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1. INLEDNING

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen 
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Planen ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen kan fördjupas för 
specifika teman eller geografiska områden genom 
tillägg. Denna masshushållningsplan är ett tillägg 
till översiktsplanen som fördjupar planen inom 
ämnet hållbar materialförsörjning. Material i form 
av olika typ av bergkross, grus och sand är en 
grundförutsättning för byggnation av exempelvis 
nya bostäder och vägar. Att rätt typ av material finns 
tillgänglig inom ett rimligt avstånd från bygg- och 
anläggningsprojektet är en viktig förutsättning för 
att kunna bygga hållbart, både ur ett ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv. Återanvändning av 
massor som uppstår genom markarbeten inom 
bygg- och anläggningsprojekt är att föredra framför 
att bryta nytt material i täkter, där särskilt brytning 
av naturgrus är viktigt att minimera. Naturliga 
grusavlagringar i landskapet är en förutsättning 
för framtida dricksvattenförsörjning som enligt lag 
endast får utvinnas i det fall annat ersättningsmaterial 
i form av exempelvis krossat berg inte finns.  

SYFTE
Masshushållningsplanen har två huvudsyften. 
Det ena är att göra Karlstads kommun mer 
resurshushållande. Hit räknas hela masshanteringen 
från täktverksamhet, till återanvändning av 
uppschaktade massor och minskade transporter 
av ballast. Det andra huvudsyftet är att tydliggöra 
kommunens ställningstaganden kring lokalisering 
av täkter. Utifrån dessa ställningstaganden värderas 
de områden som av kommunen tidigare lyfts som 
potentiella för täktverksamhet.

BAKGRUND
Karlstads kommun har sedan slutet av 90-talet 
på olika sätt arbetat med masshanteringsfrågan. 
I kommunens naturvårdsprogram från 1995 
identifierades potentiella täktområden för berg 

och grus, vilka sedan till viss del blivit tagna i bruk 
(Karlstads kommun, 1995). 

I kommunens översiktsplan från 1997 
redovisades 26 grus- och sandförekomster i 
kommunen. Nio undantogs från täktverksamhet 
på grund av höga naturvärden, vattentäktsintressen 
(Sörmon) eller alltför liten volym grus. Inom fyra 
områden där täktverksamhet då bedrevs angavs 
att fortsatt täktverksamhet ej bör tillåtas. Vidare 
redovisades i översiktsplanen sju bergförekomster 
som ansågs lämpliga för fortsatt eller ny bergtäkt 
enligt naturvårdsprogrammet och genomförda 
krossbergsinventeringar. När kommunen 2012 
antog en ny översiktsplan redovisades dessa 
potentiella områden för täktverksamhet som ett 
planeringsunderlag, men kommunen gjorde inga 
ställningstagande i frågan om potentiella områden 
för nya täkter. Istället tog kommunfullmäktige i 
samband med antagandet av översiktsplanen beslut 
om att teknik- och fastighetsförvaltningen fick 

VAD INNEBÄR PLANEN FÖR 
EXPLOATÖRER INOM KOMMUNEN?

I denna plan beskrivs nuläget för mass- 
hantering  och täkter inom Karlstads kommun 
tillsammans med kommunens viljeinriktning och 
övergripande ställningstaganden. Fyra områden 
pekas ut som potentiella för ytterligare bergtäkter 
i det fall ett samhälleligt behov uppstår. Dessa ut-
pekanden bygger på en översiktlig analys utifrån 
nuvarande kunskap. Vid tillståndsprövning görs 
fördjupade utredningar som kan visa att delar 
av dessa områden inte är lämpliga för material- 
brytning. Det kan även finnas områden utanför de 
identifierade områdena som uppfyller kriterierna. 
Planen ger dock vägledning kring de intresse- 
avvägningar och bedömningar som kommunen 
yttrar sig om vid täktansökningar. Kommunen har 
inte rådighet över tillståndsbeslutet, utan täkt- 
tillstånd utfärdas av miljöprövningsdelegationen 
hos Länsstyrelsen Örebro. 
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uppdrag att ta fram en masshanteringsplan.    
I översiktsplan 1997 pekades även tre 

masshanteringsstationer ut i strategiska lägen 
vilka nu är i bruk, en vid Eriksberg, en vid 
Djupdalen och en vid Bråtebäcken. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen antog 2010 en policy för 
masshantering. I denna anges hur kommunen avser 
att ställa krav på exploatörer kring masshantering 
vid upphandling, samt hur förvaltningen själv avser 
att jobba med de olika masshanteringsstationerna i 
egna projekt.  

Karlstads kommun tog 2003 fram en vattenplan, 
inom vilken en bredd av frågor hanteras som 
relaterar till kommunens vattenförsörjning. I denna 
lyfts masshushållning inom ett särskilt kapitel där 
förutsättningarna för bevarande av kommunens 
grusförekomster redogörs (Karlstads kommun, 
2003). I kommunens VA-översikt (vatten- och avlopp) 
från 2012 lyfts även vilka grundvattenförekomster 
som kan komma att bli intressanta för framtida 
vattenuttag (Karlstads kommun, 2012).   

I kommunens avfallsplan för 2019–2023 finns 
även tydliggöranden kring behov kopplade kring 
massor som klassas som avfall. I planen framgår 
att det finns behov av en anläggning för en inert 
deponi (slutförvaring av lågt förorenade massor 
som inte är benägna att ändras eller lakas ur) och 
plats för kompostering av biologiska rester i form 
av exempelvis ris från kommunens parkskötsel 
(Karlstads kommun, 2019).

AVGRÄNSNING
Denna masshushållningsplan, som är ett tillägg till 
kommunens översiktsplan, avgränsas till att redogöra 
för kommunens geologiska förutsättningar, diskutera 

samhällets behov av material och att tydliggöra 
kommunens ställningstaganden kring masshantering 
och lokalisering av berg- och naturgrustäkter. 
En viktig del av planen är att redogöra för hur 
kommunen med dagens kunskap värderar de 
potentiella områden för täktverksamhet som tidigare  
identifierats inom kommunen. Ställningstaganden i 
denna plan ersätter tidigare ställningstaganden kring 
masshantering i översiktsplanen och ska ses som 
överstående kommunens övriga planer och policys 
inom ämnet.

KOPPLING TILL KOMMUNENS 
STYRMODELL OCH STRATEGISKA PLAN
Karlstads kommuns övergripande styrmodell består 
av fyra delar: ramverk, vision, strategisk plan och 
budget samt värdegrunden. Styrdokument (såsom 
denna masshushållningsplan) är en del av ramverket, 
och de är en viktig del i styrmodellen eftersom 
de påverkar både medborgare och kommunens 
verksamheter.

Den strategiska planen är beslutad av 
kommunfullmäktige, och innehåller 22 övergripande 
mål sorterade inom fyra målområden som ses i 
figuren nedan (2018).

Masshushållningsplanen bidrar särskilt till 
måluppfyllelse inom målområdet ”En miljösmart 
kommun” och samtliga av de övergripande målen:

1. Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun

2. Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent 
att människor och miljö inte skadas

3. Karlstadborna och miljön ska inte påverkas 
negativt av skadliga ämnen

4 Strategisk plan

En kommun 
för alla

En kunskaps- 
och tillväxt-

kommun

KARLSTAD
SKA VARA

MÅLOMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

En 
miljösmart 
kommun

En attraktiv 
arbetsgivare

KARLSTADS 
KOMMUN 
SKA VARA

• Karlstadsborna ska 
trivas och vara stolta 
över sin kommun 

• Karlstadsborna ska 
ha tillgång till bra 
bostäder

• Karlstad ska vara ett 
dynamiskt kulturellt 
centrum

• Karlstad ska vara 
bland de bästa 
besöksmålen i Sverige

• Karlstad ska vara  
en trygg kommun

• Karlstadsborna ska 
ha ett liv fritt från 
diskriminering 

• Tillgängligheten 
och möjligheten till 
delaktighet ska vara 
god

• Karlstadsborna  
ska kunna leva  
ett hälsosamt liv 

• Karlstad ska erbjuda 
utbildning av hög 
kvalitet 

• Karlstad ska vara en 
bra universitetsstad

• Karlstad ska ha ett 
gott företagsklimat

• Karlstadsborna ska  
ha goda möjligheter 
att försörja sig själva

• Karlstadsborna 
ska ha tillgång till 
goda och hållbara 
kommunikationer 

• Karlstads befolkning 
ska årligen öka med 
minst en procent

• Karlstads kommun  
ska ha bra ledarskap  
och medarbetarskap

• Karlstads kommun ska 
arbeta för jämställdhet 
och mångfald

• Karlstads kommun ska 
ha en god arbetsmiljö

• Karlstad ska vara 
en fossilfri och 
klimatsmart kommun

• Luften och vattnet  
i Karlstad ska vara  
så rent att människor 
och miljö inte skadas

• Karlstadborna och 
miljön ska inte 
påverkas negativt  
av skadliga ämnen 

• Den biologiska 
mångfalden ska  
värnas och naturens 
värde för friluftslivet 
ska utvecklas

• Konsumtionen  
i Karlstad ska vara 
resurssnål och hållbar

LÅNGSIKTIGHET OCH STABILITET
God ekonomisk hushållning är en förutsättning 
och restriktion för vår långsiktiga planering. Vår 
ekonomi ska vara i gott skick och medborgarnas 
skattepengar ska användas så effektivt som möjligt 
där öppenhet och tillgänglighet är vårt kännetecken. 
God ekonomisk hushållning konkretiseras genom 
kommunfullmäktiges beslut ”Mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun” 

där också grunden för kommunens finansiella ramar 
fastställs. För närvarande beskrivs dessa i ett resultat- 
mål, ett mål om kommunens totala skuldsättning 
samt ett mål om kommunens långsiktiga ansvar  
för underhållet av fastigheter och anläggningar. All 
vår verksamhet ska bedrivas med god kvalitet som 
ständigt förbättras. Kvalitetsperspektivet ska genom-
syra allt vi gör och vara en viktig del i uppföljningen 
av varje övergripande mål.

Målområden Karlstads kommun (2018)
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De globala hållbarhetsmålen (globalamalen.se)

4. Den biologiska mångfalden ska värnas och 
naturens värde för friluftslivet ska utvecklas

5. Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål 
och hållbar

Masshushållningsplanen bidrar även till det 
övergripande målet ”En kunskaps- och tillväxtkommun” 
på så sätt att en hållbar expansion av staden kräver 
en medveten och långsiktig masshantering. 

På uppdrag av kommunfullmäktige bryter 
kommunens nämnder och bolag utifrån sina 
respektive verksamhetsområden ned de övergripande 
målen i strategisk plan till verksamhetsspecifika mål. 
Samtliga mål inom ramen för strategisk plan följs upp 
i samband med delårsrapporter och årsbokslut, men 
även i mer djupanalyserande målanalysrapporter vid 
ett antal tillfällen per år. Uppföljningen genomförs 
med stöd av statistik från beslutade indikatorer och 
genomförda aktiviteter.

Övriga kommunala mål och planer
På sidan 5-6 redogörs för bakgrunden till 
masshushållningsfrågan i Karlstads kommun 
och flertalet styrande dokument där frågan 
tidigare hanterats lyfts. Detta tematiska tillägg till 
översiktsplanen ersätter tidigare ställningstaganden 
som gjorts i övriga dokument, men tidigare 
arbeten kan i vissa fall tjäna som fördjupande 
underlag. Under perioden som detta tematiska 
tillägg till översiktsplanen tas fram pågår även 
arbete med att ta fram en ny kommunövergripande 
översiktsplan. Det tematiska tillägget kommer 

fortsatt gälla parallellt med den nya planen och ge 
underlag för att i översiktsplanen kunna relatera 
nya utvecklingsområden till materialtillgången inom 
kommunen.

KOPPLING TILL ÖVRIGA MÅL OCH PLANER
I plan- och bygglagen står att det av en översiktsplan 
ska framgå ”hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 
med relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen” (PBL 2010:900, 3 kap. 5 §). 
Genom att planera för en hållbar materialförsörjning 
kan kommunen bland annat säkerställa en 
hållbar framtida dricksvattenförsörjning. En 
masshushållningsplan som ger överblick över 
tillgång och behov av material kan även underlätta 
bedömningen av lämpligaste lokaliseringsalternativ 
för täkter. Detta bidrar på flera sätt till både de 
globala och nationella hållbarhetsmålen, vilka även 
går i linje med kommunens egna övergripande mål 
som presenteras på föregående sida.

Agenda 2030
Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar 
utveckling vilken antogs av FN:s generalförsamling 
2015. Alla världens länder har skrivit under agendan 
och åtagit sig att jobba med målen på nationell, 
regional och lokal nivå. Agendan syftar till att nå en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld 
till år 2030. Totalt finns 17 mål som ses i bilden 
nedan. 
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Kopplingarna mellan målen är starka och i många 
fall går de in i varandra. De mål som framför allt 
bedöms beröras i masshushållningsplanen är dock:
6. Rent vatten och sanitet
En begränsning av uttaget av naturgrus 
bidrar positivt till att säkerställa kvaliteten i 
kommunens grundvattenförekomster. Detta 
skapar också möjlighet att vid behov i framtiden 
använda grusförekomsterna för konstgjord 
grundvattenbildning som därmed utgör potentiella 
dricksvattentäkter. 

11. Hållbara städer och samhällen
Att skapa en god hushållning med kommunens 
och regionens markresurser utgör grunden för 
ett hållbart samhällsbyggande. I detta utgör en 
samordnad materialförsörjning ett fundament för 
att nå hållbarhet. Om utvecklingsplaneringen och 
materialtillgången samordnas minskar behovet av 
långa transporter med material.

12. Hållbar konsumtion och produktion
Inom målet ingår delmålet att skapa en hållbar 
förvaltning och användning av naturresurser, vilket 
är en stor del av denna plans syfte.  

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Skyddet av värdefulla naturområden och arter är  en 
viktig fråga vid etablering av täkter. Inom målet ryms 
även bland annat att stoppa spridningen av invasiva 
arter, vilket är en nyckelfråga inom masshantering 
som identifierats under framtagandet av planen. 

Nationella miljömålen
Sverige har 16 nationella miljömål som på många 
sätt sammanfaller med de globala målen som 
beskrivs i avsnittet ovan. Nedan redovisas målen 
och en markering görs för de mål denna plan främst 
kan anses påverka. 

1. Begränsad klimatpåverkan 
Genom minskade transporter vid bygg- och 
anläggningsprojekt genom att återanvändning 
av schaktade massor och god tillgång till 
byggmaterial i närområdet bidrar planen till 
minskade utsläpp.

2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Grundvatten av god kvalitet 

Genom ställningstaganden kring att begränsa 
användandet av naturgrus och att inte etablera 
täkter inom områden med god tillgång till 
grundvatten minskas risken för negativ 
påverkan. 

9. Hav i balans samt levande kust och skärgård
10. Myllrande våtmarker
11. Levande sjöar och vattendrag 

Ställningstaganden kring avstånd mellan 
täktverksamhet och vattenförekomster 
begränsar påverkan på sjöar och vattendrag.

12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö 

Behovet av material för en hållbar exploatering 
är en viktig del av planens syfte att analysera 
och beskriva. Den visuella påverkan på 
landskapet är också viktigt att analysera 
vid etablering av täktverksamhet och 
masshanteringsstationer utifrån målet.

16. Ett rikt växt- och djurliv 
Vid masshantering och täktverksamhet är 
påverkan på växt- och djurliv en av de centrala 
aspekterna som värderas.
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MASSFÖRSÖRJNING UR ETT REGIONALT 
PERSPEKTIV
Massförsörjning är en mellankommunal fråga i och 
med att en täkt eller material som uppstår vid bygg- 
och anläggningsprojekt kan ha ett avsättningsområde 
som sträcker sig utanför kommunens gränser. 
Det huvudsakliga ansvaret för översynen av det 
regionala behovet och tillgången till material 
ligger hos länsstyrelsen i och med att de genom 
miljöprövningsdelegationen är tillståndsmyndighet 
för prövning av täkttillstånd. För att kunna ha 
denna översyn har flera länsstyrelser arbetat 
med regionala massförsörjningsplaner. Sveriges 
geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram 
en vägledning kring hur denna typ av planer kan 
tas fram och utformas, Metodbeskrivning för regional 
materialförsörjningsplanering (SGU 2015a). 

