtgärder inom strandskyddszonen utan dispens.  
Illustration Sofia Forsberg.
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Bunn

Ören

Mosserydssjön

Bohultasjön

Söljen

Skärsjösjön

AssjönAnebysjön

Gravsjön

Härshultasjön

AskerydBälaryd

Aneby

Haurida

Vireda

Lommaryd

Hullaryd

Frinnaryd Sunhultsbrunn

3) Områden som berörs av riksintres-
sen eller Natura 2000 ska alltid före-
gås av planutredning.

4) I områden där kvalitén på vatten-
drag eller grundvatten har bedömts
vara i riskzonen kan åtgärder krävas
för att strandskyddsdispens ska kunna
ges. Det kan till exempel röra sig om
en avloppsstandard som inte bara
kompenserar nybyggnationens utsläpp
utan även förbättrar vattenstatusen.

5) Även områden som inte är inring-
ade i översiktsplanen kan bli aktuella,
och föregås då av översiktlig inven-
tering och eventuell planutredning.
Områdena ska liksom de som redan
har föreslagits uppfylla kriterierna.

Ett utpekat område för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge innebär inte 
ett krav på exploatering, det ger dock 
fastighetsägaren en större möjlighet 
att utveckla markanvändningen om 
så önskas. På kommande sidor ges en 
kort presentation av de olika LiS-
områdena. Samtliga bilder är tagna av 
Sofia Forsberg. För ytterligare infor-
mation hänvisas till ”Landsbygdsut-
veckling i strandnära läge - utredning 
av Aneby kommun 2011-2012” som 
även bifogas till översiktsplanen.

Samtliga LiS-områden som föreslås i utredningen och ÖP har översiktligt inventerats av kom-
munen och funnits lämpliga för utveckling. Länsstyrelsen i Jönköpings län har i sitt granskningsyt-
trande angett att de inte anser områdena vid Skärsjösjön och Anebysjön förenliga med Miljöbalken 
7 kap 18e §. Kommunen anser fortsatt att Anebysjön bör vara möjligt för landsbygdsutveckling 
i strandnära läge, vilket innebär att området antas och kan prövas av högre instans. Skärsjösjön 
antas inte som LiS men redovisas även fortsatt i dokumentet för tydlighets skull.
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Anebysjön är drygt 2 km2 stor och 
ligger direkt söder om Aneby sam-
hälle. Sjön är av god kemisk och eko-
logisk status och bedöms inte heller 
vara i riskzonen inför 2015. Södra 
stambanan löper längs sjöns västra 
sida, varför bebyggelse inte är aktuellt 
där. Den södra änden av sjön ligger 
i Nässjö kommun. Anebysjön ingår 
i Svartåns vattensystem som är av 
riksintresse för naturvården på grund 
av sin utterstam. Sjön är näringsrik 
med mestadels flacka stränder och en 
måttlig vassutbredning. Omgivning-
arna består av barr- och blandskog 
med inslag av myr- och odlingsmark. 
Trots en artrik fiskfauna konstaterar 
vattenmyndigheten att den biologiska 
mångformigheten inte kan anses som 

hög. Häckfågelfaunan är tämligen 
ensartad och sjön anses inte vara ett 
framstående exempel på någon sjötyp.

Målsånna fritidsområde ligger knappt 
3 km söder om Aneby. Området är 
detaljplanelagt 2001 och rymmer idag 
27 bostadhus där ett fåtal används 
som året-om-boende. 23 av husen 
är strandtomter medan övriga ligger 
utanför strandskyddat område. Det 
finns önskemål om att utveckla en 
camping direkt norr om det planlagda 
området. En sådan verksamhet skulle 
kunna stödja affärer, restauranger och 
drivmedelsförsäljning i Aneby tätort, 
samt öka besöksantalet till kommu-
nens turistattraktioner.

Anebysjön
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Aneby 3 km
Invånare 2010: 3367
Buss mot Jönköping, 
Tranås, Eksjö 
(linje 124, 150, 160) 
Tåg mot Jönköping,  Nässjö
Norrköping, Linköping
Skola: För- och grundskola
Övrig service: Handel, 
restauranger med mera

Nässjö 
kommun

Föreslaget LiS-område 

Natur

Skapad: 2011-07-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:7000
Skapad med InfoVisaren
2011-07-18

129115

6418219

130914

6419408

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m

Aneby kommun förordar Anebysjön som LiS-
område trots länsstyrelsens avvikande mening. 
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Natur

Skapad: 2011-07-21   (C) Lantmäteriverket Skala 1:8000
Skapad med InfoVisaren
2011-07-21

147414

6408181

148774

6410238
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Assjön ligger i kommunens sydöstra 
hörn på gränsen till Nässjö kommun. 
Det aktuella området ligger knappt 2 
km från samhället Askeryd och dryga 
milen från Aneby tätort. Askeryds 
skola tvingades lägga ner till följd av 
ett bristande elevunderlag för några 
år sedan, men förskola finns ännu på 
orten. Assjön är en näringsfattig klar-
vattensjö på knappt 5 km2 med stora 
naturvärden, inte minst för fågellivet. 
Sjön är klassad som Natura 2000 och 
riksintresse för naturvård för sin höga 
vattenkvalitet och biologiska funktion, 
speciellt framhålls öringbeståndet. Vid 
Bordsjöbäcken i norr finns vandrings-
hinder i form av damm, forsfall, sjö-
utlopp och vägpassage. Här har dess-

utom ett antal regionalt hotade arter, 
mestadels fåglar, identifierats. Bord-
sjöbäcken har måttlig ekologisk status 
med risk för dålig status 2015 medan 
Assjöns status är bra både kemiskt 
och ekologiskt. Sjön skyddas enligt 
8§ miljöskyddslagen (motsvarande 
7kap 19§ Miljöbalken) mot utsläpp på 
grund av sin opåverkade status.

Endast ett fåtal bostadshus finns inom 
strandskyddszonen, och Gransnäs 
ungdomsgård disponerar 14 byggna-
der i nordväst. Två vindkraftverk finns 
i närheten som är synliga från sjön. 
Anebyleden går här nästan i kant med 
strandskyddsgränsen, vilket kan vara 
av intresse för friluftslivet.

Askeryd 1,6 km
Invånare 2005: under 50
Buss: Skolbuss till Aneby
Skola: Förskola
Övrig service: Restaurang 
och konferens i Gransnäs

Assjön
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Föreslaget LiS-område 

Natur

Skapad: 2011-07-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:7000
Skapad med InfoVisaren
2011-07-18
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LiS-området vid Assjön kan om det 
används för permanentboende i 
första hand stärka ortens förskola. 
Områdets rekreationsvärden i 
kombination med Anebyleden och 
Gransnäs ungdomsgård, gör att 
platsen också  kan vara en lämplig 
lokalisering för exempelvis en 
camping eller annan turistverksamhet. 
Ett utvecklingsområde i Askeryd 
socken kan ge positiva signaler för 
bygden och förhoppningsvis leda till 
ytterligare initiativ.
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Natur

Skapad: 2011-07-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:7000
Skapad med InfoVisaren
2011-07-18
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Bohultasjön är en mindre sjö på 66 
hektar på kommunens västra halva. 
Via mindre vägar av varierande skick 
kan man härifrån ansluta till Aneby-
vägen/Nobyvägen (väg 976/986) vid 
Vireda, Hullaryd eller Lommaryd. 
Det område som vid inventeringen 
föreföll som mest lämpligt har cirka 6 
km bilväg till både Vireda och Lom-
maryd. I sjöns östra del ligger Bohult 
som består av fem bostadshus och 
cirka tio ekonomibyggnader, där två 
av bostadshusen ligger inom strand-
skyddat område. Ytterligare tre hus 
runt gränsen till strandskyddet har 
beviljats bygglov i området, vilket har 

lett till att en bättre avloppslösning 
har anlagts. Inga speciella naturvärden 
noterades under inventeringen. Läns-
styrelsen har pekat ut ett skyddsvärt 
träd i närheten av de befintliga husen, 
vilket fastighetsägaren är införstådd 
med. Grundvattenförekomsten 
Nystorp ligger direkt under det södra 
inventerade området och är av god 
status. Även vattendraget Lillån som 
genomströmmar Bohultasjön är av 
god status utan risk för målåret 2015. 

En byggnation kan i första hand 
stärka förskola och övrig service i 
Vireda.

Bohultasjön Vireda 3,8 km
Invånare 2005: 50
Buss mot: Jönköping, 
Hullaryd (linje 123)
Skola: Förskola, 1-5
Övrig service: Restaurang, golfbana, 
frisör, massör

Hullaryd 5,5 km
Invånare 2005: 144
Buss mot: Aneby, Frinnaryd, 
Sunhultsbrunn, Tranås (linje 160)
Jönköping (linje 123)
Skola: Nej
Övrig service: Bageri, café,
handelsträdgård 

Lommaryd 5,7 km
Invånare 2005: Under 50
Buss mot: Aneby, Frinnaryd, 
Sunhultsbrunn, Tranås (linje 160)
Skola: Förskola
Övrig service: Café
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Föreslaget LiS-område 

Natur

Skapad: 2011-07-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:7000
Skapad med InfoVisaren
2011-07-18
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Natur

Skapad: 2012-05-23   (C) Lantmäteriverket Skala 1:5500
Skapad med InfoVisaren
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Området ifråga ligger vid sjön Bunn, 
drygt 5 km bilväg från samhället 
med samma namn som har cirka 100 
invånare, som hör till Jönköpings 
kommun. De närmast orterna i Aneby 
kommun är Haurida drygt 6 km och 
Vireda knappt 8 km bilväg bort. Sjön 
Bunn har en yta av drygt 10 km2 och 
är redan ganska hårt exploaterad. 

