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gången på dricksvatten i dag är en begränsande 
faktor för byggnation av fler bostäder. Under 2012 
har vattenskyddsområden fastställts för flera allmän-
na vattentäkter i kommunen och skapat ett ökat 
skydd av dessa. Åtgärder för att förbättra skyddet av 
övriga allmänna vattentäkter pågår men är en lång 
process. För större ickekommunala vattentäkter har 
arbetet inte påbörjats. Överlag har kommunen goda 
förutsättningar och hög beredskap för händelser som 
innebär att reservvatten eller nödvattenförsörjning 
måste sättas in.

Stora delar av Karlstads kommun har gott om 
grundvatten. Dock finns det på Segerstadshalvön  
och Dingelsundet samt upp mot Kil områden med 
mindre goda uttagsmöjligheter i berg. Tätbebyggda 
områden med enskild vattenförsörjning i dessa 
kommundelar kan få problem att ta ut tillräckliga 
mängder dricksvatten. Miljöförvaltningen i Karlstad 
har bara kännedom om vattenkvaliteten i en bråkdel 
av de enskilda dricksvattentäkter som finns inom 
kommunen. De få vattenanalyser som delgetts 
kommunen visar att de vanligaste problemen med 
dricksvatten i enskilda vattentäkter beror på ämnen 
som finns naturligt i mark och berggrund. De 
parametrar som människor kan påverka genom t.ex. 
enskilda avlopp, gödselspridning eller inträngning  
av ytvatten är mindre vanligt förekommande.

I Karlstads kommun är ca 90 procent av  
invånarna anslutna till det allmänna spillvattennätet. 
Kommunens spillvattennät har i dag inte tillräcklig 
kapacitet att ta hand om de spillvattenmängder som 
väntas när befintliga utbyggnadsplaner genomförs. 
Som ett första led i att möjliggöra planerad utbygg-
nad vidtas redan i dag åtgärder såsom separering av 

Hösten 2011 startade Karlstads kommun ett  
förvaltningsövergripande arbete med strategisk 
VA-planering för hela kommunen. Målet är att 
förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och 
långsiktigt strategiska beslut rörande vatten- och 
avloppsförsörjningen, vilket är nödvändigt för en 
hållbar utveckling av kommunen. VA-översikten  
är första delen i en strategisk VA-planering för 
Karlstads kommun. Kommande delar utgörs  
av VA-policy och VA-plan med efterföljande  
implementering och uppföljning.

nuläge
I arbetet har Karlstads kommun delats upp i tolv 
huvudområden inom vilka nuläget för vatten- och 
avloppsförsörjningen beskrivs. Inom dessa tolv 
områden har sammanlagt ca 100 områden med 
tätare bebyggelse identifierats. I områden nära 
Karlstads tätort, längs Vänerkusten och utmed  
väg 63 råder ett högt exploateringstryck, främst  
för bostäder. Det är huvudsakligen i dessa områden 
det finns svårigheter att på ett tillfredsställande  
sätt ordna enskild vatten- och avloppsförsörjning.  
I kommunens norra delar är exploateringstrycket 
förhållandevis lågt och möjligheten att ordna enskild 
vatten- och avloppsförsörjning är generellt god.

Karlstad har gott om dricksvatten av god  
kvalitet. Den allmänna dricksvattenförsörjningen  
i kommunen baseras huvudsakligen på uttag av 
grundvatten. Vid Sörmon, som är den klart största 
vattentäkten, sker grundvattenproduktion genom 
tillskott av ytvatten från Vänern, sk konstgjord 
infiltration. Av de områden som har allmän dricks-
vattenförsörjning är det endast i Ulvsby som till-

sAmmANfAttNiNg
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bör utredas i områden med planerad VA-utbyggnad. 
En plan för enskild vatten- och avloppsförsörjning i 
Karlstads kommun bör tas fram i syfte att förbättra 
kunskapen om och framtida förutsättningar för 
denna försörjning. Planen bör bland annat belysa  
hur kretsloppsanpassade system för avlopp  
kan uppnås. 

Utöver planer för VA-försörjningen finns behov  
av policyer och inriktningsbeslut som tydliggör  
vilka ställningstaganden som ska ligga till grund för 
framtida beslut. Kommunen bedömer att dagvatten-
frågan behöver hanteras särskilt och planerar att 
utarbeta en särskild handlingsplan för framtida 
arbete med dagvattenhantering.

En framtida hållbar utveckling av Karlstads 
kommun är också beroende av att berörda för- 
valtningar inom kommunen har en gemensam  
syn på bland annat förutsättningar för framtidens 
VA-försörjning. För att detta ska vara möjligt krävs 
en organisation som möjliggör effektivt samarbete. 
Det måste finnas ekonomiskt utrymme att skapa 
”rätt organisation”, att vidta nödvändiga åtgärder och 
att följa upp åtgärdernas betydelse. Rätt organisation 
innefattar både rätt antal personer liksom rätt 
kompetens hos dessa personer. I det kommande 
strategiska VA-arbetet är det angeläget att finans-
ieringen av olika åtgärder, främst utbyggnad av 
allmänt VA klarläggs.

För att planer, policyer, inriktningsbeslut,  
investeringsplaner och andra handlingar ska få 
genomslag räcker det inte att skapa dem, de måste 
också kommuniceras på ett bra sätt. En väl genom-
tänkt och fungerande kommunikation av de förut-
sättningar som påverkar framtidens VA-försörjning 
är en viktig pusselbit i kommunens strävan att 
uppnå en hållbar utveckling av kommunen.  
God kommunikation är lika viktigt internt inom  
kommunen som externt med kommunens invånare 
och berörda instanser i samhället.

dag- och dräneringsvatten från spillvattenledningarna. 
Därtill pågår planering och utbyggnad av utjäm-
ningsmagasin i spillvattennätet för att möjliggöra en 
utjämning av kapacitetsbehovet i ledningsnätet över 
dygnet.

Enskilda avloppsanläggningar finns hos tio 
procent av kommuninvånarna. Cirka hälften av dessa 
anläggningar har en okänd status för kommunen. 
Direktutsläpp, vilket innebär otillräcklig rening, 
bedöms vara vanligt förekommande. De bristfälliga 
enskilda avloppen medför i dag en hög belastning  
av näringsämnen till sjöar och vattendrag. Det 
föreligger också en risk att utsläpp från enskilda 
avloppsanläggningar orsakar förorening av när- 
liggande vattentäkter, såväl enskilda som allmänna. 
Näst efter jordbruken bedöms bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar vara den största orsaken till  
att uppsatta miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 
inte uppnås.

Längs Klarälven och nära Vänern finns många 
områden som ligger lågt i förhållande till nya 
fastställda översvämningsnivåer. Vid ökade vatten-
nivåer, antingen till följd av häftiga skyfall eller 
långvarigt höga vattenstånd riskerar dessa områden 
att översvämmas vilket kan orsaka utläckage av 
dagvatten eller bräddning av orenat spillvatten. 

Framtida arbete
Det är inte alltid som kommunens planer för  
utveckling överensstämmer med invånarnas vilja.  
En framtida hållbar utveckling av kommunen kräver 
att det finns en långsiktig strategi som grund för 
utvecklingen så att denna styrs av kommunen och 
inte sker spontant.

Arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar 
plan för olika former av VA-försörjning är angeläget. 
Planer bör tas fram för områden där VA-utbyggnad 
är planerad och för vad som gäller i väntan på denna 
utbyggnad. Planutredning/fördjupad översiktsplan 
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1 iNledNiNg 

1.1 bakgrund och syFte
Det finns i dag ett ökat tryck på att få bygga vid 
vatten, att förtäta i glesbygdsområden och omvandla 
fritidshusområden till mer permanentboenden. 
Utvecklingen kan i många fall vara önskvärd, men 
den kan också leda till problem med förorening av 
grannars vattentäkter eller orsaka en ökad närings-
belastning till sjöar och vattendrag. Många av de 
befintliga avloppslösningar som finns i de här 
områdena har en otillräcklig reduktion av  
näringsämnen. 

I dag handläggs frågor som rör vatten- och 
avloppsförsörjning av nya och befintliga bostäder  
och verksamheter i olika områden inom flera förvalt-
ningar i kommunen. En samlad problembild och 
kommunala ställningstaganden saknas. Behovet  
av en kommunomfattande vatten- och avlopps- 
försörjningsplan har påtalats av flera myndigheter 
och förvaltningar. Inom kommunen har såväl 
miljöförvaltningen som teknik- och fastighetsförvalt-
ningen i samband med arbetet med översiktsplanering 
och miljö- och klimatstrategin uppmärksammat 
detta behov. I samband med ärendet Vattenförsörjning 
och avloppshantering inom Edsgatan och andra områden 
vid sjön Alstern har länsstyrelsen uppmanat kommunen 
att upprätta en VA-plan. Dessutom har Vatten- 
myndigheten för Västerhavet angivit i sitt åtgärds-
program att ”kommunerna ska utveckla vatten- och 
avloppsplaner” som en av flera åtgärder för att uppnå 
de miljökvalitetsnormer som har satts upp för landets 
vattenförekomster.

I december 2010 gav kommunstyrelsen kommun-
ledningskontoret i uppdrag att ta fram en kommun-
omfattande VA-plan. En projektbeställning har tagits 
fram av kommunledningskontoret och den godkändes 
av kommunstyrelsen i maj 2011. Sedan hösten 2011 

har arbetet med en övergripande strategisk VA- 
planering för hela kommunen pågått. Med ett 
gediget underlag kan kommunen fatta väl avvägda 
och långsiktigt strategiska beslut rörande vatten-  
och avloppsförsörjningen vilket skapar möjligheter 
för en fortsatt utveckling.

Arbetet med den strategiska VA-planeringen 
följer den s.k. ”Stockholmsmodellen” och sker i  
fyra steg: 

Steg 1: VA-översikt – Sammanställning av  
förutsättningar som påverkar beslut inom VA.
Steg 2: VA-policy – Grunden på vilken framtida 
beslut och handlande inom VA ska vila.
Steg 3: VA-plan – Inriktning och prioriterings- 
ordning för framtida VA-försörjning.
Steg 4: Implementering och uppföljning –  
Arbete med konkreta åtgärder.

Den här rapporten ”VA-översikt” ska ge en översiktlig 
analys över nuläge, förutsättningar och behov 
gällande vatten och avlopp inom Karlstads kommun. 
Innehållet i rapporten har tagits fram av en arbets-
grupp bestående av medarbetare från teknik- och 
fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Projektet har med-
finansierats genom lokala vattenvårdsprojekt  
(LOVA) förmedlade av länsstyrelsen i Värmland. 

Den 10 oktober 2012 hölls en workshop med 
politiker och tjänstemän som en del i VA-planerings-
arbetet. Slutsatserna från workshopen ingår i kap 7 
”Slutsatser och Diskussion”. Sweco har hjälpt till med 
upplägg och sammanställning av delar av rapporten 
samt varit moderator på workshopen.
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1.2 rapportens uppbyggnad
I arbetet med att ta fram en VA-översikt har  
Karlstads kommun sammanställt omfattande 
information kring allmän orientering, planför- 
hållanden, bebyggelse, vattenförsörjning, avlopps-
status för tolv områden utifrån s.k. nyckelkods- 
områden (NYKO). Nyckelkodsområdena är  
statistikområden som en kommun är indelad  
i för planeringsändamål.

Figur 1 Områdena beskrivna i rapporten. En sammanfattning av förutsättningarna inom respektive område finns i 
Bilaga 1A-L. 

Den text som presenteras i föreliggande rapport visar 
en samlad bild av nuläget och framtida utveckling  
i Karlstads kommun vad avser förutsättningar 
kopplade till vatten- och avloppsförsörjning.
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2 Nuläge – tekNiskA förutsättNiNgAr

2.1 inom verksamhetsområdet
2.1.1 vattentäkter och vattenverk
I Karlstads kommun finns åtta kommunala vattenverk 
(se tabell 1 och bilaga 2). Sörmons vattenverk är 
kommunens största vattenverk och försörjer Karlstads 
tätort, Alster, Skattkärr, Väse, delar av Skåre samt 
Hammarö med dricksvatten. Det motsvarar ca 90 
procent av det dricksvatten som produceras i Karlstads 
kommun. De övriga allmänna vattenverken, liksom 
vattentäkterna, ligger i Hynboholm, Härtsöga, 
Sandtorp, Ulvsby, Älvsbacka, Mellerudstorp och 
Törne. Mellerudstorp och Törne drivs gemensamt  

av Karlstads och Grums kommuner i Karlstad-
Grums vattenverksförbund (KGVF). Karlstads 
kommun är ensam huvudman för de övriga sex 
vattentäkterna och vattenverken. Drygt 90 procent 
av kommunens invånare har kommunalt vatten.

Samtliga vattenverk förutom Älvsbacka producerar 
dricksvatten baserat på uttag av grundvatten. Vid 
Sörmons grundvattentäkt förstärks den naturliga 
grundvattentillgången genom infiltration av ytvatten 
från Kattfjorden. Huvuddelen av det grundvatten 
som sedan tas ut i vattentäkten är infiltrerat ytvatten 
som på sin väg från infiltrationsbassängerna till 
uttagsbrunnarna får grundvattenkaraktär. 

Tabell 1. Kommunala vattenverk.

Vattenverk (VV)  
och vattentäkt

Antal  
anslutna

Produktion
(m3/dygn)

Kapacitet
(m3/dygn)

Försörjnings-
område

Status (allmän bedömning, 
problem etc.)

Sörmon  
(grundvatten + 
ytvatten från 
Kattfjorden)

65 751 
Karlstad  
12 000 
Hammarö

22 000 m3 26 000 m3/d Karlstads tätort, 
Alster, Skattkärr, 
Väse, Hammarö 
kommun

Sårbarhetsbedömning i verket 
utförd. Ny mikrobiologisk barriär 
under 2013. Nödvattenför- 
sörjningsplan finns framtagen.

Hynboholm 5 884  
(m. Härtsöga)

465 m3 2 600 m3 Skåre Sårbarhetsbedömning i verket 
utförd. Status OK.

Härtsöga 5 884  
(m. Hynboholm)

235 m3 1 400 m3/d Skåre Sårbarhetsbedömning i verket 
utförd. Status OK.

Sandtorp 2 374 570 m3 1 200 m3/d Molkom, Lindfors, 
Blombacka

Ytvattenpåverkat grundvatten. 
Förbättrad vattenberedning 
alternativt ny grundvattenbrunn.

Ulvsby 247 46 m3 100 m3/d Vallargärdet, 
Ulvsby

Saknar vattenskyddsområde. 
Begränsad grundvattenkapacitet. 
Vattenkvalitetsstatus OK men 
kräver många reningsprocesser.

Älvsbacka (ytvatten 
från Gräsmången)

25 7 m3 120 m3 Älvsbacka tätort Saknar vattenskyddsområde.  
Få riskobjekt för vattentäkten  
i området. Vattenkvalitets-  
status OK. 

Mellerudstorp 4 440 
Karlstad
8 000
Grums

802 m3 3 000 m3/d Edsvalla, Vålberg, 
Nor, Grums 
kommun

Status OK. Kommunen under-
söker möjlighet att förnya ett  
av två brunnslägen (kapacitets-
problem). Översyn av vatten-
skyddsområde, avvaktar 
utredning om ev nytt brunnsläge.

Törne Se  
Mellerudstorp

2 322 m3 3 150 m3/d Edsvalla, Vålberg, 
Nor, Grums 
kommun

Översyn av vattenskydds- 
område påbörjad. Ny brunn 
2013.

Siffrorna för antal anslutna samt produktion m3/dygn kommer från 2011.
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resurser skyddas mot nutida och framtida risker. 
Risker kan vara tillfälliga utsläpp i samband  
med olyckshändelser eller kontinuerliga diffusa  
och koncentrerade läckage. 

2.1.2 avloppsreningsverk
Karlstads kommun driver nio avloppsrenings- 
verk (se tabell 2 och bilaga 3). I Karlstad är ca  
90 procent av invånarna anslutna till kommunalt  
avlopp. Sjöstadsverket är det klart största, här renas  
ca 80 procent av kommuninvånarnas avlopp. De 
övriga allmänna avloppsreningsverken ligger i  
Skåre, Vålberg, Molkom, Väse, Ulvsby, Lindfors,  
Blombacka och Älvsbacka. De fem förstnämnda  
har mekanisk, biologisk och kemisk rening. De  
fyra sistnämnda har mekanisk och kemisk rening, 

Nära 7 miljoner m3 dricksvatten produceras årligen 
för Karlstadsbornas räkning. Dessutom distribueras 
ca 1,9 miljoner m3 till Hammarö kommun från 
Sörmons vattenverk och ca 0,8 miljoner m3 till 
Grums kommun från KGVFs vattenverk.

Karlstads kommun har sedan flera år arbetat 
aktivt med att stärka skyddet för de allmänna 
vattentäkterna inom kommunen. Under hösten 2012 
beslutade länsstyrelsen om vattenskyddsområden för 
Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Hynboholm 
och Härtsöga vattentäkter. Syftet med vattenskydds-
områden är att ge vattenförekomster, som är viktiga 
för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott 
skydd så att råvattentillgångar säkras i ett lång- 
siktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. 
Såväl befintliga vattentäkter som värdefulla vatten-

Tabell 2. Kommunala avloppsreningsverk.

Avloppsrenings verk 
(ARV)

Antal 
anslutna Kapacitet Område Recipient

Status (allmän bedömning, 
problem etc.)

Sjöstad 78 786* 97 000 pe1 Karlstad tätort Kaplansälven 
(Klarälven)

Förstärkt och utbyggt VA-nät 
behövs vid fortsatt utbyggnad 
av tätorten samt anslutning av 
omvandlingsområden. Arbete 
med ny tillståndsansökan 
pågår.

Skåre 5 783 8 500 pe Skåre,  
Hynboholm

Klarälven Ingen bräddning vid verket  
och få bräddningar på lednings-
nätet. Provtagning visar på 
högre belastning på helgen  
än vardagar.

Vålberg 4 458 7 000 pe Vålberg, 
Edsvalla, 
Norsbron

Norsälven Stort inläckage.

Molkom 2 303 3 500 pe Molkoms tätort Molkomssjön VA-verksamheten har krav på 
minskad belastning i Alster-
älvens ARO. Inom ARO ligger 
även reningsverken i Lindfors, 
Blombacka och Ulvsbyn. 

Väse 517 900 pe Väse Fläskbäcken 
(Vänern)

Stort inläckage på lednings-
nätet. Åtgärdsarbete har 
påbörjats 2012.

Ulvsby 247 500 pe Vallargärdet Alsterälven Utredning om överförings- 
ledning till Karlstad (Sjöstads-
verket).

Lindfors 103 230 pe Lindfors tätort Åstorpsbäcken 
(Spångälven)

Utredning om överförings- 
ledning till Molkom ARV.

Blombacka 135 230 pe Blombacka 
tätort

Spångälven Utredning om överförings- 
ledning till Molkom ARV.

Älvsbacka 20 900 pe Älvsbacka Lersjön Stora biodammar för få  
boende, stort inläckage.

* Varav industrier motsvarar ca 13 000 personer.
1. Personekvivalenter, pe, anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.



10

Samma typ av åtgärdsplanering kommer att  
ske i alla filmade områden. Förnyelsetakten på 
ledningsnätet år 2011 var 207 år.

Dagvatten och dränvatten avleds i dag i huvudsak  
i separerade ledningar till recipient men en inte 
obetydlig del avleds via kombinerade avloppsled-
ningar till reningsverk. Ett långsiktigt löpande 
arbete pågår med att bygga ut fler separerade  
dagvattenledningar och därmed minska antalet 
kombinerade ledningar.

Tack vare Karlstads läge vid Klarälven och 
Vänern så finns det flera områden (t.ex. Våxnäs)  
som är invallade där dagvatten måste pumpas ut  
i recipienten. Därtill finns flera områden (Skåre, 
Örsholmen m.fl.) som ligger lågt i förhållande till 
nya fastställda översvämningsnivåer för Klarälven och 
Vänern. De här områdena riskerar att översvämmas 
bland annat via dagvattenledningar. I dag saknas  
en översiktlig plan hur de här områdena ska skyddas 
och vilka eventuella åtgärder som måste vidtas i 
dagvattensystemet. 

2004 skärptes dimensioneringskraven för dag-
vattenledningar, även för befintliga ledningar vilket 
innebär att många gamla dagvattenledningar är 
underdimensionerade. Vid ledningsförnyelse upp-
dimensioneras dessa ledningar för att uppfylla  
dagens krav. Andra åtgärder för att klara kraven  
är att anlägga öppna fördröjningsmagasin (Våxnäs 
centrum) och underjordiska fördröjningsmagasin 
(CSK). Även detta är ett omfattande och långsiktigt 
pågående arbete.

I områden där dagvatten förorenas t.ex. i samband 
med ytavledning av regnvatten från stora parkerings-
ytor och trafikytor ställs i dag krav på dagvattenre-
ning (Bergviks handelsområde). 

I dag tas dagvattenfrågorna mer och mer upp 
redan i plansammanhang från att tidigare ha belysts 
först i projekteringsfasen. Dock behöver det studeras 
och klargöras vem som gör vad i kommunen i plan-, 
utförande- och driftskedet när det gäller dagvatten-
frågor. En dagvattenstrategi för Karlstads kommun 
ska tas fram med början 2013.

men saknar biologisk rening. Slam från reningsver-
ken rötas på Sjöstadsverket. Slammet i Karlstad 
håller god kvalitet och sprids på åkermark. För detta 
arbete är Sjöstadsverket certifierat enligt REVAQ2. 
Biogasen som uppkommer vid rötning renas och 
uppgraderas till fordonsgas vid närliggande fordons-
gasanläggning.

2.1.3 va-ledningsnät 
I Karlstads kommun finns 46 mil spillvatten- 
ledningar, 42 mil dagvattenledningar samt 60 mil 
dricksvattenledningar. Huvudledningarna för 
dricksvatten i Karlstad har ledig kapacitet för att 
klara en utbyggnad enligt Karlstads kommuns vision 
”Livskvalitet Karlstad 100 000” i stort sett oberoende 
var utvecklingsområdena planeras. Spillvatten- 
ledningarna i Karlstads tätort är inom flera områden 
nästan fullbelastade, vilket innebär att en utbyggnad 
eller minskning av mängden tillskottsvatten (vatten  
i ledningsnäten som inte är spillvatten, utan dag-  
eller dräneringsvatten) krävs för att fler anslutningar 
ska kunna ske. 

För att minska mängden tillskottsvatten och 
bräddningar gäller sedan den 31 augusti 2011 nya 
riktlinjer för hantering av dag- och dräneringsvatten3. 
Riktlinjerna innebär att varje fastighetsägare ska se 
till att dag- och dräneringsvatten inte är kopplade 
till spillvattenledningarna som går till reningsverket.  
Krav på separering kommer att ställas successivt 
områdesvis och i samband med ledningsomläggning.

Medelvärdet på tillskottsvattnet till spillvattenled-
ningarna sedan 1998 är strax under 50 procent och 
utläckaget från dricksvattenledningarna är strax över 
20 procent, vilket betraktas som relativt höga tal.

Filmning och spolning av spillvattenledningar 
har utförts för distributionsområdena Väse, Lindfors, 
Blombacka, Molkom, Skattkärr, Edsvalla och 
Vålberg. Inom Karlstads tätort kommer filmning att 
ske med start i området Romstad under 2013, övriga 
områden planerar kommunen att genomföra med 
några stadsdelsområden per år. Åtgärdsplanering 
med filmningarna som underlag har utförts för Väse. 

