
Svar från KD 

 
Fråga 1 

1. Konstgräsplaner sprider årligen stora mängder plast till naturen. Från konstgräsplanen i Gnosjö 

handlar det om flera ton plast årligen som hamnar i hav och sjöar i form av mikroplast. När 

konstgräsplanen i kommunen anlades valde kommunen att använda det dyrare och ur 

miljösynpunkt bättre EPDM-granulatet. Men att detta granulat är bättre än andra, billigare 

granulat, innebär inte att det är bra.  

Det finns teknik för att minska svinnet av plast. Enkla metoder kan vara att inrätta särskilda 

zoner där spelarna borstar av sig plasten efter träning/match så att plasten kan samlas upp 

kombinerat med att lägga bortröjd snö på hårdgjorda markytor där plasten på våren kan 

omhändertas och sedan återföras till planen. 

Mer avancerade metoder kan bestå i speciella filter som installeras i dagvattenbrunnarna och 

som fångar upp plasten. Filtren töms regelbundet och plasten återförs sedan till planen. 

Sådana filter finns tillgängliga på marknaden. 

Fråga: Kommer ert parti, under kommande mandatperiod att verka för att minska det stora 

svinnet av plastgranulat från konstgräsplanen i Gnosjö? Och vad tycker ni i så fall att 

kommunen ska göra? 

Svar: 

Konstgräsplanen är en stor tillgång för de som använder den och den används flitigt. Men.. ert 

påpekande om granulatet som försvinner ut i naturen är väldigt bra och viktigt. Era förslag på 

åtgärder tycker vi är bra och vi ser att det är något som vi kommer att jobba aktivt med att införa. 

Tack så mycket för förslagen! 

  

  

Fråga 2 
1. På kommunens hemsida kan man läsa följande: ”Gnosjö kommun är en utpräglad 

industrikommun. Här har funnits och finns fortfarande en stor mängd tillverkningsföretag. 

Många av dessa klassas som miljöstörande industri, t.ex. ytbehandlingsindustrier och gjuterier. 

Marken i anslutning till sådana industrier kan vara kraftigt förorenad av tungmetaller, tri, 

cyanid m.m.” (gnosjo.se) 

Förorenad mark av den typ som kommunen beskriver ovan delas in i fyra riskklasser, där 

riskklass 1 innebär ”mycket stor risk för människor att vistas i området” och riskklass 2 ”stor 

risk för människor att vistas i området”. I kommunen finns sammanlagt 106 stycken områden i 

riskklass 1 och 2. (Åtta i klass 1 och nittioåtta i klass 2).  

Att sanera dessa områden är dyrt. Enbart för den gamla industrifastigheten ”Insjöns Metall” 
beräknas kostnaden för en totalsanering till 22,3 miljoner kr (Insjöns Metall, Huvudstudie, 
innefattande riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering, COWI utredning publicerad i 
april 2013 för Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen).  
 



När det gäller Insjöns Metall tycks det som om den enda åtgärd som kommunen har vidtagit 
sedan studien publicerades är att hägna in området. Vi befarar att situationen är likartad för 
övriga riskklassade objekt.  
 
Fråga: Hur kommer ert parti att arbeta för att en sanering av riskklassade områden påbörjas 
och hur ska finansieringsfrågan lösas? 

Svar: 

Kristdemokraterna har en pådrivande politisk agenda inom förorenade områden i Kommunen. 

Den syns inte i den vanliga debatten och ej heller i media speciellt ofta. Dock så är 

kristdemokraterna påtryckande mot Länsstyrelsen och i deras tur senare mot Naturvårdsverket 

genom Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Att vara väldigt aktiva i mötena med 

Länsstyrelsen ser vi som en självklarhet. Att det påpekas att vi inte är nöjda med farten i 

saneringsarbetet tror vi nog Länsstyrelsens representanter kan intyga. 

Det är Länsstyrelsen som dikterar villkoren till största delen i hur fort man kommer fram i 

saneringsfrågan. Nordbäcks föroreningen, Liljas förorening (Marås) och Insjöns Metall är långt 

gångna utredningar som bedömts klara vid ett tillfälle, för att senare få nya utredningsdirektiv 

från Länsstyrelsen tyvärr. 

 
Fråga 3 
Vilka ambitioner och mål  för ekologisk mat har ni i skola, barn och äldreomsorg?  

Svar: 
I dagsläget har vi en kostchef som jobbar hårt med att se till så att maten är så bra som möjligt. Han kallar 

det för ”den gröna tråden” och jobbar med att alla råvaror ska vara både ekologiska och närodlade. Vi 

känner stort förtroende för hans utvecklingsarbete och stöttar honom till 100% i det. Ta gärna kontakt med 

Edin så han själv får berätta. 