Det föreslagna området anses lämpligt 
då det saknar stora naturvärden och är 
naturligt platt. Naturtypen och områ-
dets karaktär vid udden bedöms dock 
som bevarandevärt med hänsyn till 
bergsformationen och vegetationen. 

Denna del bör skyddas från exploa-
tering och kan då bli värdefull för 
friluftslivsändamål. Trots att Vireda 
ligger drygt 6 km bort så bedöms en 
byggnation kunna stärka underlaget 
för skolan. Även övrig service i Vireda 
och Haurida kan gynnas.

Sjön Bunn har idag god status men 
risk finns för dålig ekologisk och 
kemisk status för år 2015, vilket 
ställer höga krav på avloppsrening 
vid nybyggnation. Vid Lövviken finns 
ett nytt avloppsreningsverk som kan 
förse ytterligare fastigheter. 

Haurida 5,5 km
Invånare 2005: 62
Buss mot: Jönköping, 
Hullaryd (linje 123)
Skola: Förskola
Övrig service: Lantbutik

Vireda 6,5 km
Invånare 2005: 50
Buss mot: Jönköping,
Hullaryd (linje 123)
Skola: Förskola, 1-5
Övrig service: Restaurang, 
golfbana, frisör, massör

Bunn

Föreslaget LiS-område 

Natur

Skapad: 2011-07-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:7000
Skapad med InfoVisaren
2011-07-18
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Gravsjön ligger i östra delen av 
Aneby, cirka 4 km från Sunhults-
brunn. Sjön nås från flera olika håll 
via mindre grusvägar, och en större 
asfaltsbelagd väg mot Sunhultsbrunn, 
Tranås och Eksjö går förbi sjöns 
norra ände (väg 1047).  Vägavstån-
det till Sunhultsbrunn från det östra 
inventerade området är cirka 6,5 
km, medan det västra ligger något 
närmare. 

Gravsjön är endast 64 hektar stor och 
har därför inte statusklassats, men 
den närliggande grundvattenföre-
komsten Edhult-Brostorp är av god 

kemisk och ekologisk status utan risk 
för dålig status år 2015. Även bäcken 
som rinner från sjön är av god status. 
Gravsjön, dess västra strand och en 
yta vid det nordvästra hörnet nämns 
i Länsstyrelsens sammanställning av 
naturvärden 1995 som ”naturbetes-
marker, opåverkad  sjö.” Den norra 
delen som vid inventering föreföll 
lämpliga att bebygga innefattas i 
denna kartering.

Sjön ligger i en gravsänka omgärdad 
av varierande skogs-, hag- och åker-
mark. Fem bostadshus ligger inom 
strandskyddszonen, ytterligare två 

samt ett tiotal ekonomibyggnader 
återfinns strax utanför. Blekinge gård 
vid den västra stranden ingår i turist-
konceptet ”Bo på lantgård”. Längs i 
stort sett hela strandkanten vid sjöns 
nordvästra kvadrant återfinns betade 
strandängar bevuxna med enar och 
enstaka ekar. Denna naturtyp är 
mycket karaktärsgivande till området 
och bör bevaras. 

Ny bebyggelse vid Gravsjön kan i 
första hand stärka skolan och bensin-
macken i Sunhultsbrunn. 
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Sunhultsbrunn 4 km
Invånare 2005: 314
Buss mot: Aneby, Tranås, 
Eksjö (linje 150),
Frinnaryd, Sunhultsbrunn 
(linje 160)
Skola: Förskola, 1-5
Övrig service: Hotell, 
restaurang, bensinmack, 
frisör
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Två olika områden har föreslagits vid 
Härshultasjön. Det första ligger vid 
sjöns sydvästra del i närheten av Fiv-
leryd och det andra följer den norra 
stranden mellan Lönnhemmet och 
Härshult. I båda fallen är Haurida 
närmsta samhälle cirka 2-3,5 km 
bilväg bort. Vägarna i området är inte 
belagda men ändå i förvånansvärt bra 
skick. En eventuell exploatering kräver 
dock att vägnätet rustas upp, framför 
allt vid det södra området. Runt Härs-
hultasjön ryms dryga tiotalet hus inom 
strandskyddat område.  Intrycket av 
bebyggelsen är en försiktig exploate-

ring med sommarstugeaktiga gammal-
dags hus. Sjöns flikighet gör dessutom 
att man i flera utblickar inte känner 
av bebyggelsen. Ny bebyggelse bör 
anpassas till den befintliga i stil och 
kulör, så att det lantliga intrycket 
behålls. Ingen vattenstatusklassning 
har gjorts för Härshultasjön, som 
har en yta av blott 46 hektar. Grund-
vattenförekomsten som sträcker sig 
runt sjöns östra sida har dock god 
ekologisk och kemisk status där ingen 
risk bedöms föreligga inför 2015.
Enligt Länsstyrelsens GIS-underlag 
finns fornlämningar i form av sten-

röjda ytor på och nordväst omVetud-
den, d.v.s norr om det södra före-
slagna LiS-området. Dessa delar bör 
därför undantas från exploatering, 
udden är dessutom bevarandevärd ur 
rekreationssynpunkt.

I det lilla samhället Fivleryd strax 
sydväst om sjön finns ett byggservice-
företag. I Haurida finns förskola och 
en gammaldags livsmedelsaffär.

Haurida 2 km
Invånare 
2005: 62
Buss mot: 
Jönköping,
Hullaryd 
(linje 123)
Skola: Förskola
Övrig service: 
Lantbutik
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Mosserydssjön är en liten, kilformad 
sjö på knappt 50 hektar som ligger i 
kommunens nordvästra del. Området 
som är aktuellt för exploatering har 
cirka 3 km bilväg till Hullaryd. Till 
Vireda, där F-5-skola finns, är det 
ungefär 4,5 km med bil eller cykel. 
Från Hullaryd avgår buss till Jönkö-
ping, Aneby, Frinnaryd, Sunhults-
brunn och Tranås, och från Vireda går 
buss till Jönköping. Området ifråga 
bedöms rymma tre tomter vilka nås 
via en asfaltsbelagd väg cirka 800 
meter från Nobyvägen (väg 986). Idag 
finns fyra bostadshus innanför strand-
skyddsgränsen runt sjön, två av dessa 
ligger drygt 500 meter söder om det 
aktuella området. Ytterligare ett tiotal 
bostadshus ligger strax utanför sjöns 
strandskydd. Anebyleden går förbi 

längs vägen ovanför; om en mindre 
bad- och rastplats anordnades nere 
vid stranden skulle det kunna innebära 
ett trevligt avstick från leden. Strax 
söder om det aktuella området ligger 
enligt länsstyrelsens data en bevaran-
devärd björkhage inventerad 1998. I 
övrigt finns inga natur- eller kulturvär-
den registrerade i direkt anknytning 
till tomtmarken. Mosserydssjön är för 
liten för att ha vattenstatusklassats, 
men Kierydsån som rinner igenom 
sjön bedöms ha måttlig ekologisk 
status med risk för att inte uppnå god 
status år 2015. Sjön ligger i anknyt-
ning till den planerade överföringsled-
ningen, vilket innebär att kommunalt 
VA lär kunna erbjudas inom ett fåtal 
år.

Vireda 3 km
Invånare 2005: 50
Buss mot: Jönköping,
Hullaryd (linje 123)
Skola: Förskola, 1-5
Övrig service: Restaurang, 
golfbana, frisör, massör 

Hullaryd 2,5 km
Invånare 2005: 144
Buss mot: Aneby, Frinnaryd, 
Sunhultsbrunn, Tranås (linje 160)
Jönköping (linje 123)
Skola: Nej
Övrig service: Bageri, café,
handelsträdgård

Mosserydssjön
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Skärsjösjön ligger väster om Aneby 
samhälle. Sjön är drygt 80 hektar stor 
och ingår i Svartåns vattensystem. 
Länsväg 132 passerar längs sjöns 
norra och västra sidor, även i väster 
löper en större väg. Trots detta ger 
sjön ett relativt oexploaterat intryck 
tack vare avskärmande skog. På 
Skärsjö udde i sjöns nordöstra del har 
24 tomter planlagts för bebyggelse, 
på två av dessa har hus uppförts. 
Området har kommunalt vatten och 
avlopp.

Söder om Skärsjö udde ner mot 
badplatsen finns fast mark med låga 
naturvärden där en exploatering vore 
fullt möjlig. Även nedanför husen i 

Karlsro, det vill säga öster om både 
sjön och vägen, finns mark som 
anses lämplig. Området består av 
produktionsskog med mycket låga 
naturvärden, och kommer inte att 
påverka strandskyddets syften då det 
avgränsas av en större väg med hastig-
hetsbegränsningen 70 km/h. Direkt 
efter vägen höjer sig marken någon 
meter men blir sedan mer plan. Detta, 
samt det faktum att det mellan vägen 
och sjön ligger en öppen badplats 
och åkermark, ger goda möjligheter 
till sjöutsikt utan några ingrepp i den 
strandnära zonen. Det föreslagna 
området ligger precis i utkanten av det 
strandskyddade området, som närmast 
cirka 75 meter från strandkanten.

Via väg 961 och 132 är det endast 
cirka 2 km från det föreslagna 
området till Aneby centrum. Place-
ringen innebär en naturlig expansion 
av tätorten och förtätning mot bebyg-
gelsen vid Karlsro och Skärsjö gård. 
Den kan även bidra till att en efterfrå-
gad cykelväg från Aneby till badplat-
sen realiseras.