2.  REVAQ ett certifieringssystem för återföring av reningsverksslam 
till åkermark.

3. Teknik- och fastighetsnämndens beslut 2011-08-31, § 12.
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I händelse av brott på huvudvattenledningen från 
Sörmon mot Karlstad finns inga alternativa reserv-
vattenmöjligheter från ett annat vattenverk. Vid en 
sådan händelse sker nödvattenförsörjning med hjälp 
av tankar tills läckan är åtgärdad.

Karlstads kommun har de senaste åren gjort  
ett omfattande arbete för att ta fram en funktionell 
nödvattenplan för krissituation inom Sörmons 
distributionsområde. Materialet innehåller bland 
annat förteckning över vilka tankvolymer som finns 
att tillgå i egen regi och externt. Planen redovisar 
också bestämda platser för utplacering av nödvatten-
tankar dit allmänheten hänvisas i en nödvatten- 
situation. Kartmaterial finns framtaget som kan 
läggas ut på hemsidan för att guida invånarna till 
närmast belägna nödvattentank. I planen finns också 
hjälpmedel för kommunens beredskapsinsats i form 
av logistikschema för distribution, krisledningsplan 
och kommunikationsplan. Materialet kan även 
nyttjas vid mindre vattenläckor.

Inom kommunen finns två stora grundvatten-
resurser, Östra Sörmon och Brattforsheden, som 
bedöms vara möjliga och fördelaktiga att nyttjas  
som framtida vattentäkter. Dessa områden utgör  
inte reservvattentäkter i ordets rätta bemärkelse  
utan snarare reservtillgångar för kommunens fram-
tida dricksvattenförsörjning. På Östra Sörmon finns 
inga anordningar utbyggda för uttag eller produk-
tion av dricksvatten och vattendom för vattenuttag 
saknas. Området har ett fastställt vattenskydds- 
område med tillhörande skyddsföreskrifter i syfte  
att tillsäkra vattenresursen ett långsiktigt skydd. 
Sandtorps vattenverk (som försörjer Molkom,  
Blombacka och Lindfors med vatten) ligger i utkanten 
av Brattforsheden. Utredning pågår för att se över 
befintligt vattenskyddsområde och även hur ett 
vattenskyddsområde skulle kunna avgränsas för 
skydd av grundvattnet för framtida utökning av 
vattentäktsverksamheten. 

2.1.4 bräddavlopp och pumpstationer
Den totala bräddningen vid verk och i ledningsnät 
var för den senaste 15-årsperioden 1,4 procent. 
Bräddningar sker huvudsakligen vid förhöjda flöden 
orsakade av tillskott av dränerings- och dagvatten 
t.ex. i samband med kraftiga regn. 
Samtliga kommunala avloppsreningsverk förutom 
Ulvsby och Älvsbacka har pumpstationer som hjälper 
till att transportera avloppsvattnet till verken. 
Bräddavlopp finns för alla avloppsreningsverk utom 
Älvsbacka. Kommunen har i dag 137 pumpstationer 
varav 108 är för spillvatten. Med anledning av att 
pumpstationerna i kommunen blir allt äldre och att 
behovet till säker drift och en förbättrad arbetsmiljö 
för de anställda har ökat, har en utredning4 gjorts  
för att reda ut vilka pumpstationer som behöver 
renoveras.

2.1.5 reservvatten och nödvatten
Vattentäkterna Hynboholm-Härtsöga och Törne-
Mellerudstorp har alla ledningsförbindelse till 
Sörmons distributionsområde. Vid behov kan 
Sörmon fungera som reservvattentäkt och därmed 
förse försörjningsområdena Skåre, Edsvalla, Vålberg, 
Nor och Grums kommun. Om det uppstår en 
driftstörning vid Sörmoverket (försörjningsområde 
Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Väse, Hammarö 
kommun) kan inte övriga vattenverk distribuera till 
Sörmons distributionsområde utan Sörmons reserv-
anläggning måste tas i bruk för att rena vattnet 
(fällningsverket). Starttid för fällningsverket är  
8 timmar och stabil drift nås som tidigast efter  
cirka ett dygn. Fällningsverket har en kapacitet på  
ca 70 procent av normal produktion vid Sörmon.  
Om det uppstår ett brott på råvattenledningen från 
Vänern klarar ändå grundvattenmagasinet att 
leverera dricksvatten under tre veckor.

De vattentäkter som försörjer samhällena Ulvsby,  
Lindfors, Blombacka, Älvsbacka och Molkom saknar 
helt reservvattentäkter. I händelse av störning i 
normal dricksvattenproduktion sätts nödvatten- 
tankar in tills felet kan avhjälpas. 

4.  Renovering av pumpstationer i Karlstads kommun, Teknik-  
och fastighetsförvaltningen 2012-11-27. 
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brunnar är vanligast. De ger i allmänhet ett bättre 
skydd mot föroreningar än en brunn som är anlagd  
i jordlagren och de är också mindre känsliga för 
torrperioder. Vid enklare fritidshus kan sjövatten 
användas i hushållet. Om vattentäkten påverkas av 
något utanför den enskildes fastighet, t.ex. grannens 
avlopp, kan miljöförvaltningen ställa krav på att 
föroreningskällan åtgärdas. Om problem med vattnet 
uppkommer på grund av att vattentäkten ligger 
inom ett tätbebyggt område där det finns många 
möjliga föroreningskällor, kan länsstyrelsen ställa 
krav på att kommunen anordnar gemensam vatten-
försörjning. 
Vattentäkterna varierar i storlek och antal anslutna 
personer, mängd vatten som används, vilka verksam-
heter som är påkopplade och antalet personer som är 
anslutna påverkar vilken lagstiftning6 vattentäkten 
omfattas av. Man kan dela upp vattentäkterna utanför 
kommunalt huvudmannaskap i följande grupper:
•	 Enskilda vattentäkter (vattentäkt för enskilda 

hushåll). 
•	 Små gemensamma vattentäkter. 
•	 Stora gemensamma vattentäkter (gemensamhets-

anläggningar som producerar mer än 10 m3 
dricksvatten eller försörjer fler än 50 personer). 

•	 Vattentäkter anslutna till kommersiell eller 
offentlig verksamhet (t.ex. restauranger, förskolor, 
skolor och campingar). 

I brunnsarkivet på SGU lagras uppgifter om brunnar 
i Sverige. Den som yrkesmässigt borrar eller gräver 
efter grundvatten eller värme ur berget är skyldig att 
lämna uppgifter till arkivet. Långt ifrån alla vatten-
täkter finns med i arkivet, i december 2012 fanns 
uppgifter om cirka 700 borrade brunnar i kommu-
nen. I bilaga 2 är de sju större gemensamma vatten-
täkter i kommuen utmarkerade. Hur många små 
gemensamma vattentäkter det finns i kommunen  
är oklart men de är fler än 10. 

Om de boende i ett tätbebyggt område är 
anslutna till en gemensam anläggning för dricks-
vatten, är det lättare att lösa avloppsfrågan. Detta 
gör att fler fastigheter har möjlighet att anlägga en 

2.2 utanFör verksamhetsområdet
I Karlstads kommun finns enligt SCB5 5 154 
bostäder som ligger utanför den allmänna avlopps-
försörjningen varav 3 314 bostäder har folkbokförd 
befolkning (permamenthushåll) med totalt 8 902 
personer folkbokförda på fastigheterna. 731 bostäder 
saknar folkbokförd befolkning (fritidshushåll). Hur 
många personer som nyttjar fritidshusen och hur 
länge är inte känt. 

Vatten- och avloppsförsörjningen utanför verk-
samhetsområdet kan delas upp i enskilda vatten-  
och avloppsanläggningar och gemensamhetsanlägg-
ningar. Gemensamhetsanläggningarna kan vara ett 
ledningsnät som är anslutet till kommunalt vatten 
eller avloppsledning via en anvisad anslutningspunkt 
eller ett ledningsnät inklusive en gemensam vatten-
täkt eller avloppsanläggning. 

2.2.1 gemensamhetsanläggningar kopplade  
till kommunalt ledningsnät
Utanför verksamhetsområdet är enskilda anlägg-
ningar allra vanligast men det finns flera samfällig-
heter som är anslutna till det kommunala vattenled-
ningsnätet framförallt i Segerstad/Nor, Bergvik, norr 
och öster om Skåre, Bråne och längs överföringsled-
ningen till Väse samhälle. På Herrön och på Bergvik 
är gemensamhetsanläggningarna även kopplade till 
avloppsnätet (LTA-system). Innan det byggs nytt 
inom områden med gemensamhetsanläggningar 
kopplade till kommunalt ledningsnät, ska det 
kontrolleras att det finns juridisk och kapacitetsmäs-
sig möjlighet att koppla på ytterligare fastigheter.

2.2.2 enskild dricksvattenförsörjning
Där anslutning till kommunalt ledningsnät inte 
finns sker dricksvattenförsörjningen genom enskilda 
eller gemensamma vattentäkter för vilken kommunen 
inte är huvudman. För dessa är den enskilde fastighets- 
ägaren själv ansvarig för att brunnen levererar ett bra 
vatten. När det gäller enskilda vattentäkter skiljer 
man på sex olika typer av vattentäkter: bergborrade 
brunnar, filterbrunnar, rörspetsbrunnar, grävda 
brunnar, källor och ytvattentäkter. Bergborrade 

6.  Enskilda vattentäkter och små gemensamma vattentäkter omfattas 
av miljöbalkslagstiftningen och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2003:17). De stora gemensamhetsanläggningarna och vattentäkter 
som försörjer kommersiella eller offentliga verksamheter omfattas  
(i likhet med de kommunala vattenverken) av livsmedelslagstift-
ningen och föreskrifter från Livsmedelsverket.5. Antal fastigheter enligt fastighetstaxeringen 2009-01-01 SCB.
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Tabell 4. De vanligaste orsakerna till att prov på 
enskilda vattentäkter bedöms tjänliga med anmärkning  
eller otjänliga. 

Orsak Antal prover

Fluorid 178

Mangan 88

Järn 48 

Koliforma bakterier 44

Natrium 29

Radon 24

Klorid 24

Turbiditet 22

Ammonium 20

E-coli bakterier 20

COD 17

pH 17

Konduktivitet 10

Mikroorganismer 22° 10

Sammanfattningsvis kan man säga att de vanligaste 
problemen med dricksvatten i de provtagna brunn-
narna beror på berggrunden (fluorid, mangan, järn, 
radon eller pH) eller relikt saltvatten7 (natrium, 
klorid). De parametrar som människor kan påverka 
genom t.ex. enskilda avlopp, gödselspridning eller 
inträngning av ytvatten är mindre förekommande 
(koliforma, ammonium och e-coli). 

2.2.3 enskild avloppshantering
Där fastigheterna inte är anslutna till kommunalt 
ledningsnät sker avloppsrening genom enskilda eller 
gemensamma avloppsanläggningar där kommunen 
inte är huvudman. För dessa är den enskilde fastig-
hetsägaren eller medlemmarna i gemensamhets-
anläggningen själva ansvariga för att avloppsanlägg-
ningen inte orsakar olägenheter för människors hälsa 
eller miljön. Man skiljer på avloppsanläggningar 
med ansluten vattentoalett och avloppsanläggningar 
för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Den 
vanligaste enskilda avloppslösningen i kommunen är 
en trekammarbrunn i betong (slamavskiljare) med 
ett efterföljande reningssteg bestående av en infiltra-
tion eller markbädd. Det finns dock fortfarande 

enskild avloppsanläggning utan att bli hindrad av 
risken för smittspridning till egen eller grannarnas 
vattentäkt. 

Det är viktigt att gemensamma vattentäkter 
levererar ett vatten av bra kvalitet. De behöver därför 
skyddas mot risker. I områden där det finns problem 
med kvaliteten på det gemensamma vattnet eller 
sommarvattnet (ej frostskyddade ledningar som 
stängs av på vintern) har kommunen noterat en ökad 
andel enskilda vattentäkter, speciellt när bostäder 
anpassas för permanentboende. Det ökar risken för 
smittspridning mellan avloppsanläggningar och 
vattentäkter inom området. 
Av de vattenanalyser som gjorts inom kommunen  
på laboratoriet har fastighetsägarna själva fått kryssa 
i om de vill att en kopia ska skickas till kommunen. 
Inkomna vattenanalyser har sammanställts och 
resultatet redovisas i tabell 3.

Tabell 3. Antal vattenanalyser och vattnets kvalitet. 

Mikrobiologisk  
analys

Kemisk  
analys

Antal vattenprov 307 454

Tjänligt 225 (73 %) 164 (36 %)

Tjänliga med 
anmärkning

63 (21 %) 265 (58 %)

Otjänliga 19 (6 %) 25 (6 %)

Av de vattenprover som har lämnats in är det en stor 
andel som är tjänliga med anmärkning eller otjän-
liga. En del prover är troligtvis tagna på grund av att 
fastighetsägaren har fått någon indikation på att 
vattenkvaliteten är bristfällig. Det gör att andelen 
otjänliga prov eller prov som är tjänliga med an-
märkning kan vara högre än om man slumpmässigt 
tagit prov vattentäkter i kommunen. Sammanställ-
ningen ger i alla fall en indikation över vilka pro-
blem som finns med vattenkvaliteten i enskilda 
vattentäkter i Karlstads kommun. En sammanställ-
ning av de vanligaste problemen kan ses i tabell 4.

7.  Relikt saltvatten är saltvatten från istiden då Karlstad låg under 
havsytan. Det relikta saltvattnet ligger under det söta grundvattnet 
vid för stort vattenuttag (t.ex. för många fastigheter som tar vatten 
från samma grundvattenmagasin) och även vid för djupt borrhål får 
man upp saltvatten istället för sött grundvatten.
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och tvättvatten (BDT). På dessa fastigheter är 
BDT-avloppet anslutet till en gemensam avloppsan-
läggning, består av ett äldre enklare köksavlopp eller 
så saknas ordnat BDT-avlopp. Sedan följer tömning 
av slutna tankar och slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten (BDT), vilket är en vanlig avlopps-
lösning för fritidshus i lite besvärligare lägen, lite 
större slamavskiljare vid gemensamhetsanläggningar 
och företag, samt enbart tömning av slamavskiljare 
för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) oftast vid 
fritidshus där man också har något slag av torrtoalett 
(se diagram 1).

Diagram 1. Olika typer av avloppsanläggningar  
som slamtöms i Karlstads kommun.

 Liten slamavskiljare  BDT

 Stor slamavskiljare  Sluten tank okänt BDT

 Sluten tank + BDT

Så här beskrivs kravet för vattendirektivet p.338  
enligt åtgärdsprogrammet: 

” Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå 
för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenföre-
komst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status”.

många mycket gamla avloppsläggningar som bara 
består av en slambrunn efter vilken avloppsvattnet i 
stort sett orenat avleds till en stenkista eller ett dike. 
Med ökade krav på rening har det blivit allt vanli-
gare med olika typer av minireningsverk. Vid 
fritidshus är en avloppsanläggning för bad-, disk-  
och tvättvatten tillsammans med någon variant av 
torrtoalett eller sluten tank med en snålspolande 
vattentoalett vanligt. Det blir allt vanligare att 
torrtoalettlösningar ersätts med slutna tankar. 

Om en avloppsanläggning inte fungerar tillfreds-
ställande kan miljöförvaltningen som tillsynsmyn-
dighet ställa krav på att den åtgärdas. Om det inte 
finns förutsättningar att lösa vatten och/eller avlop-
pet på ett godtagbart sätt inom tät bebyggelse, kan 
kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster 
bli ansvarig för att anordna vatten och avlopp i ett 
större sammanhang. Detsamma gäller om en gemen-
samhetsanläggning har en dålig funktion och 
samfälligheten inte klarar av att sköta anläggningen. 
Avloppsanläggningar utan kommunalt huvudman-
naskap kan delas upp i följande grupper: 
•	 Bostäder med enskilda avloppsanläggningar. 
•	 Gemensamhetsanläggningar för avloppsvatten.
•	 Verksamheter med enskilda avloppsanläggningar.

I Karlstads kommun slamtöms omkring 4 200 
avlopp. Av dessa är åtta stycken större gemensam-
hetsanläggningar med fler än 25 pe anslutna samt 
ett okänt antal mindre gemensamhetsanläggningar. 
Flertalet av gemensamhetsanläggningarna behöver  
få tillsyn där dess funktion ses över. Åtta företag i 
kommunen har egna reningsanläggningar för sitt 
processvatten. Dessa anläggningar samt de större 
gemensamma anläggningarna finns med på kartan  
i bilaga 3.

Huvuddelen av de brunnar som töms är trekam-
marbrunnar eller slamavskiljare vid enskilda avlopps-
anläggningar med ansluten vattentoalett för en- eller 
tvåfamiljshus. Näst vanligast är tömning av slutna 
tankar med ansluten vattentoalett vid bostadshus där 
det inte töms någon slamavskiljare för bad-, disk- 

8. Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015.
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vara svårt att anordna vatten och avlopp på ett 
sådant sätt att det inte riskerar att påverka grannarna 
eller att deras vattentäkt blir påverkat av grannens 
avlopp. 

Resultatet av genomgången blev att det för de 
flesta avlopp saknas uppgifter i arkivet, vilket beror 
på att avloppsanläggningarna är mycket gamla.  
I avloppsregistret finns uppgifter från slutet av 
70-talet och framåt. De vanligaste anläggningarna 
var infiltrationer och markbäddar följt av gemensam-
hetsanläggningar och slutna tankar. Minireningsverk 
och enbart BDT-avlopp är de minst vanliga renings-
anläggningarna för avlopp (se diagram 2).

Diagram 2. Sammanställning/arkivgenomgång av 
avloppstyper inom områden med samlad bebyggelse. 

  Uppgifter saknas;  
1 498

  Slutna tankar anmält 
BDT; 113

 Infiltrationer; 516  Gemensam anl BDT; 69

 Markbäddar; 253  Dir utsl/stenk; 53

 Gemensam anl WC; 207  Anmält BDT; 41

  Slutna tankar ej anmält 
BDT; 123

 Minireningsverk; 20

För att vägleda kommunerna inom vilka områden 
man behöver ställa krav på hög skyddsnivå för 
enskilda avlopp har Länsstyrelsen i Värmland tagit 
fram rapporten ”Enskilda avlopp – Planeringsunder-
lag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands 
län”. I rapporten finns kartor över vilka områden i 
länet där länsstyrelsen anser att miljöförvaltningarna  
bör ställa krav på hög skyddsnivå för miljöskydd  
(90 procent fosforrening) utifrån vattendirektivet  
(se bilaga 4). Miljönämnden har 2012-01-25 §  
3 antagit riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd 
vid anläggande av enskilda avlopp vilka baseras på 
länsstyrelsens rapport.

områden med tät bebyggelse
I nulägesanalysen har områden med tät bebyggelse 
(ca tio eller fler hus som ligger ihop) identifierats och 
statusen för vatten och avlopp kontrollerats då det är 
inom dessa områden som riskerna för påverkan 
mellan dricksvatten och avlopp är störst. Det är här 
krav kan komma att ställas på att kommunen ordnar 
vatten och/eller avlopp i ett större sammanhang med 
stöd i lagen om allmänna vattentjänster. Resultatet 
blev 96 identifierade områden som kan betraktas 
som samlad bebyggelse. 

Avloppsstatusen i de olika områdena har beskrivits 
genom att miljöförvaltningen har gått igenom 
avloppsarkivet och kontrollerat om det finns något 
beslut om avloppsanläggning eller inte. Totalt har  
3 279 tomter med bostadsadresser inom samlad 
bebyggelse gåtts igenom. Av dessa var 2 949 bebygg-
da. Av de bebyggda adresserna beboddes 1 545  
(52 procent) tomter permanent (hade folkbokförd 
befolkning) och 1 404 (48 procent) användes som 
fritidshus (fanns ingen som var folkbokförd  
på adressen). Totalt var det 4 003 permanentboende 
inom de inventerade områdena vilket är ca  
44 procent av den permanentboende befolkningen 
med enskilt avlopp inom Karlstads kommun. De 
obebyggda tomterna är avstyckade för bostadsända-
mål och vid ny bebyggelse kan det på vissa tomter 
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Diagram 4. Avloppstyper inom Glummans  
avrinningsområde. Fördelning av samtliga  
avloppslösningar i Glummans avrinningsområde.

  Slamavskiljning + 
direkutsläpp; 17%

 Minireningsverk; 0%

  Slamavskiljning +  
okänd rening; 25%

  Sluten tank + olika 
BDT-avlopp; 2%

 Helt okänd rening; 8%   Torrtoalett + olika 
BDT-avlopp; 4%

 Infiltration; 16%  Inget vatten/avlopp; 8%

  Markbädd; 20%

Sammanfattningsvis visar diagrammen att ca  
48-50 procent av de enskilda avloppen har direkt- 
utsläpp efter slamavskiljning eller okänd rening  
(fastighetsägarna vet inte själva vad de har eller inte 
har svarat). Detta sammanfaller med inventeringen 
av samlad bebyggelse (se diagram 2). Genom  
beräkning av utsläppsvärden med hjälp av schabloner 
ger avloppen ett utsläpp på 330 kg fosfor per år  
till Glumman.

Om alla som i dag har bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar i kommunen åtgärdar sina 
avlopp till att motsvara normal skyddsnivå  
(70 procent fosforrening) skulle utsläppet minska 
med 191 kilo fosfor per år. Om alla åtgärdar sina 

glummans avrinningsområde
Miljöförvaltningen har under 2011 gjort en  
inventering av enskilda avlopp inom Glummans 
avrinningsområde och skickat ut enkäter till 412 
permanenthushåll och 120 fritidshushåll. Svaren  
har sedan sammanförts med de uppgifter som finns  
i miljöförvaltningens arkiv om enskilda avlopp. 
Resultatet kan ses i diagram 3 och 4.

Diagram 3. Avloppstyper inom Glummans  
avrinningsområde. Fördelning av permanentboendens 
avloppslösningar i Glummans avrinningsområde.

  Slamavskiljning + 
direkutsläpp; 20%

 Minireningsverk; 1%

  Slamavskiljning +  
okänd rening; 26%

  Sluten tank + olika 
BDT-avlopp; 1%

 Helt okänd rening; 2%   Torrtoalett + olika 
BDT-avlopp; 1%

 Infiltration; 22%  Inget vatten/avlopp; 1%

  Markbädd; 26%
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Inom omvandlingsområden där bebyggelse förtätas, 
fritidshus blir till permanenthus, grönytor blir till 
hårdgjorda ytor, etc kan det också uppstå problem 
med dagvattenhanteringen. Det finns flera exempel i 
kommunen på sådana här områden som omvandlats 
där tre-fyra rader av hus ligger tätt, i en sluttning 
ned mot en sjö. I takt med omvandlingen av området 
har infiltrationsmöjligheten minskat, behovet av 
avledningen via befintliga diken har ökat och i värsta 
fall har diken nedströms helt eller delvis lagts igen 
och därmed har problem uppstått med dagvatten-
hanteringen i området.

inventering av avlopp
Det finns av flera skäl ett stort behov av att inventera 
enskilda avlopp:
•	 Kommunen har enligt vattendirektivet krav 

på att prioritera tillsyn av verksamheter t.ex. 
enskilda avlopp som med näringsämnen påverkar 
vattenförekomster som inte klarar god status 
p.g.a. övergödning.

•	 Inventering behöver göras av enskilda avlopp 
inom vattenskyddsområden för att säkra vatten-
försörjningen för de som har anslutning till 
kommunalt vatten.