Fråga 4 
Hur ser ni på skötseln av kommunens skogar? På vilket sätt kan kommunen vara ett föredöme med t.ex. 
hyggesfritt skogsbruk?  

Svar: 
Jag har tyvärr inget svar att ge då jag inte har tillräckliga kunskaper i området.  

Fråga 5 
Vilka är de viktigaste frågorna när det gäller miljö och hållbar utveckling för ert parti i vår kommun?  

Svar: 
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Allt vi gör påverkar både 

samtid och efterkommande. Gammal förorenad mark behöver saneras, nya utsläpp ska inte få förekomma 

och vår sophantering ska vara enkel att hantera. Vi har infört ett nytt system för just sophantering som 

ännu inte är igång fullt ut. Vi har också sett till så det finns möjlighet att tvätta bilen på ett sätt så inte 

spillvattnet rinner ner i dagvattnet. Vi vill inte peka ut någon särskild fråga i vår kommun utan försöka 

jobba med ett miljö- och hållbarhetstänk i alla frågor. 

 
Tack för frågorna och att vi fick möjlighet att ge våra svar. 

Maria Sandberg ordförande Kristdemokraternas partigrupp, Gnosjö 

 



 

 

Svar från M 
 

Svar till Naturskyddsföreningen 

Kommer ert parti, under mandatperioden att verka för att minska det stora svinnet av plastgranulat från 
konstgräsplanen i Gnosjö? Vad tycker ni i så fall att kommunen ska göra. 

Bra att detta uppmärksammas. Vi har i dagsläget en dagvattenledning under planen, utan 

uppsamlare. Det saknas också ”zoner”. Jag har nu lyft frågan till berörda tjänstemän och vi 

ska se om vi kan åtgärda det. Dessutom skulle man underlätta städningen i Töllstorpshallens 

lokaler. Tack för tipsen! 

 

Hur kommer ert parti att arbeta för att en sanering av riskklassade områden påbörjas och hur ska 
finansieringsfrågan lösas?  

Teknik och fritidschefen har initierat att man vill söka projektpengar för sanering av följande: 

Insjöns metall, Nodbäcks området (tidigare tryckimpregnering) samt Liljas metall i Marås. Vi 

räknar med att saneringen tar minst fem år och att en tjänst tillsätts för detta finansierad av 

projektmedel. All sanering i Sverige ska vara gjord senast 2050 men vi moderater anser att vi 

måste skynda på arbetet. 

Området kring Insjöns metall bör sedan det är sanerat användas för bostäder. 

 

Vilka ambitioner och mål  för ekologisk mat har ni i skola, barn och äldreomsorg?  

Ambitionen är att öka andelen ekologisk mat men vi anser att närproducerat för att minska 

transporterna också är viktigt. I den mån det går att kombinera så är det det bästa. 

Hur ser ni på skötseln av kommunens skogar? På vilket sätt kan kommunen vara ett föredöme med t.ex. 
hyggesfritt skogsbruk?  

På detta område så har kommunen en överenskommelse med Länsstyrelsen om hyggesfritt 

samt att frihugga lövträd, främst ek. Lövträd är de träd som bäst tar upp koldioxid. 

 

Vilka är de viktigaste frågorna när det gäller miljö och hållbar utveckling för ert parti i vår kommun?  

Vi måste ha ett kretsloppstänk. När det gäller avfall ska vi jobb efter ”avfallstrappan” Vi 



moderater vill utveckla återvinningscentralerna så att vi kan återbruka mer material. Vi vill 

även ha ”meröppet” på återvinningscentralen. Ökar vi servicen så ökar också insamling av 

material och återbruk. 

”Det ska vara lätt att göra rätt” 

Vi måste också jobba med sanering samt förebygga och minimera utsläpp. Planera var och 

hur vi bygger men även ta vara på de lokaler som finns. I takt med att gamla byggnader rivs 

så sanerar man också eventuella utsläpp. 

Vi vill också möjliggöra alternativa transporter. Vi moderater stöder den inriktning man tar i 

länet med biogas på kommunerna och regionens fordon. Vi moderater i Gnosjö vill dock att 

man ändrar skrivningen till ”fossilfria drivmedel” för att inte låsa fast oss i ett specifikt 

bränsle. Dels händer det mycket inom marknaden för elbilar men även vätgas utvecklas i 

snabb takt och förhoppningsvis tas fler alternativa fossilfria drivmedel fram. Vi moderater 

tror på att flera alternativ behövs. Fördelen med biogas är att när vi f.o.m. 2019 tar hand om 

matavfallet och rötar det till biogas så får vi ett ”riktigt” kretslopp. 

Vi moderater vill också möjliggöra alternativa transporter. Det handlar om att bygga ut vårt 

cykelvägsnät men att också påverka regionens planeringa va kollektivtrafiken så att hela vår 

kommun kan leva. Gnosjö kommun ska också genom tidigare avtal med EON och länets 

överenskommelse öka andelen biogasfordon. 