Värmlands län har ingen regional 
materialförsörjningsplan men Länsstyrelsen 
Värmland har identifierat detta som ett behov. 
Resurser har saknats att genomföra arbetet att 
ta fram planen, och utifrån detta tog Karlstads 
kommun beslutet att ta fram en kommunal plan. 
På sidan 22-23 i denna plan gör Karlstads kommun 
en bedömning av det regionala behovet av ballast 
utifrån uppgifter från Länsstyrelsen Värmland. 
Detta kan ses som ett underlag till en eventuell 
kommande regional massförsörjningsplan, men 
speglar Karlstads kommuns bedömning. 

Hela Värmland samlas även under den regionala 
utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin. I denna 
formuleras den gemensamma visionen ”Värmland 
– ett skönare liv” där det ska finnas förutsättningar 
för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv 
region där människor vill bo och utvecklas och där 
företag vill expandera och etablera sig. En hållbar 
materialförsörjning bidrar till visionen genom 
att möjliggöra för en expansion av regionen som 
står i förhållande till de naturresurser som finns i 
Karlstadsregionen. 

Områden med värdefulla ämnen eller material 
kan även pekas ut som riksintresse av SGU. För att 
en fyndighet ska vara av riksintresse krävs att ämnet 
eller materialet har stor betydelse för samhällets 
behov, att ämnet eller materialet har särskilt värdefulla 
egenskaper och området innehållande fyndigheten 
av ämnet eller materialet är väl avgränsat, undersökt 
och dokumenterat. I Karlstads kommun finns inga 
sådana områden idag. I Värmland finns totalt två 
områden, Gåsgruvan i Filipstad och Hålsjöberg i 
Torsby kommun.  

PLANENS AKTUALITET
Från och med valet år 2022 ersätts 
aktualitetsprövningen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en framåtsyftande 
planeringsstrategi varje mandatperiod. 
Masshushållningsplanen utgör en tematisk del av den 
kommunomfattande översiktsplanen, och behov av 
ytterligare planeringsinsatser kommer att bedömas 
inom ramen för kommunens planeringsstrategi.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR

Under detta kapitel beskrivs förutsättningarna 
vad gäller masshantering i kommunen. Dels lyfts 
de geologiska förutsättningarna, vilka ligger till 
grund för vilka massor som uppstår vid projekt 
och möjligheterna att bryta material i täkter. Dels 
redogörs för kommunens nuvarande masshantering 
i form av stationer för lagring, sortering och 
deponering av schaktmassor. Även de täkter 
för bergmaterial och naturgrus som finns inom 
kommunen redovisas. I kapitlet lyfts översiktligt 
vilka behov av massor som kommunen bedömer 
kommer finnas under kommande år. 

STYRANDE LAGSTIFTNING
Hantering av massor vid bygg- och anläggningsprojekt 
och prövning av täkttillstånd regleras av flertalet 
lagrum varav de som oftast kan komma att aktualiseras 
redogörs för här. I grunden ligger miljöbalkens 2 
kapitel om Allmänna hänsynsregler och 3 kapitel om 
Grundläggande bestämmelser om hushållning av mark- och 
vattenområden.

Jord- och bergmassor som grävs upp i samband 
med bygg- och anläggningsprojekt klassas oftast som 
avfall, för vilket hanteringen regleras i 15 kapitlet 
miljöbalken. Beroende på föroreningsinnehållet 
och risken med aktuella föroreningshalter kan 
återanvändning av massor för anläggningsändamål 
vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Regelverket 
kring deponering av avfall har skärpts i Sverige och 
Europa enligt EU-direktivet om deponering av avfall 
(99/31/EG). Sverige införlivade EU-direktivet i juli 
2001 genom förordningen om deponering av avfall 
(2001:512). 

Vid masshantering kan andra delar av 
miljölagstiftningen aktualiseras så som 12 kapitlet 6 § 
miljöbalken som kräver anmälan om samråd hos den 
myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 
26 kap. miljöbalken i det fall en naturmiljö väsentligt 
förändras.. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller Försvarsinspektören (f.d. 
Generalläkaren). Även exempelvis åtgärder i 
samband med vattenförekomster kan kräva 
särskilda tillvägagångssätt genom anmälan eller 
tillstånd om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 
miljöbalken. Andra reglerande lagar som berörs 

är exempelvis strandskyddsbestämmelser och 
artskyddsförordningen.

I plan- och bygglagen 9 kap 11 § regleras i vilka 
fall det kan komma att krävas marklov vid förändring 
av marknivåer, vilket kan bli aktuellt vid schaktning 
eller återanvändning av material.

Det krävs tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att 
bedriva täktverksamhet av berg, sten, grus, sand, lera, 
jord, torv eller andra jordarter. Täkter för husbehov 
omfattas inte av anmälan- eller tillståndsplikt (så vida 
det inte rör sig om mängder större än vad som anges 
i 4 kap 4-5 §§ miljöprövningsförordningen), men 
kan dock påverkas av ovanstående  lagstiftning kring 
exempelvis krav på samråd med tillståndsmyndighet  
enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.  I miljöbalkens 
3 kapitel finns särskilda regler (9:6 e-h §§) för vid 
prövning av täkter.

Särskilda bestämmelser gäller kring 
naturgrustäkter och enligt miljöbalken (MB 9 kap. 
6b §) får en täkt i naturgrus inte komma till stånd 
om:
1. det med hänsyn till det avsedda 
användningsområdet är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt att använda annat material,
2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för 
nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning 
och täkten kan medföra en försämrad 
vattenförsörjning, eller
3. naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- 
och kulturmiljö.

LÄS MER OM STYRANDE  
LAGSTIFTNING:

Mer information om regelverk för hantering 
av schaktmassor finns i Miljösamverkans 
handledning om schaktmassor samt i 
Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 

Mer information kring prövning av 
täktverksamhet finns i Naturvårdsverkets 
handbok och allmänna råd 2003:1 

www.naturvardsverket.se
www.miljosamverkanvarmland.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
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Täkttillstånd prövas i Värmlands fall av 
miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen 
Örebro. Ställningstaganden i denna plan speglar 
Karlstads kommuns bedömningar av lämplig plats 
för täkt och kommer att vara en del av kommunens 
yttrande vid prövning av täktverksamhet.

GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Karlstads kommun ligger i brytpunkten till den 
naturgeografiska norrlandsgränsen, vilket gör 
att det finns både nordliga och sydliga inslag 
i naturlandskapet. Detta kan bland annat ses 
i att den södra delen av kommunen utgörs av 
en flack berggrundsyta som har utsatts hårdast 
för nedbrytande krafter som vittring genom 
frostsprängning och kemiska förlopp samt 
erosion av rinnande vatten, vågor, vindar och 
landisar när inlandsisen drog sig undan. Mot norr 
och nordost övergår terrängen successivt i allt 
bergigare områden, så kallad vågig bergkullterräng 
eller norrlandsterräng med höjder mellan 200 och 
300 meter över havet (Karlstads kommun 2016). 
Berggrunden i kommunen består huvudsakligen 
av gnejser av granitiskt ursprung, tillsammans med 
spridda inslag av ytbergarter som hyperit samt i 
väster mylonit (Länsstyrelsen Värmland 1992a).  

När den senaste landisen började lämna 
Karlstads kommun för cirka 10 000 år sedan hade 
den omformat landskapet på flera sätt. Dels hade 
den pressat ner jordskorpan genom sin tyngd så 
att i stort sett hela kommunen låg under den dåtida 
havsytan. Dels hade den bearbetat berggrunden 
genom isens egenrörelse så att bergsfragment av 
olika storlekar nötts loss. När isen smält avlagrades 
bergsfragmenten som morän på berget.

De stora smältvattenströmmar som bildades 
när isen smälte sammanstrålade i mäktiga isälvar 
som rann fram längs dalgångarna i landskapet 
som Fryksdalen, Klarälvdalen och Alsterdalen. 
Med smältvattnet följde stora mängder material 
som isen eller vattnet eroderat från berget. När 
vattenhastigheten minskade, exempelvis när 

vattnet nådde havet, föll materialet till botten. Det 
tyngsta materialet föll först till botten, medan de 
lättare partiklarna fördes långt ut i havet. Sådana 
isälvsavlagringar i form av rullstensåsar och 
isälvsdeltan finns på flera platser i kommunen. De 
största är Brattforsheden och Sörmon.

När isen lämnat Karlstad för cirka 9 500 år 
sedan låg nästan hela kommunen under havsytan. 
Längst i norr fanns ännu land och längre söderut en 
skärgård med enstaka öar som blev allt fler vartefter 
landytan åter höjde sig. På exempelvis Torrakberget 
finns strandlinjer efter havets största utbredning. 
Havet drog sig successivt tillbaka, Vänern snördes 
av från havet och skärgården flyttades söderut till 
nuvarande läge. Att havet och Vänern drog sig 
tillbaka successivt illustreras av serier av strandlinjer, 
exempelvis på Högemon och serien av deltan längs 
Klarälven.

Klarälvens nuvarande fåra bildades sedan dess 
tidigare naturliga lopp längs sprickdalen, från 
Höljes i norr till Väse-trakten i söder, avlänkats vid 
Edebäck. Brattforsheden, som är ett av Sveriges 
största isälvsdeltan, bildades i Klarälvens forna fåra 
(Karlstads kommun 2016).

LÄS MER OM KARLSTADS GEOLOGI:

I kommunens naturvårds- och friluftsplan 
från 2016 (del 2 - Nulägesbeskrivning 
och analys) finns på sidan 25-31 en 
beskrivning av geovetenskapliga värden och 
Karlstadslandskapets framväxt.

Mer läsning kring förutsättningarna för 
uttag av berg och grus i kommunen finns i 
Länsstyrelsen Värmlands rapportserie:
• Krossbergsinventering för Arvika, Säffle, 

Karlstads, Kristinehmans och Filipstads 
tätorter (Rapport 1992:11)

• Grusinventering i delar av Värmlands län 
(Rapport 1992:10)

www.sgu.se - Kartvisaren ballast
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MASSOR INOM KOMMUNEN
Nedan redogörs för förutsättningarna för 
masshantering och brytning av material inom 
kommunen. Det skiljs på material brutet i täkt till ett 
särskilt ändamål (främst berg och grus berörs) och 
massor som uppstår vid bygg- och anläggningsprojekt 
i form av exempelvis entreprenadberg eller andra ej 
byggbara massor.  

Berg
Bergkross i form av entreprenadberg eller 
nytt material brutet ur täkt har en lång rad 
användningsområden  och utgör exempelvis 
huvudkomponent i asfalt och betong, men även 
som järnvägsmakadam och fyllnadsmaterial. Bergets 
kvalitet och egenskaper varierar och olika ändamål 
ställer olika krav på materialet.     

I början av 1990-talet genomförde Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) tillsammans med 
Länsstyrelsen Värmland en krossbergsinventering 
för bland annat delar av Karlstads kommun 
(Länsstyrelsen Värmland 1992a). Inventeringen 
avgränsades till att omfatta områden som inte 
innehöll då kända naturvärden och som låg inom 
20 km från Karlstads tätort. Inventeringen visade 
att samtliga bergförekomster med god kvalitet för 
ballastframställning ligger norr och nordväst om 
Karlstad. Se kriterier kvalitetsklassning sida 14.

En ytterligare naturgiven aspekt som avgör 
förutsättningarna att öppna en bergtäkt är jorddjupet 
på aktuell plats. I SGU:s vägledning för framtagande 
av regionala materialförsörjningsplaner anges att 
ett jorddjup över 5 meter i de flesta fall utesluter en 
bergtäkt (SGU 2015a). Jorddjupet på olika platser i 
kommunen redovisas i SGU:s kartvisare.

Grus
Tidigare var naturgrus från isälvsavlagringar det 
vanligaste ballastmaterialet. Under en längre tids 
exploatering har mängden isälvsavlagringar dock 
minskat (SGU 2015a). Det finns tydliga mål att minska 
användningen av naturgrus med tanke på resursens 

ändlighet och roll i framtida dricksvattenförsörjning. 
Detta fastslogs i den lagändring som genomfördes 
2009 där restriktioner för när naturgrus får utvinnas 
infördes i miljöbalken (MB 9 kap. 6f  §). I och 
med denna lagförändring är det inte möjligt att 
få tillstånd för grustäkt om värdefulla natur- och 
kulturvärden finns i samband med grusförekomsten 
eller om den kan komma att spela en roll för 
framtida dricksvattenförsörjning. En betydande del 
i lagförändringen är att tillstånd för grustäkt inte ges 
i det fall den materialsammansättning som finns i 
grusförekomsten kan ersättas med andra alternativa 
material, som exempelvis krossat berg. Finkorninga 
silt- och sandmaterial är svårast att ersätta idag (SGU 
2015b). Kommentarer kring lokala förutsättningar 
och tillämpning av SGU´s vägledning kring att 
ersätta naturgrus med andra material finns i tabell 
1, sidan 17. 

Karlstads kommun har relativt stora tillgångar av 
naturgrus och sand. Sand svarar för cirka 70 % av 
dessa tillgångar, varför hushållning med naturgrus är 
högst väsentligt. I Karlstads kommun genomfördes 
1992 en grusinventering där förekomster större än 
20 000 m3  med minst 2 meters medelmäktighet 
undersöktes och klassades utifrån dess naturvärde 
och geovetenskapliga värde. Inventeringen visade då 
att det fanns mer än 150 miljoner m3  sand och grus, 
där den i teorin uttagbara volymen uppskattades till 
cirka 114 miljoner m3 . Av den teoretiskt uttagbara 
volymen bedömdes vid detta tillfälle 80 miljoner m3 

vara av sandig materialsammansättning (Länsstyrelsen 
Värmland 1992). Se kriterier kvalitetsklassning sida 14. 

LÄS MER OM ERSÄTTNING AV 
NATURGRUS:
Göransson M. (2015), Ersättningsmaterial 
för naturgrus – kunskapssammanställning 
och rekommendationer för användningen av 
naturgrus, SGU-rapport 2015:35
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KVALITETSKLASSNING BERG

Kvalitetsklassning för betong:  

Klass 1: Materialet lämpar sig för de flesta betonganvändningsområden. 

Klass 2: Materialet lämpar sig för flera betonganvändningsområden. 

Klass 3: För vissa användningsområden inom betong är en möjlig produktion starkt begränsad, materialegen-
skaperna uppnår inte de krav eller rekommendationer för ett eller flera betonganvändningsområden.  

Klass 4: Bergmaterialet bedöms inte lämpligt som ballast för betongändamål. 

Kvalitetsklassning för vägändamål:  

Klass 1: Berget bedöms kunna användas både som slitlager, massabeläggningar, bärlager och förstärkningsla-
ger, kulkvarnsvärde (nötningsbeständighet) <10 % och Los Angelesvärde (sprödhet) <30 %.  

Klass 2: Färre beläggningstyper för slitlager än klass 1, massabeläggningar, bärlager och förstärkningslager, 
kulkvarnsvärde <18 % och Los Angelesvärde <30 %.  

Klass 3: Produktion som slitlager och massabeläggningar är starkt begränsad till obefintlig, bärlager och för-
stärkningslager är fortfarande möjligt, kulkvarnsvärde >18 % eller Los Angelesvärde >30 %. 

Klass 4: Bergmaterialet bedöms inte lämpligt som ballast för vägändamål.  

Kulkvarnsvärdet är ett mått på nötningsbeständighet enligt standard SS EN 1097-9. Los Angelestal är ett mått 
på bergets sprödhet enligt standard SS EN 1097-2

KLASSNING GRUSFÖREKOMSTER INVENTERING 1992

Geovetenskapligt värde

Klass 1: Geovetenskapligt synnerligen skyddsvärt

Klass 2: Geovetenskapligt skyddsvärt

Klass 3: Inga eller begränsade geovetenskapliga värden

Vid klassningen av det geovetenskapliga värdet sammanvägdes grusförekomstens:

• Mångformighet

• Orördhet, ostördhet

• Representativitet

• Raritet

• Tillgänglighet/framkomlighet

• Forsknings- och undervisningsintresse 

Naturvärde

Klass 1: Områden som från naturvårdssynpunkt har särskilt stort värde och inte kan upplåtas för täkt

Klass 2: Områden med så stort värde för naturvården att särskild uppmärksamhet erfodras vid prövningar av 
ansökningar om täkt.