•	 Inventering behöver göras i samlad bebyggelse 
med hög andel permanentboende. 

•	 Inventering och tillsyn behöver göras över 
gemensamhetsanläggningar för att kontrollera  
att de har en bra funktion. 

Att inventera avlopp tar tid och kräver mycket 
resurser från miljöförvaltningen. Inventering har 
tidigare inte varit prioriterat, inventeringsinsatser  
har gjorts i några områden ofta med hjälp av extern 
personal. Det har sedan inte funnits resurser att följa 
upp om de dåliga avloppen har åtgärdats. Detta gör 
att miljöförvaltningen har en stor del av inventerings- 
arbetet framför sig. Det viktiga är nu att få en 
prioriteringsordning för vilka områden som är 
viktigast att inventera och en bedömning av resurs-
behovet så att det finns resurser för att avlopp som 
konstateras vara bristfälliga faktiskt åtgärdas. 

avlopp till att klara minst hög skyddsnivå (90 procent  
fosforrening) skulle utsläppen minska med ca 285 kilo 
per år vilket motsvarar ca 24 procent respektive  
36 procent av det totala reduktionsbehovet som 
vattenmyndigheten identifierat i åtgärdsprogrammet 
för att Glumman ska uppfylla god status. Om man 
antar att Glummans fördelning av avloppslösningar 
stämmer med resten av Karlstad ger Karlstad 
kommuns 3 314 permanenthushåll (SCB 2009) utan 
anslutning till kommunalt avlopp upphov till ett 
utsläpp av fosfor på ca 2 236 kilo/år. Vilket i storleks-
ordning är lika mycket som de 2 282 kilo fosfor som 
släpps ut efter rening av avloppsvatten från de ca  
80 000 personer som är anslutna till kommunalt 
avlopp. Och då har inte utsläpp från fritidshus 
räknats med. Efter jordbruket står enskilda och 
kommunalt avlopp för de största bidragen till 
övergödning i Karlstad.

Detta visar på att det finns ett stort behov av 
inventering av enskilda avlopp med efterföljande  
krav på åtgärder av bristfälliga anläggningar. 

omvandlingsområden
Karlstads kommun har, som ett stort antal andra 
kommuner, upplevt en ökad trend av permanent-
boende i tidigare fritidshusområden och med detta 
följer vanligen önskemål om ökad VA-standard.  
Den här samhällsutvecklingen kan, om den sker 
oreglerad, resultera i olika problem, exempelvis 
miljöproblem. I många omvandlingsområden är de 
för detta fritidshusen byggda tätt, på små tomter, 
ofta sjönära i besvärlig terräng. Tidigare innebar 
detta inga större problem eftersom VA-standarden 
var låg och stugorna vanligen utnyttjades sommartid. 
På alla tomter är det inte möjligt att lösa vatten och 
avlopp så att det klarar en normal standard för 
permanenthushåll (dusch, tvätt, disk och vatten-
toalett). Ju fler fastigheter som görs om till permanent- 
boende inom ett tätbebyggt område, desto större är 
risken att de fastigheter som är kvar får svårare att 
anlägga vatten och avlopp, eller att det sker smitt-
spridning mellan avlopp och dricksvatten. 
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c. knappstad, dingelsundet
Dingelsundet är ett omvandlingsområde med  
stort bebyggelsetryck. Inom området har Svergies 
Geologiska Undersökning (SGU) identifierat att det 
finns en låg grundvattenbildning vilket kan göra att 
vattentäkter kan sina vid för stort uttag eller att man 
får in relikt saltvatten. Området har främst tunna 
jordlager eller lera, det finns få diken inom området 
vilket gör att det är svårt att avleda renat avlopps-
vatten. Delar av området omfattas även av vatten-
skyddsområdet för Kattfjorden. Södra delen av 
området har även tät beyggelse vilket ökar risken för 
påverkan på vattentäkter. En fördjupad översiktsplan 
håller på att tas fram. En av riktlinjerna i denna är 
att man innan detaljplaneläggning behöver förse 
området med kommunalt vatten och avlopp. 

d. edsvalla och vålberg med omland
De områden med samlad bebyggelse som har 
identifieras inom området bedöms, med nuvarande 
kunskap om vatten och avlopp inom området, inte 
vara i behov av någon gemensam lösning.

e. skåre tätort
Övervägande delen av fastigheterna är anslutna till 
kommunalt vatten och avlopp. Vid problem med de 
enskilda avloppen bör kommunal anslutning utredas 
i första hand. 

F. skåre omland
Större delen av området har kommunalt vatten 
genom gemensamhetsanläggningar. Utbyggnation av 
kommunalt vatten och avlopp har skett till Järpetan 
och pågår till närliggande områden. För områden 
utan anslutning till kommunalt avlopp kan enstaka 
fastigheter behöva möjligheter att anordna avlopps-
anläggningar utanför den egna fastigheten på grund 
av tätbebyggelse.

2.2.4 sammanfattning av enskilda anläggningar
I bilagorna 1A-L beskrivs VA-situationen inom 
kommunen. Kortare beskrivning av problembilden 
inom de olika områdena finns nedan. 

a. nor segerstad
Inom området finns många fritidsområden vilka  
även innefattas i vattenskyddsområdet för Kattfjor-
den. Omfattande omvandling av fritidsområden sker. 
Grundvattenbildningen i området är enligt SGU låg, 
vilket kan göra att vattentäkter sinar vid för stort 
uttag eller att man får in relikt saltvatten. Mitt på 
halvön finns två större gemensamhetsanläggningar 
för dricksvatten kopplade till kommunalt nät.

Störst är omvandlingen i områden närmast 
Karlstad. På grund av bebyggelsestruktur och 
vattenskyddsområde bedöms det i nuläget finnas  
en risk för att en del fastigheter vid omvandling  
inte kan lösa vatten och avlopp enskilt.

b. bergvik
Inom Bergviks villaområde har stora delar av fastighet- 
erna anslutit sig till en gemensamhetsanläggning 
med anslutning till kommunal vatten- och avlopps-
ledning. Kommunalt vatten genom gemensamhets-
anläggning finns även inom delar av Skutberget. 
Inom områdena Bomstad och delar av Skutberget 
finns många fritidshus som vid en omvandling kan  
få problem med att lösa vatten och avlopp p.g.a. risk 
för närliggande vattenbrunnar eller att de ligger 
inom vattenskyddsområdet för Kattfjorden.
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k. skattkärr med omland
Inom området finns mycket fritidsbebyggelse och  
ett visst tryck på omvandlig finns. På Herrön har 
avloppsfrågan lösts genom en gemensamhets- 
anläggning för vatten och avlopp vilken kopplas mot 
kommunalt vatten och avlopp. I Alsters-Busterud 
finns det många planlagda obebyggda tomter vilka 
inte kan bebyggas med enskilt vatten och avlopp. 
Det finns några samlade bebyggelser t.ex. Lungvik 
som har en sådan bebyggelsestruktur att de redan 
kan ha problem eller så kan problemen uppstå när/
om omvandlingen fortsätter.

l. karlstad tätort
Övervägande delen av fastigheterna är anslutna till 
kommunalt vatten och avlopp. Enstaka fastigheter 
samt Mjölnartorpets ekoby har enskilt vatten och 
avlopp. Vid problem med de enskilda avloppen bör 
kommunal anslutning utredas i första hand.

g. alstern med omland
Problem kan uppstå längst Alsterns västsida. Krav  
på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns 
redan nu till Steffensminne och Edsgatan. Befintlig 
byggnadsstruktur inom samlad bebyggelse och en 
fortsatt omvandling av fritidshusområden kan leda 
till krav på utbyggnation av kommunalt vatten och 
avlopp även ovanför Edsgatan eller på Långenäs. Det 
utreds om det är möjligt att dra vatten och avlopp 
till Vallargärdet och då även koppla på fastigheter 
längs vägen. Området ligger inom Alsterälvens 
avrinningsområde vilken har många sjöar och 
vattendrag som inte klarar miljökvalitetsnormen 
p.g.a. övergödning.

h. molkom tätort
Övervägande delen av fastigheterna är anslutna  
till kommunalt vatten och avlopp. Vid Upperud  
och Ottersäng finns mindre samlingar av hus  
med enskilt avlopp. Vid problem med de enskilda  
avloppen bör kommunal anslutning utredas i  
första hand. Avrinning från tätorten sker till Mol-
komsjön eller Borssjön, vilka inte klarar miljökvali-
tetsnormerna p.g.a övergödning.

i. molkom omland
Stort område med många samlade bebyggelse- 
grupper främst i form av gamla fritidsområden. 
Omvandlingstrycket är mindre här än närmare 
Karlstad. Södra delen av området har avrinning  
mot vattenförekomster som inte klarar miljö- 
kvalitetsnormer p.g.a. övergödning.

J. väse med omland
Området präglas av en lantlig bebyggelse med  
få bybildningar och många enskilda avlopp. Stora 
delar av området avvattnas mot vattendrag och  
sjöar som inte klarar miljökvalitetsnormen på  
grund av övergödning.
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3 Nuläge – NAturgiVNA förutsättNiNgAr

med egen vattenförsörjning eller gemensam vatten-
täkt inom dessa områden kan få problem med 
tillgång på vatten eller inträngning av relikt salt-
vatten vid för stort utnyttjande. Grundvattentill-
gången i Karlstad framgår av figuren nedan. 
 

3.1 grundvatten 
Stora delar av Karlstad har gott om grundvatten 
dock finns det på Segerstadshalvön och Dingelsundet 
samt upp mot Kil mindre goda uttagsmöjligheter i 
berg vilket kan leda till att tätbebyggda områden 

Figur 2. Grundvattenkarta över Karlstad. © Sveriges geologiska undersökning, SGU.
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infiltrering av ytvatten. Dessa täkter ligger huvud-
sakligen inom de grundvattenförekomster som 
utpekats av Vattenmyndigheterna. Vilka dessa  
är visas i tabellen. I tabellen redovisas  
även kommunens grundvattenförekomst i berg. 

En potentiell dricksvattenresurs är en vattenföre-
komst som ännu inte används, men som bedöms  
vara lämplig att användas som vattentäkt. Potentiella 
dricksvattenresurser som omfattas av beslut om 
framtida dricksvattenförsörjning kan benämnas 
prioriterade dricksvattenresurser. I dagsläget finns  
en prioriterad dricksvattenresurs, Östra Sörmon,  
som kommunen har pekat ut och skapat ett vatten-
skyddsområde för.

En grovskalig information om större grundvatten-
magasin, möjliga att nyttja för allmän dricksvatten-
försörjning, kan man få från länsstyrelsernas databas 
VISS. I VISS anges grundvattenförekomster som 
utpekats och klassats av Vattenmyndigheten. Enligt 
VISS finns det inom Karlstads kommun, varav vissa 
delas med grannkommuner, sju grundvattenföre-
komster vilka alla uppfyller vattendirektivets krav 
för god status avseende såväl kvalitet som kvantitet. 
Utbredningen av dessa grundvattenförekomster visas 
med lila markering i figur 3. Samtliga förekomster 
utgörs av sand- och isälvsavlagringar. Mer informa-
tion om vattenförekomsterna finns i tabell 5.

Nuvarande allmän dricksvattenförsörjning inom 
Karlstads kommun baseras till stor del på grund-
vatten och konstgjort skapat grundvatten genom 

Figur 3. Grundvattenförekomster enligt VISS som helt eller delvis är belägna inom Karlstads kommun  
(© viss.lansstyrelsen.se)
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3.2 ytvatten
Karlstads kommun har rik tillgång till ytvatten. 
Sjöar och vattendrag utgör cirka 20 procent av 
kommunens yta. Genom kommunen rinner två stora 
älvar – Klarälven och Norsälven. Klarälven mynnar 
ut i Vänern och bildar Klarälvsdeltat vilket är 
Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. 

Enligt VISS finns det inom Karlstads kommun 
(en del delas med grannkommuner) 54 st ytvattenfö-
rekomster (23 sjöar och 31 vattendrag).  22 vattenfö-
rekomster har problem med övergödning. Av dessa 
klarar 17 inte miljökvalitetsnormerna för god status 
och resterande klarar kraven för god status i dag men 
riskerar att inte klara kraven år 2015 när nästa 
omprövning av statusen görs. Vilka ytvatten som 
omfattas framgår av bilaga 5. Orsaken till övergöd-
ningen har bedömts vara läckage från jordbruks-
mark, enskilda avlopp och kommunala reningsverk. 
För mindre vattenförekomster inom tätort kan även 
utsläpp av dagvatten leda till övergödning.

3.3 klimatFörändringar
Ett framtida förändrat klimat kan påverka VA- 
försörjningen på olika sätt. Hur mycket en lokal  
VA-försörjning påverkas av klimatförändringar  
är beroende av många och samverkande faktorer. 
Påverkan kan bli liten, men den kan också innebära 
att en vattentäkt eller ett distributionssystem i  
värsta fall blir obrukbart för ett samhälle. 

Inom ramen för arbetet med VA-översikten  
är huvudfokus inom klimatförändringar riktat  
mot översvämning, eftersom det finns en uttalad 
översvämningsproblematik i de delar av kommunen 
som ligger längs Klarälven och vid Vänerkusten. 
Kommunen har tagit fram ett översvämnings- 
program för Klarälven och Vänern. Programmet  
fastställer hur kommunen ska arbeta för att möta 
dagens och framtida risker för översvämningar. 
Arbete pågår just nu med att ta fram en beredskaps-
plan gällande översvämningar för Skåre och Karlstad 
tätorter. Översvämningskänsliga VA-anläggningar 
beskrivs under kapitel 3.3.1.

Tabell 5: Grundvattenförekomster inom Karlstads kommun som har eller kan komma att ha en viktig roll i den  
allmänna vattenförsörjningen.

Grundvattenförekomst Roll i vattenförsörjning Bedömd naturlig uttagskapacitet

Brattforsheden (VISS) Möjlig vattentäkt för storskaligt uttag.  
Flera grundvattenmagasin inom området. 
Flygplatsmagasinet hyser Sandtorp grund-
vattentäkt.

Mycket stor, Alstermagasinet 200-400 liter/
sekund (l/s), grundvattentillgången för 
Lungviksmagasinet är 100 l/s.  

(Brattforsheden-Rådasjön) 
(VISS)

Osäker, ligger huvudsakligen utanför 
Karlstads kommun.

Mycket stor 25-125 l/s 

Mellbymon (VISS) Möjlig vattentäkt för uttag. Stor 5-25 l/s

N Strandvik (VISS) Osäker, förekomsten ligger nästan helt 
inom Kristinehamns kommun.

ingen uppgift

Nedre Fryken-Klarälven 
(VISS)

Liten, stora delar av förekomsten i Karlstad 
ligger inom bebyggelse. 

Måttlig, 1-5 l/s

Sörmon (VISS) Hyser grundvattentäkterna Sörmon, 
Härtsöga, Törne, Mellerudstorp och 
Hynboholm samt utpekad prioriterad 
framtida vattenresurs vid Östra Sörmon.

Mycket stor, 5-125 l/s

Östanås (VISS) Möjlig vattentäkt för småskaligt uttag. Måttlig, 1-5 l/s

Ulvsby Grundvattenmagasin i berg. Hyser Ulvsby 
grundvattentäkt. 

0,16-0,55 l/s
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3.3.1 översvämningskänsliga va-anläggningar
Dricksvatten
Sörmons vattenverk som försörjer Karlstads tätort, 
Skattkärrs och Väse samhälle samt Hammarö 
kommun med dricksvatten kan påverkas av över-
svämning genom att vattenkvaliteten i Kattfjorden 
vid höga vattennivåer kan bli tillfälligt försämrad 
p.g.a. av bräddningar från avloppsanläggningar och 
avloppsledningar. 

Hynboholms vattenverk som delvis försörjer Skåre 
tätort med dricksvatten kan komma att få en mer 
eller mindre långvarigt försämrad vattenkvalitet vid 
25-årsflöden i Klarälven. 

För båda vattenverken har ytterligare analys av 
klimatförändringar utförts i länsstyrelsen projekt 
”Riskbedömning av dricksvattentäkter i ett förändrat 
klimat, Värmlands län”.

Centralsjukhusets vattenverk förser sjukhusets ena 
byggnad med vatten och utgör reservvatten till hela 
sjukhuset vid ev driftstörning på det kommunala 
nätet. Arbete har påbörjats för att skydda Central-
sjukhuset mot översvämning genom att planera och 
bygga en skyddsvall mot älven. 

Under förutsättning att ledningsnätet är trycksatt 
och att inga vattenläckor inträffar inom områden 
som är översvämmade så påverkas inte distributionen 
till abonnenterna negativt under en översvämnings-
period. För enskilda eller gemensamhetsanläggningar 
finns ingen analys av påverkan på dricksvattnet på 
grund av klimatförändringar.

Spillvatten
Inom både Karlstads och Skåres tätorter finns 
områden med spillvattenledningar som vid höga 
nivåer i Vänern eller i Klarälven kommer att vara 
översvämmade. Detta innebär att ledningarna 
kommer att ha ett utvändigt vattentryck som 

kommer att medföra inläckage av grundvatten i 
otäta ledningar, brunnar etc. När inläckaget blir så 
stort att det överstiger systemets kapacitet tvingas 
man brädda ut orenat spillvatten till Klarälven och 
Vänern. Nödbräddningar behövs för att undvika att 
spillvatten bakvägen tränger in i källare etc. och att 
sanitära problem uppstår. Inom de områden som kan 
översvämmas på grund av höga vattennivåer ligger 
ett antal spillvattenpumpstationer och två avlopps-
reningsverk, Sjöstad och Skåre. För bostadshus med 
strandnära lägen finns det risk att avloppsanlägg-
ningen och vattentäkten översvämmas vilket kan 
leda till smittspridning och att avloppsanläggningen 
blir förstörd.

Vid utbyggnad av ledningsnät till det översväm-
ningskänsliga området Bryggudden i Inre hamn, har 
ny form av täta beteckningar till brunnar tagits fram 
som ska göra systemet säkrare mot översvämning.

Dagvatten
Karlstad centrum är delvis byggt på ett deltaområde 
med områden som ligger lågt i förhållande till både 
Klarälven och Vänern. Några av dessa områden har 
försetts med permanenta skyddsvallar och pump-
stationer med möjlighet att pumpa ut dagvattnet i 
Klarälven. Delar av Våxnäs och Romstad är i dag 
invallade. Ett annat område som ligger invallat,  
men som saknar möjlighet att pumpa ut dagvattnet, 
är del av Norrstrand. Vid översvämning här stängs 
dagvattenutloppen för att undvika att vatten tränger 
in i området och dagvattnet leds i de lägena till 
reningsverket.
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3.4 geologi
Inom Karlstads kommun finns växlande jordarter, 
främst tätare jordarter som lera, mo, mjäla och silt 
men även en del sand och morän. Berg och tunna 
jordtäcken finns det också gott om främst runt 
vänerkusten men även inåt landet. Vid Klarälvens 
delta finns sandlager och vid Sörmon och Brattfors-
heden isälvssediment.
 

Figur 4. Jordartskarta över Karlstads kommun. © Sveriges geologiska undersökning, SGU.
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4 kommuNAlA VisioNer och plANer

4.1 vision livskvalitet  
karlstad 100 000
Vår vision, strategiska plan och värdegrund utgör  
tillsammans kommunens styrmodell och har varit 
utgångspunkt för arbetet med översiktsplanen  
(se figur 5).

Grundtanken i visionen är att kommuninvånarna  
är grunden för tillväxten och välfärden i kommunen. 
Visionen innebär att Karlstads kommun ska växa  
till 100 000 invånare, vilket är en ökning med ca  
13 500 personer från dagens invånarantal.

För att Karlstad kommun ska nå visionen  
”Livskvalitet Karlstad 100 000” har de olika för-
valtningarna ett antal åtaganden som ska genomföras 
under åren 2013-2015. De åtaganden som knyter an 
till målområdena inom ramen för VA-översikten 
presenteras nedan.

4.1.1 tillväxt 
•	 Underlätta Karlstads tillväxt genom att skapa 

kapacitet för ytterligare påkopplingar av nya 
exploateringsområden på de allmänna VA-systemen. 
(Ansvar: teknik- och fastighetsförvaltningen)

•	 Identifiera och inled planarbete för bostäder i 
attraktiva, gärna vattennära, lägen i kommunens 
mindre tätorter (Ansvar: stadsbyggnadsnämnden) 

4.1.2 den goda gröna staden
•	 Bygg ut kommunalt VA till Steffensminne och 

Edsgatan (Ansvar: teknik- och fastighetsförvalt-
ningen)

•	 Koppla bort dag- och dränvatten från avloppet, 
skapa fördröjningsmagasin och täta ledningar. 
(Ansvar: teknik- och fastighetsförvaltningen) 

Figur 5. Vision Livskvalitet Karlstad 100 000.
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strandnära rekreationsstråk ökar med antalet boende 
i området. Området har höga kvaliteter för boende 
nära Vänern och ligger endast sex kilometer från 
Karlstads centrum. Planer finns att vid anslutning 
till kommunalt avlopp i första hand undersöka 
möjligheterna att ansluta till Skoghalls reningsverk 
på Hammarö eftersom det ger en betydligt billigare 
ledningsdragning.

Eriksberg
En fördjupad översiktsplan har tagits fram för 
området kring Bergvik och Eriksberg i syfte att i 
anslutning till Bergviks köpcentrum skapa möjlig-
heter för etablering av ytterligare handel och andra 
verksamheter. Avsikten är att frigöra mark för att 
kunna bygga ut handelsområdet med ca 60 000- 
70 000 m2 BTA9 för handel och tjänsteföretag. 
Framtida exploatering kommer att ställa krav på 
utbyggnad av den allmänna VA-försörjningen  
i området.

Västkust
Västkust är ett stort område som sträcker sig mellan 
Kattfjorden i väster, Bergvik i norr, Gruvlyckan och 
Klarälven i öster och södra Björkås och Göteborgs-
udden i söder. En fördjupad översiktsplan för området 
antogs 2007. Där finns en skiss på utbyggnad av 
1500-2000 bostäder plus handel och verksamhets-
områden. Framtida exploatering kommer att ställa 
krav på utbyggnad av den allmänna VA-försörjningen 
i området.

Skutberget
Inom Skutberget pågår arbete med detaljplan för att 
skapa utvecklingsmöjligheter för Skutbergsgården 
och för den befintliga campinganläggningen med 
bl.a. uthyrningsstugor med hög standard. Samtidigt 
vill man säkerställa Skutberget som attraktivt 
friluftsområdet med höga kvaliteter och god till-
gänglighet. Planen ska dessutom ge skydd åt kultur-
historiskt värdefulla byggnader och miljöer inom 
området.

Dricksvattenledningen från Eriksberg försörjer 
Skutberget. Ytterligare en ledning går till befintlig 
bostadsbebyggelse vid Fintatorp. Spillvatten från hela 
området rinner med självfall till en pumpstation i 
nordöstra delen av campingområdet. Därifrån 
pumpas det i en sjöförlagd tryckledning till Bergvik 

•	 Ta fram en planering för att långsiktigt skydda 
kommunens vattentäkter (Ansvar: teknik- och 
fastighetsförvaltningen)

•	 Arbeta aktivt för en ombyggnad av E 18 västerut 
för att säkerställa kommunens vattenförsörjning. 
(Ansvar: kommunledningskontoret)

4.1.3 vårda tillgångar
•	 Öka successivt förnyelsetakten i VA-ledningsnätet. 