Skärsjösjön
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Aneby 3 km
Invånare 2010: 3367
Buss mot Jönköping, 
Tranås, Eksjö 
(linje 124, 150, 160) 
Tåg mot Jönköping,  
Nässjö, Norrköping, 
Linköping
Skola: För- och 
grundskola
Övrig service: 
Handel, 
restauranger mm

Aneby kommun går på länsstyrelsens linje och antar inte Skärsjösjön som LiS-område. Bebyggelse i 
anknytning till sjön bör ske utanför strandskyddat område.
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Sjön Söljen ligger strax väster om 
samhället Sunhultsbrunn. Med lite 
drygt 300 invånare är detta den största 
orten efter Aneby i kommunen, och 
än så länge finns det service som 
kan behöva stöttas för att fortleva. I 
skolan går även barn från bland annat 
Frinnaryd, och kommunens ambition 
är att fortsatt kunna behålla en skola i 
kommundelen. I Sunhultsbrunn finns 
också en bensinmack och hotell med 
restaurang, samt kommunalt VA.

I sjöns södra och norra del ligger dess 
in- och utlopp och här karaktäriseras 
miljön av myrmark och våtmark, spe-
ciellt i södra delen. Här noteras också 
den största delen av sjöns igenväxning 
i form av vass. 

I väster återfinns ett kuperat men 
öppet jordbruks- och ängslandskap. I 
öster återfinns ett större skogsområde 
och här är marken mer brant sluttande 
ner mot sjön. Till största delen utgörs 
området av produktionsskog eller 
skog av likartad blåbärsskogskaraktär.
Endast ett fåtal byggnader ligger 
inom strandskyddszonen. Området 
söder om den kommunala badplat-
sen bedöms som mest lämpligt för 
exploatering på grund av närheten 
till Sunhultsbrunn och låga naturvär-
den. Området ligger på en höjd vilket 
innebär att husen skulle ligga cirka 
60 meter från strandkanten. Därmed 
skulle en fri passage naturligt bevaras 
och ingen översvämningsrisk bedöms 
föreligga.
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Sunhultsbrunn 1 km
Invånare 2005: 314
Buss mot: Aneby, Tranås, Eksjö 
(linje 150), Frinnaryd, 
Sunhultsbrunn (linje 160)
Skola: Förskola, 1-5
Övrig service: Hotell, 
restaurang, bensinmack, frisör
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Ören är med sina drygt 9 km2 en av 
de större sjöarna i Aneby. Den ligger 
på gränsen mot Jönköping i kommu-
nens västra ände, men större delen av 
de östra och södra stränderna hör till 
Aneby. Området som har inventerats 
går runt sjöns södra ände, från Lunda 
till gränsen för Björkenäs naturreser-
vat. De närmaste orterna är Vireda i 
Aneby kommun och Bunn i Jönkö-
ping kommun som båda ligger cirka 5 
km bort. Landskapet runt södra Ören 
är kuperat och varierat med många 
vackra vyer och utsikter. Till stor del 
består omgivningen av åker, betade 
hagar och lövskog.

Ören är klassad som Natura 2000 och 
riksintresse för naturvård på grund 
av att fjällröding och vårlekande 
siklöja finns i sjön. Länsstyrelsens 
inventeringar visar på en mycket hög 

biologisk funktion och ett flertal häck-
ande sjöfåglar. Även Kierydsån som 
rinner från sjöns sydöstra hörn är 
av biotopiskt intresse. Ören har idag 
god status, men risk finns för dess 
ekologiska status 2015. Även grund-
vattenförekomsten Kieryd-Sundby har 
i dagsläget god status, men med risk 
för att god kemisk status inte uppnås 
2015. 

Avloppsanläggningarna i Hultrum 
är idag väldigt dåliga, en exploate-
ring kan förhoppningsvis leda till en 
bättre avloppshantering i området. 
Planer finns dessutom på att införliva 
Hultrum i det kommunala verksam-
hetsområdet för vatten och avlopp. 
Efter att överföringsledningen har 
färdigställts kommer även Kieryd att 
kunna anslutas. 

Ören

Vireda 4,5 km
Invånare 2005: 50
Buss mot: Jönköping 
(linje 123)
Skola: Förskola, 1-5
Övrig service: Restaurang, 
golfbana, frisör, massör
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De många småföretagen präglar starkt 
Anebys näringsliv. Totalt finns det 
närmare 500 näringsverksamheter i 
kommunen. Utöver detta finns ett 
antal företag med verksamhet i Aneby 
kommun, men som har sitt säte utan-
för kommunen. Dessa ihop med ett 
stort antal enskilda firmor som inte 
är registrerade i Bolagsverket utgör 
ytterligare cirka 200 företag. 

Aneby är av tradition en jord- och 
skogsbrukskommun. Andelen för-
värvsarbetande inom denna sektor 
minskar stadigt, eftersom mindre 
enheter slås samman till större och 
mera rationella företag. En faktor som 
påverkar utvecklingen i näringslivet 

är tillgången på spetskompetens. De 
större företagen har uttalat ett klart 
behov av att rekrytera personal med 
spetskompetens. En del av lösningen 
är inpendling från närområdena. 
Avsaknaden av utbildning på högre 
nivå är en faktor som påverkar såväl 
rekrytering som samarbetet mellan 
skola och näringsliv.

Den största näringsgrenen är till-
verkningsindustrin, som fortsatt har 
en positiv utveckling. Den offent-
liga sektorn svarar för en betydande 
andel av samtliga förvärvsarbetande, 
även om denna sektor under senare 
tid har reducerats. En omfördelning 
mellan offentlig och privat verksamhet 

Handel och näringsliv
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rande utveckling. Glesbygdsbutikerna 
är inget undantag och saknas snart 
helt. Den hårdnande konkurrensen 
från större köpcentra blir för svår för 
de mindre landsortsbutikerna. Det är 
av väsentlig betydelse att de befintliga 
dagligvarubutikerna ges underlag för 
fortsatt existens. 

Framtida strategier
Utvecklingen i näringslivet har stor 
betydelse för kommunens framtida 
utveckling och tillväxt. Kommunens 
ekonomi är beroende av sysselsätt-
ningsläget i kommunen. En hög sys-
selsättning innebär goda kommunala 
skatteintäkter från de löntagare som 
bor i kommunen. Det i sin tur med-
verkar till lägre kommunala kostnader 
för ekonomiskt bistånd och kommu-
nala arbetsmarknadsåtgärder. 
Näringslivets utveckling är också 
viktig för kommunens attraktivitet för 
inflyttning av både nya medborgare 
och företag.  Företagen är beroende av 
bostadsmarknaden, kommunikationer 
och utbildning för att säkra tillgången 
på arbetskraft. 

Ett gott näringslivsklimat är en förut-
sättning både för att behålla befintliga 
företag och locka nya företag att eta-
blera sig i kommunen. Kommunens 
näringslivsarbete ska underlätta för 
etablerade företag att kunna expan-

kommer på sikt att förändra bilden, 
särskilt inom vårdsektorn. Många 
företag inom tjänstesektorn har svårt 
att hitta marknad på hemmaplan, 
eftersom de är beroende av tillväxten i 
industrin. 

En av de branscher som ökat mest 
under senare år, är byggbranschen 
där ROT- bidragen är en viktig faktor 
som definitivt påverkat denna utveck-
ling. I kommunen finns en handfull 
större företag med personalstyrka 
över 50 personer. De största företagen 
är Attends Healthcare AB, HAGS 
Aneby AB, Anebyhus AB, Barnhem-
met Oasen AB, Sealed Air Svenska 
AB och Fläkt Woods AB. Dessa utgör 
en viktig del av kommunens närings-
liv, såväl för sysselsättningen som för 
en differentiering och utveckling av 
näringslivet. Den övervägande delen 
av företagen i kommunen är dock 
en- och fåmansföretag. Andelen mel-
lanstora företag är relativt liten och 
här finns behov av en ökad marknad 
genom nyetableringar och utveckling i 
de befintliga företagen. Nyföretagan-
det är lågt i kommunen, liksom i länet 
i övrigt.  

För kommunen är det viktigt att spe-
cialvaruhandeln ges goda förutsätt-
ningar att utvecklas. Detaljhandeln 
upplever för närvarande en stagne-Sysselsättningens fördelning i Aneby kommun 2009. Statistik från Regionförbundet.
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dera, behålla och rekrytera bra arbets-
kraft. Kommunen ska även underlätta 
för nyetablering av företag. Genom 
hög tillgänglighet, framförhållning 
och snabb och bra service i samband 
med tillståndsgivning och övrig myn-
dighetsutövning gentemot företag 
främjas det goda näringslivsklimatet. 
Entreprenörskap ska uppmuntras 
redan i skolåldern genom ett ökat 
samarbete mellan skolan och närings-
livet. 

Aneby kommuns rika naturtillgångar 
är en tillväxtpotential genom till 
exempel vindkraft, biogastillverkning 
från lantbruket och ytterligare föräd-

Anebyhus fabriksområde. Foto Sofia Forsberg.

ling av produkter som redan tillverkas 
i kommunen, bland annat inom skog 
och träbearbetning. Handeln kan 
ytterligare förbättras genom möjlighe-
terna till e-handelföretag på landsbyg-
den. Viktigt för all entreprenörskap, 
och en förutsättning för företagande 
på landsbygden, är en fortsatt utbygg-
nad av IT-infrastrukturen.  

