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Miljövårdsprogram för Nässjö kommun 
 
 
Inledning 
 
Nässjö kommun, som är beläget på det småländska höglandet, är en kommun med stora naturliga 
förutsättningar, vilka ska bevaras och utvecklas. 
 
Skogs-, åker- och ängsmarker bildar det naturliga odlingslandskapet som gett och ger såväl Nässjö kommun 
som omgivande kommuner dess speciella karaktär. Kommunen har en vacker och tilldragande natur med 
unika miljöer. Det är vårt ansvar att bevara denna rikedom för kommande generationer. 
Verksamheten i vår kommun måste grundas på insikten om de förutsättningar och de begränsningar, som 
naturen ger människan i dess verksamhet. Miljövårdspolitiken ska därför vara grunden för den helhetssyn 
inom vilken Nässjö kommun ska utvecklas. Den kommunala planeringen ska inriktas på att vi ska leva i 
balans med naturen. 
 
Nässjö kommun har idag en bra miljö. Trots detta vet vi att det kommer att kräva ett stort arbete för att 
miljön för människor, djur och växter, ska bevaras på ett tillfredsställande sätt. Vi vet att vår natur utsätts 
för allt större påfrestningar. Ett stort antal miljöproblem måste lösas, vilket kommer att kräva insatser 
under kommande år. Ett antal problem kan noteras, till exempel försurningen, den s.k. växthuseffekten 
samt avfallshanteringen. 
 
Kommunen har fått ett ökat ansvar för miljöskyddsfrågorna, inte bara till följd av ökat intresse från 
allmänheten utan även genom en medveten flyttning av ansvaret till den lokala nivån. 
Kommunerna har även fått ökade uppgifter i samband med förändringar i lagstiftningen på områdena för 
miljöskydd, kemikaliekontroll och miljöfarligt avfall. 
 
Vi vet att ytterligare arbetsuppgifter är aktuella för kommunen i fråga om mark- och vattenanvändning och 
naturresursfrågor i anslutning till plan- och bygglagen samt naturresurslagen. 
 
Arbetet med olika planeringsfrågor har klarlagt att behovet av information kring miljöfrågorna inom 
kommunen är en angelägen uppgift. Vi tror att spridningen av kunskaper kring behovet av skydd av vår 
natur kommer att underlättas till följd av den alltmer ökade medvetenheten hos kommuninvånarna. I 
framtiden kommer miljöfrågorna i flertalet fall att i praktiken beröra all kommunal verksamhet. 
Detta miljövårdsprogram redovisar kommunfullmäktiges övergripande målsättning i avsikt att bevara samt 
i förekommande fall förbättra miljön inom kommunen. Inom varje närområde ska detta program utgöra 
grunden för direkta åtgärdsprogram för att kommunfullmäktiges målsättning ska kunna infrias. 
Miljövårdsprogrammet får inte vara en statisk engångsföreteelse. Det är viktigt att det fortlöpande sker 
uppföljning av vad som sagts i programmet samt att anpassning sker efter vunna erfarenheter och 
kunskaper. Det ankommer på alla nämnder att följa utvecklingen inom det som har anknytning till 
kommunens miljövårdspolitik, som i detta fall innefattar såväl natur- som miljövård. 
 



Målsättningar 
 
Luft 
Luftkvaliteten ska vara sådan att negativa effekter på miljön inte ska behöva befaras. 
Kommunen ska aktivt verka för att utsläppen av luftföroreningar begränsas i så stor utsträckning som 
möjligt. WHO: s riktvärden för luftkvalitet längs gatorna ska endast ses som delmål. 
 
Kommunen ska regelmässigt sträva efter att genom olika åtgärder minska utsläppen till minsta möjliga nivå. 
Arbetet med att förbättra luftkvaliteten ska inte enbart inriktas på att skydda områden inom kommunen 
mot förorenad luft utan genom aktiva åtgärder begränsa förekomsten av förorenad luft i atmosfären. 
 