(Ansvar: teknik- och fastighetsförvaltningen)

4.2 utveckling av karlstads 
tätort
I förslaget till Översiktsplan 2012 för Karlstads 
kommun är inriktningen för tätorten Karlstad en 
utveckling av dess centrala delar, samt stadens 
randzoner där ökad Väner- och älvkontakt kan 
uppnås. Förädlingen och förtätningen av den befint-
liga stadsstrukturen ska fortsätta. Karlstads framtida 
utveckling ska inte förvärra översvämningsproblem-
atiken eller ske på bekostnad av tillgängligheten till 
viktiga grön- och rekreationsområden.
Exploateringen av bebyggelsen inom tätorten  
Karlstad är planerad i tre olika etapper, se figur 6. 
Figuren visar även vilken utbyggnadsinriktning  
som finns för olika områden inom staden.

Vid exploatering av nya områden och förtätning 
av befintliga områden finns behov av utbyggnation 
av kommunalt vatten och avlopp. Behoven kan även 
uppstå i befintlig bebyggelse om det visar sig att det 
behövs lösas vatten och avlopp i ett större samman-
hang se (kap 6.1). Nedan kommer en beskrivning av 
hur utbyggnadsriktningarna i översiktsplanen 
påverkar kommunens behov av att bygga ut kommu-
nalt vatten och avlopp tillsammans med kraven som 
kan komma genom lagen om allmänna vattentjäns-
ter.  

4.2.1 sydväst
Dingelsundet 
Området, som finns närmare beskrivet i bilaga 1 C, 
är ett attraktivt område för boende ”på landet nära 
centrum”. En successiv omvandling har skett i 
området, genom att fritidshus ersatts av åretrunt-
bostäder. Bebyggelsetrycket är högt. Behovet att  
reda ut frågor om tillkommande bebyggelse, hållbara 
vatten- och avloppslösningar, trafik- och kollektiv-
trafiklösningar, strandskydd och möjligheterna till 

9.  BTA = Area av våningsplan, begränsad av omslutande  
väggars utsida.
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4.2.2 norr
Järpetan 
Markområdena längs Norra Infarten mellan  
Färjestad och Gravaleden (Djupdalsleden) har sedan 
en längre tid varit utsatta för ett betydande bebyg-
gelsetryck. Den äldre bebyggelsen har efter hand 
kompletterats med nya byggnader på redan avstyckade 
tomter, eller i helt nya lägen som bedömts lämpliga. 
Många ytterligare önskemål om byggande har 
framförts. Området har höga kvaliteter för boende 
genom sitt vackra läge i västsluttning mot Klarälven 
och sitt relativt korta (ca sex kilometer) avstånd in 
till Karlstads centrum. En fördjupad översiktsplan 
för området antogs 2010. VA-försörjningen har 
byggts ut inom delar av området. Utbyggnad 
kommer även att ske till övre Järpetan. Den kom-
munala ledningen till Färjestad närmar sig maximal 
kapacitet och ytterligare påkopplingar är svåra att 
göra utan att vidta flödesutjämnande åtgärder eller 
utöka dimensionerna i ledningsnätet.

där det ansluts till kommunens spillvattennät. 
Spillvatten från de tillkommande stugområdena  
i campingens södra del bör avledas med s.k. LTA- 
system, där spillvattnet pumpas från varje stuga  
till en trycksatt ledning, för att minska ingreppen  
i terrängen. Arbete pågår med att separera lednings-
nätet så att campingen får en egen anläggning. 
Övriga delar ska utgöra gemensamhetsanläggning.

Jakobsberg
Inom Jakobsberg pågår programarbete inför  
kommande detaljplanering. Utbyggnaden inom 
Jakobsberg anges som en andra utbyggnadsetapp  
i Översiktsplan 2012. Området ses som lämpligt  
för attraktiva centrumnära bostäder. Innan området 
utvecklas måste förebyggande åtgärder vidtas för  
att lösa översvämningsproblematiken. En förstudie 
beskriver en utveckling av ca 2 000 bostäder, men 
exploateringsgraden kommer att utredas i program-
met. Översvämningsrisk, dagvatten och eventuella 
åtgärder i VA-nätet är frågor som berör arbetet med 
VA-planen.

Figur 6. Utbyggnadsinriktning för Karlstad enligt översiktsplanen 2012.
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4.3 kommunens övriga tätorter
Av kommunens tio tätorter behandlas Vålberg, 
Edsvalla, Vallargärdet/Ulvsby, Molkom, Skattkärr 
och Väse i Översiktsplan 2012. Utvecklingsmöjlig-
heterna i dessa tätorter ses som goda men det finns 
vissa begränsningar ur VA-synpunkt. 

Vålberg-Edsvalla
I Vålberg begränsas möjligheterna till vattenkontakt 
från bostadsbebyggelsen dels av ras- och skredrisk 
längs Norsälven och dels av gamla industrie- 
tableringar i attraktiva vattenlägen vid Vänern.  
Även i Edsvalla finns ras- och skredrisk längs 
Norsälven och bebyggelse i anslutning till älven  
bör undvikas i båda tätorterna. Kommunalt dricks-
vatten till de båda tätorterna kommer från vatten-
verken i Törne och Mellerudstorp och ledningarna 
har även förbindelse med Sörmons vattenverk. 
Samhällena är anslutna till Vålbergs reningsverk  
som ligger vid Norsälven.

Ulvsby/Vallargärdet
I Ulvsby/Vallargärdet begränsas bostadsutbyggnaden 
av det befintliga vattenverkets kapacitet och miljö-
belastningarna från reningsverket på Alsterälven kan 
innebära att reningsverket måste byggas om.

Molkom
I Molkom finns planberedskap för fler bostäder och 
även för industrimark. Attraktiva strandområden 
finns vid Borssjön och Molkomsjön men tillgänglig-
heten begränsas av väg 63, reningsverket och  
industrin. Tätorten förses med dricksvatten från 
Sandtorps vattentäkt vid Brattforsheden och  
Molkoms reningsverk tar hand om avloppsvattnet 
från Molkoms tätort. 

Skattkärr
I Skattkärr pågår detaljplanearbete för 100-talet 
bostäder i vattennära läge på gammalt industri- 
område. Det finns även möjligheter till förtätning av 
bebyggelsen inom övriga delar av tätorten. Skattkärrs 
samhälle har kommunalt vatten genom överförings-
ledning från Karlstad. Avloppsvattnet från tätorten 
renas vid Sjöstadsverket i Karlstad genom överförings- 
ledning. Utbyggnad av tätorten innebär att det krävs 
en ökad kapacitet i ledningssystemet för spillvatten.

Stockfallet och Edsgatan
För att ge riktlinjer för ny bebyggelse och säkra  
mark för en framtida ny begravningsplats i Karlstad 
fastställde kommunen år 2006 en fördjupad över-
siktsplan för området mellan Stockfallet och Edsgatan. 
En första etapp med bostäder närmast Stormyrsgatan 
är klar och detaljplanearbete för begravningsplats 
och intilliggande verksamhetsområde och bostäder 
har påbörjats. Markägare i anslutning till Edsgatans 
gård har begärt planläggning för bostäder i anslut-
ning till befintlig bebyggelse inom Edsgatan. Krav 
från länsstyrelsen finns att områdena Edsgatan och 
Steffensminne ska förses med kommunalt vatten och 
avlopp. VA-utbyggnad till områdena påbörjas under 
2013. En utredning pågår även om kostnaderna att 
dra kommunalt vatten och avlopp till Vallargärdet 
och då ta bort vattenverket, som har för dålig 
kapacitet för att försörja en ytterligare utbyggnation 
av Vallagärdet, samt avloppsreningsverket vilken har 
sitt utlopp i den övergödda sjön Alstern. På vägen 
kan man även ansluta en del fastigheter som i dag 
har enskilt avlopp och på så sätt ytterligare minska 
belastningen av näringsämnen till Alstern.

4.2.3 österut
Välsviken, Busterud och Lungvik 
Inom Välsviken har handel etablerats under de 
senaste åren. Ett program för kommande planlägg-
ning togs fram under 2011. En fortsatt utbyggnad 
för både industri- och handelsområden föreslås. 
Planprogrammet prövar även möjligheterna att 
öppna upp för bostäder och kontor. Ett markområde 
reserveras för järnvägens framtida utveckling. 
Planprogrammet redovisar även förslag på en trafik-
struktur för området med möjligheter att samman-
länka Centrala Välsviken med Kronoparken och 
Södra Kroppkärr. Utbyggt ledningssystem för vatten, 
avlopp och dagvatten finns i området.

Alsters-Busterud ligger öster om Alsters villaom-
råde i tätortens östra delar. Busterud är ett gammalt 
fritidsområde och det finns många tomma tomter i 
området. Det har förekommit många förfrågningar 
om att bygga men de har stupat på att de tomter 
som är kvar inte är lämpliga för enskilt vatten och 
avlopp på grund av lutning och storleken på tom-
terna. Bebyggelsestrukturen i Lungvik är sådan att 
det efter utredningen kan visa sig att VA-frågan 
behöver behöva lösas i ett större sammanhang.
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4.6 lokala milJömål kopplade  
till va
Kommunerna har på uppdrag av riksdagen ett 
övergripande ansvar för lokala anpassningar av  
de 16 nationella miljömålen. Karlstads kommuns 
miljömål finns redovisade i miljö- och klimatstrategin 
från 2011. De miljömål som har tydligast anknytning 
till VA-försörjningen är Giftfri miljö, Ingen över- 
gödning, Grundvatten av god kvalitet och Levande  
sjöar och vattendrag.

4.6.1 giftfri miljö
•	 Kunskapen om farliga ämnen ska öka för att 

minska användningen av hälso- och miljöfarliga 
kemikalier. 

•	 Inventera och riskklassa kommunala tillsyns-
objekt i branschriskklass 1-2 samt nedlagda 
deponier till år 2015. 

Miljömålet kan kopplas till VA-planen genom att 
mycket av de hälso- och miljöfarliga kemikalier som 
används hamnar i avloppet antingen genom att de 
spolas ner t.ex. rengöringskemikalier och färg eller 
genom att det passerar igenom våra kroppar. Varken 
enskilda avlopp eller kommunala reningsverk är 
gjorda för att rena dessa ämnen. Sämst på att rena 
kemikalier är enskilda avlopp med direktutsläpp.  
De kemikalier som inte renas i avloppsanläggning 
hamnar till slut i ytvattnet eller grundvattnet. Det 
kan också hamna i slammet vilket sedan sprids på 
åkermark. En minskning av användningen av hälso-, 
och miljöfarliga ämnen minskar även halterna i 
naturen.

4.4 byggande på landsbygden 
Översiktsplan 2012 tar även upp byggande på 
landsbygden. Kriterier för förtätning av bebyggelse 
presenteras och översiktsplanen påpekar behovet av 
vidare utredningar beträffande vatten och avlopp i 
förtätningsområden samt områden med fritidsbe-
byggelse som är attraktiva för omvandling till 
permanentboende.

Områden på landsbygden nära Karlstad tätort 
som är attraktiva för landsbygdsbebyggelse är Grava 
– Sanna, Gräsås – Skål – Lindrågen – Ulvsby, 
området öster om Skattkärr – Rudshalvön – Östra 
Fågelvik – Bäck och Böj samt Önnerud – Härtsöga 
– Kätterud – Bofasterud. För dessa ska planut- 
redningar tas fram för att ge en samlad syn på 
ytterligare bebyggelse i områdena.

Stadsbyggnadsnämnden har antagit riktlinjer10 
för byggande på landsbygden. Enligt riktlinjerna ska 
förvaltningen överväga att göra en planutredning vid 
en gräns av ca fem hus. I områden där man bedömer 
att problem kan uppkomma med vatten-, spill- och 
dagvattenhanteringen på grund av omvandling är 
dessa riktlinjer lämpliga att använda.

4.5 detalJplaner
Inom kommunen finns detaljplaner för stadsbe- 
byggelsen inom Karlstads tätort, för övriga tätorter 
samt för ett 40-tal fritidshusområden. Av dessa 
framgår att framtida exploatering kommer att ske 
främst genom förtätning av stadens centrala delar 
och i områdena mellan staden och tätorterna  
Skattkärr och Skåre. I de mindre tätorterna finns 
planberedskap för bostäder och verksamheter. 
Framtida exploatering kommer att ställa krav på 
utbyggnad av den allmänna VA-försörjningen i alla 
dessa områden: Skutberget, Västkust, Dingelsundet, 
Jakobsberg, Alster, Busterud, Skattkärr, Stockfallet 
och Edsgatan.

10. Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-03-18, § 19.
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4.6.4 levande sjöar och vattendrag
•	 Sjöar och vattendrag i Karlstads kommun ska 

vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras samtidigt som förutsätt-
ningarna för friluftsliv ska värnas. 

Miljömålet kan kopplas till VA-planen genom att 
övergödda sjöar ej är ekologiskt hållbara eller har 
variationsrika livsmiljöer. 

4.7 skyddsvärden
I Karlstads kommuns Miljö- och klimatstrategi från 
2011 framgår att det finns ett antal vattenmiljöer 
inom kommunen som anses ha skyddsstatus och vara 
värdefulla utifrån aspekterna Natura 2000 områden, 
naturreservat, riksintressen för naturvården och 
nationellt värdefulla vatten. Övriga skyddsvärda 
vattenmiljöer kan vara vattentäkter och kommunala 
badplatser. I tabellen nedan visas skyddsvärda 
vattenmiljöer i Karlstads kommun. Vattentäkter 
finns närmare beskrivna i kap 2.1 och 2.2 samt i 
bilaga 2 kommunala badplatser finns i bilaga 6.

4.6.2 ingen övergödning
•	 Halterna av övergödande ämnen i mark och 

vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till en allsidig 
användning av mark och vatten.

Miljömålet kan kopplas till VA-planen genom  
att enskilda avloppsanläggningar med bristfällig 
avloppsledning är den näst största orsaken till 
övergödning av sjöar och vattendrag i Karlstads 
kommun efter jordbruket. 

4.6.3 grundvatten av god kvalitet
•	 Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricks-

vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Miljömålet kan kopplas till VA-planen där det finns 
strategier för hur vi ska kunna skydda grundvattnet 
mot föroreningar. 

Tabell 6. Vattenmiljöer som har skyddsstatus och är värdefulla i Karlstads kommun.

Natura 2000-områden  
som berör vattenmiljöer  
i Karlstads kommun

Naturreservat som berör 
vattenmiljöer i Karlstads 
kommun

Områden som är klassade 
som riksintresse för natur- 
vården i Karlstads kommun 
och rör vattenmiljöer

Sjöar och vattendrag som 
är utpekade som nationellt 
värdefulla i Karlstads 
kommun9 

Alsterälven, Gunnerud  Kaplansholmen Arnö skärgården Alsterälven

Kapslansholmen Kärrholmen Klarälvens nedre lopp Alstern

Klarälvsdeltat Segerstads skärgård Klarälvensdeltat Glumman

Storområdet Örten Timmeröarna Norra Hyn Klarälven

Värmlandsskärgården Värmlandsskärgården 
(Arnöskärgården ligger inom 
Karlstads kommun)

Panken Södra Hyn

Segerstads- och Arnö 
skärgårdar

Vänern

Ölmans ravinsystem

Örtensjöarna

9. Enligt Fiskeriverkets, Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets bedömningar.
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5 utVeckliNg och behoV

•	 De vill ha tillgång till vatten för matlagning och 
personlig hygien. Det ska vara lätt och inte alltför 
kostsamt att bli av med sitt avloppsvatten.

•	 De vill veta vad som gäller för det område man 
bor i eller funderar på att flytta till, dvs. om det 
är allmän eller enskild VA-försörjning etc.

Beroende på vilka förutsättningar som finns kan  
det vara svårt att ha en ”icke alltför kostsam” allmän 
och enskild avloppsförsörjning som inte medför 
negativ påverkan på grund- eller ytvatten. Det är 
inte ovanligt att ovanstående tre punkter kommer  
i konflikt med varandra.

Vissa kanske anser att utsläppen från det egna 
enskilda avloppet inte har så stor betydelse, men 
faktum är att summan av en kommuns enskilda 
avlopp kan bidra till en stor del av problemen med 
övergödning av sjöar. Vad en fastighetsägare med 
enskild VA-försörjning behöver inse är att avlopps-
anläggningen är en av fastighetens viktigaste funk-
tioner, den kräver underhåll och blir så småningom 
uttjänt och måste ersättas av en ny anläggning som 
klarar gällande reningsvillkor. Den kostnaden är 
något som fastighetsägaren helt enkelt måste ta. 
Även i det allmänna VA-nätet krävs underhåll  
och investeringar, vilket är något som påverkar 
kostnaden för varje enskild abonnent.

För att nå acceptans hos invånarna behöver det 
finnas en tydlighet och förutsägbarhet vad gäller 
krav på enskilda anläggningar och eventuell fram-
tida anslutning till kommunalt VA. Genom att 
tydligt kommunicera värdet av en kommuns  
satsning på en trygg och hälsosam VA-försörjning 
kan även kostnaden för vatten och avlopp för den 
enskilde invånaren motiveras.

5.1 beFolkningsprognos och 
FörsörJningsprognos
I Karlstads kommuns befolkningsprognos för 2012- 
2021 beräknas folkmängden öka med i genomsnitt 
810 personer per år11, vilket innebär en årlig ökning 
med ca nio procent utifrån dagens invånarantal.  
Den totala ökningen enligt befolkningsprognosen 
fram till år 2021 blir därmed 8 100 personer, vilket 
resulterar i en total folkmängd på ca 94 500 personer 
år 2021.

Både befolkningsprognos 2012-2021 och förslaget 
till Översiktsplan 2012 visar en utveckling av centrala 
Karlstad samt stadens randzoner där kontakt med 
Vänern och älvarna kan uppnås. Det är även i dessa 
områden som bebyggelsetrycket är högst. I resterande 
delar av kommunen bedöms befolkningsmängden 
generellt minska.

Prognosen för vatten- och avloppsförsörjning 
följer till största del befolkningsprognosen. VA- 
försörjningen är god utanför Karlstads tätort och 
inom dessa verksamhetsområden klarar kommunen 
en befolkningsökning utan större åtgärder, undan-
taget Vallargärdet, se kap 4.3. I Karlstads tätort har 
huvudledningarna för dricksvatten ledig kapacitet 
att klara en utbyggnad enligt Livskvalitet Karlstad 
100 000 i stort sett oberoende var utvecklings- 
områdena placeras. Någonstans på vägen mot 
visionen Karlstad 100 000 måste Sörmons vattenverk 
byggas ut för att nå tillräcklig kapacitet för att klara 
tillkommande dricksvattenförbrukning. För avlopps-
försörjningen krävs åtgärder på ledningsnätet för en 
fortsatt utbyggnad av Karlstad och att omvandlings-
områden förses med kommunalt vatten och avlopp.

5.2 medborgarperspektivet
De förväntningar kommuninvånarna har gällande 
vatten- och avloppsförsörjning brukar normalt  
vara att:
•	 De vill leva i en ren och vacker miljö och veta  

att vattnet inte innehåller bakterier eller andra 
föroreningar och att sjöar och vattendrag inte 
växer igen.

11. Befolkningsprognos 2012-2021.
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miljöbalkens 26 kap ställa krav på att utsläppet 
åtgärdas. Regler om avlopp finns i 9 kap samt förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och  
hälsoskydd.

I kapitel 5 i miljöbalken som handlar om miljö- 
kvalitetsnormer står det i 4§ att berörd myndighet 
ska upprätta ett åtgärdsprogram om miljökvalitets-
normer överskrids. Enligt 8§ anges att myndigheter 
och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta 
de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogrammet. 
Krav på VA-plan och prioritering av verksamheter 
som påverkar uppfyllandet av en miljökvalitetsnorm 
finns i det åtgärdsprogram som är framtaget för 
”Vatten inom Västerhavets vattenområde” se kap  
6.3. 

6.3 vattendirektivet och 
milJökvalitetsnormer
Vattenmyndigheten för Västerhavet fastställde under 
2009 åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 
vattenresurser i vårt område, Västerhavets vatten-
distrikt. Målet är att alla vatten ska nå minst god 
status under perioden 2015-2027. 

Följande åtgärder finns i åtgärdsprogrammet 
2009-2015 riktat mot åtgärder för vatten och avlopp:

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av 
verksamheter och föroreningsskadade områden som 
kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera 
de områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 
eller god kemisk status.

T.ex. tillsyn av enskilda avlopp och avloppsreningsverk.

6 omVärldsfAktorer

6.1 lag om allmänna 
vattentJänster (lav)
Kommunen är enligt lagen (SFS 2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) ansvarig för vatten-
försörjning i större sammanhang för nuvarande eller 
blivande bebyggelse eller bostadshus. Enligt LAV  
är det i första hand kommunen som har till uppgift 
att tillhandahålla vatten- och avloppsförsörjning  
i situationer då det behövs samlade lösningar för 
vatten och/eller avlopp. Enligt 6§ LAV är kommunen 
skyldig att ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett 
större sammanhang om det behövs av miljö- eller 
hälsoskyddsskäl. Kommunen ska dels bestämma ett 
verksamhetsområde där vattentjänsterna behöver 
ordnas och dels se till att behovet tillgodoses genom 
en allmän VA-anläggning. Vid inrättande och drift 
av VA-anläggning ska hushållning med natur- 
resurser beaktas. Tillsynsmyndighet enligt LAV  
är länsstyrelsen.

6.2 milJöbalken och plan-  
och bygglagen
I Miljöbalken (3 kap 1 §) samt i Plan- och bygglagen 
(2 kap 1 §) anvisas att mark- och vattenområden ska 
användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning12. Detta innebär att en avvägning 
ska göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för fram-
tida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta 
marken i anspråk för annat ändamål t.ex. bostäder. 

För befintliga avloppsanläggningar eller andra 
miljöpåverkande verksamheter som inte har tillräck-
ligt bra rening kan miljöförvaltningen med stöd av 

12. Miljöbalk (1998:808).
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Av kartan i bilaga 5 framgår det vilka sjöar och 
vattendrag inom Karlstads kommun som inte klarar 
eller riskerar att inte klara miljökvalitetsnormen på 
grund av övergödning. 

De största orsakerna till att vattenförekomster  
i Karlstad inte klarar miljökvalitetsnormerna är 
utsläpp av fosfor från jordbruk och enskilda avlopps-
anläggningar. För vattenförekomsterna i tätorten 
bedöms utsläpp av dagvatten vara en bidragande 
orsak. I Alsterälvens avrinningsområde finns också 
några kommunala reningsverk som bidrar med 
utsläpp av näringsämnen. 

6.4 baltic sea action plan
Baltic Sea Action Plan (BSAP) antogs av samtliga 
länder kring Östersjön 2007. Målet är att uppnå  
god status i Östersjön (innefattar även Öresund och 
Kattegatt) till år 2021. Karlstads kommun bidrar  
till utsläpp i Kattegatt genom Vänern och Göta älv. 
Den del som rör VA-försörjningen är i första hand 
segmentet övergödning, där åtgärder för att till 
exempel minska mängden näringsämnen till Öster-
sjön hanteras. Målet för fosfor är uppfyllt men för 
kväve kommer troligen ett certifikatsystem inrättas 
för avloppsreningsverk. Ett certifikat är ett intyg på 
ett kilo genomförd belastningsminskning till kust 
från föregående år.

6.5 nationella och regionala 
milJömål
Det finns Nationella miljömål som syftar till att  
de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en 
generation. Miljömålen har sedan skalats ner på 
regional och lokal nivå, för VA-planen är det främst 
miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grund-
vatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag 
som är aktuella. Karlstad har brutit ner dem till lokal 
nivå i Miljö- och klimatstrategin (se kap 4.6 Lokala 
miljömål kopplade till VA). 