Regionförbundet i Jönköpings län 
konstaterar i rapporten ”Strategi för 
kulturella och kreativa näringar i Jön-
köpings län” (2011) att regionen är 
sårbar. Tillverkningsindustrin domine-
rar länets arbetstillfällen, men framtida 
utveckling tyder på en allt mer auto-

matiserad industriprocess med mins-
kande personalbehov. Samtidigt ligger 
länet efter vad gäller kulturella och 
kreativa näringar, som nationellt är en 
kraftigt växande sektor. Enligt Svensk 
turism finns potential att nationellt 
dubblera turistnäringens omsättning 
på tio år. Ett ökat kulturutbud och 
möjlighet att försörja sig via kreativ 
näringsverksamhet, är enligt Regi-
onförbundet även en strategi för att 
återvinna ungdomar till länet. För 
detta krävs bland annat att en kulturell 
infrastruktur med mötesplatser tillska-
pas, och att fokusområden för sats-
ningen beslutas. Aneby kommun ser 
positivt på en länsgemensam satsning.

Kommunens företags-
klimat ska ligga i topp och 
kännetecknas av 
hög tillgänglighet och snabb 
och god service.

Ett nytt industriområde ska 
etableras under planperioden.

Mål handel och näringsliv
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Industri 
Tillgång till industrimark och lokaler 
för företagsetableringar är av stor vikt 
för expansion och nyetablering av 
företag. Företagsmark bör ligga med 
bra tillgänglighet för trafik och trans-
porter. Utöver att Anebyhusområdet 
har stor utvecklingspotential, så finns 
behov att etablera ett nytt industriom-
råde. Nya verksamhetsetableringar ska 
planeras så att gods- och lastbilstran-
sporter inte ska ha möjlighet att gå 
genom bostadsområden. Kommunen 
kan erbjuda planlagd industrimark i 
Aneby tätort och i Sunhultsbrunn. 
Tänkta områden för industrimark 
som kräver detaljplaneläggning finns 
i Frinnaryd och Hullaryd. Norra 
industriområdet i Aneby har en till-
fart via Grännavägen, vilket innebär 
buller- och trafikproblem för de 
boende i området. Därför föreslås en 
ny anslutning till området och att Hul-

larydsvägen leds väster om samhället, 
och ansluter via Jönköpingsvägen 
direkt till länsväg 132 vid Hillerstorp. 
Ett nytt större industriområde kan 
planeras intill länsväg 132 väster om 
Aneby tätort. Området kommer inte 
att byggas ut förrän behov uppstår av 
stora industritomter. Vid planläggning 
av området måste en utförlig miljö-
konsekvensbeskrivning tas fram. Stö-
rande industri ska förläggas så långt 
som möjligt från bostadsbebyggelse.

Turism
Turismen tenderar att gå från rena 
”sevärdheter” till upplevelser. Denna 
sektor är en av de snabbast och mest 
växande branscherna i landet. Kun-
derna är både lokala, regionala, natio-
nella och internationella. För att leva 
upp till marknadens krav på upplevel-
sekoncept, behöver besöksnäringen 
höja kvalitén och bli mer kompletta 

genom att utveckla nätverk och bättre 
och gemensam marknadsföring. De 
största besöksmålen i kommunen är 
Kulturreservatet Åsens by, Stalpet 
(hantverksbutik och café vid södra 
Sveriges högsta vattenfall) och Stjär-
neborgsområdet med pyramid och 
museum.

Det finns många naturområden i 
kommunen som är väl värda ett 
besök, bland annat ligger fågeltorn vid 
flera av sjöarna. Samtliga socknar har 
kyrkor, de äldsta med delar från 1200-
talet. Mindre muséer som bland annat 
visar mopeder, skolhistorik, konstut-
ställningar och lantbruksföremål finns 
spridda i kommunen. Hotell går att 
finna i Aneby, Vireda och Sunhults-
brunn, dessutom finns vandrarhem i 
Åsens by och en camping i Målsånna. 
Flera boenden enligt konceptet ”Bo 
på lantgård” ges runt om i kommu-

nen, och konferensanläggningar finns 
i Vireda, Ralingsås och Gransnäs.
Majoriteten av kommunens besöks-
mål går i ett stråk längs Svartån och 
Ralången samt västerut mot Haurida. 
Förenklat kan man säga att kom-
mande turistsatsningar bör ligga i 
anknytning till detta stråk för att bli så 
slagkraftiga som möjligt. För mindre 
turistföretag kan det vara svårt att 
på egen hand locka besökare, men 
ligger man i anknytning till ett eller 
flera andra besöksmål så kan det 
gynna omsättningen. Idag finns ett 
fåtal mindre företag med inriktning 
mot turistverksamhet, där merparten 
utgår från traktens landsbygds- och 
naturvärden. Kanotuthyrning finns 
vid Målsånna gård, som även erbjuder 
fiskepaket i Anebysjön. Kommunens 
sjöar och vattendrag utgör en attraktiv 
resurs med potential att nyttjas mer 
avseende turistnäringar. 

Tillgänglighetsanpassat fågeltorn vid Ralången som uppfördes under våren 2012. Foto Torbjörn Aronsson.
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Aneby kommun är rik på möjligheter 
till friluftsliv. Främst erbjuds vacker 
och varierande natur med de domi-
nerande nord-sydgående dalarna och 
åsarna. I sjöarna finns god tillgång på 
fisk, och ett stort antal badplatser ger 
förutsättningar för bad i såväl kalla 
djupa klarvattensjöar som varmare 
grundare sjöar. Genom kommunen 
löper vandringsleden Anebyleden som 
förbinder Holavedsleden vid Örserum 
med Höglandsleden vid Västra 
Lägern.

Folkhälsoarbetet är en för framtiden 
allt viktigare fråga för vår välfärd. I 
Aneby finns alla möjligheter att ta del 
av i huvudsak föreningsdrivna idrotts- 
och friskvårdsaktiviteter, men också 
utmärkta möjligheter att på egen hand 
motionera på olika sätt.  

Furulid
Furulidsområdet i Aneby tätort är ett 
idrotts- och rekreationsområde som 
nyttjas mycket flitigt, såväl av fören-
ingslivet som av individer som på egen 
hand väljer att aktivera sig. Området 
inrymmer idrottshall, simhall, gym, 
motionsspår med elljusspår, frilufts-
gård, fotbollsplaner, tennisbanor, 

beachvolleybollplaner, isbana, lekplan, 
utegymanläggning med mera. Furu-
lidsområdet utvecklas kontinuerligt, 
främst genom engagemang från de 
föreningar som driver sin verksamhet 
i området. Även ridklubben nyttjar, 
utöver sin ridanläggning vid Aneby 
gård, stigar och vägar i Furulidsområ-
det.

Folkets park är också belägen mitt i 
detta område och utgör en viktig del i 
utbudet av aktiviteter i kommunen.
I kommunens planarbete är hela 
Furulidsområdet avsatt som ett tät-
ortsnära frilufts- och rekreations-
område, vilket säkerställer framtida 
utvecklingsmöjligheter för såväl den 
föreningsdrivna verksamheten som 
det individstyrda friluftslivet.

Utöver anläggningarna som finns vid 
Furulidsområdet finns fotbollsplaner 
i Bälaryd, Lommaryd och Frinnaryd. 
Allaktivitetshallen i Vireda har tillfört 
en kraftig ökning av motionsakti-
viteter i den delen av kommunen. I 
Vireda finns också en 18-håls golf-
bana som samlar medlemmar inte 
enbart från Aneby kommun, utan i 
stor utsträckning från Vätterbygden. I 

Rekreation och friluftsliv Grankärr drivs en ridklubb.
Runt om i kommunen finns utöver 
detta flera anläggningar avsedda för 
att tillgodose behovet av idrotts-, 
fritids- och rekreationsaktiviteter. Vin-
tertid finns det mindre slalombackar 
att åka i vid Jularp och Ralingsås, samt 
preparerade elljusspår för längdskid-
åkning vid Furulid och i Frinnaryd.

Föreningsdrivna anläggningar
Aneby kommun har en modell där 
grunden är att föreningslivet äger och 
driver sina egna anläggningar och 
att kommunen ger föreningsbidrag 
utifrån fastställda kriterier. I kom-
munens regi drivs i huvudsak enbart 
idrottshallarna och simhallen. 

Vandringsleder
Anebyleden är en 85 kilometer lång 
vandringsled som sträcker sig genom 
hela kommunen. Arbete pågår med 
att utveckla vandringsleden, delvis 
med ny sträckning. Avsikten är att mer 
knyta vandringsleden till kultur- och 
besöksaktiviteter, samt möjligheter att 
göra fika- och matstopp på befintliga 
näringsställen. Den nya sträckningen 
ska också ge möjligheter till kortare 
dagsvandringar med start och stopp 
på ett och samma ställe. Kommunen 
har beviljats LEADER-bidrag för 
projektet att förnya Anebyleden. Den 

nya sträckningen planeras att invigas 
under våren 2013.

Tillgänglighet
Tillgängligheten för funktionshin-
drade är överlag bristfällig vid kom-
munens turist- och rekreationsom-
råden. På Åsens by pågår 2010-2013 
ett arbete med att göra reservatet 
mer tillgängligt för såväl fysiskt och 
psykiskt funktionshindrade samt för-
ståndshandikappade. I projektet ingår 
även en satsning gentemot ungdomar 
och invandrare.