Klass 3: Områden som från naturvårdssynpunkt har begränsat värde och som normalt bör kunna upplåtas för 
täkt.

Källa: SGU, kartvisare Ballast

Källa: Grusinventering i delar av Värmlands län, Länsstyrelsen Värmland. Rapport 1992:10
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Användningsområde Möjliga ersättningsmaterial - lokal anpassning av vägledning från SGU

Användningsområden där det är tekniskt möjligt att använda ersättningsmaterial
Vägbyggnad Vissa moräner med lågt lerinnehåll kan användas som slitlager på grusvägar istället för naturgrus. 

Fyllnad i järnvägsbanvall Krossat berg och andra jordarter kan användas istället för naturgrus

Ledningsgravar för tex 
vatten, avlopp, el, tele, 
fjärrvärme

Krossat berg kan användas efter kantnötning I Karlstad är krossad sten 0-32 mm mest förekommande. 

Markbeläggningar Krossat berg i små fraktioner, stenmjöl i underlaget. I Karlstad används ofta stenmjöl.

Sandsäckar Krossat berg med liten fraktionsgrad

Halkbekämpning Krossat berg eller morän

Erosionsskydd och 
trummor

Krossat berg. För platser där djur ska vistas stadigvarande bedöms det dock som lämpligare att använda 
rundade stenar som finns i naturgrus.

Betongändamål, grovandel 
(>4 mm)

Krossat berg kan förädlas till ballast lämpligt för betongframställning, beroende på vad det är för berggrund. 
Omställning i branschen pågår och betong utan inblandning av naturgrus bedöms inom ett fåtal år kunna 
tillhandahållas lokalt. SGUs rekommendation är att de grusåsar som domineras av grovfraktion, > 4 mm, inte 
bör anses vara oersättliga eftersom det är sandfraktionen, 0,2–2 mm, som är den mest kritiska fraktionen vid 
betongframställning. 

Användningsområden där det kan vara tekniskt möjligt att producera lämplig produkt med ersättningsmaterial
Betongändamål, finandel 
(<4 mm)

Se ovan

Självutjämnande golv Kristallin kalksten och dolomit, andra bergartsmaterial har testats, forskning pågår

Infiltration, vattenrening Krossat berg

Infiltration, avlopp Krossat berg

Ridbaneunderlag Träflis, textil, papper och slagg

Golfbanor Tekniskt möjligt att ersätta med krossat berg som domineras av sandkorn inom spannet 0,25/1,0 mm, där 
finmaterial (<0,125 mm) frånskiljt via vind- eller våtsiktning. Dock kostsam process att genomföra.

Stötdämpande underlag Kommunen försöker prioritera flis eftersom det är en egen produkt (produceras av egen skog), men även 
strid sand används. Återanvändning av strid sand bör eftersträvas där det är möjligt. Även fallskyddsbark kan 
användas.

Anläggningsjord Krossat bergmaterial. I Karlstad används finkornig sand när jord sållas. Blandar även in finkornig sand/baksand 
i anläggningsjordar. 

Bruk Havssand med kalkstensfiller

Betongtakpannor Det finns företag i Sverige som tillverkar kärnan i dessa produkter av krossat berg varför det är rimligt att här 
kunna minska naturgrusandelen ytterligare.  Dock finns behov av viss andel naturgrus fortsatt för ändamålet. 
Omställning i branschen pågår och betong utan inblandning av naturgrus bedöms inom ett fåtal år kunna 
tillhandahållas lokalt. 

Användningsområden där det ännu inte är tekniskt möjligt att använda ersättningsmaterial
Gjuteri Saknas ersättningsmaterial

Glasråvara Saknas ersättningsmaterial

Pannsand Saknas ersättningsmaterial

Tabell 1: Möjliga ersättningsmaterial för naturgrus i Karlstads kommun

Källa: Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus, 
SGU-rapport 2015:35



18

Massor som uppkommer vid bygg- och        
anläggningsprojekt
Vid bygg- och anläggningsprojekt uppkommer 
massor genom exempelvis schaktning och 
sprängning. Inom projekten kan en uppdelning 
av massor ses där en del är byggbara massor och 
en del är obyggbara massor. Byggbara massor är 
exempelvis sprängberg som direkt återanvänds som 
exempelvis förstärknings- eller bärlager. Detta kallas 
för entreprenadberg och uppskattas till ca 10–20 % 
av den totala produktionen av krossberg av Sveriges 
geotekniska institut (SGI 2019). Obyggbara massor 
handlar i Karlstads fall ofta om lera. Förvaring av 
icke byggbara material som uppstår vid projekt är 
mycket ytkrävande.

Karlstads kommun strävar efter att återanvända 
så mycket som möjligt av de massor som uppkommer 
inom kommunens egna projekt. Hur olika massor 
idag används och hanteras framkommer i bifogad 
lista Hantering av massor i Karlstads kommun. 

Vid schaktning och grävning inom tätbebyggt 
område är det viktigt att schaktmassorna provtas för 
att skaffa kunskap om var massorna är möjliga att 
återanvända. Det kan tillexempel finnas tungmetaller, 
PAH eller andra oljehaltiga föroreningar som 
inte lämpar sig för återanvändning på alla 
platser. En annan utmaning som kan uppstå vid  
masshanteringen vid bygg- och anläggningsprojekt 
är spridning av invasiva främmande växtarter. 
Invasiva växtarter har en hög spridningsbenägenhet, 
och kan vid återanvändning av massor från platser 
där växterna förekommit ta över floran på nästa 
plats. Att arterna är främmande betyder att de inte 
förekommer naturligt i Sverige, utan har förts hit 
med eller utan avsikt och riskerar att slå ut våra 
inhemska arter. Exempel på en invasiv art som fått 
stor spridning i Sverige senaste årtiondena är lupin. 

MASSHANTERINGSSTATIONER
För en effektiv masshushållning är det av stor vikt 
att det finns ändamålsenliga platser för förvaring, 
sortering och förädling av massor som uppkommer 
vid bygg- och anläggningsprojekt. Masshantering 

sker idag främst på särskilda stationer, på plats inom 
större projekt eller i anslutning till täkter. Karlstads 
kommun har tidigare identifierat tre lägen för 
masshanteringsstationer som är strategiskt placerade 
i kommunen – Eriksberg i väster, Djupdalen i norr 
och Bråtebäcken i öster. På dessa bedrivs idag 
masshantering på tillstånd utfärdat till aktör inom 
koncernen Karlstads kommun. 

Masshanteringsstationerna är endast till för 
hantering av material från/till koncernens egna 
projekt, för att kunna återanvända material 
inom kommunens egna verksamhet. Syftet med 
masshanteringsstationerna är att återanvända så 
mycket material som möjligt inom kommunen/
koncernen samt förenkla för mindre arbeten genom 
att kunna lämna och hämta material på samma ställe.

Utöver dessa stationer mellanlagras och sorteras 
massor på ytterligare platser hos privata aktörer, 
ofta i samband med täktverksamhet. Nedan följer 
en beskrivning av användningen av kommunens 
utpekade masshanteringsstationer och nuläget för 
övriga platser där massor hanteras.

Eriksberg
Masshanteringsstationen på Eriksberg används 
idag endast till massor från kommunala projekt 
och verksamheter. Stationens tillstånd tillåter 
massor upp till farligt avfall. Kommunen har 
dock beslutat att inte ta in massor som innehåller 
föroreningshalter över nivå för mindre än ringa risk 
(MRR, Naturvårdsverket handbok 2010:1) då dessa 
massor inte kan återanvändas utan anmälan till 
tillsynsmyndighet. Detta för att kunna säkerställa att 
massor inom stationen direkt kan återanvändas utan 
ytterligare handläggning. Masshanteringsstationen 
på Eriksberg tar emot och bearbetar inerta 
massor genom sortering, krossning, malning eller 
motsvarande, samt mellanlagring i avvaktan på 
behov att återanvända massorna uppstår. Vid hyra 
av yta för mellanlagring där kommunala projekt 
fortfarande ansvarar för avyttring kan massor upp 
till vad gällande tillstånd för anläggningen anger 
förvaras.
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Avfallet som tas emot faller under 
avfallskategorierna 02 (jordbruk, trädgårdsnäring 
mm.), 17 (bygg- och rivningsavfall) och 20 
(kommunalt avfall) enligt avfallsförordningen 
(2011:927) bilaga 4. Inom masshanteringsstationen 
finns uppläggningsplatser för snö vintertid till 
vilka endast snö plogad från hårdgjorda ytor inom 
Kattfjordens avrinningsområde får uppläggas. Sedan 
2015 bedrivs även kompostering av trädgårdsavfall 
från kommunens parkskötsel på Eriksbergs 
masshanteringsstation.

Djupdalen
Djupdalens avfallsanläggning är Karlstads Energis 
anläggning för mellanlagring, behandling och 
deponering av olika typer av avfall från hushåll 
och företag i Karlstad och övriga Värmland. 
Anläggningen ligger norr om Karlstad och består av 
flera olika delar: 
• På masshanteringsstationen mellanlagras asfalt, 

tegel, betong och liknande massor i väntan på 
att kunna återanvändas. 

• På återvinningscentralen lämnar och sorterar 
hushåll och företag mindre mängder avfall. 

• På sorteringsplattan kan företag lämna större 
mängder blandat avfall för sortering. 

• I komposteringsanläggningen komposteras 
trädgårdsavfall som lämnas på våra 
återvinningscentraler. 

• I slaggsorteringen utvinns metaller och 
grusliknande material ur den bottenaska 
(slagg) som återstår efter avfallsförbränningen 
i Hedenverket i Karlstad. 

• Deponin är den plats på Djupdalen där avfall 
som inte kan återanvändas, återvinnas eller 
förbrännas grävs ner och täcks över för slutlig 
förvaring. Lakvatten, det vill säga regnvatten 
som sipprar genom deponin, samlas upp och 
renas i en lokal lakvattenreningsanläggning. 
Vid avlämning av avfall för deponi ska en 
avfallsdeklaration lämnas senast i samband med 
avlämning. 

• På Djupdalen finns också mellanlager för 
en mängd olika typer av avfall som sedan 
transporteras vidare för återvinning och 
behandling på annan plats.

Bråtebäcken
Bråtebäckens masshanteringsstation ligger öster 
om Karlstads tätort. Verksamheten bedriver 
mottagning, bearbetning och mellanlagring av 
annat avfall än farligt avfall. Detta innebär idag 
hantering av bland annat asfalt, entreprenadberg, 
grus, betong, tegel, jord och sten, trä från rivning, 
muddermassor, blandning av betong och annat 
bygg- och rivningsmaterial. Inom området sker idag 
även uppläggning av snö. 

Övriga platser där massor hanteras
Massor mellanförvaras och behandlas på 
fler platser än de av kommunen initierade 
massahanteringsstationerna. Flera av de täkter som 
finns inom kommunen har även tillstånd att ta emot 
massor. Vid större projekt sker även masshantering 
i form av krossning och mellanlagring på 
byggarbetsplatsen.

Masshantering vid täkt (aktuell lista juni 2020):  
• Hynboholm grustäkt   
• Malma bergtäkt   
• Marieberg bergtäkt  
• Sofiedal bergtäkt
• Trossnäs bergtäkt  

Övriga platser där massor hanteras (aktuell lista 
augusti 2020):   
• Alsters asfaltverk  
• Molkoms bruk 
• Städet 10 på Gjuterigatan

Kontakta miljöförvaltningen för mer information 
kring vilka tillstånd en aktör har och vad de får ta 
emot för massor (vilka provtagningar som behövs). 
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NULÄGE BEFINTLIGA TÄKTER
Under detta avsnitt beskrivs de nuvarande 
förutsättningarna för grus- och bergtäkter i 
kommunen. 

Grustäkter
I Karlstads kommun finns 2020 tre naturgrustäkter, 
varav två är under avveckling efter avslag om 
förnyat tillstånd (se tabell 2 sidan 21). Täkten vid 
Ölmskog är vilande. Tidigare har det funnits ett 
flertal större naturgrustäkter inom kommunen som 
nu är nedlagda. Många nedlagda grustäkter utgör 
nu värdefulla naturmiljöer då många skyddade arter 
trivs i de sandiga miljöerna.

Bergtäkter
I Karlstads kommun finns 2020 åtta tillståndsgivna 
bergtäkter varav en är under överklagandeprocess (se 
tabell 3 sidan 21). Den största koncentrationen av täkter 
finns i nordvästra delen av kommunen, i anslutning till 
det stråk av högkvalitativ mylonit som ses i karta 2 på 
sidan 12. I detta område är bergkvaliteten god och i 
kommunens naturvårdsprogram från 1995 identifierades 
flera potentiella områden i närområdet. I och med att 
det under en tid funnits etablerade täkter i området är 
avståndet till bebyggelse i många fall acceptabelt och 
acceptansen för avbrottet i landskapsbilden i samband 
med täkterna är hög.
I östra delen av kommunen finns färre täkter för berg 
och de tre täkter som finns där utgör en viktig resurs.     
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Täktnamn Tillstånds-
givet (nu 
gällande)

Giltig till och 
med:

Tillstånds-
givet uttag 
i ton (årligt 
uttag) 

Kvalitetsklass 
för ändamål (från 
SGU´s kartvisa-
re):

Kommentar:

Trossnäs 
bergtäkt*

2019-10-02 2039-12-31 10 000 000 
(500 000)

Väg - klass 1
Betong - klass 2

Marieberg 
bergtäkt*

2010-12-17 Tillsvidare 11 000 000 
(1 000 000)

Väg - klass 2

Malma bergtäkt* 2003-07-01 2023-07-01 5 800 000 
(290 000)

Väg - klass 2

Väse bergtäkt 2012-09-19 2032-12-31 3 000 000 
(250 000)

Väg - klass 2 Strategiskt viktig för att 
försörja projekt i östra 
delen av kommunen samt 
Kristinehamns kommun med 
ballast.

Bråtebäckens 
bergtäkt

2008-09-04 2028-09-04 6 000 000 
(300 000)

Väg - klass 1 
Betong - klass 1

Nyeds-Hulteby 
bergtäkt

2019-08-22 2035-12-31 800 000     
(50 000)

Ingen data Strategiskt viktig för att 
försörja projekt i norra delen 
av kommunen samt delar av 
Filipstads kommun, Forshaga 
kommun och Hagfors 
kommun med ballast.  

Sofiedal bergtäkt* 2017-07-21 2047-07-21 15 000 000 
(500 000)

Väg - klass 1 
Betong - klass 2

Nyöppnad täkt 2017.

Alstrum bergtäkt 2019-01-21 2037-12-31 6 000 000 
(300 000)

Väg - klass 2 Tillstånd är överklagat av 
bland annat Karlstads 
kommun. Brytning ej 
påbörjad.

Tabell 3: Bergtäkter inom Karlstads kommun (aktuell aug 2020)

Täktnamn Tillståndsgivet 
(nu gällande)

Giltig t.o.m. Tillståndsgivet 
uttag i ton 
(årligt uttag) 

Ligger inom 
grusförekomst:

Materialsammansättning:

Hynboholm 
grustäkt* 

2001-10-29 2021-10-29 
(avvecklas)

2 600 000   
(250 000)

Hynboholmsmon 80 % sandig, 10 % 
växlande, 10 % grov

Sofiedal grustäkt* 2002-09-17 2022-09-17
(avvecklas)

1 100 000      
(80 000)

Hynboholmsmon 80 % sandig, 10 % 
växlande, 10 % grov

Ölmskog sand- 
och grustäkt

2008-12-08 2028-12-31 120 000 
(6000)

Ölmskog  90% sandig, 10 % grov

Tabell 2: Naturgrustäkter inom Karlstads kommun  (aktuell aug 2020)

* Finns även tillstånd eller beslut på anmälan för förvaring och bearbetning av externa massor i anslutning till täkten, 
kontakta miljöförvaltningen på Karlstads kommun för exakta uppgifter om vad tillståndet eller anmälan innehåller.