Behov av bättre planering genom kommunala 
vattenförsörjningsplaner anges i de nationella miljö-
målen Levande sjöar och vattendrag samt Grund-
vatten av god kvalitet13. En välgrundad strategisk 
planering skapar även förutsättningar för att uppnå 
miljömålet God bebyggd miljö. 

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skydds-
nivå för enskilda avlopp som bidrar till att en 
vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status.

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskydds-
områden med föreskrifter för kommunala dricks-
vattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, 
så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en 
god kemisk status och god kvantitativ status.

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter  
som inte är kommunala, men som försörjer fler än  
50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/
dag, har god kemisk status och god kvantitativ 
status och ett långsiktigt skydd. 

Detta arbete behöver påbörjas inom kommunen. Exakt hur 
det långsiktiga skyddet ska vara utformat för att klara 
kravet ovan är dock ännu inte klarlagt. Men som ett första 
steg bör vattentäkterna besökas och riskobjekt som kan 
påverka vattenkvalitet som t.ex. avlopp och djurhållning 
identifieras och där det är möjligt åtgärdas.

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning 
och prövning så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten uppnås och inte överträds.

37. Kommunerna behöver, i samverkan med läns-
styrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, 
särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status, god kemisk status eller god kvantitativ status.

Åtgärdsprogrammet följs upp med en enkät varje år. 
Resultatet sammanställs och skickas till EU. När det 
gäller övergödning är det vanligaste kravet att de 
vattenförekomster som i dag inte uppfyller god 
status ska uppfylla det senast år 2021. Resterande 
vattenförekomster ska behålla god status. 

13. www.miljomal.nu
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7 slutsAtser och diskussioN

Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning för 
alla invånare i Karlstads kommun är en av flera 
nödvändiga pusselbitar som ska falla på plats för att 
uppnå en framtida hållbar utveckling av kommunen. 
Samtidigt som VA-försörjningen ska vara ekonomiskt 
robust ska den vara trygg ur ett hälsomässigt 
perspektiv. Därtill ska hänsyn tas till miljömässiga 
faktorer. För spillvatten och dagvatten ska åtgärder 
vidtas för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens 
vattenförekomster. Vattenförsörjning är ett av flera 
intressen som gör nyttjandeanspråk på kommunens 
vattenförekomster. 

Förutsättningarna för att uppnå en långsiktigt 
hållbar vatten- och avloppsförsörjning skiljer sig åt 
mellan kommunens delar. De slutsatser som anges 
nedan kan ses som en sammanfattning av de förut-
sättningar och utmaningar som råder inom olika 
delar av vatten- och avloppsförsörjningen inom 
Karlstads kommun. 

7.1 enskilda anläggningar 
En stor andel av de enskilda avloppsanläggningar 
som finns i kommunen har en status som inte är 
känd av tillsynsmyndigheten. Direktutsläpp, vilket 
innebär otillräcklig rening, bedöms vara vanligt 
förekommande. De bristfälliga enskilda avloppen 
medför i dag en hög belastning av näringsämnen till 
sjöar och vattendrag. Det föreligger också en risk att 
utsläpp från enskilda avloppsanläggningar orsakar 
förorening av närliggande vattentäkter, såväl enskilda 
som allmänna. 

Till enskilda anläggningar hör även s.k. gemensam- 
hetsanläggningar som etablerats för att försörja två 
eller fler fastigheter med dricksvatten eller omhänderta 
spillvatten. Inte sällan uppkommer problem med 
dessa anläggningar då kunskap eller intresse saknas 
hos berörda fastighetsägare att sköta anläggningar  
på lämpligt sätt. Problemen rör såväl skötsel av 
anläggningarna som utformning av långsiktigt 
skydd, t.ex. genom vattenskyddsområde. 

För att förbättra situationen i den enskilda avlopps-
försörjningen krävs att resurser tillsätts hos tillsyns-
myndigheter för att inventera enskilda anläggningar 
och ge råd och information, och om det behövs ställa 
krav utifrån miljöbalken. Tillsynen av enskilda 
avloppsanläggningar, liksom åtgärder av bristfälliga 
sådana, är en viktig del i kommunens arbete att 
uppnå de miljökvalitetsnormer som är angivna för 
kommunens vattenförekomster. 

7.2 anslutning
I kommunen finns flera områden där omvandling 
sker från fritidsboende till åretruntboende. Det blir 
också allt vanligare att fastighetsägare har en önskan 
om en högre VA-standard även vid fritidsboendet. 
Samtidigt har kraven på rening från enskilda anlägg-
ningar ökat i och med en alltmer aktiv och långsiktig 
vattenförvaltning. I många tätbebyggda områden  
är VA-situationen redan i dag, eller på väg att bli, 
ohållbar ur ett långsiktigt hälsosamt och miljö- 
mässigt perspektiv. 

Det är inte alltid som kommunens planer för 
utveckling överensstämmer med invånarnas vilja. 
Det är viktigt att kommunen styr utvecklingen  
och inte passivt inväntar den utvecklingen som  
sker spontant. Att ha en genomtänkt strategi med 
riktlinjer (en sorts ”lathund”) avseende varför, hur  
och när anslutning bör ske skapar tydlighet gentemot 
såväl kommunens tjänstemän som invånare. I detta 
arbete ligger att tydligt definiera vad som avses med 
de begrepp som används för att beskriva olika sorters 
områden, t.ex. utvecklingsområde, fritidsområde 
m.m. Lika viktigt som att ha en god strategi är det 
att i planarbetet hitta balansen mellan ”planenlig” 
och ”verklighetsbaserad” utveckling för att uppnå  
en långsiktigt hållbar VA-försörjning. Saknas denna 
balans finns risk att bebyggelsen utvecklas på platser 
där VA-situationen är svår att lösa vilket medför att 
en allmän VA-lösning mer eller mindre tvingas fram, 
bortsett från vad kommunens viljeinriktning medger. 
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påverkan”. Till exempel kan vattentäkter förorenas av 
verksamheter inom tillrinningsområdet. Recipienter 
som tar emot renat avloppsvatten påverkas inte  
bara av denna ”föroreningskälla” utan även av annan 
markanvändning. Oavsett vilka andra påverkans-
faktorer som finns i kedjan kring VA-försörjning  
går det inte att ”isolera” driftsäkerheten till det som 
kommunen eller ägare av enskilda VA-anläggningar 
rår över. 

I Karlstads kommun finns några vattentäkter  
där driftsäkerheten riskerar att störas av klimatför- 
ändringar, bl.a. i form av mer vanligt förekommande 
översvämningar eller höga vattenstånd. Även drift-
säkerheten i spillvattenkedjan riskerar att störas då 
skyfall, höga vattenstånd och översvämningar ofta 
medför oönskade bräddningar av orenat spillvatten 
till recipienterna. 

En av de mest uppmärksammade riskkällorna 
som riskerar att påverka Karlstads huvudvattentäkt 
är E18 som går tvärs genom vattentäktens till- 
rinningsområde. En hög driftsäkerhet i Sörmons 
vattentäkt är beroende av att denna, liksom övriga 
riskkällor, kan åtgärdas så att risken hamnar på en 
för vattentäkten acceptabel nivå. Att inrätta vatten-
skyddsområde för Sörmons vattentäkt (och kommu-
nens övriga allmänna eller större enskilda vatten-
täkter) är endast en av flera åtgärder som medför 
framtida riskminskning och skapar förutsättningar 
för hög driftsäkerhet. 

Spillvattennätet i kommunen har relativt högt 
inläckage av ovidkommande vatten vilket innebär 
att kommunen i sina avloppsreningsverk behandlar 
långt större mängder än önskvärt. Även dricks- 
vattennätet har brister vilket innebär ett relativt 
högt utläckage. I kommunens vattenverk renas stora 
mängder vatten varje dag som aldrig når abonnen-
terna utan i stället når mark och vatten i naturen. 
Genom att minska mängden ovidkommande vatten 
och läckage i ledningssystemet skulle kommunen 
minska sin energiförbrukning liksom nyttjande av  
de materiella resurser som krävs vid processanlägg-
ningarna. 

7.3 dagvatten
Anordnade dagvattensystem i Karlstads kommun 
innebär huvudsakligen att dagvatten avleds via 
ledning eller öppna system till recipient, ibland via 
någon typ av lokalt omhändertagande där främst 
mängden partiklar i vattnet kan minskas. Stora 
mängder dag- och dränvatten leds eller läcker in i 
kommunens spillvattenledningar och belastar 
avloppsreningsverken med s.k. tillskottsvatten. I 
syfte att förbättra dagvattensituationen har kommu-
nen tagit fram riktlinjer för omhändertagande av 
dagvatten. Den handlingsplan för arbetet med 
dagvatten som ska påbörjas under 2013 kommer 
förhoppningsvis också att tydliggöra förutsättning-
arna kring åtgärder för dagvattnet. En lösning som 
bör beaktas i kommande arbete är hur kommunen 
ska resonera kring krav på lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD) vid t.ex. nyexploatering. 

Dagvattensituationen i Karlstad är känslig för 
höga vattenflöden i Klarälven och Vänern. Några  
av de lågt liggande områdena i Karlstad har försetts 
med permanenta skyddsvallar och pumpstationer 
med möjlighet att pumpa ut dagvattnet i Klarälven. 
Det finns också områden som är invallade men 
saknar möjlighet att pumpa ut dagvattnet. Vid 
översvämning proppas dagvattenutloppen för att 
undvika att vatten tränger in i området från reci-
pient.

7.4 driFtsäkerhet
Ett robust VA-system är beroende av hög driftsäkerhet 
i alla led. För dricksvattenförsörjning handlar det om 
kedjan från vattentäkt via vattenverk, ledningsnät 
och reservoarer till kranen hos abonnenten. För 
spillvatten är det omvänd ordning, från abonnenten 
via ledningsnät och avloppsreningsverk till recipient. 

Det är många delar som måste fungera för att 
driften ska hållas på en nivå som tar hänsyn till alla 
aspekter, hälsomässiga, miljömässiga, ekonomiska 
m.fl. I ett övergripande perspektiv är det inte enbart  
god skötsel av den tekniska driften som bidrar  
till driftsäkerhet, den är också beroende av ”yttre 
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Liknande nödvattenplaner kommer att tas fram även 
för övriga områden med allmän dricksvattenförsörj-
ning, särskilt i de områden där reservvattenmöjlighe-
ter saknas. 

Östra Sörmon och Brattforsheden har goda 
förutsättningar för vattenuttag i stora mängder. 
Dessa områden utgör inte reservvattentäkter i ordets 
rätta bemärkelse utan är snarare reservtillgångar  
för kommunens framtida dricksvattenförsörjning. 
Kommunen har inrättat vattenskyddsområde för 
Östra Sörmon och arbete pågår för att se över 
vattenskyddet för Brattforsheden i syfte att säkra 
dessa tillgångar i ett långsiktigt perspektiv. 

7.6 organisation och samarbete 
En framtida hållbar utveckling av Karlstads  
kommun är beroende av att berörda förvaltningar 
inom kommunen har en gemensam syn på bland 
annat förutsättningar för framtidens VA-försörjning. 
För att detta ska vara möjligt krävs en organisation 
som möjliggör effektivt samarbete. Modellen som 
Karlstads kommun valt för arbetet med strategisk 
VA-planering är vald i syfte att skapa goda förut-
sättningar för samverkan. Genom att berörda enheter 
inom kommunen bidrar med sin expertkunskap blir 
den samlade bilden av VA-försörjningen i kommunen 
så komplett som möjligt. Det alla har bidragit till 
och den gemensamma bild som skapas ger en 
öppenhet och samarbete som är en god grund för 
framtida samverkan. 

En viktig del i strävan att uppnå en framtida 
hållbar utveckling är den ekonomiska aspekten.  
Det måste finnas ekonomiskt utrymme att skapa 
”rätt organisation”, att vidta nödvändiga åtgärder och 
att följa upp åtgärdernas betydelse. Rätt organisation 
innefattar både antal personer liksom dessa personers 
kompetens. Bland annat behöver det finnas kompetens 
som kan bedöma om kommunen genom sitt arbete 
uppfyller lagkrav och rekommendationer från 
branschen och myndigheter. 

En framtida driftsäker VA-försörjning ställer höga 
krav på den teknik som används i såväl renings- 
processer som distribution av dricksvatten och 
avledning av spill- och dagvatten. Att fortsatt 
teknikutveckling sker inom området borde vara  
en förutsättning för framtida driftsäkerhet då såväl 
reningskrav som belastning på befintliga, åldrande 
system bedöms komma att öka. 

7.5 reservvatten och nödvatten
De flesta invånare i Karlstads kommun som har 
tillgång till allmän dricksvattenförsörjning kan 
också vara trygga med att det finns en tillfreds- 
ställande reservvattenförsörjning att tillgå i händelse 
av tillfällig störning i den normala driften. Hur  
stor del av normalt behov som kan tillgodoses med 
reservvattenförsörjning beror på var en störning 
inträffar och hur långvarig den är. Skulle t.ex. ett 
ledningsbrott ske på båda huvudvattenledningarna 
från Sörmon mot Karlstad saknas möjligheter för 
reservvattenförsörjning. Då får nödvattentankar förse 
invånarna med dricksvatten till dess att läckan är 
åtgärdad. Det mest allvarliga och svårhanterliga 
scenariot är sannolikt att Sörmons vattentäkt slås ut 
till följd av en akut förorening. Beroende på vilken 
händelse som inträffat kan sanering av vattentäkten 
ta från ett par dagar upp till flera år. Under tiden tas 
fällningsverket i drift men kapaciteten ligger på 70 
procent av normalproduktionen. 

I Ulvsby, Lindfors, Blombacka, Älvsbacka och 
Molkom saknas reservvattenförsörjning. Vid störning 
i normal dricksvattenproduktion sätts nödvatten-
tankar in tills felet kan avhjälpas. Vid driftstörningar 
som varar ett par veckor eller mer i dessa vatten-
täkter har kommunen svårigheter att förse invånarna 
med tillräckliga mängder dricksvatten. 
Karlstads kommun har en nödvattenplan för krissitua-
tion inom Sörmons distributionsområde (Karlstads 
tätort, Alster, Skattkärr, Väse och Hammarö). 
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Inom kommunen är kommunikation mellan berörda 
förvaltningar en förutsättning för att det ska bli 
tydligt vilka behov och förutsättningar som finns hos 
olika förvaltningar. Ju större kunskap som finns om 
förvaltningarnas olika förutsättningar, desto större 
hänsyn kan tas till dessa i verksamheten, både på 
varsitt håll och vid samverkan.  

Många fastighetsägare med enskilda VA-anlägg-
ningar kanske saknar kunskap om de problem deras 
anläggningar kan bidra till. Blir de uppmärksammade 
om att alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen 
tillsammans bedöms bidra till en stor del av problemen 
med övergödning av sjöar och påverkan på närliggande 
vattentäkter kanske inställningen till investeringar 
och åtgärder skulle förändras.

För den enskilde fastighetsägaren är det ofta  
av stor vikt att veta vad som gäller kring VA-för- 
sörjningen där man bor. Ska man köpa eller sälja en 
fastighet är det vanligt att denna fråga blir aktuell 
och är något som man vill väga in i sitt beslut. 

Behovet av god kommunikation ställs på sin 
spets i en nödsituation. I dessa situationer sker 
kommunikationen mellan personer som i en eller 
annan omfattningen är påverkade av en nödsituation. 
Det är extra viktigt att budskapet är tydligt och att 
man som nyckelperson i kommunen, eller som 
invånare, förstår hur man ska agera då.

Ekonomin bedöms vara en av de största utmaning- 
arna för Karlstads kommuns arbete för att uppnå  
en långsiktigt hållbar VA-försörjning. Bland annat 
handlar det om att kunna prioritera och tidsplanera 
för att göra rätt investeringar i rätt tid så att satsade 
pengar ska få största möjliga nytta, för VA-abonnen-
terna, för miljön, för människors hälsa och för 
kommunens långsiktiga utveckling.

Samordning kring VA-frågan, med en väl för-
ankrad strategi som grund, skapar tydlighet och 
långsiktighet i de beslut som fattas. Kommande 
arbete med en VA-policy för Karlstads kommun 
avser att utforma en sådan strategi.

7.7 kommunikation
Väl genomtänkt och fungerande kommunikation  
är en viktig pusselbit i kommunens arbete att uppnå  
en hållbar VA-försörjning. Kommunikation är lika 
viktigt internt som den är externt till kommunens 
invånare. I många fall kanske ”brister”, både i 
samarbete kring åtgärder liksom vidtagande av 
åtgärder, kan bero på att de förutsättningar en  
part känner till inte har kommunicerats till  
övriga berörda.

Kommunikationen kan utgöras av ”envägs- 
information”, direkt dialog eller korrespondens som 
är utspridd över tid. Vad som är lämplig kommuni-
kationsväg och hur man bäst agerar beror på vad 
som ska kommuniceras. 



8 bilAgor
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Beskrivning av VA-situationen i olika delar av Karlstads kommun uppdelat i 
nyckelkodsområden (NYKO) 
 

A. Nor Segerstad (NYKO 201) 
B. Bergvik (NYKO 125) 
C. Knappstad Dingelsundet (NYKO 134) 
D. Edsvalla Vålberg med omland (NYKO 200, 202, 210, 211) 
E. Skåre tätort 
F. Skåre omland (NYKO 116, 117, 182) 
G. Alstern med omland (NYKO 174, 175, 176) 
H. Molkom tätort 
I. Molkom omland (NYKO 301) 
J. Väse med omland (NYKO 400, 401, 402) 
K. Skattkärr med omland (NYKO 163, 164201, 165, 166) 
L. Karlstad tätort  

Bilaga 2 Vattenverk, vattenskyddsområden  
Bilaga 3 Kommunala reningsverk och större privata anläggningar 
Bilaga 4 Hög skyddsnivå miljöskydd 
Bilaga 5 Vattenförekomster i Karlstads kommun som riskerar att inte klara miljökvalitetsnormer(MKN) 
på grund av övergödning. 
Bilaga 6 Badplatser i Karlstads kommun 
 
Förklaring till Bilaga 1 A-Ls tabeller 
 
Planer 

X % Andel av adresserna i området där det finns folkbokförd befolkning (permanentboende)  
DP Området omfattas av flera detaljplaner 
F Området omfattas av detaljplan för fritidsbebyggelse 
P Området omfattas av detaljplan för permanentbebyggelse 
OB Området omfattas av områdesbestämmelser 
FÖP För området finns en fördjupad översiktsplan 
*Dp Delar av området är detaljplanerat 
** Planuppdrag finns / Planarbete pågår 

 
Dricksvatten 

  Ansluten till kommunalt vatten, gemensamhetsanläggning eller enskilt vatten med ett flertal prover som visar på bra vattenkvalitet. 
  Enskilt vatten där prover saknas eller där minst ett prov är tjänligt med anmärkning med parameter som ej indikerar avloppspåverkan. 
  Enskilt vatten där minst ett prov är tjänligt med anmärkning med parameter som kan indikera på avloppspåverkan.  
  Enskilt vatten där minst ett prov är otjänligt, parameter som kan härröras till avloppspåverkan.  

      
Avloppsstatus 

  0 % okända avlopp 
  1-25 % okända avlopp  
  25-50% okända avlopp 
  50-100% okända avlopp 

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) övergödning 

  Området ligger inom avrinningsområde till en vattenförekomst som har god eller hög status och där det inte bedöms finnas risk att statusen 
försämras med avseende på övergödning. 

  En mindre del av avrinningen från området ligger mot en vattenförekomst som har god eller hög status och där det bedöms finnas risk att 
statusen kan försämras med avseende på övergödning vid omprövning av MKN år 2015. 

  Området ligger inom avrinningsområde till en vattenförekomst som har god eller hög status och där det bedöms finnas risk att statusen kan 
försämras med avseende på övergödning vid omprövning av MKN år 2015.  

  Ligger inom avrinningsområde som inte klarar god status med avseende på övergödning. Omfattas av vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
om att minska övergödningen till 2021. 

 
Klimatförändringar 

?  Ligger vid ett vattendrag eller en sjö där det inte är utrett om det finns risk för översvämning, skred eller ras. 
  Liten sannolikhet för översvämningar, skred eller ras 
  Måttlig sannolikhet för översvämningar, skred eller ras. 
  Hög sannolikhet för översvämningar, skred eller ras. 

 
      
            
 
 
      
Alla kartor i bilagorna är från Lantmäteriet. © Lantmäteriet.

iNNehållsförteckNiNg
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Bilaga 1 G Nor Segerstad 

Allmän orientering 
Bebyggelsen inom området består dels av utspridda gårdar med enstaka kompletterande bostadshus, några 
äldre bybildningar – Segerstabyn (3) och Frubacka, ett antal grupperingar med fritidshus längs Vänerkusten och 
en grupp med blandad bebyggelse invid Norsälven (Lövudden (2)). Omkring 550 personer bor i området. Det 
finns även ca 360 fritidsbostäder. Norr om Bråte (8) ligger den allmänna badplatsen Torsviken.  

Planförhållanden och bebyggelse 
Segerstadshalvön är ett attraktivt område både för nyetableringar och för omvandling av fritidsbebyggelse. Det är 
främst i anslutning till Vänern som efterfrågan på bostäder är stor. Sex områden är planlagda och dessutom finns 
områdesbestämmelser för utökad bygglovsplikt längs Norsälven. Avsikten är att områdesbestämmelser även ska 
upprättas för Segerstadsbyn (3) med hänsyn till riksintresset för kulturmiljön. De flesta planerna är äldre 
avstycknings- och byggnadsplaner samt en generalplan, alla för fritidsbebyggelse.  

Ett antal nya permanentbostäder med tillgång till kommunalt vatten har etablerats vid Götviksudden (5) och 
efterfrågan från markägare att få stycka av mark för nya bostadshus finns på flera ställen på halvön. Den 
utveckling av tätbebyggelsen som kan ses i området, innebär en ökad permanentning av den 
fritidshusbebyggelse som finns i östra delen av området med nära anknytning till Karlstad (10,11 och 12). 
Tillgängligheten till strandområden och utblickar över vatten är starka incitament för boende på landsbygden. Sett 
ur andra synvinklar skulle Lillerud däremot vara den tätbebyggelse som inom området skulle vara mest lämplig för 
utveckling.

Vattenförsörjning 
Dricksvattenförsörjningen i området sker huvudsakligen genom enskilda brunnar eller genom avtal med 
kommunen. Delområdena 1-5 försörjs med kommunalt vatten från Törne Vattenverk. I Göviken/Liljenäs (10) finns 

Delområde 
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atförändringar 

1. Lilleruds lantbruksgymnasium Ej 

2. Lövudden Ej 

3. Segerstadsbyn Ej 

4. Frubacka Ej 

5. Götviksudden Ej 

6. Bryggudden / Åsundaön F 0% 

7. Åsundasundet F 19% 

8. Bråte Jungfruviken Ej

9. Hasselnäset / Hanevall F 9 % 

10. Göviken / Liljenäs F 20% 

11. Randviken F 50% 

12. Klenstad / Millanviken F 29% 
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en gemensamhetsanläggning för sommarvatten som utgörs av en borrad brunn. Till brunnen är tretton hushåll 
kopplade.  