På Skärsjösjöns badplats finns en 
ramp så att rullstolsburna lättare kan 
ta sig ner i vattnet, och vid Målsånna 
planeras en tillgänglighetsanpassad 
brygga. Vid Ralången har ett fågel-
torn med ramp nyligen anlagts. Även 
Ruppens naturstation är tillgänglig-
hetsanpassad, problemet är dock att 
det för en rörelsehindrad kan vara 
svårt att ta sig fram till stationen då 
vägen dit är ojämn och sluttande. Det 
vore önskvärt att utveckla en tillgäng-
lighetsanpassad naturled för rörelse-
hindrade och synskadade, då detta är 
något som saknas i kommunen.
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turIstföretag

1 Jaktturism                                                 
2 spa                                                        
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7 hantverksbutik och kurser 
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15

besöksMål

1 skyttlingabäcks ängar

2 stenbrottet i askeryd

3 utsiktsplats

4 fallosstenen

5 hyllingens fågeltorn

6 stalpets vattenfall

7 sommarbowling

8 haurida kyrka

9 hästeryds ängar

10 stJärneborgs pyramid och museum

11 konstutställningslokal, loppmarknad

12 fornborg

13 dockskåpsmuseum

14 vireda kyrka

15 nynäs naturreservat

16 ruppens naturstation

17 bJörkenäs naturreservat

18 mopedmuseum

19 åttingen lantbruksmuseum

20 affärsmuseum

21 vållingsöns naturreservat

22 askeryds kyrka

23 bengts fågeltorn

24 fågeltorn

25 marbäcks kyrka

26 bredestads kyrka

27 horsnäs slottsruin

28 bälaryds kyrka

29 lommaryds kyrka

30 idelunds salonger

31 utsiktsplats

32 åsens by, kulturreservat

33 herrstads magasin

34 brudstenarna

35 dJupkällor

MatserverIng

1 stalpets sommarcafé                                        
2 J3 restaurang                                              
3 wärdshusets restaurang                                     
4 gransnäs servering                                         
5 ralingsåsgårdens servering                                 
6 gästgiveriets restaurang                                   
7 idelunds sommarcafé                                        
8 wiredaholms restaurang                                     
9 åsens servering                                   

Turistföretag

boende

1 åsens vandrarhem                                           
2 vandrarhemmet i fågelkärr                                  
3 wiredaholms hotell                                         
4 knohult bed & breakfast

5 skärsJö gård                                               
6 västra karstorp - bo på lantgård                           
7 målsånna camping och stugby

8 aneby wärdshus                                             

9 Jularps gård - bo på lantgård                             
10 ralingsåsgården                                           
11 gransnäs ungdomsgård                                      
12 blekinge gård - bo på lantgård                            
13 semesterbyn i sunhult                                     
14 sunhults gästgiveri    
15 nobynäs säteri                           
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badplatser

1 skärsJösJön
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3 sölJen

4 noen

5 viredaholm

6 anebysJön

Idrott

1 wiredaholms golfbana  
2 idrottshall       
3 idrottsplats       
4 idrottsplats       
5 idrottshall       
6 idrotsplats + hall

7 idrottshall

8 ridklubb

9 ridklubb    
10 idrottsplats           

boulebanor

1 hullaryd

2 frinnaryd

3 svartåparken, aneby        

skIdlIft

1 Jularpsbacken 

Utveckla Anebyleden som 
ett attraktivt vandrings-
stråk med hög tillgänglighet.

Arbeta med mindre ledstråk 
i anslutning till Anebyleden 
lämpade för dagsetapper.

Kommunen ska arbeta 
för att utveckla besöksnä-
ringarna i kommunen.

I Aneby kommun ska 
goda möjligheter till 
varierad rekreation finnas 
i samtliga kommundelar.
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Planlagd bostadsmark

• Skärsjö Udde: ett nytt bostadsom-
råde vid Skärsjösjön som rymmer 24
tomtplatser för friliggande hus.

• Aneby Gård, Framtidsvägen: mindre
bostadsområde vid Anebysjön som
rymmer tio tomtplatser för friliggande
hus.

• Aneby Gård, öster om Flisbyvägen:
detaljplanelagt område som inrymmer
både friliggande tomter och mark för
gruppbebyggelse eller flerbostadshus.

• Ringvägen: befintligt bostadsområde
som utökats med sex nya tomtplat-
ser, i anslutning till en naturpark, för
friliggande hus eller parhus.

• Hillerstorp: befintligt bostadsom-
råde intill fasanstigen som innehåller
cirka 20 lediga tomtplatser.

• Skyttestigen: befintligt bostadsom-
råde intill ett naturområde som inne-
håller fyra lediga tomtplatser.

• Strötomter: i Aneby tätort finns
cirka 15 lediga tomtplatser spridda
över tätorten.

• Centrum: flera fastigheter som är
möjliga att bygga flerbostadshus på
och samtidigt förtäta centrum finns
tillgängliga.

Lämplig bostadsmark

• Stalpet: område i norra delen av
tätorten som omslutes av Svartån.
Området kan inrymma cirka 25 frilig-
gande tomtplatser. Marken är i privat
ägo.

• Hillerstorp: i tätortens nordvästra
del. Området kan komma att inrymma
cirka 50 – 75 tomtplatser för friliggan-
de hus. Marken är delvis i privat ägo.

• Skärsjösjön: nordost om sjön med
koppling till Skärsjö Udde. Området
kan inrymma cirka 20 tomtplatser.
Marken är privatägd.

Utvecklingen i Aneby tätort Planlagd industrimark

• Södra industriområdet: lediga
industritomter finns i anslutning till
Bilvägen.

• Skärsjö industriområde: lediga
industritomter finns i anslutning till
Skärsjövägen och Riktvägen.

• Norra industriområdet: lediga
industritomter finns i anslutning till
Påtorpsvägen.

• Anebyhusområdet: företagsägd in-
dustrimark finns tillgänglig.

Lämplig industrimark

• Skärsjö-Hillerstorp: i anknytning till
västra och Skärsjö industriområde.
Området har funnits med i tidigare
översiktsplaner. Marken är privatägd.

• Skärsjö-Bälaryd: nästa stora industri-
område bör placeras intill länsväg 132
mot Jönköping. Marken är privatägd.

Husvisning på Skärsjö udde. 
Foto Tobias Marbenius.
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Planerad bebyggelseutveckling

ââââââââPlanerad väg

Planlagd bostadsmark

Planlagd industrimark

Lämplig mark för flerbostadshus

Lämplig mark för industri

Lämplig mark för bostäder

Viss översvämningrisk

Översvämningsrisk

De tilltänkta bebyggelseområdena vid 
Skärsjösjön och Svartån ligger numer 
utanför strandskyddat område i en-
lighet med länsstyrelsens granskning-
syttrande
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Planerad bebyggelseutveckling

Planlagd bostadsmark

Lämplig mark för bostäder

Lämplig mark för industri

Översvämningsrisk

Utvecklingen i Frinnaryd

Planerad bebyggelseutveckling

Planlagd bostadsmark

Lämplig mark för bostäder

Lämplig mark för industri

Översvämningsrisk

Planlagd bostadsmark

• Stationsgatan: väster om södra 
stambanan finns ett bostadsområde 
med tomter för friliggande hus eller 
flerbostadshus.

• Gärdesgatan: befintligt bostadsom-
råde med åtta avstyckade tomtplatser 
för friliggande hus.

• Ladugårdsgatan: bostadsområde 
med plats för tre tomtplatser för 
friliggande hus. Området är i privat 
ägo. 

• Strötomter: det finns några tomter 
på olika platser i samhället som ej 
är bebyggda, men avsedda för frilig-
gande bostadshus.

Lämplig bostadsmark

• Norrgårdsgatan: ett mindre bostad-
sområde med cirka tio tomtplatser för 
friliggande bostadshus.

Lämplig industrimark

• Svetsaregatan: befintlig industritomt. 
Det finns möjlighet att utveckla detta 
industriområde söder ut. All mark är i 
privat ägo.

• Solrosvägen: befintlig industritomt. 
Det finns möjlighet att utveckla detta 
industriområde mot norr. All mark är 
i privat ägo.
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Planerad bebyggelseutveckling

Planlagd bostadsmark

Planlagd industrimark

Lämplig mark för bostäder

Planlagd bostadsmark
• Bygatan: öster om Tranåsvägen 
finns bostadstomter på båda sidor om 
lokalgatan för friliggande hus eller 
flerbostadshus.

• Bysvängen: bostadsområde med 
plats för 19 tomtplatser för friliggande 
hus. Tre tomter är byggklara.

• Brännagatan/Morgonstigen: bostad-
sområde med plats för 14 tomtplatser 
för friliggande hus. Området är inte 
utbyggt och del av området används 
som dagvattendamm.

• Strötomter: på olika platser i samhäl-
let återfinns ett fåtal tomter som ej 
är bebyggda, men avsedda för frilig-
gande bostadshus.

Lämplig bostadsmark
• Sjön Söljen: området öster om sjön, 
har pekats ut som ett möjligt LIS-om-
råde (Landsbygdsutveckling i strand-
nära läge) för bostadsändamål. Områ-
det kan inrymma cirka 25 tomtplatser 
för friliggande bostadshus. Marken är 
i privat ägo.

• Väster om Tranåsvägen: ett högt 
beläget område i nordvästra delen av 
tätorten. Området kan inrymma cirka 
25 friliggande  tomtplatser. Marken är 
i privat ägo.

Planlagd industrimark
• Sjudaregatan: lediga industritomter 
finns i området, som är avsett för ej 
störande småindustriändamål.

Utvecklingen i Sunhultsbrunn  
och på landsbygden

Planerad bebyggelseutveckling

Planlagd bostadsmark

Planlagd industrimark

Lämplig mark för bostäder

Planlagd bostadsmark på landsbygd
• Hullaryd, Tingsvägen: befintligt 
bostadsområde med fem kvarvarande
tomter för friliggande bostadshus.