* Finns även tillstånd eller beslut på anmälan för förvaring och bearbetning av externa massor i anslutning till täkten, 
kontakta miljöförvaltningen på Karlstads kommun för exakta uppgifter om vad tillståndet eller anmälan innehåller.
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BEDÖMNING AV FRAMTIDA MASSBEHOV
Under detta avsnitt görs en översiktlig bedömning 
av framtida massbehov inom Karlstads kommun. 
En övergripande bild ges även av massbehov och 
täkter i omkringliggande kommuner. 

Behov inom Karlstads kommun
Karlstad växer och den befintliga visionen anger 
att kommunen ska vara en plats med livskvalitet för 
100 000 invånare mellan 2030-2035. Arbete pågår 
dock med en ny vision och en ny översiktsplan där  
höjd tas för en utveckling mot 125 000 personer 
i kommunen 2050. I slutet av 2019 bodde 93 898 
personer i kommunen (SCB 2020). Utifrån den 
befolkningsökning som väntas till 2050 krävs en 
byggnation av mellaan 20 000-30 000 bostäder fram 
till 2050.   

I den årliga bedömningen av samhällets behov av 
ballast som SGU ger ut angavs 2018 att för att bygga 
en normalstor villa går det uppskattningsvis åt 100 
ton ballast. Det går åt cirka 64 000 ton för att bygga 
en kilometer motorväg (SGU 2018). I rapporten 

redovisas länsvis den mängd ballast som producerats 
i täkterna utifrån täktrapporten som SGU hämtar 
från Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).  

I Värmland förbrukades under 2018 cirka 10,9 
ton ballast från bergtäkt per person (SGU 2018). 
Om denna siffra används för att uppskatta behovet 
av ballast för den befolkningsökning som nuvarande 
befolkningsprognoser förutspår kommer detta ge 
ett behov på cirka 1,25 miloner ton/år 2050. Med 
dagens befolkning i kommunen finns ett behov av 
drygt 1 miljon ton/år.  I de tillståndsgivna täkterna 
(undantaget Alstrums bergtäkt där beslutet inte 
vunnit laga kraft) uppgår tillståndsgiven mängd för 
årligt uttag av bergmaterial i kommunen till cirka 2,9 
miljoner ton per år.  Detta ger med gällande tillstånd 
ett överskott på 1,9 miljoner ton per år utan att den 
ökande mängden entreprenadberg inom kommunen 
inräknas. Denna beräkning ger en generaliserad 
bild över tillgången till ballast i förhållande till 
antalet invånare i kommunen. Uppskattningen 
tar inte hänsyn till exempelvis att den praktiska 
nyttjandegraden i täkterna kan vara lägre än den 

Diagram 1: Utleveranser av ballast från täkter i Värmlands län 1993-2017. I diagrammet anger 
mängdförhållandet antal kiloton/per år. Källa Naturvårdsverket. 
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mängd som tillståndet tillåter på grund av lokala 
förutsättningar. För att göra en korrekt bedömning 
av tillgången till ballast i kommunen behöver även 
tiden under vilka tillstånd för uttag finns vägas in.  
Ur detta perspektiv kan en relativ balans ses i att de 
täkter för vilka tillstånden löper ut närmast i närtid 
ligger inom kommunens västra del, där det finns en 
god tillgång på täkter med längre löpande tillstånd. 
Beräkningen lyfter heller inte in behov av särskilda 
kvaliteter eller grannkommunernas behov. Om detta 
förs ett resonemang i nästkommande avsnitt. 

I ovanstående beräkning av massbehov 
inom kommunen lyfts inte heller närhet mellan 
täkt och avsättningsplats för ballasten in, men 
granskas täkternas placering i förhållande till 
var de större stadsutvecklingsområdena och 
infrastruktursatsningarna är lokaliserade syns att 
det finns en tämligen god överensstämmelse med 
en 2 milsradie från de befintliga täkterna (se karta 
5 på sida 24). Kartan ger en teoretisk bild av vilka 
områden befintliga bergtäkter skulle kunna försörja, 
där dock exempelvis särskilda behov av kvaliteter 
inte lyfts in. I den teoretiska kartan är dock hela 
kommunen är täckt med särskild koncentration 
kring Karlstad tätort.     

Länsstyrelsen Värmland gjorde en beräkning 
av nyttjandegraden hos befintliga täkter inom 
Karlstads- och Forshaga kommun (som har två 
täkter med totalt tillståndsgiven mängd för uttag 
till 80 000 ton) i samband med sitt yttrande kring 
ansökan för täkten vid Alstrum (Länsstyrelsen 
Värmland 2019). I denna beräkning visade det sig 
att faktisk levererad mängd ballast i förhållande till 
tillståndsgiven uttagsvolym såg ut som följande:

2011: 29 %
2012: 32 %
2013: 26 %
2014: 27 %
2015: 37 %
2016: 40 %
2017: 48 %
2018: 37 %  

Som en jämförelse hade Örebro kommun en 
nyttjandegrad i sina täkter under 2017 på 72 % 
(Länsstyrelsen Värmland 2019). 

Karlstads kommuns bedömning utifrån 
ovanstående resonemang är att de tillståndsgivna 
bergtäkter som finns inom kommunen uppfyller 
behoven av ballast under de kommande 20 åren och 
att goda förutsättningar finns för fortsatt brytning 
i samband med befintliga täkter som kan prövas 
genom förnyade tillstånd. 

Vad gäller framtida behov av naturgrus är målet 
att fortsatt minska uttaget genom ersättningsmaterial 
och återanvändning. Ett visst behov av specialsand 
och icke ersättningsbart naturgrus kommer dock 
troligen alltid att finnas. Till följd av att flera äldre 
tillstånd för naturgrustäkter har eller snart kommer 
att gå ut inom kommunen kommer det under de 
kommande åren möjligen upplevas som en brist 
på dessa material inom kommunen. En regional 
materialförsörjningsplan skulle här fylla ett viktig 
funktion för att få en överblick över tillgång och 
behov av naturgrus i regionen.        

Behov i övriga Värmland
I diagram 1 på föregående sida redovisas det totala 
uttaget av ballast från täkter i Värmlands län sett 
över en längre tidsperiod. Av det totala ballastuttaget  
i Värmland stod täkter inom Karlstads kommun för 
42,4 procent (SGU 2017). De största mängderna 
ballast utlevereras annars från täkter inom Arvika, 
Sunne och Torsby kommuner. Av de kommuner 
som ligger närmast Karlstad är det endast Hammarö 
kommun som inte har någon täkt inom kommunen. 
Hammarö kommun med sina 16 483 invånare (2018) 
har, med en beräkning på 2017 års snittförbrukning 
av ballast per invånare, ett ballastbehov på cirka 180 
000 ton per år. Detta behov uppfylls idag till stor 
del av täkter belägna inom Karlstads kommun. I 
karta 5 på kommande sida har täkter i kommunerna 
närmast Karlstad placerats ut med ett teoretiskt 
avsättningsområde på 2 mil kring bergtäkterna. 



Marieberg bergtäkt

Hynboholm grustäkt

Bråtebäcken bergtäkt

Malma bergtäkt

Nyeds-Hulteby bergtäkt

Rör bergtäkt

Sofiedal grustäktTrossnäs bergtäkt
Ölmskog sandtäkt

Alstrum bergtäkt

Karlstad

Kil

Kristinehamn
Grums

Filipstad

Storfors

Sunne

Säffle

Molkom

Vålberg Väse

Blombacka

Forshaga

Deje

Fagerås

Skoghall

Munkfors

Edsvalla Skåre

Skattkärr

Vallargärdet

Alster

Rottneros

Högboda

©Karlstads kommun 2020-08-28

0 10 20 km

Bergtäkt med 20km buffer

Buffer 20km från
befintlig bergtäkt
i Karlstads kommun

20 km

Överlappande område
mellan buffer 20km 
från befintlig bergtäkt
i Karlstads kommun
och kranskommun

Buffer 20km från
befintlig bergtäkt
i kranskommun

20 km

Karlstad kommun
Täkttyp

Sand
Naturgrus
Berg, Naturgrus

Berg, tillstånd överklagat,
brytning ej påbörjad

Berg

Kranskommun
Berg

Berg, Naturgrus
Naturgrus

Potentiell bergtäkt

Karta 5



25

I detta kapitel beskrivs de övergripande 
ställningstaganden som genomsyrar kommunens 
masshushållning och inställning till täktverksamhet. 
Först presenteras kommunens övergripande 
ställningstaganden för masshushållning och sedan 
för berg- och naturgrustäkter. Avslutningsvis 
presenteras de planeringsfrågor som kommunen 
väger in vid bedömning av täktansökningar.  

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR  
MASSHUSHÅLLNING
Karlstads kommun har som övergripande inriktning 
att inom kommunen skapa massbalans. Detta 
innebär bland annat att öka återanvändningen av 
massor som uppstår i projekt istället för att bryta 
nytt material i täkter. Återanvändning av massor bör 

3. KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR MASSHUSHÅLLNING

• Användbara massor som uppkommer vid bygg- och anläggningsprojekt ska fullt ut 
användas till de områden de är lämpliga för, inom eget eller närliggande projekt, och på 
så vis ska  behovet av uttaget av nytt material i täkter minska. 

• Användandet och brytning av naturgrus i kommunen ska reduceras till att endast bestå 
av de kvaliteter där det inte finns något tillgängligt känt ersättningsmaterial. 

• Mark som ej redan är ianspråktagen ska så långt som möjligt undantas från exploatering 
av nya täktområden. Vid behov av nya täkter, ska framför allt områden i anslutning till 
befintliga täkter nyttjas.  

i första hand göras inom det egna projektet i det 
fall massorna som uppkommer är ändamålsenliga. 
I andra hand bör masshanteringen samordnas med 
andra projekt så att massorna kan transporteras 
direkt till avsedd återanvändning. I det fall inga 
pågående projekt har behov av de massor som 
uppkommer finns andra användningsområden 
som kommunen har en överblick över. I sista 
hand bör massor transporteras till någon av 
masshanteringsstationerna inom kommunen för 
förädling eller deponi. I kapitel 4 i denna plan har 
kommunen formulerat råd och åtgärder för hur en 
ökad återanvändning med minskade transporter av 
massor kan uppnås.    
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KARLSTADS KOMMUN BEDÖMER ATT BERGTÄKT ÄR LÄMPLIGT:

• Om det finns ett stort behov av material av aktuell kvalitet inom tänkt avsättningsområde inom de 
närmaste 10 åren som inte kan tillgodoses av material från redan tillståndsgivna täkter inom rimligt 
avstånd. Med rimligt avstånd avses maximalt 20 km från den planerade täktens avsättningsområde. 

• Där inga bostäder eller vistelsemiljöer finns nära täkten och bullerriktvärden antas klaras med god 
marginal utan krav på särskilda åtgärder, genom exempelvis fördelaktig topografi. 

• Om området inte är ett särskilt utpekat utvecklingsområde för annan användning i kommunens 
översiktsplan och mer än 500 m från planerat utvecklingsområde för bostäder eller vistelsemiljö. 

• Där närhet finns till avsättningsort (under 20 km). 

• Där transportvägen mellan täkt och större väg (läns-/riks-/europaväg) är kort (cirka 1 km) samt inga 
bostäder eller verksamheter som påverkas av buller och damm finns mellan täkt och större väg.  

• Där förekomst av specialsten finns påvisad eller bergkvaliteten håller en hög nivå för avsett ändamål. 
Kan indikeras av kvalitetsklassning 1 betong, väg eller järnväg.  

• Där riksintresse för friluftsliv (MB kap 3) eller riksintresse för turism och friluftsliv (MB kap 4), 
friluftsområde/närströvområde,  friluftsanläggning eller rekreationsområde ligger minst 500 meter 
från täkten och dess värden inte bedöms påverkas negativt. 

• Där riksintresse för kulturmiljövård (MB kap 3) eller övriga kulturmiljöintressen ligger minst 500 meter 
från täkten och dess värden inte bedöms påverkas negativt.   

• Där täkten endast ger en lokal påverkan på landskapsbilden inom skogsmark och inget 
landskapsbildsskydd påverkas av täkten.   

• Där inget riksintresse för naturvård (MB kap 3), skyddad natur eller övriga kända naturvärden finns 
inom 500 meter från täkten.

• Där grundvattenförekomst finns mer än 500 meter från täkten. 

• Där ytvatten finns mer än 500 meter från täktens verksamhetsområde eller närmare täktområdet om 
topografin är sådan att avrinning inte kan ske till ytvattnet. 

STÄLLNINGSTAGANDEN KRING BERGTÄKTER
Vid bedömning av ansökan om ny bergtäkt är den 
första frågan att besvara om samhället har behov 
av den kvalitet och mängd som ansökan innehåller. 
Kommunen har som utgångspunkt att öppnande av 
en ny bergtäkt är ett så pass stort ingrepp i naturen 
att det endast bör göras om inte redan etablerade 
täkter uppfyller det identifierade behovet. För 
bedömning av det aktuella behovet i kommunen vid 
planens framtagande, se sidan 22-23 i denna plan. 

På kommande sidor redovisas kommunens 
ställningstaganden i form av kriterier för områden 

eller situationer där kommunen anser det vara 
lämpligt, olämpligt eller helt uteslutet att öppna 
ny täkt eller förnya tillstånd. I karta 6 på sidan 29 
redovisas ett antal områden som kan omfattas av de 
uteslutande kriterierna. På sidan 31 redogörs vilka 
av de tidigare identifierade potentiella områden 
för bergtäkt i kommunen som uppfyller de av 
kommunen uppsatta kriterierna i det fall ett framtida 
behov av ytterligare ballast skulle uppstå. Kriterierna 
kring behov värderas alltså över de geografiska 
utpekandena. 
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KARLSTADS KOMMUN BEDÖMER ATT BERGTÄKT ÄR OLÄMPLIGT:

• Där täktens placering är inom ett tidigare orört område och samhällets behov av ballast av aktuell 
kvalitet och mängd inom tänkt avsättningsområde troligen kan åtminstone under de närmaste 10 
åren tillgodoses av material från redan tillståndsgivna täkter inom rimligt avstånd. Med rimligt avstånd 
avses maximalt 20 km från den planerade täktens avsättningsområde. 

• Där det finns bostäder eller vistelsemiljöer nära täkten (inom 1000 m) och det finns osäkerheter kring 
om bullerriktvärden enligt ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” kommer kunna 
uppfyllas.

• I områden lämpliga för bebyggelseutveckling på grund av exempelvis närhet till tätort eller service, eller 
på grund av närhet till i översiktsplanen utpekat område med låg elektromagnetisk strålningsnivå. 

• Där bergkvaliteten är av vanligt förekommande allmän kvalitet. Kan indikeras genom att  
kvalitetsklassningen för antingen betong, väg eller järnväg har klass 2 och övriga ändamål bedöms 
som klass 3.

• Vid avstånd längre än 30 km till avsättningsort. 

• Där det längs transportväg mellan täkt och större väg (läns-/riks-/europaväg) finns bostäder eller 
känsliga vistelsemiljöer utan topografisk avskärmning från vägen. Störningen ökar vid grusväg med 
tanke på damning.

• Där det från verksamhetsområdet är längre än 3,5 km till befintlig ändamålsenlig väg. 

• Inom 500 meter från ett område av riksintresse för friluftsliv (MB kap 3) eller riksintresse för turism och 
friluftsliv (MB kap 4) och värdet bedöms påverkas negativt.  

• Där friluftsområde/närströvområde eller friluftsanläggning vars placering är svårflyttad finns inom 
täktområdet.  

• Inom 500 meter från ett kulturreservat eller område av riksintresse för kulturmiljövård (MB kap 3) och 
värdet bedöms påverkas negativt.  

• Inom eller i anslutning till kulturhistoriska lämningar eller ett regionalt intresse för kulturmiljövård enligt 
kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland.

• Där täktområdet är synligt i öppet landskap och/eller visuellt påverkar bostadsbebyggelse eller sjö.  

• Där landskapsbildsskydd finns mindre än 200 m från täktområdet. 

• Inom 500 meter från riksintresse för naturvård (MB 3 kap) eller skyddad natur och värdet bedöms 
påverkas negativt.  

• Där klass 1-eller 2-objekt enligt Karlstads kommuns Naturvårds- och friluftsplan finns inom täktområdet 
eller i anslutning till täktområdet om naturvärdet bedöms skadas.   