Erfarenhetsmässigt finns det inom området dålig vattenkvalitet, bland annat med avseende på höga järnhalter 
men även fluorid. Omkring hälften av vattenproverna från enskilda vattentäkter får bedömningen tjänligt med 
anmärkning. Vid Åsundaön finns problem med relikt saltvatten. Uttagskapaciteten för dricksvatten från berg är 
begränsad inom stora delar av området enligt SGU:s Grundvattenkarta (mediankapacitet på 0-0,16l/s). Vid intag 
av sjövatten från Åsfjorden har det identifierats en risk för legionella, då legionella har hittats i Gruvöns 
pappersbruks reningsdammar. Risken utreds av Gruvön.  

Stora delar av området ligger inom vattenskyddsområdet för Kattfjorden.  

Avloppshantering 
De flesta avloppen inom området är 
enskilda.  Många av de enskilda avloppen är 
gamla eller av okänd status vilket innebär att 
det finns en ökad risk för olägenheter 
kopplade till enskilda avlopp på grund av att 
de kan ha en bristfällig utformning. Den 
samlade bebyggelsen runt Vänerkusten 
består främst av gammal fritidsbebyggelse 
med små och ofta bergiga tomter en del 
även med risk för översvämning. Det medför 

problem med att anordna enskilt vatten och avlopp på den egna fastigheten om man vill öka VA-standarden med 
dusch eller toalett oavsett om man ska behålla huset som fritidshus eller bo där permanent. 

I området finns en vattenförekomst (Ävjan) som inte uppnår god ekologisk status pga övergödning samt en 
vattenförekomst (Åsfjorden) som riskerar att inte uppnå god ekologisk status p.g.a. övergödning. 

Samlad bedömning av området 
Inom området finns behov av inventering av enskilda avlopp. En stor del av bebyggelsen inom Segerstadshalvön 
ligger inom vattenskyddsområdet för Kattfjorden och inom område med risk för översvämning. Områden för 
fritidshusbebyggelse kan få problem att lösa vatten och avlopp enskilt om fler inom området vill ha en 
VA-standard motsvarande permanentboende med dusch och toalett. Det största trycket på omvandling är i 
områdena Randviken och Klenstad/Millanviken vilka ligger närmast Karlstad. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  3
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 237
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 3
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 12
Antal fastigheter med enbart sluten tank 44
Totalt antal fastigheter med slamtömning 300
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Bilaga 1B Bergvik 

Allmän orientering 

Området sträcker sig längs Vänerkusten söder om E18 inom ca 10 km från centrala Karlstad. Inom området finns 
bebyggelsen vid Fintavägen (16), Axelins väg (15), Fintatorp Skutbergets camping- och fritidsområde (14) samt 
Bomstad men campinganläggning med uthyrningsstugor och fritidsbebyggelse (13). Bergvik (17) är ett gammalt 
fritidshusområde som sedan ett antal år tillbaka successivt övergått till permanentboende. I området finns ca 350 
permanentboende samt 250 fritidsbostäder. 

Planförhållanden och bebyggelse 

Bebyggelsen i området utgörs dels av fritidsbebyggelse varav många är byggda på arrendetomter och dels av 
permanentbebyggelse med ursprung i fritidsbebyggelse. Omvandling har skett framför allt i östra delen av 
området i anslutning till Bergvik. Bebyggelsen inom Bomstad omfattas av områdesbestämmelser. Detaljplaner 
finns för Bomstadvägen, Fintatorp, E18 och Bergviks köpcentrum, Bergsviks udde, Ikea och Bergviks villaområde. 
För Skutberget pågår detaljplanearbete för utveckling av camping och fritidsanläggning.  

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför verksamhetsområde för vatten. Kommunalt dricksvatten finns via 
gemensamhetsanläggningar på Axelines väg (15), Kattviken (16) och på Bergvik (17). Ledningsnät för kommunalt 
vatten inom Skutberget (13) ses just nu över med syfte att bilda gemensamma anläggningar. Övriga delar har 
enskilt vatten. En tredjedel av vattenproverna från de enskilda vattentäkterna visar ”Tjänligt med anmärkning”. 

Bomstadsbadet och Bomstads camping har ett eget vattenverk där ytvatten tas från Kattfjorden. 

Stora delar av området ligger inom vattenskyddsområdet för Sörmons råvattentäkt Kattfjorden. 

Avloppshantering 

Bergviks villaområde (17) är genom LTA-system 
kopplat till det kommunala ledningsnätet. Inom 
Fintatorp/Skutberget finns kommunalt avlopp via 
avtal. Inventering av befintliga VA-anläggningar inom 
området (14) är utförd, vilken ligger till grund för 
bildande av gemensamhetsanläggningar. Från 
Skutberget pumpas avloppsvattnet till Karlstad via 
en sjöledning. Vid bräddning pumpas avloppsvattnet 
ut i Kattfjorden. Sjöledningen identifierades som ett 
riskobjekt i samband med att vattenskyddsområde/skyddsföreskrifter för Kattfjorden togs fram. VA-åtgärder 
(framförallt nya vattenledningar men även bortkoppling av dike på spillvatten) inom Fintatorp/Skutberget är gjorda 
och de senaste fyra åren har inte bräddning skett till Kattfjorden. Vattenmätare finns på spillvattnet från området.

Campingen i området har 280 campingplatser varav 250 är avsedda för husvagnar och resterande för tält. På 
campingen finns även totalt 38 stugor, lägenheter och rum samt två fullt utrustade villavagnar. Anläggningen har 
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13. Bomstad OB, 16% 

14. Skutberget/Fintatorp F* **, 24% 

15. Axelines väg Ej, 25% 

16. Fintavägen/ Kattviken Ej, 72% 

17. Bergvik P, 86% 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  6
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 66
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 6
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 4
Antal fastigheter med enbart sluten tank 41
Totalt antal fastigheter med slamtömning 123
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riskobjekt i samband med att vattenskyddsområde/skyddsföreskrifter för Kattfjorden togs fram. VA-åtgärder 
(framförallt nya vattenledningar men även bortkoppling av dike på spillvatten) inom Fintatorp/Skutberget är gjorda 
och de senaste fyra åren har inte bräddning skett till Kattfjorden. Vattenmätare finns på spillvattnet från området.

Campingen i området har 280 campingplatser varav 250 är avsedda för husvagnar och resterande för tält. På 
campingen finns även totalt 38 stugor, lägenheter och rum samt två fullt utrustade villavagnar. Anläggningen har 
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13. Bomstad OB, 16% 

14. Skutberget/Fintatorp F* **, 24% 

15. Axelines väg Ej, 25% 

16. Fintavägen/ Kattviken Ej, 72% 

17. Bergvik P, 86% 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  6
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 66
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 6
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 4
Antal fastigheter med enbart sluten tank 41
Totalt antal fastigheter med slamtömning 123
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Bilaga 1C Knappstad Dingelsundet 
 

Allmän orientering 

Dingelsundet och Knappstad ligger strategiskt mellan centralorterna Karlstad och Skoghall (inom Hammarö 
kommun). Det är endast ca 5 km till vardera kommuncentrum. Här bor 169 invånare fördelat på 67 bostäder. 
Inom området finns även 84 fritidsbostadshus. 

Planförhållanden och bebyggelse 

I området finns i dag två detaljplaner gjorda för fritidsbebyggelse. Med begränsade byggrätter avsåg man att 
bevara sommarstugekaraktären. Många av fritidshusen inom detaljplanerade områden har ändå omvandlats inom 
ramen för byggnadsbegränsningen. Utanför planlagt område finns inga bestämmelser om byggrätter, utan här har 
stora byggnader tillåtits. Med stora takytor och belagda markytor ökar problemen med dagvatten inom 
tätbebyggelsen i området. Den bebyggda marken består på många ställen av berg. Infiltrationsanläggningar och 
modern permanent bebyggelse medför tillsammans stora mängder dagvatten som ska transporteras förbi 
intilliggande fastigheter. Detta innebär problem som måste åtgärdas. 

För att utreda förutsättningarna för fortsatt omvandling av befintlig fritidsbebyggelse och finna lämpliga lägen för 
ny bebyggelse pågår ett arbete med fördjupning av kommunens översiktsplan. VA-försörjning för befintlig och 
tillkommande bebyggelse och dagvattenhantering är viktiga aspekter som ska belysas i planen. 

För att klara VA-situationen inom området bör ingen ny bebyggelse tillåtas förrän anslutning till kommunalt VA 
kan ske. Permanentning av fritidsbebyggelse bör ske med stor hänsyn till omgivningen vad gäller dagvatten-
hantering och infiltration. Stadsbyggnadsförvaltningen har utifrån dessa synpunkter tillsammans med 
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18. Dingelsundet F * 48 % 
FÖP ** 

bilAgA 1c kNAppstAd diNgelsuNdet

Bilaga 1C Knappstad Dingelsundet 
 

Allmän orientering 

Dingelsundet och Knappstad ligger strategiskt mellan centralorterna Karlstad och Skoghall (inom Hammarö 
kommun). Det är endast ca 5 km till vardera kommuncentrum. Här bor 169 invånare fördelat på 67 bostäder. 
Inom området finns även 84 fritidsbostadshus. 

Planförhållanden och bebyggelse 

I området finns i dag två detaljplaner gjorda för fritidsbebyggelse. Med begränsade byggrätter avsåg man att 
bevara sommarstugekaraktären. Många av fritidshusen inom detaljplanerade områden har ändå omvandlats inom 
ramen för byggnadsbegränsningen. Utanför planlagt område finns inga bestämmelser om byggrätter, utan här har 
stora byggnader tillåtits. Med stora takytor och belagda markytor ökar problemen med dagvatten inom 
tätbebyggelsen i området. Den bebyggda marken består på många ställen av berg. Infiltrationsanläggningar och 
modern permanent bebyggelse medför tillsammans stora mängder dagvatten som ska transporteras förbi 
intilliggande fastigheter. Detta innebär problem som måste åtgärdas. 

För att utreda förutsättningarna för fortsatt omvandling av befintlig fritidsbebyggelse och finna lämpliga lägen för 
ny bebyggelse pågår ett arbete med fördjupning av kommunens översiktsplan. VA-försörjning för befintlig och 
tillkommande bebyggelse och dagvattenhantering är viktiga aspekter som ska belysas i planen. 

För att klara VA-situationen inom området bör ingen ny bebyggelse tillåtas förrän anslutning till kommunalt VA 
kan ske. Permanentning av fritidsbebyggelse bör ske med stor hänsyn till omgivningen vad gäller dagvatten-
hantering och infiltration. Stadsbyggnadsförvaltningen har utifrån dessa synpunkter tillsammans med 
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Bilaga 1 F  Edsvalla och Vålberg med omland 

Allmän orientering 

Edsvalla och Vålberg samhälle ligger mellan E45 och Norsälven. Närliggande orter är Norsbron öster om Vålberg 
samt Stora Bårum (19), Bryngelsund (20) och Smedstad (19) i kommunens västra delar. Befolkningen i området 
kring Vålberg och Edsvalla uppgår till ca 4 500 personer. Nästan 1 700 bostäder används för permanentboende 
och ca 300 för fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Efterfrågan på bostadsbebyggelse i Vålberg och Edsvalla har varit förhållandevis låg under de senaste 
decennierna, både i tätorterna och på landsbygden. En viss planberedskap finns för utveckling av tätorterna men 
även här är intresset lågt för nyetablering av bebyggelse. 

Vattenförsörjning 

Områdena Edsvalla, Norsbron och Vålberg är belägna inom kommunalt verksamhetsområde för VA-försörjning, 
drygt 4 400 personer har kommunalt vatten och avlopp. Större delen av området Stora Bårum (19) ingår också i 
det kommunala verksamhetsområdet för vatten. Orterna försörjs med dricksvatten från vattenverk i Törne och 
Mellerudstorp. Vattenverken ingår i samma distributionssystem och utgör reservvattensystem för varandra. I 
distributionssystemet är även vattentäkten i Sörmon inkopplad. Enskilt vatten används i områdena Bryngelsund 
(20) och Smedstad (21). 

Arbete pågår med att uppdatera befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter. Det är oklart vilket skydd som 
behövs för grundvattenförekomsten Mellbymon.  

Delområden

P
laner

D
ricksvatten 

A
vloppsstatus 

M
K

N
 övergödning 

K
lim

atförändringar 

Vålberg (inom kommunalt 
verksamhetsområde) DP

Edsvalla (inom kommunalt 
verksamhetsområde) DP

Norsbron (inom kommunalt 
verksamhetsområde) P

19. Stora Bårum Ej, 76% 

20. Bryngelsrud Ej, 95% 

21. Smedstad Ej, 83% 

Bilaga 1 F  Edsvalla och Vålberg med omland 

Allmän orientering 

Edsvalla och Vålberg samhälle ligger mellan E45 och Norsälven. Närliggande orter är Norsbron öster om Vålberg 
samt Stora Bårum (19), Bryngelsund (20) och Smedstad (19) i kommunens västra delar. Befolkningen i området 
kring Vålberg och Edsvalla uppgår till ca 4 500 personer. Nästan 1 700 bostäder används för permanentboende 
och ca 300 för fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Efterfrågan på bostadsbebyggelse i Vålberg och Edsvalla har varit förhållandevis låg under de senaste 
decennierna, både i tätorterna och på landsbygden. En viss planberedskap finns för utveckling av tätorterna men 
även här är intresset lågt för nyetablering av bebyggelse. 

Vattenförsörjning 

Områdena Edsvalla, Norsbron och Vålberg är belägna inom kommunalt verksamhetsområde för VA-försörjning, 
drygt 4 400 personer har kommunalt vatten och avlopp. Större delen av området Stora Bårum (19) ingår också i 
det kommunala verksamhetsområdet för vatten. Orterna försörjs med dricksvatten från vattenverk i Törne och 
Mellerudstorp. Vattenverken ingår i samma distributionssystem och utgör reservvattensystem för varandra. I 
distributionssystemet är även vattentäkten i Sörmon inkopplad. Enskilt vatten används i områdena Bryngelsund 
(20) och Smedstad (21). 

Arbete pågår med att uppdatera befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter. Det är oklart vilket skydd som 
behövs för grundvattenförekomsten Mellbymon.  
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Vålberg (inom kommunalt 
verksamhetsområde) DP

Edsvalla (inom kommunalt 
verksamhetsområde) DP

Norsbron (inom kommunalt 
verksamhetsområde) P

19. Stora Bårum Ej, 76% 

20. Bryngelsrud Ej, 95% 

21. Smedstad Ej, 83% 
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Bilaga 1L Skåre tätort 
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Skåre tätort DP 

Allmän orientering 

Skåre tätort ligger ca 8 km norr om Karlstad mellan väg 62 och 
Klarälven. I tätorten bor ungefär 5 700 personer. I området Skåre 
tätort ingår Skåre, Stodene och Ilanda industriområde.   

Planförhållanden och bebyggelse 

Bebyggelsen består till största delen av villaområden. Ett antal 
flerfamiljshus, butiker, mindre verksamheter samt skola och 
idrottsplats finns i de centrala delarna av tätorten. För övrigt finns 
framför allt villabebyggelse. Vid Ilanda i väster finns industri och vid 
Klarälven öster om centrum finns träindustri och reningsverk.  

All bebyggelse inom Skåre tätort är planlagd med undantag av ett 
antal fastigheter norr om Ilandasjön samt öster om Stodene. Bebyggelseutvecklingen begränsas av järnväg, väg 
62 samt av Klarälven. En viss utbyggnad av bostadsområden har skett vid Klarälvsstranden men begränsas av 
risken för översvämning. För ett mindre villaområde öster om Lindtjärnen pågår planläggning.   

Vattenförsörjning 

Mer än 90 procent av Skåre tätort ingår i verksamhetsområdet för kommunalt vatten. Av de fåtal fastigheter som 
ligger utanför verksamhetsområdet för vatten är det flesta anslutna via avtal med kommunen. Vattenverk i 
Hynboholm samt i Härtsöga förser Skåre tätort med vatten. Vattenverken står i förbindelse i distributionssystemet 
och utgör reservvattensystem för varandra. Till ledningsnätet är även vattentäkten i Sörmon inkopplad. 
Vattentäkterna vid Sörmon och Hynboholm ingick i länsstyrelsens projekt ”Dricksvatten i ett förändrat klimat”.
Uppdaterade vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter finns för samtliga tre vattentäkter 
sedan hösten 2012. 

Avloppshantering  

Skåre tätort är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Avloppsreningsverket i Skåre renar avloppsvatten från 
Skåre tätort, Stodene, Hynboholm och Grönäs. Totalt avser detta ca 5 700 personer. Recipient för reningsverket 
är Klarälven. 

Ca 15 fastigheter, främst vid Stodenehagen 
och Almars färjeväg, ligger inom området 
men ingår inte i verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp. De flesta 
fastigheterna har kommunalt vatten genom 
avtal.

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 19
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 
Antal fastigheter med enbart sluten tank 2
Totalt antal fastigheter med slamtömning 21

Bilaga 1L Skåre tätort 
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Skåre tätort DP 

Allmän orientering 

Skåre tätort ligger ca 8 km norr om Karlstad mellan väg 62 och 
Klarälven. I tätorten bor ungefär 5 700 personer. I området Skåre 
tätort ingår Skåre, Stodene och Ilanda industriområde.   

Planförhållanden och bebyggelse 

Bebyggelsen består till största delen av villaområden. Ett antal 
flerfamiljshus, butiker, mindre verksamheter samt skola och 
idrottsplats finns i de centrala delarna av tätorten. För övrigt finns 
framför allt villabebyggelse. Vid Ilanda i väster finns industri och vid 
Klarälven öster om centrum finns träindustri och reningsverk.  

All bebyggelse inom Skåre tätort är planlagd med undantag av ett 
antal fastigheter norr om Ilandasjön samt öster om Stodene. Bebyggelseutvecklingen begränsas av järnväg, väg 
62 samt av Klarälven. En viss utbyggnad av bostadsområden har skett vid Klarälvsstranden men begränsas av 
risken för översvämning. För ett mindre villaområde öster om Lindtjärnen pågår planläggning.   

Vattenförsörjning 

Mer än 90 procent av Skåre tätort ingår i verksamhetsområdet för kommunalt vatten. Av de fåtal fastigheter som 
ligger utanför verksamhetsområdet för vatten är det flesta anslutna via avtal med kommunen. Vattenverk i 
Hynboholm samt i Härtsöga förser Skåre tätort med vatten. Vattenverken står i förbindelse i distributionssystemet 
och utgör reservvattensystem för varandra. Till ledningsnätet är även vattentäkten i Sörmon inkopplad. 
Vattentäkterna vid Sörmon och Hynboholm ingick i länsstyrelsens projekt ”Dricksvatten i ett förändrat klimat”.
Uppdaterade vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter finns för samtliga tre vattentäkter 
sedan hösten 2012. 

Avloppshantering  

Skåre tätort är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Avloppsreningsverket i Skåre renar avloppsvatten från 
Skåre tätort, Stodene, Hynboholm och Grönäs. Totalt avser detta ca 5 700 personer. Recipient för reningsverket 
är Klarälven. 

Ca 15 fastigheter, främst vid Stodenehagen 
och Almars färjeväg, ligger inom området 
men ingår inte i verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp. De flesta 
fastigheterna har kommunalt vatten genom 
avtal.

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 19
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 
Antal fastigheter med enbart sluten tank 2
Totalt antal fastigheter med slamtömning 21

bilAgA 1e skåre tätort
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Samlad bedömning av området 

Den större delen av bostadsområdena i Skåre tätort är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet och 
statusen för dricksvatten och avlopp är klassad som god. Översvämningsrisker finns i områden längs med 
Klarälven. Delar av Skåre, framför allt vid Skåre reningsverk och noren, samt områdena Stodene, Botorp och 
Grava/Sanna, är/kan vara framtida riskområden för översvämningar. Anpassningsåtgärder pågår för Torpnoret 
men ska också tas fram för reningsverket i Skåre. 
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Bilaga 1A Skåre omland 

Allmän orientering 

Områdena 116, 117 och 182 som utgör Skåre Omland, ligger inom pendlingsavstånd för bebyggelse på 
landsbygden relativt nära Karlstad (inom 10-15 km från Karlstads centrum). Område 182 ligger öster om 
Klarälven och har förbindelse med Skåre tätort via Skårebron i områdets södra del. Skåres omland har omkring 
1 600 permanentboenden och 180 fritidsbostäder.

Planförhållanden och bebyggelso 

Bebyggelsetrycket är högt i områdena Grava (32) och Sanna (27), där många har fått tillgång till kommunalt 
vatten och bra kollektivtrafik. Andra områden som av olika anledningar blivit populära för byggande på landet är 
Önnerud (25), Härtsöga, Kätterud (26), Bofasterud (23), Bråne (24) och Skåne (22) väster om Klarälven samt 
Rudskogen (31), Botorp (28) och Grava-Rud (32) öster om Klarälven. Bebyggelsen inom området består för övrigt 
av utspridda gårdar med enstaka kompletterande bostadshus.  

Detaljplaner finns vid Karlstad flygplats, Norra Sanna (vid sjön Stora Hyn, 27), Grava-Rud (32) samt för ett mindre 
område inom södra Järpetan (33). Planarbete pågår för ytterligare bebyggelse inom södra Järpetan (33) längs 
Norra Infarten. Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att en bebyggelseutredning ska göras för området 
öster om väg 62 mellan Grava kyrka och kommungränsen. Arbetet är ännu inte påbörjat. Tätbebyggelsen vid 
Hynboholm och Grönäs (sydost om Skåne) kom till under 1950- och -60-talen med avstyckningsplaner som 
grund. Dessa planer har avregistrerats. 

I Norra Sanna (S. Hyn, 27) har omvandling från fritidsbebyggelse till permanent bebyggelse skett. En del av 
fritidsbebyggelsen söder om Farsjön (30) bebos permanent, medan husen vid Lindtjärnen (29) fortfarande utgör 
fritidsbebyggelse. 
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22. Skåne-Bergsbråten Ej, 92% 

23. Bofasterud Ej, 89% 

24. Bråne Ej, 100% 

25. Önnerud- Önnerudstorp Ej, 98% 

26. Kätterud Ej, 92% 

27. Sanna F*, 76% 

28. Botorp Ej, 88% 

29. Lindtjärn Ej, 0% 

30. Söder om Farsjön Ej, 27% 

31. Rudsskogen Ej, 75% 

32. Grava-Rud P*, 84% 

33. Järpetan FÖP/P** 
88 % 

Bilaga 1A Skåre omland 

Allmän orientering 

Områdena 116, 117 och 182 som utgör Skåre Omland, ligger inom pendlingsavstånd för bebyggelse på 
landsbygden relativt nära Karlstad (inom 10-15 km från Karlstads centrum). Område 182 ligger öster om 
Klarälven och har förbindelse med Skåre tätort via Skårebron i områdets södra del. Skåres omland har omkring 
1 600 permanentboenden och 180 fritidsbostäder.

Planförhållanden och bebyggelso 

Bebyggelsetrycket är högt i områdena Grava (32) och Sanna (27), där många har fått tillgång till kommunalt 
vatten och bra kollektivtrafik. Andra områden som av olika anledningar blivit populära för byggande på landet är 
Önnerud (25), Härtsöga, Kätterud (26), Bofasterud (23), Bråne (24) och Skåne (22) väster om Klarälven samt 
Rudskogen (31), Botorp (28) och Grava-Rud (32) öster om Klarälven. Bebyggelsen inom området består för övrigt 
av utspridda gårdar med enstaka kompletterande bostadshus.  