• Vireda, Gamla marknadsplatsen: 
planlagt bostadsområde med cirka 15 
tomtplatser för friliggande hus. 
Området är i privat ägo.

• Haurida: bostadsområde med nio 
tomtplatser för friliggande hus.  

• Lövviken: nytt bostadsområde intill 
sjön Bunn, som omfattar cirka 25 
tomtplatser för friliggande bostad-
shus. Området är i privat ägo.

• Fågelkärr: nytt bostadsområde söder 
om sjön Bunn, som omfattar cirka 15  
tomtplatser för friliggande bostad-
shus. Området är i privat ägo.

• Grankärr: fritidshusområde intill 
sjön Ören, som omfattar cirka 50 
tomtplatser för friliggande fritidshus. 
Några tomtplatser är osålda. Området 
är i privat ägo. Intill området finns 
även tre hästgårdar avstyckade.
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Riksintressen för naturvård och 
Natura 2000-områden
De riksintresseklassade sjöarna och 
vattendragen Assjön, Ylen med 
Huskvarnaån, Ören och Svartån-
Noån samt naturområdet Bredestad- 
Knutstorp, berör inte enbart Aneby 
utan även kommunerna Nässjö, 
Jönköping och Tranås. Natura 
2000-områdena för sjön Ören och 
Sötåsasjön berör kommunerna 
Jönköping och Tranås. Åtgärder för 
att bevara dessa objekt bör ske i sa-
marbete med berörda kommuner.
 
Riksintressen för kulturvård
Två riksintresseklassade områden, 

Askerydsvägen och Sunnerängas od-
lingslandskap, berör Eksjö och Nässjö 
kommuner. Åtgärder för att bevara 
dessa objekt bör ske i samarbete med 
de berörda kommunerna. 

Övriga riksintressen
Riksväg 32 är av riksintresse och en 
viktig förbindelselänk med särskild be-
tydelse för regional och interregional 
trafik. Det är viktigt att kommunerna 
på höglandet trycker på gemensamt 
för att få en ombyggnad av vägsträck-
an mellan Sunneränga och Marbäck. 
Även en upprustning av sträckan mel-
lan Marbäck och Traneryd är viktig.
Södra stambanan är också ett viktigt 

Mellankommunala frågor riksintresse som kommunen arbetar 
för att utveckla tillsammans med 
intresseföreningen Stambanan.com 
Föreningen är en sammanslutning av 
kommuner och regionförbund som 
gränsar till Södra stambanan. Även 
den planerade höghastighetsjärnvägen 
Götalandsbanan är av riksintresse och 
är tänkt att gå rakt genom kommunen 
i en ny sträckning från Frinnaryd mot 
Jönköping. En förstudie är genomförd 
men det finns ännu inga beslut om att 
bygga järnvägen.

Ett område vid Fagerhult, som är av 
riksintresse för vindkraft, ligger delvis 
i Nässjö kommun. En stor vindkraft-
spark är planerad i västra delen av 
kommunen med ett 30-tal föreslagna 
vindkraftverk både i Aneby kommun 
och Jönköpings kommun.

En annan infrastrukturell fråga av 
stort intresse är SydVästlänken, en 
kraftledning på 400 kV, som kommer 
att gå från Hallsberg till Höör med en 
fördelningsstation i Nässjö kommun. 
Alla kommuner längs med sträckan är 
emot en luftledning och arbetar för att 
få en markförlagd kabel i stället.

Ett område i södra Askeryd ingår i 
Emåns riksintresse för vattendrag, där 
ingen vattenkraft eller vattenreglering 
får utföras. Riksintresset berör främst 
Nässjö kommun.

Vattenfrågor 
Vatten är kanske vår viktigaste resurs 
och måste därför skyddas med ett 
långsiktigt och målmedvetet arbete. 
Aneby kommun har tillsammans med 
Nässjö och Tranås tagit fram ge-

Svartån är en viktig mellankommunal fråga. Till höger Utsikt över Ören som ligger på gränsen mellan Aneby och Jönköping kommuner.  Foto Sofia Forsberg.
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mensamma riktlinjer för bedömning 
av Hög skyddsnivå som gäller inom 
Svartåns avrinningsområde. I Aneby 
kommun kommer dessa riktlinjer att 
gälla inom hela kommunen. Bland 
annat ska kommunerna arbeta för 
att minska läckaget av närsalter till 
Svartåsystemet. I dagsläget uppnår 
sträckan av Svartån mellan Ralången 
och Säbysjön i Tranås kommun inte 
miljökvalitetsnormerna. Därmed 
utgör området en prioriterad mel-
lankommunal fråga. Samarbetesform-
er bör även utvecklas med berörda 
kommuner för övriga vattenavrinning-
sområden.

Vatten och avlopp
För att kunna hantera VA-verksam-
heten framöver krävs att samarbetet 
med andra kommuner ökar. Genom 
det kommer verksamheten att bli mer 
kostnadseffektiv och kvaliteten på 
arbetet och därmed i slutänden dricks-
vattnet kommer att öka samtidigt som 
miljöbelastningen kan minska.

LiS-områden
Härshultasjön och Ören gränsar till 
Jönköping kommun. Vid den först-
nämnda kommer den eventuella 
exploateringen att vara så pass liten, 
att den med rätt avloppskrav och 
funktionella fria passager inte bör ge 
några betydande effekter. Sjön ligger 

huvudsakligen i Aneby kommun men 
med mindre instick som tillhör Jön-
köping.. Det är aktuellt att förstärka 
infrastrukturen i området genom 
eldragning, och vägnätet i området 
bör förbättras.

I Kieryd vid Ören finns planer på ett 
större bostadsområde som kommer 
att kräva detaljplaneläggning. Sjön 
är extra känslig då den är klassad 
som Natura 2000 och riskerar att 
inte uppnå god ekologisk status 
2015. Områdets känslighet och krav 
kommer att diskuteras med bland 
annat Jönköping kommun i samband 
med en eventuell planläggning.

Assjön och Anebysjön ligger delvis 
i Nässjö kommun. Även Nässjö har 
föreslagit ett mindre LiS-område vid 
Anebysjön. Området i Aneby är tänkt 
att främja turistnäringen som en upp-
ställningsplats för husvagnar. Den 
viktigaste frågan är avloppslösningen, 
i övrigt bör inte åtgärden märkbart 
påverka strandskyddets syften. Även 
vid Assjön är det en mycket liten 
exploatering som har föreslagits, dock 
ställer sjöns status som Natura 2000 
krav på extra försiktighet.

Stora opåverkade områden
Nässjö kommun har uttryckt ett öns-
kemål om att behålla det stora opå-

verkade området som till största delen 
återfinns i Askeryd socken i Aneby. 
Frågan har inte diskuterats mer 
ingående mellan kommunerna, men 
Nässjö har informerats om Anebys 
avsikt att bortse från det stora opåver-
kade området i planeringen.

 
Kommunsamarbete på Höglandet
De fem kommunerna på Höglan-
det - Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö 
och Vetlanda - bildade Höglandets 
kommunalförbund år 2002 för att ta 
tillvara alla möjligheter att utveckla 
Höglandets konkurrenskraft. Kom-
munalförbundet arbetar för sam-
verkan och regional utveckling på 
Småländska höglandet. Förbundets 
verksamhetsområden är: 

1) Höglandets IT där medlemskom- 
munerna har fört samman sina IT-
avdelningar till en gemensam IT-drift 
och supportorganisation 
2) Kompetensutveckling med ett 
samarbete kring eftergymnasial utbild-
ning (högskoleutbildning på hemma-
plan, uppdragsutbildning) 
3) Utredningsuppdrag där gemensam 
utredning pågår kring etablering av ett 
Vård- och omsorgscollege på Höglan-
det 
4) Gemensam familjerättsenhet på 
Höglandet 

Samarbete med andra kommuner
Med kommunerna Tranås, Ydre, Box-
holm, Kinda, Åtvidaberg, Vadstena, 
Ödeshög och Jönköping har Aneby 
ett samarbete kring LEADER Som-
menbygd som syftar till att utveckla 
projekt som gynnar landsbygdens 
ekonomi. Satsningarna inriktas på tu-
rism- och besöksnäring, nya produk-
ter och tjänster, lokal utveckling och 
ungdomars livskvalitet. 

Jönköping är i egenskap av regionens 
största kommun en viktig samarbet-
spartner för Aneby kommun.

Aneby kommun är medlem i 
Ekokommunföreningen och 
Miljöresurs Linné, som båda arbetar 
för ett hållbart samhällsbyggande.

Energi- och klimatrådgivarna sam-
verkar både med Höglandets ener-
girådgivare, Tranås kommun och till-
sammans med Energikontor Sydost.

Beredskaps/Säkerhetssamordnarna 
samarbetar genom F-samverkan. 
Det är en regional krissamverkan 
för Jönköpings län och där deltar 
alla kommuner i Jönköpings län, 
Landstinget i Jönköpings län, Polis-
myndigheten i Jönköpings län, Läns-
styrelsen i Jönköpings län, SOS Alarm 
och Försvarsmakten. 
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Miljökonsekvensbeskrivningens 
omfattning
Enligt Miljöbalken ska miljökon-
sekvensbeskrivningen (MKB) upprät-
tas med den detaljeringsgrad som är 
rimlig med hänsyn till planens egen 
detaljeringsgrad. Då översiktsplanen 
är ett övergripande strategiskt doku-
ment kommer även MKB:n att ligga 
på den nivån. Konsekvenser som 
bättre bedöms vid detaljplaneläggning 
bedöms därför inte. 