 

 

 

Svar från S 
 

1. Kommer ert parti, under mandatperioden att verka för att minska det stora svinnet av plastgranulater 
från konstgräsplanen i Gnosjö? Vad tycker ni i så fall att kommunen ska göra. 
Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt att vi värnar miljön och anser att kommunen ska ta 

ansvar för konstgräsplanen, självfallet ska nya tekniker användas/installeras för att minska 

miljöförstöring – det gäller allt inte bara konstgräsplanen. 
2. Hur kommer ert parti att arbeta för att en sanering av riskklassade områden påbörjas och hur ska 

finansieringsfrågan lösas?  
Vi behöver ta fram en långsiktig strategi med en prioriteringordning för förorenade marker som är 



direkt kopplat till den kommunala budgeten. Finansieringen kan lösas delvis med statsbidrag men 

även en översyn av priset för industrimark i framtiden. 
3. Vilka ambitioner och mål  för ekologisk mat har ni i skola, barn och äldreomsorg?  

Våra ambitioner är att öka andelen – det har vi redan föreslagit i våra senaste budgetförslag. 
4. Hur ser ni på skötseln av kommunens skogar? På vilket sätt kan kommunen vara ett föredöme med t.ex. 

hyggesfritt skogsbruk?  
Vi ska ha ett sunt skogsbruk och sköta våra åtaganden, vi vill värna tysta naturområden. 

5. Vilka är de viktigaste frågorna när det gäller miljö och hållbar utveckling för ert parti i vår kommun?  
Satsningar på ny teknik; solenergi, bygga klimatsmart, uppmuntra och stödja byggnation av 

plusenergihus, se över fordonsparken och användandet av drivmedel – en omställning mot nya 

klimatsmartare bränslen. 

/ Markus 

 

 

 

 

 

Svar från V 
 

SNF frågor 

Frågor Svar 

Kommer ert parti, under 
mandatperioden att verka för att 
minska det stora svinnet av 
plastgranulater från konstgräsplanen 
i Gnosjö? Vad tycker ni i så fall att 
kommunen ska göra. 

  

Vänsterpartiet värnar om en ren hållbar miljö. Vi anser 
att  kommunen undersöker möjligheten att ha filtrering i 
dagvattenbrunnarna för att minska det stora utsläppen av 
plastgranulater. Vi anser även att man långsiktigt utreder 
möjligheter att ersätta EPDM och PTE-granulat med kork och kokos 
som är ett miljövänligare alternativ. 

Hur kommer ert parti att arbeta för 
att en sanering av riskklassade 
områden påbörjas och hur ska 
finansieringsfrågan lösas?  

  

Förorening av mark och vatten från industriell verksamhet som kan 
utgöra skada för människors  och miljön, har pågått under många 
hundra år men det tillkommer fortfarande nya områden.  

  

Vänsterpartiet kommer att verka för att dessa områden saneras 
enligt prioriteringsordningen som har framtagits av 
naturvårdsverkets rapport 4918 samt fortsatt samarbete mellan 
kommunens och Länsstyrelsens arbete med översiktsplaner, 
exploateringsärenden, tillståndsprövningar, vattenförvaltning, 
kabelärenden och vid miljömålsarbete samt att driva inventeringen 
av pågående verksamheter framåt via den ordinarie 
tillsynsverksamheten. 



  

Vilka ambitioner och mål  för 
ekologisk mat har ni i skola, barn och 
äldreomsorg?  

Vänsterpartiet vill att andelen ekologisk mat inom offentlig sektor 
ska vara minst 50 procent. Vi vill stärka möjligheten att använda sig 
av närodlad och närproducerad mat. 

  

Hur ser ni på skötseln av kommunens 
skogar? På vilket sätt kan kommunen 
vara ett föredöme med t.ex. 
hyggesfritt skogsbruk?  

  

Vänsterpartiet vill att det ska tas större miljöhänsyn vid 
skogsavverkning, samt att man ökar arealen för skyddad skog. 

  

Ett hyggesfritt skogsbruk kan vara ett komplement till 
trakthyggesbruk. Den kan öka naturvärden, kulturvärden och 
sociala värden. 

En viktig utgångspunkt är samverkan med markägarnas målsättning 
med sitt skogsbruk då i vissa fall kan det även finnas 
produktionsmässiga fördelar med hyggesfritt skogsbruk. 

  

Vilka är de viktigaste frågorna när det 
gäller miljö och hållbar utveckling för 
ert parti i vår kommun?  

  

Vänsterpartiet värnar om en ren och hållbar miljö. Att verka mot 
nya och gamla föroreningar är prioriterad samt att öka andelen 
ekologisk mat, närodlad och lokalproducerat. 

  

 

 

 