Detaljplaner finns vid Karlstad flygplats, Norra Sanna (vid sjön Stora Hyn, 27), Grava-Rud (32) samt för ett mindre 
område inom södra Järpetan (33). Planarbete pågår för ytterligare bebyggelse inom södra Järpetan (33) längs 
Norra Infarten. Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att en bebyggelseutredning ska göras för området 
öster om väg 62 mellan Grava kyrka och kommungränsen. Arbetet är ännu inte påbörjat. Tätbebyggelsen vid 
Hynboholm och Grönäs (sydost om Skåne) kom till under 1950- och -60-talen med avstyckningsplaner som 
grund. Dessa planer har avregistrerats. 

I Norra Sanna (S. Hyn, 27) har omvandling från fritidsbebyggelse till permanent bebyggelse skett. En del av 
fritidsbebyggelsen söder om Farsjön (30) bebos permanent, medan husen vid Lindtjärnen (29) fortfarande utgör 
fritidsbebyggelse. 
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22. Skåne-Bergsbråten Ej, 92% 

23. Bofasterud Ej, 89% 

24. Bråne Ej, 100% 

25. Önnerud- Önnerudstorp Ej, 98% 

26. Kätterud Ej, 92% 

27. Sanna F*, 76% 

28. Botorp Ej, 88% 

29. Lindtjärn Ej, 0% 

30. Söder om Farsjön Ej, 27% 

31. Rudsskogen Ej, 75% 

32. Grava-Rud P*, 84% 

33. Järpetan FÖP/P** 
88 % 
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Bilaga 1 E Alstern med omland 

Allmän orientering 

Riksväg 63 korsar genom området från norr till söder och bidrar till goda kommunikationer med buss och bil 
mellan Karlstad och Molkom. Området är attraktivt för bebyggelse på landet, särskilt i lägen nära vatten. Många 
nya hus har etablerats och det finns efterfrågan på omvandling av fritidsbebyggelsen vid Gapern och Alstern. 

I området bor knappt 1 900 personer permanent. Ca 750 bostäder används för permanentboende och ca 470 för 
fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

I översiktsplanen framgår det att det finns utredningsområden för stadsnära landsbygdsbebyggelse i områdets 
nordvästra del. 

Mellan sjön Alstern, väg 63 och bostadsbebyggelsen inom Stockfallet planeras ytterligare bostäder samt 
Karlstads nya begravningsplats. Längs sjön Alsterns stränder har befintlig fritidsbebyggelse omvandlats till 
permanentbebyggelse och det finns efterfrågan på att få bygga ytterligare bostäder. Trycket är störst i anslutning 
till Steffensminne (34) och Långenäs (35) samt längs Edsgatevägen (37, 38). För området mellan Edsgatevägen 
och väg 63 har en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram. Riktlinjerna i denna anger ny bebyggelse i södra 
delen och inom Edsgatan när anslutning till kommunalt VA är möjligt samt angöringsvägar mot Stormyrsgatan 
och väg 63 byggts ut. I norra delen av FÖP-området ska ingen ytterligare bebyggelse tillkomma.   

Inom områdena Gräsås (39), Skål och Mosstorp (42) längs vägen mot Alsters-Lindrågen, Åstorp (45), 
Vallargärdet och Alsters kyrkby (46) har efterfrågan på ny bebyggelse under de senaste åren varit stor. För 
Vallargärdet finns planprogram som visar en möjlig etapputbyggnad av ett 50-tal bostäder, men kapacitet finns 
endast för 15 nya hushåll. Längs Gaperns stränder finns ett antal detaljplaner för fritidsbebyggelse. Planerna är i 
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Vallargärdet DP,PP 

34, Steffensminne koloniomr./ 
NKronoparken

DP

35. Långenäs F, 48%  ? 

36. Steffensminne Ej, 76 %  ? 

37, Edsgatan FÖP 78%  ? 

38, Höja/Björby FÖP 79%  ? 

39, Alsters Gräsås Ej, 89 % 

40. Alsters-Lindrågen F 82% 

41, Gräsåsholmen Ej, 46 %  ? 

42, Mosstorp/Ulvsby P* 81%  ? 

43. Strömshall (Alsters-Åstorp) Ej, 93 % 

44. Alsters-Ås Ej, 100 % 

45. Alstrum / Åstorp Ej, 73% 

46, Alsters-Kyrkby Ej, 76 % 

47. Döle Ej, 2% 

48. Finnsnäs  F, 28%  ? 

49, Snårstad/Uddvik F, 34%  ?

50. Svedenäs (södra och östra) F, 36%  ?

51, Norra Svedenäs F, 31%  ?

52, Hasselbol F, 45%  ?

Bilaga 1 E Alstern med omland 

Allmän orientering 

Riksväg 63 korsar genom området från norr till söder och bidrar till goda kommunikationer med buss och bil 
mellan Karlstad och Molkom. Området är attraktivt för bebyggelse på landet, särskilt i lägen nära vatten. Många 
nya hus har etablerats och det finns efterfrågan på omvandling av fritidsbebyggelsen vid Gapern och Alstern. 

I området bor knappt 1 900 personer permanent. Ca 750 bostäder används för permanentboende och ca 470 för 
fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

I översiktsplanen framgår det att det finns utredningsområden för stadsnära landsbygdsbebyggelse i områdets 
nordvästra del. 

Mellan sjön Alstern, väg 63 och bostadsbebyggelsen inom Stockfallet planeras ytterligare bostäder samt 
Karlstads nya begravningsplats. Längs sjön Alsterns stränder har befintlig fritidsbebyggelse omvandlats till 
permanentbebyggelse och det finns efterfrågan på att få bygga ytterligare bostäder. Trycket är störst i anslutning 
till Steffensminne (34) och Långenäs (35) samt längs Edsgatevägen (37, 38). För området mellan Edsgatevägen 
och väg 63 har en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram. Riktlinjerna i denna anger ny bebyggelse i södra 
delen och inom Edsgatan när anslutning till kommunalt VA är möjligt samt angöringsvägar mot Stormyrsgatan 
och väg 63 byggts ut. I norra delen av FÖP-området ska ingen ytterligare bebyggelse tillkomma.   

Inom områdena Gräsås (39), Skål och Mosstorp (42) längs vägen mot Alsters-Lindrågen, Åstorp (45), 
Vallargärdet och Alsters kyrkby (46) har efterfrågan på ny bebyggelse under de senaste åren varit stor. För 
Vallargärdet finns planprogram som visar en möjlig etapputbyggnad av ett 50-tal bostäder, men kapacitet finns 
endast för 15 nya hushåll. Längs Gaperns stränder finns ett antal detaljplaner för fritidsbebyggelse. Planerna är i 
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Vallargärdet DP,PP 

34, Steffensminne koloniomr./ 
NKronoparken

DP

35. Långenäs F, 48%  ? 

36. Steffensminne Ej, 76 %  ? 

37, Edsgatan FÖP 78%  ? 

38, Höja/Björby FÖP 79%  ? 

39, Alsters Gräsås Ej, 89 % 

40. Alsters-Lindrågen F 82% 

41, Gräsåsholmen Ej, 46 %  ? 

42, Mosstorp/Ulvsby P* 81%  ? 

43. Strömshall (Alsters-Åstorp) Ej, 93 % 

44. Alsters-Ås Ej, 100 % 

45. Alstrum / Åstorp Ej, 73% 

46, Alsters-Kyrkby Ej, 76 % 

47. Döle Ej, 2% 

48. Finnsnäs  F, 28%  ? 

49, Snårstad/Uddvik F, 34%  ?

50. Svedenäs (södra och östra) F, 36%  ?

51, Norra Svedenäs F, 31%  ?

52, Hasselbol F, 45%  ?

bilAgA 1g AlsterN med omlANd
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Avloppshantering

För Molkoms tätort finns kommunal 
avloppshantering med reningsverk beläget i 
Molkom. Ett antal fastigheter inom 
nyckelkodsområdet har enskilt avlopp och 
dessa finns i områdena Upperud, Ottersäng 
samt Ed-Nyeds kyrka. Samtliga områden 
ligger utanför verksamhetsområdet för 
kommunalt avlopp.  

Två ytbehandlingsverksamheter finns i Upperud vilka renar sitt processbehandlingsvatten från ytbehandlingen i 
en gemensam reningsanläggning för att sedan släppa ut det i Borssjön. Utsläppsnivåer regleras enligt tillstånd 
och följs upp genom provtagning. 

Molkoms tätort har avrinning mot sjöarna Borssjön och Molkomssjön inom Alsterälvens avrinningsområde vilka 
inte uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning. På VA-verksamheten ställs krav genom vattendirektivet att 
minska belastningen av näringsämnen inom Alsterälvens avrinningsområde. Utredningar pågår för att eventuellt 
etablera överföringsledningar från två små reningsverk i Lindfors och Blombacka till Molkoms reningsverk.  

Samlad bedömning av området 

Den större delen av bebyggelsen i Molkoms tätort är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det 
finns ett fåtal fastigheter i anslutning till tätorten som har enskilt vatten och avlopp och de kan behöva ses över. 
Arbete pågår på kommunen med att se över vattenberedningen i vattenverket alternativ anlägga en ny 
grundvattenbrunn då grundvattnet är ytvattenpåverkat.  

Uppgifter om översvämningsrisker saknas. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  1
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 20
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 
Antal fastigheter med sluten tank och BDT-avlopp 1
Antal fastigheter med enbart sluten tank 5
Totalt antal fastigheter med slamtömning 27

bilAgA 1h molkom tätort
Bilaga 1K Molkom tätort 
 

Allmän orientering 

Molkoms tätort ligger intill väg 63 vid Molkomssjön ca 30 km norr om Karlstad. Samhället genomkorsas av 
järnvägen mellan Forshaga och Filipstad, och av väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. I tätorten bor knappt 1 900 
personer permanent. Cirka 600 bostäder används för permanentboende och ca 120 för fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Den största delen av bebyggelsen i Molkoms tätort är planlagd. I västra delen av samhället finns planlagd, ännu 
obebyggd mark, för bostäder och i den östra delen finns outnyttjade byggrätter för industri. Det finns ett intresse 
av att omvandla ett antal offentliga byggnader till bostäder men dessa planer är ännu inte genomförda. 
Efterfrågan på boende gäller främst seniorboende i centrala Molkom.  

Vattenförsörjning 

Molkoms tätort försörjs med kommunalt dricksvatten som distribueras från Sandtorp vattenverk. 
Vattenberedningen baseras på grundvatten från Brattorshedens grundvattenmagasin. Vattenverket försörjer ca 
2 400 personer i Molkom, Blombacka, Lindfors och Hulteby med dricksvatten. Medeldygnsförbrukningen i 
området är ca 540 m3/dag. Råvattnet vid vattenverket är ytvattenpåverkat grundvatten och med anledning av det 
ser kommunen över möjligheten att förstärka vattenberedningen i vattenverket alternativt anlägga en ny 
grundvattenbrunn. Särskilda medel har sökts för detta. Skyddet för Sandtorp vattenverk behöver uppdateras, men 
här avvaktar kommunen utredningen om det behövs en ny grundvattenbrunn. 

Samfällighetsföreningen Upperud har kommunalt vatten genom en gemensam anläggning. Inom 
nyckelkodsområdet finns även ett antal hushåll med enskilt vatten. 
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  Molkom Tätort DP  ? 

Bilaga 1K Molkom tätort 
 

Allmän orientering 

Molkoms tätort ligger intill väg 63 vid Molkomssjön ca 30 km norr om Karlstad. Samhället genomkorsas av 
järnvägen mellan Forshaga och Filipstad, och av väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. I tätorten bor knappt 1 900 
personer permanent. Cirka 600 bostäder används för permanentboende och ca 120 för fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Den största delen av bebyggelsen i Molkoms tätort är planlagd. I västra delen av samhället finns planlagd, ännu 
obebyggd mark, för bostäder och i den östra delen finns outnyttjade byggrätter för industri. Det finns ett intresse 
av att omvandla ett antal offentliga byggnader till bostäder men dessa planer är ännu inte genomförda. 
Efterfrågan på boende gäller främst seniorboende i centrala Molkom.  

Vattenförsörjning 

Molkoms tätort försörjs med kommunalt dricksvatten som distribueras från Sandtorp vattenverk. 
Vattenberedningen baseras på grundvatten från Brattorshedens grundvattenmagasin. Vattenverket försörjer ca 
2 400 personer i Molkom, Blombacka, Lindfors och Hulteby med dricksvatten. Medeldygnsförbrukningen i 
området är ca 540 m3/dag. Råvattnet vid vattenverket är ytvattenpåverkat grundvatten och med anledning av det 
ser kommunen över möjligheten att förstärka vattenberedningen i vattenverket alternativt anlägga en ny 
grundvattenbrunn. Särskilda medel har sökts för detta. Skyddet för Sandtorp vattenverk behöver uppdateras, men 
här avvaktar kommunen utredningen om det behövs en ny grundvattenbrunn. 

Samfällighetsföreningen Upperud har kommunalt vatten genom en gemensam anläggning. Inom 
nyckelkodsområdet finns även ett antal hushåll med enskilt vatten. 
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Avloppshantering

För Molkoms tätort finns kommunal 
avloppshantering med reningsverk beläget i 
Molkom. Ett antal fastigheter inom 
nyckelkodsområdet har enskilt avlopp och 
dessa finns i områdena Upperud, Ottersäng 
samt Ed-Nyeds kyrka. Samtliga områden 
ligger utanför verksamhetsområdet för 
kommunalt avlopp.  

Två ytbehandlingsverksamheter finns i Upperud vilka renar sitt processbehandlingsvatten från ytbehandlingen i 
en gemensam reningsanläggning för att sedan släppa ut det i Borssjön. Utsläppsnivåer regleras enligt tillstånd 
och följs upp genom provtagning. 

Molkoms tätort har avrinning mot sjöarna Borssjön och Molkomssjön inom Alsterälvens avrinningsområde vilka 
inte uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning. På VA-verksamheten ställs krav genom vattendirektivet att 
minska belastningen av näringsämnen inom Alsterälvens avrinningsområde. Utredningar pågår för att eventuellt 
etablera överföringsledningar från två små reningsverk i Lindfors och Blombacka till Molkoms reningsverk.  

Samlad bedömning av området 

Den större delen av bebyggelsen i Molkoms tätort är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det 
finns ett fåtal fastigheter i anslutning till tätorten som har enskilt vatten och avlopp och de kan behöva ses över. 
Arbete pågår på kommunen med att se över vattenberedningen i vattenverket alternativ anlägga en ny 
grundvattenbrunn då grundvattnet är ytvattenpåverkat.  

Uppgifter om översvämningsrisker saknas. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  1
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 20
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 
Antal fastigheter med sluten tank och BDT-avlopp 1
Antal fastigheter med enbart sluten tank 5
Totalt antal fastigheter med slamtömning 27
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Efterfrågan på nyetableringar och möjligheter till omvandling är förhållandevis liten i området särskilt i dess norra 
och östra delar. I anslutning till Molkom och i områdena söder om tätorten, framför allt vid Gaperns strand med 
”rimligt” avstånd till Karlstad, har ett antal hus byggts och en viss omvandling skett.  

Vattenförsörjning 
Större delen av fastigheterna i området försörjs av enskilt vatten. Inom området finns ett allmänt vattenverk; 
Sandtorp vattenverk som förser omkring 2 400 personer med vatten i Molkom tätort och samhällena Lindfors och 
Blombacka. Molkoms tätort beskrivs i bilaga 1 K. 

Större gemensamma vattentäkter som inte är kommunala finns i Sutterhöjden (66) och Österängarna (57). Mindre 
gemensamma vattentäkter finns i Fageråshöjd (65), Nordby (58), Norra Norum (56), Ängslyckan (55) och 
Nyeds-Hulteby (63). För de större enskilda vattentäkterna behövs bättre skydd. 

Kommunen kommer att arbeta vidare med att skydda grundvattenförekomsterna vid Sandtorp och 
Brattforsheden. Arbetet inväntar utredningen om huruvida det behövs en ny grundvattenbrunn för Sandtorp 
vattenverk.

Avloppshantering  

Större delen av fastigheterna i området har 
enskilda avloppsanläggningar. Två mindre 
kommunala reningsverk finns i Lindfors 
respektive Blombacka, de tar tillsammans 
hand om avloppsvatten från totalt ca 250 
personer. Båda verken har kemisk och 
mekanisk rening.

Vid sjön Mången finns en camping med 56 
campingplatser och 9 stugor. Avloppet är löst genom en större infiltrationsanläggning.  

I Molkoms omland finns sjöarna Gapern, Molkomssjön och Borssjön vilka inte uppnår god ekologisk status p.g.a. 
övergödning. Delar av området har även avrinning mot Blysjön i Forshaga vilken har samma problem. 
Norumsälven klarar i dag god status men riskerar att inte göra det 2015 p.g.a. övergödning. Utredningar pågår för 
att eventuellt etablera överföringsledningar från reningsverken i Lindfors och Blombacka till Molkoms reningsverk.  

Samlad bedömning av området 

I Arviken, Getebol, Nordby, Norra Norum, Sutterhöjden, Ängslyckan behövs inventering av dricksvatten och 
avlopp göras för att se över behovet av gemensamma VA-lösningar samt statusen på de gemensamma 
anläggningar som finns. 

För de två större icke-kommunala vattentäkterna i Sutterhöjden och Österängarna, som på grund av sin storlek 
omfattas av vattendirektivets krav på god kemisk och kvantitativ status samt ett långsiktigt skydd, behöver 
behovet av skydd ses över. Skyddet för den kommunala vattentäkten Sandtorp behöver uppdateras, men här 
avvaktar kommunen utredningen om det behövs en ny grundvattenbrunn. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  12
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 793
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 5
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 12
Antal fastigheter med enbart sluten tank 113
Totalt antal fastigheter med slamtömning 935

bilAgA 1i molkom omlANd
Bilaga 1 H Molkom omland 
 

Allmän orientering 

Molkom som ligger 30 km från Karlstad har ett omland som utgör kommunens norra del. Här bor omkring 1 900 
människor. Ca 830 bostäder används för permanentboende och ca 850 för fritidsboende. Norr om Molkom finns 
sex bebyggelsegrupper med Älvsbacka-Östanås längst i norr, vid väg 240, ca 17 km från Molkom. Övriga fem 
delområden norr om Molkom ligger spridda vid sjöar och vattendrag inom 10 km från Molkom. Söder om Molkom, 
med anslutning till väg 63, ligger åtta av delområdena, med Sutterhöjden (66) längst österut, ca 14 km från 
Molkom, samt Getebol (53) i sydväst ca en mil från Molkom.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Molkoms omland kännetecknas av landsbygd med många små bybildningar med 10 – 20 bostäder, 
huvudsakligen i anslutning till väg 63 mellan Karlstad och Filipstad och väg 240 på sträckan Kristinehamn- 
Molkom-Hagfors. Inom och i anslutning till området finns ett 15-tal stora och små sjöar med fritidshusområden i 
strandnära lägen. 14 av dessa omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Norr om Älvsbacka, vid 
Östanås finns en gammal bruksmiljö, planlagd för fritidsanläggning med en blandning av fritidsbebyggelse, 
permanentbebyggelse och flerfamiljshus.  
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Blombacka
(inom kommunalt 
verksamhetsområde) 

DP* 

Lindfors 
(inom kommunalt 
verksamhetsområde)

DP* 

Älvsbacka-Östanås 
(inom kommunalt 
verksamhetsområde)

F  ? 

53. Getebol F, 29 %  ? 

54. Getebol Udden F, 20 %  ? 

55. Getebol Ängslyckan F, 0 % 

56. Norra Norum F, 77 %  ? 

57. Österängarna F, 39 %  ? 

58. Nordby OB, 9 %  ? 

59. Älvsbacka by Ej, 29 %  ? 

60. Tidafors Ej, 60 % 

61 Acksjön  Ej, 70 % 

62 Jonsbyn Ej, 77 % 

63. Nyeds Hulteby F, 27 %  ? 

64. Borserud Ej, 75 % 

65.  Fageråshöjd Ej, 79 % 

66. Suttershöjden Ej, 80 % 

67.  Slängserudstorp Ej, 56 % 

68. (Nyeds) Hedås Ej, 59 % 

69. Gaperud Ej, 56 % 

70. Arviken F, 8 %  ? 

Bilaga 1 H Molkom omland 
 

Allmän orientering 

Molkom som ligger 30 km från Karlstad har ett omland som utgör kommunens norra del. Här bor omkring 1 900 
människor. Ca 830 bostäder används för permanentboende och ca 850 för fritidsboende. Norr om Molkom finns 
sex bebyggelsegrupper med Älvsbacka-Östanås längst i norr, vid väg 240, ca 17 km från Molkom. Övriga fem 
delområden norr om Molkom ligger spridda vid sjöar och vattendrag inom 10 km från Molkom. Söder om Molkom, 
med anslutning till väg 63, ligger åtta av delområdena, med Sutterhöjden (66) längst österut, ca 14 km från 
Molkom, samt Getebol (53) i sydväst ca en mil från Molkom.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Molkoms omland kännetecknas av landsbygd med många små bybildningar med 10 – 20 bostäder, 
huvudsakligen i anslutning till väg 63 mellan Karlstad och Filipstad och väg 240 på sträckan Kristinehamn- 
Molkom-Hagfors. Inom och i anslutning till området finns ett 15-tal stora och små sjöar med fritidshusområden i 
strandnära lägen. 14 av dessa omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Norr om Älvsbacka, vid 
Östanås finns en gammal bruksmiljö, planlagd för fritidsanläggning med en blandning av fritidsbebyggelse, 
permanentbebyggelse och flerfamiljshus.  
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Blombacka
(inom kommunalt 
verksamhetsområde) 

DP* 

Lindfors 
(inom kommunalt 
verksamhetsområde)

DP* 

Älvsbacka-Östanås 
(inom kommunalt 
verksamhetsområde)

F  ? 

53. Getebol F, 29 %  ? 

54. Getebol Udden F, 20 %  ? 

55. Getebol Ängslyckan F, 0 % 

56. Norra Norum F, 77 %  ? 

57. Österängarna F, 39 %  ? 

58. Nordby OB, 9 %  ? 

59. Älvsbacka by Ej, 29 %  ? 

60. Tidafors Ej, 60 % 

61 Acksjön  Ej, 70 % 

62 Jonsbyn Ej, 77 % 

63. Nyeds Hulteby F, 27 %  ? 

64. Borserud Ej, 75 % 

65.  Fageråshöjd Ej, 79 % 

66. Suttershöjden Ej, 80 % 

67.  Slängserudstorp Ej, 56 % 

68. (Nyeds) Hedås Ej, 59 % 

69. Gaperud Ej, 56 % 

70. Arviken F, 8 %  ? 
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Efterfrågan på nyetableringar och möjligheter till omvandling är förhållandevis liten i området särskilt i dess norra 
och östra delar. I anslutning till Molkom och i områdena söder om tätorten, framför allt vid Gaperns strand med 
”rimligt” avstånd till Karlstad, har ett antal hus byggts och en viss omvandling skett.  

Vattenförsörjning 
Större delen av fastigheterna i området försörjs av enskilt vatten. Inom området finns ett allmänt vattenverk; 
Sandtorp vattenverk som förser omkring 2 400 personer med vatten i Molkom tätort och samhällena Lindfors och 
Blombacka. Molkoms tätort beskrivs i bilaga 1 K. 

Större gemensamma vattentäkter som inte är kommunala finns i Sutterhöjden (66) och Österängarna (57). Mindre 
gemensamma vattentäkter finns i Fageråshöjd (65), Nordby (58), Norra Norum (56), Ängslyckan (55) och 
Nyeds-Hulteby (63). För de större enskilda vattentäkterna behövs bättre skydd. 