• Om enstaka hotad art (kategori CR, EN, VU enligt rödlistklassning) finns inom eller i närheten av täkten 
och dess förekomst hotas av täktverksamheten eller flera skyddsvärda arter finns inom eller i närheten 
av täkten och kan komma att påverkas negativt av täktverksamheten. 

• Om ett sammanhängande system av sumpskogar ligger inom eller i anslutning till täkten.

• Området ligger inom grundvattenförekomst med stor eller måttlig grundvattentillgång.

• Om det finns ytvatten inom täktområdet. 



28

KARLSTADS KOMMUN BEDÖMER ATT BERGTÄKT ÄR UTESLUTET:

• Där samhällets behov av ballast av aktuell kvalitet och mängd inom tänkt avsättningsområde kan under 
åtminstone de närmaste 10 åren med god marginal tillgodoses av material från redan tillståndsgivna 
täkter inom rimligt avstånd. Med rimligt avstånd avses maximalt 20 km från den planerade täktens 
avsättningsområde. 

• Där det finns nuvarande eller detaljplanelagd bostadsbebyggelse eller känslig verksamhet inom 500 
meter och bullerriktvärden enligt ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” ej bedöms 
kunna uppfyllas. 

• Inom eller i direkt anslutning till område detaljplanelagt för annat ändamål, eller utpekat för annan icke 
förenlig användning i översiktligt plandokument.  

• I områden med låg bergkvalitet. Kan indikeras av kvalitetsklassning 3 för ändamålet betong, väg och 
järnväg. 

• Inom eller i anslutning till riksintresse för friluftsliv (MB kap 3) eller riksintresse för turism och friluftsliv 
(MB kap 4) och/eller värdet bedöms påtagligt skadas. 

• Inom eller i anslutning till riksintresse för kulturmiljövård (MB kap 3), fornlämningar, kulturreservat eller 
byggnadsminne och/eller värdet bedöms påtagligt skadas.

• Inom eller i anslutning till riksintresse för naturvård (MB kap 3), Natura 2000, naturreservat, 
biotopskydd eller strandskydd och/eller värdet bedöms påtagligt skadas. 

• Inom område som omfattas av landskapsbildsskydd och värdet bedöms skadas. 

• Inom vattenskyddsområdets primära- eller sekundära skyddszon eller i grundvattentäkt inom 
vattenskyddsområde. 

• Inom primär skyddszon ytvattentäkt.

        Se karta på kommande sida
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OBS - I första hand bedöms 
täktansökningar enligt kriterierna som 
framkommer på sidan 26-28 i denna 
plan.
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STÄLLNINGSTAGANDEN KRING GRUSTÄKTER
Karlstads kommun har som övergripande inriktning att 
inga nya naturgrustäkter ska öppnas inom kommunen 
och befintliga täkter ska avvecklas om de inte uppfyller 
kraven på att övervägande del av uttaget material inte 
går att ersätta med annat. Kommunen anser alltså att 
uttag av naturgrus endast är lämpligt i grusförekomster 
som består av en övervägande del av material som 
inte kan ersättas med ersättningsmaterial enligt SGU´s 
vägledning där behovet av ej ersättningsbara material 
inte uppfylls av redan etablerade grustäkter inom 
20 km. Se vägledning kring ersättning av naturgrus 

på sida 17 i denna plan. Om förekomsten av icke 
ersättningsbara material i området är påvisat kommer 
kommunen bedöma ansökan utifrån motsvarande 
kriterier som för bergtäkter på sidan 26-27.

Med bakgrund av kommunens övergripande 
ställningstagande kring naturgrus anges endast kriterier 
som Karlstads kommun bedömer helt utesluter 
naturgrustäkter. Samhället kommer troligen alltid ha 
behov av ett visst uttag av naturgrus till ändamål som 
inte går att ersätta med annat, men bedömningen av 
detta kräver en detaljstudie av specifik grusförekomst 
som inte kunnat göras inom denna plan.   

KARLSTADS KOMMUN BEDÖMER ATT NATURGRUSTÄKT ÄR UTESLUTET:

• Om samhällets behov av ballast av aktuell kvalitet och mängd inom tänkt avsättningsområde kan 
under åtminstone de närmaste 10 åren med marginal tillgodoses av material från redan tillståndsgivna 
täkter inom rimligt avstånd. Med rimligt avstånd avses maximalt 20 km från den planerade täktens 
avsättningsområde. 

• Där det finns nuvarande eller detaljplanelagd bostadsbebyggelse eller känslig verksamhet inom 500 
meter och bullerriktvärden enligt ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” ej bedöms 
kunna uppfyllas.  

• Inom eller i direkt anslutning till område detaljplanelagt för annat ändamål, eller utpekat för annan icke 
förenlig användning i översiktligt plandokument.   

• I områden med högt geologiskt värde.

• Inom eller i anslutning till riksintresse för friluftsliv (MB kap 3) eller riksintresse för turism och friluftsliv 
(MB kap 4) och/eller värdet bedöms påtagligt skadas.  

• Inom eller i anslutning till riksintresse för kulturmiljö (MB kap 3), fornlämningar, kulturreservat, eller 
byggnadsminne och/eller värdet bedöms påtagligt skadas.  

• Inom eller i anslutning till riksintresse för naturvård, Natura 2000, naturreservat, biotopskydd eller 
strandskydd och/eller värdet bedöms påtagligt skadas.  

• Inom eller i direkt anslutning klass 1- eller 2-objekt enligt Karlstads kommuns naturvårds- och 
friluftsplan om naturvärdet bedöms skadas. 

• Om hotad art  (kategori CR, EN, VU enligt rödlistklassning) finns inom eller i närheten av täkten och 
dess förekomst hotas av täktverksamheten. 

• Inom område som omfattas av landskapsbildskydd och värdet bedöms skadas.  

• Inom primär och sekundär skyddszon för grundvattentäkt eller inom grundvattenförekomst med stor 
grundvattentillgång.

• Inom primär skyddszon för ytvatten. 
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POTENTIELLA OMRÅDEN FÖR TÄKT
Utifrån ovanstående ställningstaganden har en 
värdering gjorts av de täktområden som identifierades 
som potentiella i kommunens Naturvårdsprogram 
1995. Områden som utifrån dagens bedömning 
inte längre pekas ut som lämpliga täktområden av 
kommunen är:

POTENTIELLA OMRÅDEN FÖR  
BERGTÄKTER:

Bryngelsrudmossen 
Ny avgränsning. Området ligger norr om Trossnäs bergtäkt 
där möjlighet för utvidgning av täktverksamheten kan 
finnas.

Smedstaberget  
Ny avgränsning. Området ligger norr om Sofiedal bergtäkt 
där möjlighet för utvidgning av täktverksamheten kan 
finnas.

Tolerudsberget  
Ny avgränsning. Området ligger norr om Mariebergs 
bergtäkt där ytterligare utvidgning av brytningsområdet 
kan finnas.

Humletorp 
En ytlig bergsförekomst med få omkringliggande värden 
eller bostäder, vilket gör att brytning kan vara lämpligt. 
Provtagningar visar på hög kvalitet för betongändamål, 
lägre för övriga. Finns dock indikationer på radioaktiv 
strålning i närheten, varpå ytterligare strålningsmätningar 
krävs.    

Utöver dessa områden ses potential i att fortsatt bryta 
material i närområdet till Nyeds-Hulteby bergtäkt och Rör 
bergtäkt.  

Trollsjöberget (berg) 
Pekas inte längre ut som lämpligt område för 
täkt med hänsyn till närliggande bostäder och 
naturvärden.

Vallargärdet (berg) 
Pekas inte längre ut som lämpligt område 
för täkt med hänsyn till närliggande bostäder 
och utvecklingspotential i närliggande 
bebyggelsestrukturer.

Blysjöberget (berg) 
Pekas inte längre ut som lämpligt område för 
täkt med hänsyn till närliggande bostäder, 
natur- och kulturmiljövärden.

Samtliga potentiella områden för 
grustäkt utgår till följd av kommunens 
ställningstaganden på sidan 25

Några av de områden som tidigare identifierats som 
potentiella för bergtäkt har vid en ny bedömning 
delvis ansetts fortsatt lämpliga för täktverksamhet, 
varpå fyra områden pekas ut i denna plan. De 
ställningstaganden som framgår på sidan 26-30 gäller 
i första hand och det är först om behov av ytterligare 
ballast av aktuell kvalitet kan redovisas som de 
potentiella områdena anses lämpliga. Kommunen 
kommer utvärdera ansökan om täkttillstånd både 
inom och utom dessa områden utifrån alla de 
övergripande ställningstagandena. Detta då mer 
information om områdena finns i en ansökan om 
täkttillstånd än vad som finns tillgänglig i detta 
skede. Avgränsningen av de potentiella områdena 
redovisas på karta på kommande sida. 

Tidigare identifierade potentiella områden för täkt-
verksamhet i kommunen stryks i och med denna plan.
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METOD FÖR VÄRDERING AV TÄKT
I arbetet med att ta fram en masshushållningsplan 
för Karlstads kommun har en metod tagits fram 
för att värdera och visualisera vilka motstående 
intressen som finns vid etablering av en täkt. 
Metodiken baseras på den metodik som SGU 
tagit fram i rapporten Metodbeskrivning för regional 
materialförsörjningsplanering (SGU 2015a).  

Det bör noteras att täkttillstånd prövas av 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och att 
det som framkommer i värderingsmetoden speglar 
Karlstads kommuns bedömningar av lämplig plats 
för täkt. Den vägledning som metoden ger vid 
handläggning av ansökningar kommer att vara en del 
av kommunens framtida yttranden för lokalisering 
av täkt.  

Konkret går metoden ut på att kommunen 
utifrån ställningstagandena i denna plan har 
specificerat kriterier, där förutsättningarna på 
en plats kan placeras in på fem olika nivåer av 
måluppfyllelse. Inom flera av de kriterier som tagits 
fram finns det aspekter som kommunen anser totalt 
utesluter en täkt på platsen, vilka redovisas på sidan 
28. Resultatet av värderingen enligt metoden kan 
presenteras i en så kallad värderos. En värderos ger 
en god överblick över hur olika faktorer berörs och 
olika lokaliseringar kan enkelt jämföras genom att 
lägga alternativen bredvid varandra. Måluppfyllelsen 
mäts i olika steg med ingen måluppfyllelse i mitten 
och stigande måluppfyllelse utåt i diagrammet. En 
stor ros har större måluppfyllelse och området är 
därmed bättre lämpat som täktområde än en ros 
med mindre yta.

Exempel på värderos för bergtäkt där de nio huvudrubrikerna i bedömningen framgår samt skalan från 1-5 där 
5 är högsta betyg för lämplighet för bergtäkt. Betyget 0 innebär att kommunen bedömer att täktverksamhet på 
platsen är uteslutet. 
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ASPEKTER VID BEDÖMNING AV TÄKT
Det finns tillfällen där det är motiverat att antingen 
öppna en ny täkt eller att förlänga ett tillstånd för 
brytning i befintliga täkter. Karlstads kommun får 
då yttra sig i frågan till miljöprövningsdelegationen 
på Länsstyrelsen Örebro som ansvarar för att pröva 
tillståndsansökningarna. Ovan redogör kommunen 
för sina ställningstaganden i fråga om behov och 
lokalisering av täkter. Nedan i tabell 4 beskrivs de 
planeringsfrågor som Karlstads kommun väger in i 

bedömningen och hur kommunen tolkar begreppen 
i ovanstående ställningstaganden. Dessa aspekter 
ingår i den metod för värdering av täkter som tagits 
i de ställningstaganden som beskrivs på föregående 
sida. Nio övergripande teman beskrivs tillsammans 
med specifika aspekter som vägs in i bedömningen.

Värden och intressen som nämns i genomgången 
av planeringsförutsättningarna finns även redovisade 
i karta 3-5 och 8-9 i denna plan.

Boende- och vistelsemiljö

En täkt kan innebära påverkan på bostäder, skolor, förskolor, vårdlokaler och även serviceverksamheter såsom exempelvis 
café, restaurang eller turism- eller fritidsverksamhet (ridskola, golfklubb, viktiga friluftsområden etc). Med boende- och 
vistelsemiljö menas här områden där människor bor och vistas och som på något sätt kan påverkas av en täktverksamhet. 
Antal bostäder eller förekomst av känsliga verksamheter och deras avstånd till täktens verksamhetsområde bedöms 
i förhållande till verksamhetens möjligheter att uppnå riktvärdena för buller enligt Naturvårdsverkets vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller (Naturvårdsverket 2015).
Närhet till bebyggelse Inom tätort och samt en radie om 500 m kring bostäder eller fritidshus är det av flera 

skäl olämpligt att anlägga en täkt på grund av bland annat buller, vibrationer, damm och 
säkerhet. Även inom en radie av 1000 meter från en tätort eller en samling av bostäder kan 
det av samma skäl vara svårt att anlägga en täkt. Vissa täkter kan även omfattas av Seveso-
lagstiftningen om de hanterar en viss mängd sprängmedel. Detta ställer krav på avstånd till 
andra verksamheter för att begränsa allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för 
människor och miljö vid en eventuell olycka.

Buller Bullerstörningar kan framförallt drabba boende men även serviceverksamhet, skolor, 
friluftsliv och djurliv kan påverkas negativt. Topografiska hinder i form av höjder är positivt 
eftersom det hindrar bullret från att spridas. En äldre bergtäkt, där berg har brutits och 
täkten därmed har kommit en bit ned i marken kan vara positivt ur bullersynpunkt, men en 
lokal analys behövs då bergväggar också kan reflektera ljud. Tiden på dagen som bullrande 
arbete vid täkten bedrivs kan vägas in och antingen skapa större störning, eller mindre 
beroende på omkringliggande funktioners verksamhet.

Damning Damningsstörningar kan drabba boende i närheten av en täkt och dem som bor längs 
vägen där materialet transporteras.

Tabell 4: Bedömningsaspekter vid tillståndsprövning av täkt i Karlstads kommun (kommunens bedömning)

Fortsättning tabell
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Kommunala planperspektiv

I 2 kap 1§ PBL anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.  Kommunens pågående och framtida planering 
för exploatering och stads-/landsbygdsutveckling är en faktor som ska beaktas vid bedömning av en täkt. Utveckling 
utpekad eller reglerad i översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser påverkar kommunens ställningstaganden, 
men även möjlig utveckling inom ett område som idag inte är planlagt men har ett strategiskt läge eller många 
boendekvaliteter kan vägas in i bedömningen.  
Översiktsplan med 
fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och redovisar 
kommunens ställningstaganden kring den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden i kommunen. I översiktsplanen redovisas kommunen strategiska 
utvecklingsområden för såväl bostäder som verksamheter, infrastruktur, friluftsliv etc. 
I översiktsplanen pekas även avvägda begränsningar samt markområden för olika 
intressen ut. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen kan också omfatta 
fördjupningar och tillägg i olika geografiska områden och sakfrågor som kan innebära 
begränsningar för täkter.

Detaljplaner och 
områdesbestämmelser

Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa är juridiskt bindande och reglerar de ramar 
som gäller för byggnation på en plats. Detaljplanen är bindande vid prövning av lov och 
ska enligt lag tas fram på alla platser där behovet finns av att pröva markens lämplighet 
för tänkt bebyggelse i ett större sammanhang  (PBL 4 kap 2§). Finns en detaljplan innebär 
det en rättighet  för markägaren att genomföra planlagd åtgärd inom en viss tidsperiod, 
en genomförandetid. Detaljplanens bestämmelser gäller dock tills planen ändras eller 
upphävs. Detta kan påverka förutsättningarna att bedriva en täkt inom eller i anslutning till 
detaljplanelagt område.  

Bygglov Bygglov är den slutliga prövningen av en ny byggnads lämplighet och gäller som en rättighet 
i två år. Detta kan spela in vid täktprövning om bebyggelse finns i närheten av platsen i 
fråga.   

Elektromagnetisk strålning Det finns människor som är känsliga mot elektromagnetisk strålning, så kallade 
elöverkänsliga. Kommunen har i översiktsplanen pekat ut områden som är lämpliga för 
lokalisering av bostäder för elöverkänsliga personer. Detta intresse ska vägas mot andra vid 
prövning av markanvändningen inom de utpåekade områdena med låg strålning.  