Vatten 
Kommunens vattenvård ska beakta de olika ändamål, som vattnet används till. De viktigaste utgörs av 
dricksvattenförsörjning, rekreation, energiproduktion, process- och kylvatten, konstbevattning samt 
mottagande av avloppsvatten. Till följd av de skilda användnings- och förbrukningsområdena kan flera 
konfliktsituationer uppstå. 
 
Kommunen ska verka för att råvatten av god beskaffenhet och i tillräcklig mängd finns för produktion av 
bra dricksvatten. Tillgången på yt- och grundvatten ska skyddas och vårdas. 
De övergripande åtgärderna för att minska risken för försurning ska vara att minska utsläppen av 
försurande produkter. Kalkning av vattendrag ska inte förutsättas, men insatser ska genomföras för att i 
förekommande fall återställa sjöar och vattendrag till ursprunglig kvalitet. 
 
Buller 
Vid planering av olika insatser ska kommunen alltid beakta riskerna med buller - med buller 
avses inte önskvärda ljudeffekter och motverka att sådant buller uppkommer, som stör människan eller 
omgivningen i övrigt. 
 
Det är känt att buller kan orsaka på människan t ex sömnstörningar och stressreaktioner. Detta kan t ex 
leda till lägre prestationsförmåga och hörselskador. 
 
Vid all planering ska stor hänsyn tas till buller från gator och vägar, järnväg, industrier, sport och 
idrottsanläggningar samt övrig verksamhet, som kan orsaka buller. Kommunens målsättning ska vara att 
eftersträva en miljö som är så fri från buller som möjligt. 
 
Landskapsvård 
Kommunens markanvändning ska reglerad i den fysiska planeringen dels inom ramen för den översiktliga 
planeringen (öpl) samt dels inom ramen för planläggning av naturresurs- och naturvårdsfrågor. 
 
Landskapsvården ska skydda de biologiska naturvärdena och ge människor goda rekreationsmöjligheter. 
Kommunen ska i sin planering beakta de av riksdagen uppsatta målen för svenskt skogsbruk samt den 
svenska jordbrukspolitiken. Särskilt inom tätortsnära områden är det av stor vikt att samråda med skogs- 
och jordbruksägare i syfte ett skogs- och jordbruk som möjliggör ett samutnyttjande med friluftslivet. 
Det finns behov av täktverksamhet avseende bergmassor, grus, jord och torv. Länsstyrelsen fattar beslut i 
dessa frågor, men regelmässigt lämnas ärendena till kommunen för synpunkter och yttranden. Där 
täktverksamhet förekommer bör dessa utnyttjas ändamålsenligt. Kommunen ska i sin planering ange inom 
vilka områden som täktverksamhet anses vara lämplig. 
 
Avfall 
All konsumtion och produktion ger upphov till avfall. Kommunen har ett ansvar för att informera 
kommuninvånarna om möjligheterna att begränsa avfallet samt dels möjligheterna för återanvändning. 
Kommunen har skyldighet att omhänderta avfallet på ett betryggande sätt. 
 
Kommunen ska regelmässigt beakta avfall som en tillgång som så långt detta är möjligt bör tas till vara. 
Hanteringen, återvinning och slutbehandling av avfall ska ske så att skada eller olägenhet för miljön ej 
uppstår. Kommunen ska arbeta för att avfall återvinns i så stor utsträckning som möjligt. 
 



Särskilda åtgärder 
Kommunens intresse, resurser och insatser får inte koncentreras till att lösa ett eller några miljöproblem. 
Miljövårdsverksamheten är en angelägenhet för kommunens samtliga nämnder och styrelser. Varje nämnd 
eller styrelse har att inom sitt verksamhetsområde att beakta vilka möjligheter de har att förbättra miljön 
eller att förhindra att miljön skadas. Förvaltningar och politiska organ ska regelmässigt verka för att 
kommuninvånarna ges insikt i de stora miljöproblem, som världen står inför.  
 
Alla måste bli medvetna om vikten av att hushålla med jordens resurser. 
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