En översiktsplan föreslår mark- och 
vattenanvändning i kommunen och 
ska visa den utvecklingsriktning som 
kommunen har valt. Det är därför 
viktigt att i miljökonsekvensbeskriv-
ningen föra ett resonemang kring 
rådande struktur i kommunen, samt 
hur det nya planförslaget förhåller 
sig till denna och till miljömålet God 
bebyggd miljö och dess beskrivning 
av generationsmålet. Omfattningen 
av miljökonsekvensbeskrivningen 
ska också diskuteras med länsstyrel-
sen, vilket gjordes 2011-11-28. Där 
föreslogs att miljökonsekvensbeskriv-
ningen i Aneby kommuns översikts-
plan ska fokusera på 

Miljökonsekvensbeskrivning
• De största strukturella förändring- 
   arna och den påverkan som dessa    
   kan tänkas få på bland annat 
   människa och miljö
•  Landsbygdsutveckling i strandnära      
   läge (LiS)
• Utbyggnad av vindkraft

Planens huvuddrag
Det övergripande målet i översikts-
planen är att öka befolkningen från 
dagens cirka 6400 till 7000 invånare år 
2025. Främsta anledningen till detta 
mål är att kunna behålla och utveckla 
servicen till alla boende och verk-
samma i kommunen. Det gäller även 
servicen på de mindre orterna, och då 
åsyftas i första hand skola och barn-
omsorg. Eftersom kommunen redan 
1994 hade drygt 7400 invånare finns 
en väl utbyggd infrastruktur för en 
större befolkning. 

För att klara det uppsatta målet krävs 
en nybyggnation av 25-30 lägenheter 
per år, fördelat på enfamiljshus och 
lägenheter i hyreshus.

En central och strukturell utvecklings-
riktning i planen är att skapa attraktiva 
bostadsområden, bland annat genom 

att peka ut områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LiS-
områden). Genom denna satsning ges 
också möjligheten till en samordning 
mellan utvecklingen av landsbygden 
och det mer långsiktiga arbetet med 
vatten- och avloppsutbyggnaden. Det 
största bebyggelsetrycket finns för 
närvarande i den västra kommundelen 
,och då främst kring sjöarna Bunn och 
Ören. Viktiga serviceorter för barn-
omsorg och skola för dessa områden 
är Haurida kyrkby samt Vireda kyrkby. 
För att kunna ha kvar servicen på 
dessa orter samt även i Askeryd, Frin-
naryd, Sunhult och Lommaryd, är 
LiS-områden en viktig strategi i den 
planerade utvecklingen. 

Det är viktigt att samverka med Jön-
köpings kommun kring infrastruktur 
och kommunikationer när det gäller 
den nya byggnationen kring sjöarna 
Bunn och Ören. Genom utbyggnaden 
av kommunalt VA för Fågelkärr, Löv-
viken och Hultrum, öppnas möjlig-
heter för fler områden att ansluta sig 
och därigenom minska närsaltläckaget 
till sjöarna. Ett samarbete med Jönkö-
pings kommun kring VA-frågorna bör 
därför snarast komma till stånd.

I Räddsam F samverkar räddning-
stjänsterna i Jönköpings län och Ydre 
kommun i Östergötlands län. Kom-
munerna delar bland annat på bered-
skap i form av jourhavande räddning-
schef  och brandingenjör. 

Infrastruktur
Bland aktuella infrastrukturfrågor är 
det främst ombyggnaden av riksväg 
32, Södra stambanan, Götalandsbanan 
och kraftledningen SydVästlänken 
som berör grannkommunerna. Även 
utbyggnaden av fibernät och vindkraft 
kan komma att påverka angränsande 
kommuner. Det finns en tjänsteman-
nagrupp som handlägger trafikfrågor 
och en kollektivtrafikgrupp som hand-
lägger kollektivtrafikfrågor både för 
Höglandet och för Jönköpings län.

Aneby deltar i KÖBYTA-samarbetet 
med Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre 
och Tranås kommuner. Detta innebär 
gemensam upphandling av program-
vara rörande kartverk (ArcCadastre 
och Infovisaren) samt ärendehanter-
ingssystem (EDP Bygg- och MiljöRe-
da). Ajourhållningen av kartan sköts 
av Metria i Tranås i samverkan med 
respektive kommunansvarig. Drift 
och leverans av kartmaterialet är för 
närvarande under upphandling.
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Ur servicesynpunkt är det även av 
stor vikt att göra tätorterna och dess 
närområden attraktiva. I Aneby, Frin-
naryd och Sunhultsbrunn finns i dag 
sammanlagt cirka 120 småhustomter 
planlagda för bostadsändamål. Det 
som saknas är hyreslägenheter och 
detta gäller främst Aneby tätort som 
är i stort behov av nya lägenheter. 
Under planperioden behövs ett till-
skott på cirka 200 lägenheter. En för-
tätning av nya bostadsbestånd i form 
av hyreslägenheter behöver komma 
till i Aneby tätort. För detta ändamål 
finns redan planlagd mark och infra-
strukturen är utbyggd avseende bland 
annat VA, fjärrvärme, el och fiber.

Nollalternativ
Om översiktsplanens intentioner inte 
genomförs kan det antas leda till att 
kommunens invånarantal fortsätter 
sjunka. Om satsningar på bebyggelse 
i Aneby tätort och föreslagna LiS-
områden inte kommer till stånd, kan 
man förvänta sig en brist på attraktiva 
bostäder. I dagsläget finns ett tryck 
på moderna hyreslägenheter i Aneby 
centrum, där planen ger ett tydligare 
politiskt ställningstagande om att 
genomföra en satsning. Det finns även 
ett flertal förfrågningar om att bygga 
strandnära ute på landsbygden som 
inte kan genomföras utan planens 
antagande. Utan en aktuell planering 
kan bebyggelseutvecklingen förvän-
tas bli slumpmässigt spridd vilket ger 

sämre förutsättningar att tillgodose 
krav på service och infrastruktur. 
Kommunen har under några år tving-
ats lägga ner tre landsbygdsskolor i 
Askeryd, Lommaryd och Frinnaryd. 
Fortsätter befolkningsminskningen på 
landsbygden kan även ett antal försko-
lor tvingas läggas ner.

Planförslagets övergripande  
effekter på miljön
Planförslagets huvudsakliga mål med 
cirka 600 nya invånare under planpe-
rioden bedöms mot ett nollalternativ, 
där kommunens negativa befolknings-
utveckling fortskrider. Detta bedöms 
som sämre då det innebär svårigheter 
att upprätthålla dagens servicenivå, 

samt att genomföra en VA-utbyggnad 
som kommer att minska den totala 
belastningen på kommunens sjöar och 
vattendrag. När kommunens utveck-
lingsområden växer ökar belastningen 
på miljön. Mer mark tas i anspråk, 
trafiken ökar och fler bostäder måste 
försörjas med el, värme, vatten och 
avlopp. Det är därför viktigt att 
försöka koncentrera bebyggelsegrup-
per för att kunna göra gemensamma 
lösningar och på så vis minska miljö-
belastningen. Den viktigaste frågan 
miljömässigt är arbetet med vatten-
kvaliteten. Utöver de höjda skydds-
nivåerna för enskilda avlopp bör det 
också vara aktuellt att kartlägga och 
lägga restriktioner för utsläppen från 
jord- och skogsbruk.

Vireda skola utgör en viktig servicefunktion i ett av kommunens attraktiva tillväx-
tområden. Foto Smålandsbilder. 

Tillsynsnämnden har beslutat om riktlinjer för hög skyddsnivå i Svartåns avrinning-
sområde. Foto Sofia Forsberg.
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Uppföljning av ÖP:n och MKB:n
I samband med aktualisering av över-
siktsplanen vid varje ny mandatpe-
riod, ska även miljökonsekvenserna 
av förändringarna i planen redovisas. 
Prövningen ska även omfatta en redo-
visning av eventuella ändringar i andra 
styrdokument som miljömålen, miljö-
kvalitetsnormerna mm. De parametrar 
som uppföljningen huvudsakligen ska 
beröra är följande:

Miljömålen
Utvecklingen av samtliga miljömål 
gentemot föregående genomgång med 
avseende på de övergripande målen. 
Måluppfyllelse av etappmålen.

Vattenstatus
Aktuell status och riskklassning för 
de klassade sjöarna, grundvattenfö-
rekomsterna och övriga vattendrag. 
Uppföljning av genomförda åtgärder 
och analys av framtida behov.

Vattenskyddsområden
Genomgång av antalet fastställda 
vattenskyddsområden med skyddsfö-
reskrifter för kommunala vattenverk, 
samt analys av arbetet och kommande 
behov.

Nyexploatering
Hur mycket bostäder som har byggts 
under mandatperioden, om det ligger 
i linje med den planerade exploate-
ringen på 30 lägenheter årligen. Sam-
manställning av fördelningen lägen-
heter i flerbostadshus, tätortsnära 
enbostadshus, landsbygdsbebyggelse 
och bebyggelse i strandnära läge.
Genomgång av nyuppförda indu-
strilokaler samt lokaler med ändrad 
användning.

Bebyggelse i strandnära läge
Antal lovgivna och uppförda hus. 
Utvärdering av LiS-områdenas bety-
delse i lovgivningen och kriteriernas 
funktionalitet. Uppföljning av hur de 
fria passagerna har säkerställts.

Infrastruktur
Uppföljning av antalet uppförda samt 
lovgivna vindkraftverk. Översyn av 
vindkraftsplanens aktualitet med 
avseende på ändrade förutsättningar i 
markanvändningen.
Uppföljning av utvecklingen för 
riksväg 32, länsväg 132 och SydVäst-
länken.
Genomgång av täktverksamheten.