Fortsättning tabell



36

Brytning, kvalitet och transport

Kort avstånd från täkt till avsättningsort är en viktig utgångspunkt vid lokalisering av en täkt, dels ur ett ekonomiskt 
perspektiv men framför allt med tanke på energiåtgång och miljöbelastning. Exempelvis bostäder, vistelsemiljöer, 
vattendrag, natur- eller kulturvärden kan påverkas av damm och/eller buller längs transportvägen (från täkt till närmaste 
läns-/riks- eller europaväg). Grus som vägbeläggning på tillfartsväg till täkt är sämre ur damningssynpunkt. Behöver lång 
väg anläggas fram till en befintlig fungerande väg anses det vara negativt då ytterligare resurser och ingrepp i naturen 
krävs jämfört med om befintliga vägar kan utnyttjas i hög grad.

Geologisk kvalitet för avsett ändamål som exempelvis betong- och vägframställning är en mycket viktig faktor vid 
anläggande av täkt. Utgångspunkten vid bedömning är att det endast är meningsfullt att öppna ny täkt om materialet 
håller god kvalitet för betong-, väg och/eller järnvägsändamål eller har andra särskilda egenskaper som det finns ett 
samhälleligt behov av (så kallad specialsten eller specialsand). 

För att tillåta nyetablering av täkt i ett tidigare opåverkat område krävs också att materialet inte på ett tillfredsställande 
sätt kan erhållas på annan plats och att det aktuella området därför är lämpligt för ändamålet.
Transportavstånd Avstånd mellan täkt och tänkt avsättningsort är en viktig fråga att utvärdera. Vilket 

avstånd som kan anses lämpligt är beroende av vilken kvalitet materialet har. En mycket 
hög och ovanlig kvalitet eller särskilda egenskaper hos materialet kan motivera ett längre 
transportavstånd, medan mer vanligt förekommande kvaliteter ofta inte är ekonomiskt eller 
miljömässigt försvarbart att transportera längre än 30 km.

Transportsätt Transport kan ske med lastbil, tåg eller båt. Om tåg eller båt kan användas vid transporter 
till och från bergtäkt värderas det som att verksamhet vid bergtäkten är mer fördelaktigt ur 
ett transportperspektiv än om endast lastbilstransporter kan användas.

Tillgänglighet Tillgänglighet innebär att man utvärderar om det finns någon fungerande anslutningsväg 
från täkt till befintlig väg, vägstandard, genomfart genom bebyggelse och tillgång till hamn 
eller järnväg. Längre avstånd från en befintlig väg kan vara negativt då kostnaden och 
ingreppet i naturen för att anlägga en utfartsväg blir stor. God tillgänglighet där transporter 
lätt kan ske värderas högt.

Materialegenskaper och 
kvalitet

Bergets kvalitet och egenskaper för avsett ändamål väger tungt i bedömningen av täktens 
lokalisering. För betongframställning eller ballast för väg/järnväg kan en indikation på 
kvaliteten ses i SGU:s kartvisare för ballast. Klass 1 värderas högst och klass 4 värderas 
lägst enligt de kriterier som framgår i informationsrutan på sidan 14 i denna plan. Det 
är här viktigt att komma ihåg att kvalitetsklassningen av berggrundens lämplighet för 
betongändamål inte är gjord inom Karlstads kommun, något som är av väsentlig betydelse 
för att ersatta naturgrus med alternativa material. För att få en god kunskap om detta 
krävs ytterligare undersökningar. För mer detaljerad information om bergarters egenskaper 
hänvisas till SGU:s rapport Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material 
(SGU 2014–04347). 

Behov En förutsättning för att det ska vara motiverat att bedriva en täkt är att det ska finns ett 
samhälleligt behov av den typ av material som går att bryta i täkten. Vid bedömning av behovet 
vägs både kvalitet och brytbar mängd in samt uppskattat behov inom avsättningsområdet 
och huruvida det material som behövs kan tillgodoses eller ej av material från redan 
tillståndsgivna täkter inom ett rimligt avstånd. I kriterierna lyfts 10 år som en överskådlig 
tid att bedömma ett behov av materialet, men en avvägning bör göras mot den tidshorisont 
som tillståndsgivna täkter med liknande materialegenskaper har.

Etablering Nyetablering av en täkt innebär oåterkalleliga ingrepp i naturen. Befintlig täkt är att föredra 
framför nyetablering.   

Fortsättning tabell
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Friluftsvärde

Ett områdes friluftsvärde handlar dels om områdets naturgivna och skapade förutsättningar för friluftsliv, dels om hur 
tillgängligt och välbesökt området är av människor.  Med friluftsliv menas enligt Naturvårdsverkets definition ”vistelse 
utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. 

Friluftsvärdet kan påverkas av täktverksamhet direkt genom att mark med friluftsvärde tas i anspråk eller indirekt genom 
störningar i närliggande område i form av buller, förändrad landskapsbild med mera. Påverkan på naturturism och 
besöksnäringsverksamhet ingår i bedömningen av täktens påverkan på friluftsvärdet. Bedömning kring störning görs 
från fall till fall där exempelvis verksamhet vid olika tider på dygnet kan vara en förmildrande faktor. 
Riksintresse friluftsliv Riksintresse för friluftslivet innebär att området har så stora friluftsvärden på grund av 

särskilda natur- och/eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är 
attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, det vill säga att 
det har turistiskt intresse. Vidare är områden av riksintresse för friluftsliv områden som är 
viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket. Åtgärder vid 
anläggning av täkt får inte göras som kan innebära risk för påtaglig skada på ett riksintresse. 

I Karlstads kommun finns riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap i miljöbalken för Norra 
Vänernskärgården, Brattforsheden och Klarälvsbanan. Riksintresse för kustturism och 
friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken finns för Vänern med öar och strandområden, se karta 9 
sidan 43. 

Friluftsanläggningar Friluftsanläggningar är till exempel skidspår, elljusspår, vandringsleder, gångstråk, 
motionscentraler, rastplatser med mera. Beroende på hur friluftsanläggningen är utformad 
kan en täkt ge mer eller mindre störningar vid besök vid friluftsanläggningen.  

Frilufts- och 
närströvområden enligt 
Karlstads kommuns 
naturvårds- och friluftsplan

Friluftsområden och närströvområden som finns inom kommunen redovisas i Naturvårds- 
och friluftsplan för Karlstads kommun, Del 3 – Värdefulla naturområden. Friluftsområden 
definieras som områden som har besökare från många delar av kommunen och ofta har 
de också ett besöksvärde för turister. Närströvområden ligger nära bostadsbebyggelsen 
och nyttjas främst av dem som bor på promenadavstånd från området, det vill säga 
attraktionsvärdet är främst lokalt. Det finns inget generellt juridiskt skydd för områden som 
pekas ut i kommunens naturvårds- och friluftsplan.  

Övriga rekreationsområden Rekreationsområden är områden där man i naturen kan bedriva avkopplande aktiviteter 
som främjar återhämtande av krafter, till exempel motion, skogspromenader, fiske, jakt mm. 
I detta sammanhang definieras rekreationsområden som områden av värde för rekreation 
som inte är av riksintresse för friluftslivet och inte finns utpekade som friluftsområden 
eller närströvområden i Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun, Del 3 – 
Värdefulla naturområden. Oftast saknas anläggningar för friluftsliv i dessa områden. Om 
täktverksamhet bedrivs i närheten av sådana områden försämras möjligheten till rekreation. 

Fortsättning tabell
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Kulturmiljövärde

Begreppet kulturmiljö har definierats av Riksantikvarieämbetet i myndighetens  Vision för kulturmiljöarbetet 2030: 
”Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den fysiska miljön. Kulturmiljö är 
hela den av människor påverkade miljön som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. 
En kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen.” 
Kulturmiljövärden har att göra med både vår upplevelse av den fysiska miljön och vilka kunskaper den kan förmedla, 
exempelvis om tidigare generationers liv och leverne.    
Fornlämningar Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till 

exempel vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. Från och med 
den 1 januari 2014 gäller också att en lämning ska ha tillkommit före 1850 för att omfattas 
av fornlämningsskyddet.

Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Enligt lagen är det förbjudet att 
förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning men i vissa fall kan Länsstyrelsen 
ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Fornlämningar har ett automatiskt skydd genom 
Kulturmiljölagen. Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan 
att det behövs något myndighetsbeslut om det. Lagskyddet gäller även för markområdet 
runt lämningen, och områdets storlek beror på fornlämningens betydelse och karaktär. En 
boplats har till exempel ett större skyddsområde än en milsten vid vägkanten.

Riksintressen 
kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljö innebär att nationellt värdefulla kulturmiljöer identifierats vilka 
ska skyddas mot påtaglig skada. Dessa miljöer kan påverkas negativt av täktverksamhet 
huvudsakligen genom buller, damm, förändrad landskapsbild. Kulturmiljöer kan även 
innefatta värden som påverkas på distans genom exempelvis en förändrad landskapsbild.

I Karlstads kommun finns riksintresseområden för kulturmiljövård enligt 3 kap miljöbalken i 
form av Segerstad, Karlstads stadskärna, Alsterdalen och Väse – Ve, se karta 9 på sidan 43.  

Regionala 
kulturmiljövärden

Kulturmiljöer i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland ska betraktas 
som allmänt intressanta enligt 3 kap 6§ miljöbalken och beaktas i planering och lovgivning. 

Kulturmiljövärden enligt 
PBL

Byggnader och miljöer som redovisas i inventeringarna Kulturhistorisk inventering i 
Karlstads kommun 1976-1978, Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun från 1984 
samt i kommunens kulturmiljöprogram ska betraktas som särskilt värdefull bebyggelse 
enligt 8 kap 13 § PBL. Kulturmiljöprogrammet ersätter successivt de äldre inventeringarna. I 
dagsläget omfattar kulturmiljöprogrammet Karlstads tätort medan de äldre inventeringarna 
gäller för kommunens övriga tätorter samt landsbygden. Värdefulla byggnader och miljöer 
kan omfattas av skydd i gällande detaljplaner

Kulturreservat Kulturreservatets syfte är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturlandskap. 
Detta innefattar såväl kultur- som naturvärden; byggnader, anläggningar, lämningar och 
marker. Även specifika verksamheter, traditioner och kunskaper kan anses bevarandevärda 
och skyddas av ett kulturreservat i enlighet med miljöbalken. I Karlstads kommun finns idag 
ett kulturreservat - Brattforshedens krigsflygfält, beläget mellan Molkom och Filipstad vid 
kommungränsen i nordöst.

Byggnadsminnen Byggnadsminnen är lagskyddade byggnader, miljöer och anläggningar av särskilt 
kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnena spänner över en lång tidsperiod, från medeltida 
borgar till modern bebyggelse. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som 
har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera 
människors rätt till en viktig del av sitt kulturarv. För att reglera hur det kulturhistoriska 
värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne. Det finns 
två typer av byggnadsminnen, enskilda byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen (SFS 
1988:950) och statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen 
(SFS 1988:1229). 
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Landskapsbild 

Kategorin innefattar en bedömning av landskapsbilden i aktuellt område samt hur nära och synligt området ligger i 
förhållande till områden med landskapsbildsskydd. Avverkning som kan komma att göras i samband med täktverksamhet 
och vägbyggnation vägs in i bedömningen. 
Landskapsbildsskydd Landskapsbildsskydd är en gammal form av skydd för landskapsbilden med stöd av 

naturvårdslagen § 19 i dess lydelse före 1 januari 1975. Skyddsformen förordnades av 
Länsstyrelsen för vissa områden för att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar 
som kunde påverka landskapsbilden negativt. Även om begreppet inte finns i den nu 
gällande miljöbalken gäller fortfarande bestämmelserna i de berörda områdena så länge 
det inte fattats beslut om något annat. Inom olika landskapsbildskyddsområden gäller ofta 
olika bestämmelser. 

Landskapsbild Landskapsbilden är beroende av vegetation, topografi och markanvändning i området. 
Underliggande påverkas landskapsbilden av berggrund och jordarter.  

Naturvärde

Områden med höga naturvärden är områden som utgör eller har förutsättningar att utgöra livsmiljö för ett stort antal 
arter alternativt för någon/några arter som missgynnats i landskapet i övrigt. Det rör sig ofta om områden som är relativt 
opåverkade av ingrepp eller onaturliga störningar, naturliga eller kulturskapade naturtyper med lång kontinuitet som 
fått utvecklas utan betydande avbrott, exempelvis naturskogar, orörda mossar och naturbetesmarker eller särskilt 
variationsrika områden.

Konflikter mellan täktverksamhet och naturvård kan uppstå av flera anledningar så som exempelvis biotopförlust, buller, 
damm eller hydrologisk påverkan. Vid ianspråktagande av nya markområden för täktverksamhet bör inventeringar 
utföras med stöd av den svenska standard som är framtagen för ändamålet, SS 199000:2014 eller liknande. Skyddade 
områden ska identifieras och försiktighetsmått gentemot dessa ska redovisas i ansökan om täktverksamhet. Det bör 
även undersökas om området kan hysa förekomst av fridlysta och hotade/rödlistade arter. Vid exploatering av större 
områden bör det även redovisas hur åtgärden kan komma att påverka den gröna infrastrukturen i landskapet.
Riksintresse för naturvård Ett område kan av Naturvårdsverket pekas ut som riksintresse för naturvården om det 

särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och kulturlandskapets utveckling eller är ostört 
och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan vara av särskilt stort intresse också 
därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller arter, exempelvis ett rikt 
fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör området värdefullt 
för förståelsen av naturen. Områden som redovisas som riksintressen för naturvården 
ska ha få motsvarigheter i regionen, i landet eller internationellt på grund av särskilt höga 
naturvärden. Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Se utbredning av riksintressen 
för naturvården i karta 9 på sidan 43. 

Natura 2000-område Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om 
de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna. Inom naturvården 
utgör Natura 2000 EU:s viktigaste bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden. 
Natura 2000 baseras på två lagtexter:  

Fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/CEE av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar).  

Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/CEE du Conseil av den 21 maj 1992 om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter).  

Om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” inom ett Natura 
2000-område krävs tillstånd (7 kap 27-29§§ miljöbalken). 

Fortsättning tabell
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Naturreservat Naturreservat är områden som skyddas långsiktigt med stöd av 7 kap miljöbalken. Vid 
bildandet av ett naturreservat fastställs syftet med just det reservatet, vilket kan vara 
människors friluftsliv likväl som att skydda en viss naturtyp eller livsmiljön för någon eller 
några specifika arter. Varje naturreservat får sina egna föreskrifter och sin egen skötselplan 
som utformas utifrån syftet och anpassas till vad som behövs för att bevara och utveckla 
värdena i just detta område.  Länsstyrelsen eller kommunen kan besluta om bildande av 
naturreservat. Den instans som bildat reservatet kan lämna dispens från föreskrifterna. 

Biotopskydd Biotopskyddsområden är upprättade för att skydda små biotoper och livsmiljöer och innebär 
ett juridiskt skydd enligt 7 kap miljöbalken. Inom biotopskyddsområden får inte verksamhet 
bedrivas som kan skada naturmiljön. Att anlägga en täkt inom ett biotopskyddsområde 
kräver dispens från den som beslutat om biotopskyddsområdet, vilket kan vara 
Skogsstyrelsen eller kommunen gällande biotoper i skogslandskapet och länsstyrelsen 
eller kommunen gällande biotoper i andra naturtyper. Några biotoptyper, exempelvis alléer, 
småvatten i jordbrukslandskap och åkerholmar, omfattas av generellt biotopskydd och är 
skyddade i hela landet. 

Naturvårdsområde Naturvårdsområde är en äldre form av områdesskydd som bildades enligt den 
tidigare naturvårdslagen. När miljöbalken ersatte naturvårdslagen försvann begreppet 
naturvårdsområde. Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska därför 
enligt miljöbalken anses vara jämställda med naturreservat. I Karlstads kommun är 
Brattforsheden det enda befintliga naturvårdsområdet. 

Strandskydd Generellt strandskydd gäller för land- och vattenområden inom 100 meter från strandlinjen. 
Länsstyrelserna har dock möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 meter. Dispens 
från strandskyddet kan lämnas av länsstyrelsen inom statligt skyddade områden och av 
kommunen inom övriga områden. 

