
 Dnr KS-2011-690     Dpl 80 sid 1 (3) 

 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor 
Tjänstemannayttrande  2012-02-29 

Petter Falk, 0545408024 

petter.falk@karlstad.se 

 

 
 
 

Postadress: Kommunledningskontoret, 65220 Karlstad  Besöksadress: Tage Erlandergatan 8  Webb: karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00  E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  PlusGiro: 81 74-5  Bankgiro: 405-2213 

 

Antagande av översiktsplan för Karlstads 
kommun 
Dnr KS-2011-690     Dpl 80 
 
Ärende 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget 
till översiktsplan har genomgått hela planprocessen, inklusive samråd och 
utställning. Synpunkterna från utställningen har sammanfattats och kommenterats i 
ett utlåtande. I utlåtandet redovisar kommunledningskontoret även ändringsförslag 
till följd av de inkomna synpunkterna.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 januari att återremittera översiktsplanen, 
detta för att vidare utreda behovet av ytterligare en bergtäkt i Karlstads kommun.  
 
Gällande separat utredning av bergtäkt 
Inriktning gällande material och täktverksamhet som redovisas i förslaget till 
översiktsplan är baserat på tidigare kommunala kartläggningar. De potentiella 
täkter som redovisas i planen baseras på Karlstads kommuns gällande 
naturvårdsprogram, vilken har legat till grund för inriktningar och mål för tidigare 
översiktsplanerna, både 1997 och 2006. 
 
Täkttillstånd om enskild täktverksamhet lämnas av länsstyrelsen efter samråd med 
berörda parter. Kommunen kan således inte ensam styra hur täktverksamheter 
planeras och anläggs. Länsstyrelsen har rollen som samordnare över 
kommungränserna och ska svara för den övergripande masshushållnings-
planeringen. Lämpligheten för täktverksamhet avgörs i det enskilda 
tillståndsärendet. 
 
Kommunledningskontoret anser att en utredning om ytterligare 
bergtäktsverksamhet inte bör ske inom ramen för översiktsplan 2012. En separat 
utredning av bergtäkter bör istället skyndsamt initieras inom ramen för en 
masshanteringsplan. När en sådan masshanteringsplan färdigställs kan 
översiktsplanen revideras i enlighet med det underlaget.  
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När översiktsplan 2012 antas bör teknik- och fastighetsförvaltningen uppdras att, i 
ett förnyat uppdrag att ta fram en masshanteringsplan samt prioritera de områden 
som pekat ut som potentiella täkter inom kommunen. I samband med antagandet av 
översiktsplanen finns utöver ovanstående direktiv ingen anledning att från 
Karlstads kommuns sida omgående utreda behovet av ytterligare en bergtäkt 
genom en separat behovsutredning.  
 
Vidare finns det, baserat på rådande förhållande, ingen anledning att utesluta något 
befintligt underlag gällande bergtäkter och material ur nuvarande förslag till 
översiktsplan. Eftersom översiktsplanen är kommunens samlade styrdokument för 
planering och lovgivning samt även riktningsvisare för allmänheten och 
exploatörer är det vikigt att tänkbara exploateringar redovisas på ett tydligt sätt.  
Detta för att kommunens handläggare i framtiden ska kunna bruka översiktsplanen 
på ett så effektivt och riktigt sätt som möjligt, samt att tydliggöra kommunens 
riktlinjer för allmänhet och andra intressenter. Dock bör faktumet att en 
masshanteringsplan är under framtagande understrykas, och när 
masshanteringsplanen är färdigställd ska översiktsplanen revideras i enlighet med 
den.    
 
 
Alsterum 5:1 i Ulvsby  
Översiktsplanen tar inte ställning i frågan om bergtäkt i Ulvsby annat än att hänvisa 
till det gällande naturvårdsprogrammet för Karlstads kommun.  
 
Gällande bergtäkten i Alsterum 5:1 i Ulvsby pekade Länsstyrelsens ut täktområdet 
i en krossbergsinventering från 1992 och i Karlstads kommuns naturvårdsprogram 
från 1995 identifieras området som prioriterad potentiell bergtäkt. Målsättningen i 
naturvårdsprogrammet var att upprätta en masshushållningsplan för att fördjupad 
kartläggningen och prioriteringsordning av täkter senast 1997. Denna plan 
verkställdes aldrig.  
 
Grus & Makadam i Värmland AB har ansökte 2009 om tillstånd för 
bergtäktsverksamhet i Ulvsbytäkten. I juni 2011 avslog 
Miljöprövningsdelegationen (Länsstyrelsen) en ansökan om att 
exploateringstillstånd enligt Miljöbalken. Detta avslag baseras dock inte på själva 
täktens förutsättningar, utan på de undermåliga anslutningsvägarna. Beslutet 
överklagades och hamnade således hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.  
Onsdagen den 28 mars 2012 besöker miljödomstolen Ulvsby för att göra en 
platsbedömning samt för att hålla förhandlingar mellan parter.   
 
Gällande bergstäkten i Ulvsby kommer beslut om täktverksamhet avgöras av 
miljödomstolen. En separat utredning av behovet av ytterligare en bergtäkt, inom 
ramen för översiktsplanen, kommer orimligen kunna färdigställas innan beslut från 
miljödomstolen fattas. Att genomföra en sådan utredning inom ramen för 
översiktsplanen skulle fördröja fastställande av översiktsplan 2012 ytterligare, 
vilket inte förändrar situationen för den planerade täktverksamheten.  
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Om beslutet från mark- och miljödomstolen gällande bergtäkten i Ulvby 
överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bör arbetet med en 
masshanteringsplan inledningsvis fokusera på att presentera ett genomarbetat 
ställningstagande från kommunen gällande bergtäkten i Ulvsby.  Om och när ett 
sådant ställningstagande finns bör översiktsplanen revideras i enlighet med detta 
ställningstagande.   
 
 
 
 
 
Ulf Johansson Petter Falk 
näringslivsdirektör Handläggare 
 