Tillgänglighet
Tillgängligheten av allmän platsmark 
och i kommunens lokaler inventeras 

vart fjärde år med eventuella åtgärds-
program till följd. Uppföljning av hur 
givna bygglov följer Boverkets bygg-
regler. Utvärdering ihop med Rådet 
för frågor om funktionsnedsättning 
om hur samarbetet med kommunen 
har fungerat under mandatperioden.

Energieffektivisering
Utvecklingen av samtliga övergri-
pande mål gentemot föregående 
genomgång. Måluppfyllelse av etapp-
målen.

Skyddade miljöer
Arealen skyddad natur- och kultur-
miljö. Genomgång av informations-
spridning till allmänheten. Uppfölj-
ning av arbetet med de planerade 
naturreservaten.

Rekreationsmöjligheter
Genomgång av rekreationsmöjligheter 
i de olika kommundelarna, även med 
avseende på funktionsanpassning och 
tillgänglighet. Uppföljning av anläg-
gandet av nya vandringsstråk och 
cykeletapper, samt informationssprid-
ning till allmänheten.

Kommunens ekonomi
Sammanställning av boksluten under 
mandatperioden med fokus på hur 

detta har påverkat resurskrävande 
satsningar i den fysiska planeringen. 

Övergripande 
struktur
En betydande skillnad jämfört med 
den gamla översiktsplanen är att 
Aneby som arbetsregion numer hör 
till Jönköping. Tidigare har majorite-
ten av utpendlingen skett mot Tranås, 
men bättre kommunikationer gent-
emot Jönköping med ett större arbets-
marknadsutbud har ändrat på detta. 

Samtidigt ligger kommunens mest 
efterfrågade nybyggnadsområden på 
gränsen mot Jönköping kommun, 
vilket ytterligare bidrar till region-
skiftet. Faktum är att en stor del av 
de nyinflyttade i dessa delar kommer 
just från Jönköping. För att uppnå 
tillväxtmålet kan det därför vara en 
strategi att satsa på att erbjuda att-
raktiv mark, bland annat i strandnära 
läge, i anknytning till Jönköping. En 
sådan struktur ökar kraven på samver-
kan med Jönköping kommun rörande 
infrastruktur och miljöarbete.

På samma gång som mark i de västra 
kommundelarna efterfrågas, så 
upplevs en stagnation i öster där inga 
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Avgörande för allmänhetens tillträde 
och strandekologin blir att en till-
räckligt bred fri zon avsätts. Zonens 
omfattning avgörs vid varje specifik 
plats baserat på dess förutsättningar, 
men generellt kan sägas att den aldrig 
bör understiga 25 meter från strand-
kanten vid normalt vattenstånd. 
Samtliga nyexploateringar ska förbin-
das med avloppskrav som inte försäm-
rar vattendragens ekologiska status. I 
förläggning vid befintlig bebyggelse 
bör gemensamma anläggningar eller 
annan lösning som minskar belast-
ningen på sjön krävas.

Vid Söljen utanför Sunhultsbrunn och 
Kieryd vid Ören finns förhoppningar 
om större exploateringar. I samband 

med detaljplanering kommer ytterli-
gare utredningar att ske i områdena, 
för att klargöra dess förutsättningar 
och lämplighet. Vid sjöar som har 
klassats som Riksintresse eller Natura 
2000 kan extra krav och åtgärder 
komma att krävas, för att inte hota de 
speciella värden som föranleder sjöar-
nas klassning.

Sammantaget bedöms den föreslagna 
exploateringen i strandnära läge möjlig 
att genomföra, utan att det ska leda 
till några betydande konsekvenser 
för miljö eller den allemansrättsliga 
tillgången till sjöar i kommunen. Det 
är dock inte troligt att samtliga före-
slagna områden kommer att bebyggas 
inom planperioden. Även om möjlig-

heten att ge enstaka strandskyddsdis-
penser utanför de föreslagna områ-
dena, med hänvisning att de uppfyller 
kommunens kriterier för  landsbygds-
utveckling i strandnära läge nyttjas, så 
innebär det inte en större exploatering 
än vad kommunen kan uppbära.

Vindkraft
En annan fråga av stor vikt i den 
nya översiktsplanen är utbyggnaden 
av vindkraft. Intresset för vindbruk 
står många gånger i konflikt med 
en mängd andra intressen, då denna 
typ av markanvändning bland annat 
ger upphov till buller samt tar stora 
markområden i anspråk.Vindförhål-
landena i Aneby kommun har visat 
att det finns goda förutsättningar för 

Gravsjön föreslås som LiS-område, dock endast för ett fåtal hus. Foto Sofia Forsberg.

bostadshus har byggts på ett flertal 
år. Större delen av Askeryd socken 
har av länsstyrelsen definierats som 
ett stort opåverkat område, dessutom 
finns här ett flertal naturvärden och 
kulturmiljöer. Ett alternativ kan vara 
att öka arbetet med att lyfta fram 
traktens värden, bland annat genom 
att rusta upp Anebyleden och etapper 
i anknytning till denna. Möjlighet att 
inhysa turister finns på anläggningarna 
i Gransnäs och Målsånna.

Den östra kommundelen har också 
bra förutsättningar för vindkraft. Med 
en omsorgsfull placering av verken 
kan området utvecklas utan att kon-
flikt ska behöva uppstå mellan vind-
kraftsetableringar och naturvärden.

Landsbygdsutveckling  
i strandnära läge
I Aneby kommun finns ett flertal 
sjöar som kan vara attraktiva för 
bosättning. Därmed är utpekandet 
av LiS-områden av stor betydelse 
för tillväxtmålet och möjligheten 
att kunna behålla servicefunktioner 
i småorterna. I de flesta föreslagna 
LiS-områdena bedöms endast ett fåtal 
hus rymmas för att inte inskränka för 
mycket på allemansrätten och natur-
miljön. Därmed innebär de inte några 
betydande konsekvenser för djur- och 
friluftsliv. 
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vindbruk i kommunens västra och 
östra delar. Utbyggnaden av vindkraft 
i skogsbygd kräver ofta högre verk. 
En större utbyggnad av vindkraft 
kan därför innebära en betydande 
miljöpåverkan. Vindkraftverken har 
en stor påverkan på landskapet och 
därmed får vindbruket stort utrymme 
i översiktsplanen. Av erfarenhet han-
teras miljöpåverkan av vindkraft bäst 
på en konkret nivå, när frågan om en 
utbyggnad inom ett utpekat område 
blir aktuell. Översiktsplanen visar på 
olika landskapskaraktärer och deras 
känslighet, som kommunen har att 
förhålla sig till vid en prövning av nya 
vindkraftverk. Hänsyn måste även tas 
till bevarandeintressen som riksintres-
sen, reservat, Natura 2000, värdefulla 
natur och kulturmiljöer, fåglar och 
fladdermöss, luftfartens intressen mm.

De flesta vindkraftverk har en upp-
skattad livslängd på cirka 20-25 år. I 
dagsläget ställs inga krav på nedmon-
tering i samband med bygglovspröv-
ningen, då man förutsätter att det 
stora skrotvärdet innebär en självklar-
het för exploatören att omhänderta 
sitt verk efter förbrukning. I planen 
föreslås ändå att nedmonteringsavtal 
tecknas inför vindkraftsexploatering 
för att säkra ett återställande av mark 
och den närmast omgivande miljön.

Den kommunomfattande vindkrafts-
analysen ger riktlinjer för lämpliga 
lokaliseringsområden, vid varje enskilt 
bygglov bedöms också verkens nytta 
kontra dess effekter på allmänna 
intressen och naturvärden. Den vär-
dering som gjorts i översiktsplanen, 
baserad på kända konflikter och 

skyddsvärden, samt planens riktlinjer 
för vindkraft, ger möjlighet att göra 
miljöbedömningar på en lägre nivå.
Den planerade vindkraftutbyggnaden 
i kommunen kommer, tillsammans 
med befintliga vattenkraftverk och 
kraftvärmeverk, att göra Aneby till en 
plusenergikommun inom fem år.

Sammanfattning av MKB:n
Sammantaget innebär inte den före-
slagna utvecklingen i översiktsplanen 
någon betydande miljöpåverkan. 
Aneby är och kommer att förbli en 
landsbygdskommun med stora barr-
skogspartier och insprängda odlings-
landskap. Om tillväxt sker i enlighet 
med planförslaget kan det finansiera 
infrastruktursatsningar som en utvidg-
ning av det kommunala VA-nätet, 
vilket skulle leda till miljövinster. 

Kommunen ligger idag bra till avse-
ende miljökvalitetsnormer, vilket inte 
ska försämras i och med planförslaget. 
Grundläggande här är arbetet med 
vattenkvaliteten rörande såväl grund- 
som ytvatten. Ur ett friluftsperspektiv 
är det av vikt att säkra den allmänna 
tillgången till sjöar och stränder. Detta 
tillgodoses dels genom den fria passa-
gen vid nybyggande, men även genom 
att ett flertal sjöar lämnas orörda.

Gällande en ökad vindkraftsexploate-
ring så är kommunen positivt inställd 
så länge verken inte påtagligt för-
sämrar naturvärden eller kommer i 
konflikt med utvecklingsområden. Vid 
en eventuell konfliktsituation mellan 
vindkraftsetablering och LiS-områden, 
så prioriteras landsbygdsutvecklingen i 
enlighet med kommunens tillväxtmål.

Flygbild över Fredstorget, bankhuset och kommunhuset i Aneby.
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