Värdefulla naturområden 
enligt Karlstads kommuns 
naturvårds- och friluftsplan 

Områden med kända höga naturvärden redovisas på en karta med tillhörande beskrivningar 
i Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun, Del 3 – Värdefulla naturområden. 
De värdefulla områdena har klassats i tre klasser; klass 1- högsta naturvärde (nationellt 
intresse), klass 2 - mycket högt naturvärde (regionalt intresse), klass3 - högt naturvärde 
(lokalt intresse). Det finns inget generellt juridiskt skydd för områden som pekas ut i 
kommunens naturvårds- och friluftsplan.  

Sumpskogsinventering Skogsstyrelsen har tolkat flygbilder och pekat ut områden med skogsbevuxna våtmarker. 
Våtmarker har generellt höga naturvärden, men områdena i denna inventering är inte 
fältbesökta, vilket gör att områdenas egentliga naturvärde inte är fastställt. Det finns inget 
generellt juridiskt skydd för sumpskogsobjekt.  

Naturvårdsavtal Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som kan tecknas mellan markägare och staten 
genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna. Även kommuner kan teckna naturvårdsavtal. 
Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de naturvärden som redan finns. 
I avtalet regleras hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas, och vilken ersättningen är. 
Naturvårdsavtal kan tecknas såväl för områden som behöver utvecklas fritt som för sådana 
där det behövs en naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas. 
Naturvårdsavtal gäller för en begränsad tid som framgår av avtalet och kan vara maximalt 
49 år. 

Fortsättning tabell
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Skyddsvärda arter Bedömningen ska ta hänsyn till förekomst av rödlistade arter (enligt ArtDatabanken) eller 
förekomst av arter som finns listade i bilaga 1 till artskyddsförordningen och har beteckningen 
B, P, N eller n. Artuppgifter äldre än 1980 inkluderas inte. Utöver direkt störning på platsen  
kan även buller medföra störning på längre avstånd för olika djurarter. I bedömningarna 
av täkterna har hänsyn tagits till om arter har fast växtplats (kärlväxt, mossa eller dylikt) eller 
om den störs på ett större avstånd (exempelvis fåglar som häckar en bit från täktområdet). I 
många fall finns det inga artinventeringar gjorda och inga artuppgifter har rapporterats från 
de berörda områdena. En inventering av relevanta artgrupper bör därför alltid genomföras 
inför beslut om täktverksamhet. 

Geovetenskapligt värde 
(grus)

En bedömning av grusförekomsternas geovetenskapliga värde redovisas exempelvis i 
SGU:s kartvisare, I Värmland bygger redovisningen på Länsstyrelsen Värmlands rapport 
1992:10 Grusinventering i delar av Värmlands län. Vid bedömning av det geovetenskapliga 
värdet beaktades  förekomstens mångformighet, orördhet, ostördhet, representativitet, 
raritet, tillgänglighet, framkomlighet, storlek och forsknings- och undervisningsintresse. 
Sedan denna inventering har dock kunskapsläget och metoder för bedömning av det 
geovetenskapliga värdet utvecklats, varpå värderingen av det geovetenskapliga värdet ska 
aktualiseras vid en eventuell ansökan om täkttillstånd.  

Grundvatten

En av de viktigaste frågorna vid lokalisering av täkt är påverkan på förutsättningarna för framtida dricksvattenförsörjning.  

Grundvattenförekomst Närhet till grundvattenförekomst bedöms negativt för täkten eftersom föroreningar 
från verksamheten kan spridas till grundvattnet. Påverkan har bedömts beroende på 
förekomstens tillgång på grundvatten och avståndet till grundvattenförekomsten (inom 
1000 m från täkten) samt om grundvattenförekomsten används för vattenförsörjning. 
Grundvattenförekomst är en avgränsad volym grundvatten i jord eller berg med goda 
förutsättningar för grundvattenutvinning. De grundläggande kvalitetskraven inom 
vattenförvaltningen (EU:s ramdirektiv) är att alla vattenförekomster ska uppnå minst god 
grundvattenstatus (kemisk och kvantitativ status).

Vattenskyddsområden Alla vattentäkter som försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer än 10 m3/dygn 
ska skyddas med vattenskyddsområden. Den målsättningen finns bland annat i miljömålet 
”Grundvatten av god kvalitet” samt i EU:s ramdirektiv för vatten. Miljömålen är just mål och 
inte lagligt bindande. Inom EU:s ramdirektiv för vatten är kravet på vattenskyddsområden 
däremot ett tvång. Ett skyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner beroende på vattnets 
rinntid till uttagspunkten. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast uttagspunkten.  
Brytning av material under grundvattenytan utgör enligt SGU en vattenverksamhet som ska 
bedömas efter 11 kap. i miljöbalken. Inom vattenskyddsområden bör materialtäkt med 
brytning under grundvattennivå inte ske. 

Stora grundvattentillgångar Områden där grundvattnet idag inte används för vattenförsörjning men som i framtiden 
kan vara en viktig resurs bör beaktas i planeringen. Det vill säga förekomster med stora 
grundvattentillgångar bör undvikas. Intresset tas med för att förebygga framtida konflikt. 

Ytvatten

Närhet mellan täkt och öppet vatten i form av sjö, älv eller bäck bedöms negativt eftersom föroreningar från verksamheten 
kan spridas i vattendraget samt att finmaterial kan orsaka grumling som i sin tur kan skada flora och fauna i vattnet. 
Påverkan kan dock i regel minskas med sedimentationsdammar och olika slags reningsanläggningar. Påverkan bedöms 
beroende på avståndet till vattendraget. Finns kända naturvärden i ytvattnet bedöms de under naturvårdsintresse. 
Är ytvattnet en ytvattenförekomst är lämpligheten för täkt låg. Ytvattenförekomst är enligt vattenförvaltningen (EUs 
ramdirektiv) en avgränsad och betydande vattenförekomst som till exempel en sjö, ett magasin, en å, flod. Bedömningen 
görs utifrån de ytvatten som syns i ekonomiska kartan. 
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I detta kapitel redovisas åtgärder och råd för ökad 
masshushållning inom Karlstads kommun. Råden 
riktas till kommunens egna utförande förvaltningar 
och övriga aktörer som bedriver projekt där massor 
uppstår. Som bilaga till denna masshushållningsplan 
beskrivs vanligt förekommande massor inom 
kommunen tillsammans med hur kommunen idag 
hanterar dessa. Först en genomgång av den styrande 
lagstiftningen vid återanvändning av massor. 

LAGSTIFTNING VID ÅTERANVÄNDNING AV 
MASSOR
Vid hantering av massor kan flera olika lagstiftningar 
komma att beröras vilket en introduktion ges till i 
avsnittet på Styrande lagstiftning på sidan 10 i denna 
plan. Vid återanvändning av massor avgör särskilt 
frågan om de massor som uppkommer klassas 
som avfall eller inte och förehavandet regleras 
i avfallsförordningen. Definitionen av avfall är 
baserad på EG:s avfallsdefinition och att praxis 
från EG-domstolen är bindande för Sverige. 
Avfallsdefinitionen har implementerats i svensk 
lagstiftning i 15 kap. 1 § 1:a stycket miljöbalken:  

Med avfall avses varje föremål eller ämne som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med. Tolkningen av ”göra sig av med” är det 
som avgör om något ska ses som avfall eller inte. 
Miljööverdomstolen har i dom den 14 januari 2014 i 
mål nr M 6274-13, i en prövning rörande hantering 
av schaktmassor, fastslagit att terrängmodellering, 
som enbart syftar till att omhänderta massorna, 
motsvarar att göra sig av med massorna och innebär 
att de ska betraktas som avfall (Svea Hovrätt, Dom 
i mål M 6274-13, sid 7). I domen har bedömts att 
det inte förelåg något självständigt ändamål med 
terrängmodelleringen och att jordmassorna inte 
kom till nytta som ersättning för annat material. 
Massorna kunde därför heller inte anses vara en 
biprodukt (SGI, 2019).   

All återanvändning av massor eller avfall ska ha 
ett tydligt syfte och massan eller avfallet ska vara 
lämplig för ändamålet. 

Återvinning av schaktmassor som inte är 
avfall.  
Om massorna inte betraktas som avfall gäller 
inte prövningsplikt för återvinningen utan de kan 
återanvändas direkt på den plats där grävningen 
utfördes. Detta inträffar oftast inom ett projekt där 
uppkomna massor inom en rimlig tidsrymd kan 
återanvändas i projektet, om massorna motsvarar ett 
behov som annars hade funnits av externa massor. 
Detta kräver dock att det inte finns några misstankar 
om föroreningar.

Återvinning av massor som klassas som 
avfall 
Återvinning av schaktmassor som betraktas som 
avfall kan beroende på mängder, föroreningsnivåer 
och val av plats bli anmälnings- eller 
tillståndspliktigt enligt miljöprövningsförordningen. 
Tillsynsmyndigheten bör kontaktas för rådgivning. 
Anmälan till kommunen är den enklaste formen 
av prövning. I Karlstads kommun ska en anmälan 
till kommunens miljöförvaltning lämnas minst sex 
veckor innan verksamheten startar. Om tillstånd krävs 
från miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen 
inleds en sådan prövningsprocess med ett samråd 
med alla som kan beröras av verksamheten. Det tar 
i allmänhet över sex månader att erhålla ett tillstånd 
och verksamheten får inte starta innan tillståndet 
erhållits (SGI, 2019).   

Deponering av schaktmassor 
Massor som inte kan återanvändas inom projekt 
eller har för höga föroreningshalter transporteras 
till en deponi. Klassning av massor som är avfall 
sker genom provtagning med mera. Massorna 
transporteras därefter till en deponi med tillstånd 
att ta emot aktuella massor. Massor med hög halt 
av organiskt avfall behandlas genom kompostering 
alternativt förbränning. 

4. RÅD FÖR MASSHUSHÅLLNING
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ÅTGÄRDER FÖR MASSHUSHÅLLNING
För att på ett strategiskt sätt kunna jobba med masshantering i kommunen och närma sig massbalans har 
ett antal nyckelåtgärder identifierats under processen att ta fram masshushållningsplanen.  Till stor del 
handlar dessa om att fortsätta utvecklingen av de interna processerna inom projekt i kommunen, men 
också att erbjuda ett förbättrat stöd till övriga exploatörer inom kommunen vid massöverskott. 

1. Regelbundna interna masshanteringsmöten med alla byggledare och projektledare samt representant 
från planavdelningen och miljöförvaltningen.   
Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

2. Utse en byggledare med ansvar för att samordna behov av massor och matcha med överskott i projekt. 
Bör även fungera som kontaktperson för externa exploatörer som har överskottsmassor. 
Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

3. Kunskapsspridning kring möjligheter till återanvändning av byggbara och ej byggbara massor hos 
nyckelgrupperna:

 » Planerare
 » Projektledare 
 » Byggledare
 » Exploatörer
 » Allmänhet  

Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

4. Kartlägg platser med behov för återanvändning av massor. 
Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

5. Skapa rutiner för att undvika spridning av främmande invasiva arter vid masshantering (se vidare sidan 
47). 
Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

6. Utred plats för inert deponi inom Karlstads kommun. 
Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

7. Redan i detaljplaneskedet analysera vilka massor som kan tänkas uppkomma och finnas behov av. 
Ansvarig förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen

8.  Undersök hur långt massor som längst bör transporteras i syfte att återanvända.   
Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

9.  Säkerställ att inte naturgrus efterfrågas i kommunens egna projekt där ersättningsmaterial finns 
Ansvarig förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen
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RÅD FÖR ÅTERANVÄNDNING AV MASSOR 
Kommunen uppmanar till återanvändning av massor 
som uppkommer vid projekt och ambitionen är att 
återanvända så mycket som möjligt med hänsyn till 
hälsa och miljö, lagen om offentlig upphandling och 
fri konkurrens. För att återanvändning av massor ska 
vara möjligt finns en rad aspekter som bör beaktas: 

• I bygg- och anläggningsprojekt bör materialet 
sorteras så mycket som möjligt från början, 
även i små projekt.  

• Anmälan om återanvändning av massor kan 
krävas, kontakta miljöförvaltningen för vidare 
information.  

• Om avfallsmassor behöver krossas, siktas eller 
på annat sätt bearbetas mekaniskt krävs anmälan 
eller tillstånd. Detta gäller även sortering av 
avfallsmassor beroende på mängd. Kontakta 
miljöförvaltningen för mer information. 

• Vid utfyllnad i vattenområde krävs anmälan 
eller tillstånd om vattenverksamhet. 

• Vid utfyllnad som kan påverka naturmiljö kan 
samråd med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller 
försvarsinspektör krävas enligt miljöbalken 12 
kap 6 §.  

• Tänk på att mellanlagring av avfallsmassor 
kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt, 
beroende på hur stora mängder det handlar 
om. Kontakta miljöförvaltningen för mer 
information. 

• Massor kan behöva analyseras för att veta 
hur de ska klassificeras. Vad analyserna ska 
omfatta beror på tidigare markanvändning 
och på vad massorna ska användas till. Tänk 
på att kontrollera historiken för de massor 
som ligger på platsen sedan tidigare, de kan 
ha flyttats dit från något område med annan 
föroreningshistorik.  

• Massor med föroreningshalter över nivå för 
mindre än ringa risk (enligt Naturvårdsverkets 
handbok 2010:1) kan i vissa fall återanvändas 
inom kommunen. Detta förutsätter att 

platsen där massorna ska återanvändas är en 
lämplig plats. Anmälan om återanvändning av 
massor måste alltid upprättas och skickas in 
till miljöförvaltningen om föroreningshalten 
överskrider nivån för mindre än ringa risk. 

• Massorna ska vara tekniskt lämpliga för sitt 
ändamål och ha ett tydligt syfte. Det ska 
exempelvis finnas behov av en bullervall för 
att massor ska kunna återanvändas till detta 
ändamål utan att bli klassat som deponi.  

• Fundera över om aktuell masstyp är mest lämplig 
för tänkt återanvändnings syfte. Kontakta 
samordnande byggledare för avstämning kring 
om det finns andra pågående projekt där massor 
uppkommit som passar bättre.  

• Var aktsam för vilken vegetation som finns på 
ursprungsplatsen innan markarbeten påbörjas, 
detta för att förhindra spridning av invasiva  
främmande arter (se avsnitt Invasiva främmande 
arter på kommande sida) 

• Tänk på att marklov och strandskyddsdispens kan 
krävas. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 
för mer information. 

MÖJLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR 
EJ BYGGBARA MASSOR 
Nedan listas möjliga användningsområden för 
så kallade ej byggbara massor, vilka är de som 
oftast inte kan återanvändas direkt inom det egna 
projektet. Det rör sig i Karlstadsområdet oftast om 
lera. Det finns behov av att identifiera och peka ut 
platser där ej byggbara massor kan återanvändas. 
Detta skulle kunna vara ett viktigt stöd i att direkt 
kunna nyttogöra massor som uppkommer.

Viktigt att tänka på är att anmälan om 
återanvändning eller lagring av massor eller avfall 
kan krävas, kontakta miljöförvaltningen för vidare 
information.

• Återställande av täkter. När en täktverksamhet 
avvecklas kan det ibland finnas behov av massor 
för att återställa platsen. När en täktverksamhet 



47

avslutas ska innehavaren av täkttillståndet 
planera efterbehandlingsåtgärder i samråd 
med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
för en täkt kan vara miljöförvaltningen eller 
länsstyrelsen. Kontakta miljöförvaltningen för 
mer information. 

• Sluttäckning av deponier. Ett behov av 
material för att sluttäcka äldre deponier finns 
identifierat i kommunens avfallsplan. I vissa 
fall kan även sortering av massor lämpligen 
ske på platsen, där material som är lämpligt att 
täcka med sorteras ut från det som har högre 
föroreningshalter. Detta kan ge en positiv 
bieffekt att den tidigare deponin förbelastas 
innan slutlig täckning sker. Denna metodik 
skulle främst kunna gälla de många småprojekt 
som är svåra att hantera annars, innehållande 
2-3 lastbilslass. Sluttäckning av deponier ska 
anmälas till tillsynsmyndigheten. Kontakta 
miljöförvaltningen för mer information. 