Kommunen kommer att arbeta vidare med att skydda grundvattenförekomsterna vid Sandtorp och 
Brattforsheden. Arbetet inväntar utredningen om huruvida det behövs en ny grundvattenbrunn för Sandtorp 
vattenverk.

Avloppshantering  

Större delen av fastigheterna i området har 
enskilda avloppsanläggningar. Två mindre 
kommunala reningsverk finns i Lindfors 
respektive Blombacka, de tar tillsammans 
hand om avloppsvatten från totalt ca 250 
personer. Båda verken har kemisk och 
mekanisk rening.

Vid sjön Mången finns en camping med 56 
campingplatser och 9 stugor. Avloppet är löst genom en större infiltrationsanläggning.  

I Molkoms omland finns sjöarna Gapern, Molkomssjön och Borssjön vilka inte uppnår god ekologisk status p.g.a. 
övergödning. Delar av området har även avrinning mot Blysjön i Forshaga vilken har samma problem. 
Norumsälven klarar i dag god status men riskerar att inte göra det 2015 p.g.a. övergödning. Utredningar pågår för 
att eventuellt etablera överföringsledningar från reningsverken i Lindfors och Blombacka till Molkoms reningsverk.  

Samlad bedömning av området 

I Arviken, Getebol, Nordby, Norra Norum, Sutterhöjden, Ängslyckan behövs inventering av dricksvatten och 
avlopp göras för att se över behovet av gemensamma VA-lösningar samt statusen på de gemensamma 
anläggningar som finns. 

För de två större icke-kommunala vattentäkterna i Sutterhöjden och Österängarna, som på grund av sin storlek 
omfattas av vattendirektivets krav på god kemisk och kvantitativ status samt ett långsiktigt skydd, behöver 
behovet av skydd ses över. Skyddet för den kommunala vattentäkten Sandtorp behöver uppdateras, men här 
avvaktar kommunen utredningen om det behövs en ny grundvattenbrunn. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  12
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 793
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 5
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 12
Antal fastigheter med enbart sluten tank 113
Totalt antal fastigheter med slamtömning 935
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Avloppshantering  

För Väse samhälle finns kommunalt avlopp med avloppsreningsverk beläget i Väse. Det sker ett betydande 
inläckage på det kommunala ledningsnätet och ett åtgärdsarbete för spill- och dagvattennätet har inletts under 
2012.  

Fastigheter utanför det kommunala ledningsnätet 
har enskilt avlopp. Under 2011 inventerades de 
enskilda avloppen inom Glumman och 
Arnöfjordens avrinningsområde mha enkät. Av de 
samlade bebyggelserna ligger Viberg (73), 
Glumserud (74), Väse Ve (75) samt Väse Kyrkby 
(76) inom inventerat område. Hälften av de 
inventerade avloppen hade direktutsläpp eller 
okänd rening (se diagram). Planer finns att följa 
upp inventeringen under 2013 med platsbesök. Fokus kommer att ligga på permanentbebyggelse med okända 
avlopp eller direktutsläpp. I samband med inventeringen har boende fått möjlighet att få mer information om 
avlopp genom en inbjudan till avloppsträff i bygdegården samt avloppslördag. Kommunen har även skickat ut 
information vilket har resulterat i ett ökat antal ansökningar om att göra om sitt enskilda avlopp.   

Väse med omland är det vattendragen Glumman och Ölman, sjöarna Panken och Gapern samt vänerviken 
Arnöfjorden som inte uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning.  

Samlad bedömning av området 

En stor del av bebyggelsen ligger utspridd på landsbygden med några mindre by-formationer. Troligtvis kommer 
huvuddelen av avloppen att kunna lösas enskilt även i framtiden. Det är också därför området har valts ut för 
inventering innan VA-planen är färdig. Med den planerade inventeringen kommer de värsta avloppen att få krav 
på att de måste åtgärdas. Den här inventeringen är den första i sitt slag i Karlstads kommun och sker delvis med 
hjälp av LOVA-bidrag. Erfarenheterna från inventeringen kan användas vid fortsatt arbete inom de områden som 
kommer att behöva inventeras med avseende på resultatet i VA-planen.

I Mjöviksudd på Arnön behövs kontroll om det finns en gemensam BDT-anläggning, dess skick samt vilka som är 
anslutna. Om den saknas kan det behövas gemensamma anläggningar i området. 

Det finns flera kustnära orter inom Väse omland och det finns risk för översvämning längs med hela 
Vänernkusten. Hur stor denna risk är för dessa områden är ännu inte utrett. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  9
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 556
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 2
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 11
Antal fastigheter med enbart sluten tank 66
Totalt antal fastigheter med slamtömning 655

bilAgA 1J Väse med omlANd
Bilaga 1I Väse med omland 

Allmän orientering 

Väse omland omfattar landsbygden mellan Gapern i norr, Vänern i söder och Värmlands kommungräns i öster, 
ett område med knappt 2 000 invånare. Ca 810 bostäder används för permanentboende och ca 580 för 
fritidsboende. Väse samhälle ligger i anslutning till E18 mellan Karlstad och Kristinehamn och i samhället bor ca 
500 invånare. Vid Vänerns kust, söder om Väse samhälle, finns Arnön med Långerudden och Mjöviksudd vilka 
utgör attraktiva områden för fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Bebyggelseutvecklingen i Väse samhälle sker långsamt och efterfrågan på nya bostadsetableringar är låg i 
området. Utanför Väse samhälle finns attraktiva områden för bebyggelse, främst vid Gaperns och Vänerns 
stränder samt vid Väse Ve (75) och Väse-Kyrkby (76). Detaljplaner finns upprättade för fritidsbebyggelse i Flatvik 
(71) intill Gapern samt vid Mjölviksudden (78) och Långerudden (77) på Arnön. I övrigt är förekomsten av nya 
etableringar begränsad. 

Vattenförsörjning 

Väse samhälle försörjs med kommunalt vatten via en överföringsledning från Karlstad via Skattkärr. Vattnet 
distribueras från Sörmons vattenverk. En större icke-kommunal vattentäkt finns vid Södra Arnöns samfällighet på 
fastigheten Hovlanda GA:2, där tio fastigheter är anslutna till den gemensamma anläggningen. Övriga områden i 
Väse omland har enskilt vatten. Vattenkvaliteten för de enskilda vattentäkterna visar att ca 20 procent av 
proverna på är tjänliga med anmärkning på mikrobiologisk status och ca 70 procent av proverna är tjänliga med 
anmärkning för den kemiska statusen. Där är fluorid, som finns naturligt i berggrunden, den huvudsakliga 
orsaken.
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Bilaga 1I Väse med omland 

Allmän orientering 

Väse omland omfattar landsbygden mellan Gapern i norr, Vänern i söder och Värmlands kommungräns i öster, 
ett område med knappt 2 000 invånare. Ca 810 bostäder används för permanentboende och ca 580 för 
fritidsboende. Väse samhälle ligger i anslutning till E18 mellan Karlstad och Kristinehamn och i samhället bor ca 
500 invånare. Vid Vänerns kust, söder om Väse samhälle, finns Arnön med Långerudden och Mjöviksudd vilka 
utgör attraktiva områden för fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Bebyggelseutvecklingen i Väse samhälle sker långsamt och efterfrågan på nya bostadsetableringar är låg i 
området. Utanför Väse samhälle finns attraktiva områden för bebyggelse, främst vid Gaperns och Vänerns 
stränder samt vid Väse Ve (75) och Väse-Kyrkby (76). Detaljplaner finns upprättade för fritidsbebyggelse i Flatvik 
(71) intill Gapern samt vid Mjölviksudden (78) och Långerudden (77) på Arnön. I övrigt är förekomsten av nya 
etableringar begränsad. 

Vattenförsörjning 

Väse samhälle försörjs med kommunalt vatten via en överföringsledning från Karlstad via Skattkärr. Vattnet 
distribueras från Sörmons vattenverk. En större icke-kommunal vattentäkt finns vid Södra Arnöns samfällighet på 
fastigheten Hovlanda GA:2, där tio fastigheter är anslutna till den gemensamma anläggningen. Övriga områden i 
Väse omland har enskilt vatten. Vattenkvaliteten för de enskilda vattentäkterna visar att ca 20 procent av 
proverna på är tjänliga med anmärkning på mikrobiologisk status och ca 70 procent av proverna är tjänliga med 
anmärkning för den kemiska statusen. Där är fluorid, som finns naturligt i berggrunden, den huvudsakliga 
orsaken.
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Avloppshantering  

För Väse samhälle finns kommunalt avlopp med avloppsreningsverk beläget i Väse. Det sker ett betydande 
inläckage på det kommunala ledningsnätet och ett åtgärdsarbete för spill- och dagvattennätet har inletts under 
2012.  

Fastigheter utanför det kommunala ledningsnätet 
har enskilt avlopp. Under 2011 inventerades de 
enskilda avloppen inom Glumman och 
Arnöfjordens avrinningsområde mha enkät. Av de 
samlade bebyggelserna ligger Viberg (73), 
Glumserud (74), Väse Ve (75) samt Väse Kyrkby 
(76) inom inventerat område. Hälften av de 
inventerade avloppen hade direktutsläpp eller 
okänd rening (se diagram). Planer finns att följa 
upp inventeringen under 2013 med platsbesök. Fokus kommer att ligga på permanentbebyggelse med okända 
avlopp eller direktutsläpp. I samband med inventeringen har boende fått möjlighet att få mer information om 
avlopp genom en inbjudan till avloppsträff i bygdegården samt avloppslördag. Kommunen har även skickat ut 
information vilket har resulterat i ett ökat antal ansökningar om att göra om sitt enskilda avlopp.   

Väse med omland är det vattendragen Glumman och Ölman, sjöarna Panken och Gapern samt vänerviken 
Arnöfjorden som inte uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning.  

Samlad bedömning av området 

En stor del av bebyggelsen ligger utspridd på landsbygden med några mindre by-formationer. Troligtvis kommer 
huvuddelen av avloppen att kunna lösas enskilt även i framtiden. Det är också därför området har valts ut för 
inventering innan VA-planen är färdig. Med den planerade inventeringen kommer de värsta avloppen att få krav 
på att de måste åtgärdas. Den här inventeringen är den första i sitt slag i Karlstads kommun och sker delvis med 
hjälp av LOVA-bidrag. Erfarenheterna från inventeringen kan användas vid fortsatt arbete inom de områden som 
kommer att behöva inventeras med avseende på resultatet i VA-planen.

I Mjöviksudd på Arnön behövs kontroll om det finns en gemensam BDT-anläggning, dess skick samt vilka som är 
anslutna. Om den saknas kan det behövas gemensamma anläggningar i området. 

Det finns flera kustnära orter inom Väse omland och det finns risk för översvämning längs med hela 
Vänernkusten. Hur stor denna risk är för dessa områden är ännu inte utrett. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  9
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 556
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 2
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 11
Antal fastigheter med enbart sluten tank 66
Totalt antal fastigheter med slamtömning 655
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Bilaga 1D Skattkärr med omland 

Allmän orientering 

Skattkärr med omland ligger inom 20 km från centrala Karlstad och därmed inom Karlstads utbyggnadsområde 
österut. E18 bildar en kraftig barriär mellan bebyggelsen i norr och söder, men utgör även en snabb och effektiv 
transportsträcka mellan tätorten och de lantliga bebyggelsegrupperna. Ca hälften av de 16 utpekade grupperna 
med samlad bebyggelse ligger i anslutning till Vänern och utgör gammal fritidsbebyggelse. Övriga delområden är 
permanentbebyggelse i anslutning till öppet, vackert jordbrukslandskap. I området bor ca 3 400 personer 
permanent. Ca 1 200 bostäder används för permanentboende och ca 550 för fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

I Skattkärr finns planlagd tätbebyggelse av förortskaraktär. Området mellan Skattkärr och Alster/Kronoparken 
utgörs av gammal fritidsbebyggelse på stora tomter. Där det har varit möjligt har omvandling till 
permanentbebyggelse skett. För detaljplanerade områden har begäran om förtätning och utökade byggrätter 
framförts, men förändringarna har stupat på tillgängligheten till kommunalt VA. De områden som ligger närmast 
Vänern är mest attraktiva men bullersituationen i anslutning till järnvägen begränsar utbyggnad.  

Inom Herrön (91) finns kommunalt vatten och avlopp framdraget, ca en tredjedel av bostäderna har anslutits. 
Avsikten är att en ny detaljplan ska tas fram för området, men ännu har inga överenskommelser med 
fastighetsägarna i området skett. 

Jäverön som till största delen ägs av kommunen har ingen fast förbindelse med fastlandet. På ön finns ca 175 
fritidshus på arrendemark. I kommunens översiktsplan prioriteras ön för friluftsliv, skärgårdsutveckling och 
naturturism.

Öster om Skattkärr utgör Spånga (83), Östra Fågelvik (82), Bäck (81) och Böj (80) norr om E18 och vid Grän (88), 
Fågelviks-Rud (89), Boberg (84) och Rörsvik-Stavnäs (85), flera attraktiva bebyggelseområden med lantlig 
karaktär. Här finns efterfrågan på möjligheten att få stycka av mark för villatomter och hästgårdar.  
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bilAgA 1k skAttkärr med omlANdBilaga 1D Skattkärr med omland 

Allmän orientering 

Skattkärr med omland ligger inom 20 km från centrala Karlstad och därmed inom Karlstads utbyggnadsområde 
österut. E18 bildar en kraftig barriär mellan bebyggelsen i norr och söder, men utgör även en snabb och effektiv 
transportsträcka mellan tätorten och de lantliga bebyggelsegrupperna. Ca hälften av de 16 utpekade grupperna 
med samlad bebyggelse ligger i anslutning till Vänern och utgör gammal fritidsbebyggelse. Övriga delområden är 
permanentbebyggelse i anslutning till öppet, vackert jordbrukslandskap. I området bor ca 3 400 personer 
permanent. Ca 1 200 bostäder används för permanentboende och ca 550 för fritidsboende.  

Planförhållanden och bebyggelse 

I Skattkärr finns planlagd tätbebyggelse av förortskaraktär. Området mellan Skattkärr och Alster/Kronoparken 
utgörs av gammal fritidsbebyggelse på stora tomter. Där det har varit möjligt har omvandling till 
permanentbebyggelse skett. För detaljplanerade områden har begäran om förtätning och utökade byggrätter 
framförts, men förändringarna har stupat på tillgängligheten till kommunalt VA. De områden som ligger närmast 
Vänern är mest attraktiva men bullersituationen i anslutning till järnvägen begränsar utbyggnad.  

Inom Herrön (91) finns kommunalt vatten och avlopp framdraget, ca en tredjedel av bostäderna har anslutits. 
Avsikten är att en ny detaljplan ska tas fram för området, men ännu har inga överenskommelser med 
fastighetsägarna i området skett. 

Jäverön som till största delen ägs av kommunen har ingen fast förbindelse med fastlandet. På ön finns ca 175 
fritidshus på arrendemark. I kommunens översiktsplan prioriteras ön för friluftsliv, skärgårdsutveckling och 
naturturism.

Öster om Skattkärr utgör Spånga (83), Östra Fågelvik (82), Bäck (81) och Böj (80) norr om E18 och vid Grän (88), 
Fågelviks-Rud (89), Boberg (84) och Rörsvik-Stavnäs (85), flera attraktiva bebyggelseområden med lantlig 
karaktär. Här finns efterfrågan på möjligheten att få stycka av mark för villatomter och hästgårdar.  

Delområden 

P
laner

D
ricksvatten 

A
vloppsstatus 

M
K

N
 övergödning 

K
lim

atförändringar 

Skattkärr DP

79. Örnäs Ej, 25% 

80. Böj Ej, 78% 

81. Fågelviks-Bäck Ej, 75% 

82. Östra Fågelvik Ej, 75% 

83. Spånga (utanför 
verksamhetsområdet) 

F, P 
58% 

84. Boberg Ej, 88% 

85. Rörsvik-Stavnäs Ej, 94% 

86. Inre Sållaren F** 62% 

87. Strandvik Ej, 39% 

88.  Grän Ej,82% 

89. Fågelviks-Rud F*, 48 % 

90. Jäverön Ej, 3% 

91. Herrön F**, 54% 

92. Björknästorp Ej, 87 % 

93. Busterud (Lungvik och Åsen) F, 63 % 

94. Lungvik F, 60 % 

95. Alsters-Busterud ** , 63 % 



61

Områden vid Vänern har också diskuterats som s.k. LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden).  

Vattenförsörjning 

Ungefär hälften av invånarna i området har kommunalt vatten och avlopp, varav de flesta bor i Skattkärr 
samhälle. Skattkärr samhälle har kommunalt vatten genom överföringsledning från Karlstad. En 
överföringsledning fortsätter mot Väse samhälle och förser flera hushåll längs vägen med vatten. Herrön har 
kommunalt vatten genom gemensamhetsanläggning. Övriga områden försörjs av enskilt vatten. 

Avloppshantering 
Många av de avlopp som i dag är 
enskilda anses även i framtiden kunna 
lösa sin avloppssituation enskilt eller via 
gemensamhetsanläggningar. Situationen 
kan dock bli annorlunda om ytterligare 
förtätning sker.  För tre till fyra områden 
är det däremot svårt att lösa VA enskilt 
p.g.a.. att de naturliga förutsättningarna 
eller bebyggelsestrukturen är olämplig för 
enskilt VA, vilket bland annat visar sig 

genom dåliga möjligheter för infiltration, problem med avrinning och risk för smittspridning från enskilda avlopp. 

Inom området finns vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status pga. 
övergödning. 

Avloppsvattnet från Skattkärr samhälle renas i Karlstad vid Sjöstadsverket. Bräddpunkt finns i Skattkärrsviken 
där det bräddar en del. Ledningsnätet i Skattkärr har nyligen filmats, filmningen har ännu inte analyserats. 
Eventuell omvandling av industri till bostäder söder om järnvägen innebär ökade krav på kapacitet i 
ledningssystemet. 

Delar av Herrön har kommunalt avlopp genom en gemensamhetsanläggning. 

Industriellt avlopp finns hos ett sågverk som har utsläpp av överskottsvatten från timmerbevattning till 
Skattkärrsviken (vattenförekomst Sätterholmsfjärden). Utsläppet innehåller främst syreförbrukande ämnen och 
fenoler. Mängden minimeras genom klimatstyrd bevattning. Inget provtagningsprogram finns upprättat.  

Samlad bedömning av området 

Öster om Skattkärr finns flera attraktiva områden med lantlig karaktär. Här finns efterfrågan på möjligheten att få 
stycka av mark för villatomter och hästgårdar.  

Om fler områden kommer att behöva anslutas till det kommunala spillvattennätet måste kapacitet frigöras. I 
dagsläget finns inget utrymme för fler anslutningar utan att riskera mer bräddningar i Skattkärrsviken. 

Bebyggelseområdena Alsters-Busterud och Lungvik, Fågelviks-Rud och eventuellt även Busterud har en 
bebyggelsestruktur som gör det svårt att på ett säkert sätt anlägga enskilt VA. Inom Alsters-Busterud finns många 
tomma tomter som är omöjliga att bebygga om de inte förses med kommunalt vatten och avlopp. 

Totalt sett inom området finns många okända avlopp som behöver inventeras. På Herrön behöver de kvarstående 
okända avloppen inventeras och om de är bristfälliga bör krav ställas på påkoppling mot kommunalt VA alternativt 
gemensamhetsanläggning (plats finns reserverad). För Jäverön behöver miljöförvaltningen i samarbete med 
teknik- och fastighetsförvaltningen (markägare) ta fram en strategi och information till arrendatorerna för att 
förhindra en oönskad bebyggelseutveckling. 

Slamtömning inom området 
Antal fastigheter med stora slamavskiljare 5,1-10 m3

(ev. gemensamma avlopp eller företag)  3
Antal fastigheter med enskilt avlopp (slambrunn på 0-
5 m3) 451
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 6
Antal fastigheter med sluten tank och BDT avlopp 32
Antal fastigheter med enbart sluten tank 77
Totalt antal fastigheter med slamtömning 572
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bilAgA 1l kArlstAd tätortBilaga 1J Karlstad tätort 
 

Allmän orientering 

Karlstad tätort har ca 65 000 invånare. Bebyggelsen 
sträcker sig längs Klarälvens förgreningar ner mot Vänern 
med många attraktiva lägen med utblickar över vatten. E18 
korsar genom staden i öst-västlig riktning och utgör den 
dominerande utbyggnadsriktningen för ny bebyggelse.  

Planförhållanden och bebyggelse 

Översiktsplanens inriktning är att utvecklingen av Karlstads tätort ska ske genom förtätning och förädling av 
stadens centrala delar, samt en utveckling av de randzoner där man kan uppnå en ökad Väner- och älvkontakt. 
Utbyggnadsordningen förväntas ske i tre etapper där man i första hand bygger ut de områden där planeringen har 
påbörjats. I etapp 1 finns Västkust med bebyggelse för bostäder och verksamheter och Skutberget som camping 
och rekreationsområde i väster. Här finns också resecentrum med bostäder, butiker, restauranger, kontor. samt 
Inre hamn i stadens centrala delar och Norra Stockfallet med bostäder och Bråtebäcken med industri i nordost 
och i östra delen av tätorten. I etapp 2 förväntas Eriksberg, med handel, industri, lager och kontor, Jakobsberg 
med bostäder och Välsviken med bostäder, industri och kontor, byggas ut. I etapp 3 finns planer för Tormestad 
med bostäder, kontor, industri, Kalvholmen med industri och Busterud och Lungvik med omvandling av 
fritidsbebyggelse och komplettering med nya bostäder. 

Detaljplaner finns för större delen av tätorten. Genom utvecklingen inom Skutberget, Kartberget, Jakobsberg, 
Stockfallet, Edsgatan, Välsviken, Busterud och Bråtebäcken kommer ytterligare detaljplaner att tas fram. På sikt 
kommer omvandling och förtätning av fritidsbebyggelse inom Dingelsundet att innebära att planlagda 
bebyggelseområden sträcker sig fram till kommungränsen mot Hammarö. 

Delområden 
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Karlstads kommun
Vattentäkter och vattenskyddsområden

Törne

Sörmon

Ulvsby

Hynboholm

Mellerudstorp

Sandtorp

Härtsöga

Älvsbacka

Vattenskyddsområde

Kommunalt vattenverk
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Vattentäkter som inte
är kommunala, men som
försörjer fler än 50 personer,
eller där uttaget är större än 10 m3/dag

Verksamhetsområde, vatten

Överföringsledning, vatten

Vattentäktzon

Inre skyddsområde

Yttre skyddsområde

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Tertiär skyddszon

bilAgA 2
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bilAgA 4
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Kroppkärrssjön

Miljökvalitetsnormer för vatten
Karlstads kommun
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Riskerar att till år 2015 överskrida
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övergödning 
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Badplatser i Karlstads kommun

Parkbadet Kronan

Alsters strandbad

Bomstabadet

Bottenviken

Graningebadet, Molkom

Ilandabadet, Skåre

Killstabadet, Gapern

Kroppkärrsbadet

Kungsnäs badplats, Skattkärr

Mangenbadet

Mariebergsvikens badplats

Orrholmens badplats

Skutbergets badplats

Stora Björnrukan, S Arnön

Strandviks badplats

Sundstabadet

Södra Mosaren, Ölmhult

Torsviken, Segerstad

Älvsbacka badplats, Ö:a Örten

Örnäsbadet, Gapern

Örsholmens badplats
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Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad.

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: www.karlstad.se