• Bullervallar. I lägen där det finns ett identifierat 
behov av bullerskydd kan lämpligen lera från 
andra bygg- och anläggningsprojekt användas.  

• Översvämningsskydd. I lägen där det finns 
ett identifierat behov av översvämningsskydd 
kan lämpligen lera från andra bygg- och 
anläggningsprojekt användas.  

• Landskapsskulptering (tex. pulkabackar). Vid 
bostadsbyggande uppmuntras att återanvända 
massor till att skapa varierade gårdsmiljöer.  

Invasiva främmande arter 
Vid återanvändning av massor är en mycket viktig 
fråga hur spridning av invasiva främmande arter 
kan förhindras. Invasiva växtarter har en hög 
spridningsbenägenhet, och kan vid återanvändning 
av massor från platser där växterna förekommit ta 
över floran på nästa plats. Att arterna är främmande 
betyder att de inte förekommer naturligt i Sverige, 
utan har förts hit med eller utan avsikt och riskerar 
att slå ut våra inhemska arter. Exempel på en invasiv 
främmande art som fått stor spridning i Sverige 
senaste årtiondena är blomsterlupin. I kommunen 

ska en förstudie inledas med syfte att ta fram rutiner 
och riktlinjer för hur man vid återanvändning av 
massor undviker att tillförda massor som innehåller 
fröer eller andra spridningsbenägna delar från 
invasiva arter. Även sätt att hantera eventuellt 
inkommande invasiva främmande arter och rutiner 
som säkerställer att invasiva arter inte sprids med 
den utgående jordprodukten efterfrågas. Under 
arbetet med masshushållningsplanen har ett antal 
åtgärder identifierats som kan vara ett led i att stoppa 
spridningen av invasiva arter: 

• Inför rutiner på kommunens 
masshanteringsstationer kring att fråga efter 
ursprungsplatsens vegetationsbild innan 
massor tas emot för att undvika att invasiva 
främmande arter kommer in på området.  

• Sprid kunskap om invasiva främmande 
arter på masshanteringsstationerna och 
bland exploatörer. Identifiera de vanligast 
förekommande arterna och gör enkla 
identifikationsbeskrivningar.  

• Säkerställ i upphandlingar av utförande 
exploatör eller entreprenör att frågan om 
förebyggande arbete kring invasiva främmande 
arter finns med. I de fall det är aktuellt ska 
det i förfrågan framgå att entreprenören 
innan arbete påbörjas ska beskriva hur 
entreprenadarbetena kan bedrivas för att 
förhindra spridning av invasiva arter. Antingen 
som en del av den miljöplan som alltid ska 
lämnas in eller som en egen åtgärdsplan.

FÖRSLAG TILL KRAV VID BYGG- OCH AN-
LÄGGNINGSPROJEKT 
Kommunen kan ställa krav på entreprenör i 
samband med bygg- och anläggningsprojekt. 
Följande krav kan sättas upp i förfrågningsunderlag 
till entreprenör: 

• Vid större projekt. En tillfällig 
masshanteringsstation kan med fördel etableras 
på plats inom större projekt. Transportbehovet 
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minskar om exempelvis krossning och sortering 
kan ske direkt på platsen. För att möjliggöra detta 
krävs en anmälan till miljöförvaltningen och 
vid större stadsutvecklingsprojekt kan behovet 
vägas in redan i detaljplaneskedet genom att 
mark ges två markanvändningsbestämmelser, 
där platsen för masshanteringsstationen senare 
övergår till annan användning.

• Vid massunderskott. Där så är möjligt ska 
massbalans vara utredd innan upphandling 
av entreprenör utförs. Vid behov av massor 
bör entreprenör i första hand använda massor 
från näraliggande projekt där överskott har 
uppstått. Med näraliggande projekt menas inom 
kommunens gränser. 

• Vid massöverskott. Där så är möjligt ska 
massbalans vara utredd innan upphandling 
av entreprenör utförs. När överskottsmassor 
uppstår bör kommunens teknik- och 
fastighetsförvaltning  kontaktas. Följande 
prioriteringsordning ska användas: 

1. Återanvändning till anläggningsändamål i eget 
projekt 

2. Frakta massor för återanvändning i externt 
projekt 

3. Frakta massor till masshanteringsstation för 
mellanlagring och återanvändning i kommande 
projekt 

Kommunen kan ge råd om och ska i första hand 
föreslå att massor kan användas i pågående projekt 
om massorna är lämpliga för ändamålet.   
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I detta kapitel beskrivs de konsekvenser som 
masshushållningsplanen förväntas få, utifrån ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
Först presenteras en summering av den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits 
fram för planen.

SAMMANFATTNING AV MKB
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
har upprättats för att redogöra för den 
miljöbedömningsprocess som pågått under 
framtagandet av masshushållningsplanen. I MKB:n 
beskrivs tre alternativ för masshushållningen i 
kommunen. Fokus ligger på etablering av täkter som 
anses vara den fråga inom sakområdet som främst 
riskerar att innebära en betydande miljöpåverkan
Första alternativet är ett nollalternativ. I detta scenario 
pågår täktverksamhet vid de befintliga täkterna 
och inom de områden som lyftes som potentiella 
områden i kommunens naturvårdsprogram 1995. 
Dessa områden undantogs antagandebeslutet av 
i översiktsplanen från 2012. I exempelvis i domen 
kring täkttillstånd inom det potentiella området 
Vallargärdet har dock domstolen tolkat det som 
att kommunen i översiktsplanen pekat ut området. 
Kommunen gjorde inte några avvägningar mellan 
målkonflikter inom de potentiella täktområdena 
från 1995 i samband med översiktsplanen 2012, 
utan dessa avvägningar gav politiken i uppdrag till 
teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda inom 
ramen för denna masshushållningsplan. Att inga 
avvägningar är gjorda utifrån dagens lagstiftning och 
bedömning inom de tidigare potentiella områdena 
för täkt framkommer inom flertalet av de sakfrågor 
som konsekvensbedöms inom MKB:n. 

Det andra alternativet som konsekvensbeskrivs 
i MKB:n är ett scenario där kommunen istället för 
de generella ställningstagandena och kriterierna 
använder dessa för att göra en geografisk kartanalys 
och peka ut de områden som uppfyller alla kriterier 
som potentiella täktområden. Alltså att göra en 
kartanalys utifrån geografisk data. Detta ger inom 

de flesta teman som tas upp i MKB:n ett gott utslag 
där områden som eventuellt skulle identifieras som 
potentiella täktomåden har hög måluppfyllelse. 
Dock saknas i denna alternativa metod den 
kvalitativa bedömningen kring exempelvis påverkan 
på landskapsbild och framtida bebyggelseutveckling 
som kan göras utifrån ställningstagandena i 
planalternativet. 

Det tredje alternativet är planalternativet som 
innebär att kriterier för områden lämpliga, olämpliga 
och direkt uteslutande för bergtäktverksamhet 
tillämpas tillsammans med endast uteslutande 
kriterier för naturgrustäkter. Fyra geografiska 
områden pekas ut som potentiella för bergtäkt 
utifrån de som identifierades 1995, men en ny 
avgränsning utifrån en sammanvägning av olika 
värden och intressen i närmiljön har gjorts.

Sammanfattningsvis bedöms planalternativet ge 
en mycket begränsad miljöpåverkan i och med att 
ställningstagandena är restriktiva vad gäller negativ 
påverkan inom de sakfrågor som lyfts i planen och i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Vid etablering av täkt sker alltid ett stort ingrepp i 
naturen, men med de framtagna ställningstagandena 
och med den värdering av behov av aktuell 
ballast som ingår i denna plan bedöms allvarliga 
konsekvenser i hög mån undvikas.    

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Masshushållningsplanens syfte är att minska 
miljöpåverkan genom minskade transporter av ballast 
och hushålla med de naturresurser som finns inom 
kommunen. Detta genomsyrar de ställningstaganden 
som kommunen gör i planen. Åtgärderna som 
formuleras syftar till att underlätta återanvändning 
av massor vid bygg- och anläggningsprojekt. Detta 
får till följd att kommunen kan hushålla med massor 
och att mindre uttag av naturmaterial i täkterna 
behöver göras. Detta minskar den lokala negativa 
påverkan som täktverksamhet alltid utgör i dess 
närområde. Ställningstagandena kring vad som 
anses vara olämpliga eller uteslutna områden för 

5. KONSEKVENSER AV PLANEN



50

täkt innehåller kriterier som syftar till att skydda 
identifierade naturvärden i kommunen.       

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Hushållande med naturresurser i form av i första 
hand återanvända massor som uppkommer 
vid projekt innebär en möjlighet att spara både 
natur- och ekonomiska resurser. Det är viktigt att 
kommunen föregår med gott exempel och sprider 
kunskap kring hur återanvändning av massor kan gå 
till. För att det ska uppstå  möjlighet att återanvända 
massor som uppstår i andra projekt än det egna 
krävs en utveckling av processer som kan möta detta 
behov. Att upprätta ett sådant system och översikt  
över vilka massor som uppstår i samtliga projekt 
i kommunen kräver resurser, men på sikt kan 
antagligen pengar sparas om behovet av brytning 
och inköp av material kan minska. 

Kommunens ställningstaganden kring nya 
täkter i kommunen kan komma att drabba 
den enskilde verksamhetsutövaren. Detta om 
tillståndsmyndigheten delar kommunens bedömning 
i frågan och inte förnyar eller ger nya tillstånd.  

SOCIALA KONSEKVENSER
Täktverksamhet är den del av planen som 
tydligast har en social dimension ur den aspekten 
att verksamheten utgör ett inslag i naturmiljön 
som kan anses störande. Att etablera en täkt i ett 
område, oavsett om det är grus- eller bergtäkt är ett 
oåterkalleligt ingrepp i naturen även om täkter i hög 
grad ska återställas efter avslutad brytning. Dessa 
faktorer lyfts delvis in masshushållningsplanen och 
de ställningstaganden som görs för exempelvis 
avstånd till befintliga vistelsemiljöer och bostäder. 

Även om täktverksamhet innebär en lokal 
påverkan på en plats och för de människor som 
vistas i dess närhet har samhället ett behov av 
ballast för att kunna utvecklas med exempelvis nya 
bostäder eller vägar. Att masshushållnigsfrågan 
hanteras av kommunen genom ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen kan kanske ge effekten 
att kunskapen kring masshanteringsfrågor 
generellt höjs bland tjänstepersoner och invånare i 
kommunen. Detta kan på sikt öka acceptansen för 
täktverksamhet i det fall verksamheten är motiverad 
utifrån behov och intresseavvägningar.
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BILAGA: HANTERING AV MASSOR I 
KARLSTADS KOMMUN

Nedan presenteras de massor som främst uppstår och används vid bygg- och anläggningsprojekt inom 
Karlstads kommun. Det är kommunens användning och rutiner för masshantering som beskrivs, vilket 
kan ses som en vägledning för hur massorna kan tas omhand. Kommunens övergripande princip för var 
massor hanteras är att den masshanteringsstation som är närmast och har tillstånd att ta emot aktuell 
massa används. Klarälven ger en naturlig delning då massor väster om älven främst körs till Eriksberg och 
öster om älven till Bråtebäcken.

BERG 
Entreprenadberg  
I första hand återanvänds bergmaterial som uppkommer på plats inom ett projekt. Vid stora projekt 
kan berg krossas på platsen. I de fall kommunen kör bort berg från ett projekt styrs detta till en av 
kommunens masshanteringsstationer, idag sker detta till Eriksberg. På Eriksberg krossas och sparas ibland 
i förebyggande syfte berg i fraktioner, som kommunen bedömer är användbara som exempelvis bärlager.   

Berg från täkt  
Berg från täkt används vid större projekt. Kommunen har upphandlade täkter och inköp sker via ramavtal 
utifrån geografisk närhet till projektet. Om lämpligt material finns lagrat på Eriksberg kan detta användas 
om inte det geografiska avståndet till projektet är för stort.  

NATURGRUS 
Kommunens mål är att naturgrus ska användas i så liten utsträckning som möjligt och endast i de 
fall det inte finns ersättningsmaterial som uppfyller kvalitetskraven. I dagsläget används naturgrus 
främst i ledningsgravar för fjärrvärme och VA. I Sveriges geologiska undersöknings (SGU) rapport 
Ersättningsmaterial för naturgrus– kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av 
naturgrus (SGU-rapport 2015:35) samt i kommunens masshushållningsplan finns vidare information kring 
ersättningsmaterial och vad som används inom kommunen.  

MUDDERMASSOR 
Massorna är i många fall ett bra anläggningsmaterial. Uppläggning av muddermassor på land kan kräva 
anmälan eller tillstånd.   

ASFALT  
Gammal asfalt körs idag till asfaltsentreprenör som krossar och återanvänder materialets. Det finns 
möjlighet att ta emot mindre mängder på kommunens masshanteringsstationer.  

LERA  
Kommunen jobbar för att direkt hitta återanvändning av lera då förvaringen är ytkrävande och det 
finns många användningsområden för massorna. Bland annat används lera till täckning av deponier, 
översvämningsskydd, bullervallar och landskapsskulptering (exempelvis till pulkabackar).    

JORD  
Kommunen tar emot jord på masshanteringsstationerna och tillverkar matjord av de fraktioner som finns 
genom blandning. Om möjligt återanvänds jord inom ett pågående projekt.  



KOMPOST 
Komposthantering sker i liten skala på Eriksberg. Det som komposteras är trädgårdsavfall i form 
av gräsklipp, häckklipp, jord och ogräs. Komposten används för framställning av kompostjord, 
planteringsjord samt anläggningsjord för eget bruk. Särskild aktsamhet kring invasiva arter bör tas vid 
komposthantering.   

RIS 
Ris från beskärning eller nedklippning av buskar eller mindre träd komposteras på Eriksberg. Ris från 
större träd läggs i hög på de upplagsplatser som kommunen har runt om i kommunen och flisas för att 
användas som bränsle. Totalt flisas ca 4 500 m3 varje år.  

FÖRORENADE MASSOR 
Förorenade massor körs till behandlingsanläggning som upphandlats av kommunen via ramavtal. I de fall 
upphandlad mottagare inte kan ta emot massorna körs de till annan godkänd mottagare (exempelvis om 
den organiska halten är för hög och deponering inte är tillåten).  

TORV  
Om torv uppstår i projekt kan det bland annat användas som jordförbättring. Kommunen hanterar idag 
inte torv på masshanteringsstationerna.  

SOPSAND  
Sand som sopas upp efter vintern körs idag till extern entreprenör. Idag sorteras och återanvänds så 
mycket som är möjligt.  

DAGVATTENGRUS  
Grus som sugs upp ur sandfånget i botten i dagvattenbrunnar körs med slambil till Djupdalens 
återvinningscentral.   

BETONG  
Betong från exempelvis rivning av byggnader tas emot på Eriksberg. Ren betong kan krossas och det 
återvunna materialet användas som konstruktionsmaterial. Större mängder betong krossas i samband med 
rivning av byggnader och återanvänds till exempelvis anläggning av cykelvägar, parkeringar med mera. 
Förorenad betong (exempelvis blåbetong) körs till godkänd mottagare. Vid återanvändning av betong kan 
man även behöva vara uppmärksam på och göra en riskutvärdering med avseende på halten av sexvärt 
krom, Cr6+, i betongen. 

TEGEL  
Tegel från exempelvis rivning av byggnader tas emot på Eriksberg. Rent tegel kan krossas och det 
återvunna materialet användas som konstruktionsmaterial.  

SNÖ 
Hanteringen av snö skiljer sig från ovanstående på det sätt att det inte är möjligt att återanvända. 
Uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet (i enlighet med 9 kap. 1 § miljöbalken) 
och miljöförvaltningen har tillsynsansvar, enligt 26 kap. miljöbalken. Naturvårdsverkets vägledning 
kring frågan är dock att uppläggning av snö oftast inte bör omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt 
enligt miljöprövningsförordningen, men det kan bli fråga om nedskräpning om inte städning sker efter 
smältning. Större mängder plogad snö körs vid behov till särskilda uppläggningsplatser inom kommunen. 
Uppläggningsplatser finns bland annat på Eriksberg och Bråtebäckens masshanteringsstationer.  


