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Med teknisk försörjning menas alla de tekniska
funktioner som finns i ett nutida samhälle så som
vatten-, avlopps- och energiförsörjning, digitala
kommunikationer, avfallshantering samt återvinning. Ett exempel är de cirka 300 kilometer vattenoch avloppsledningar som kommunen ansvarar
för.
ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunen ska ha en väl fungerande infrastruktur
för alla, oavsett boende- eller verksamhetsort
Kils kommun ska skapa förutsättningar för att kommande generationer ska få tillgång till ett opåverkat
och hälsosamt vatten, både ur miljö- och dricksvattenssynpunkt
En god ekologisk och kemisk vattenstatus samt en
god kemisk och kvantitativ grundvattenstatus ska
uppnås och bibehållas enligt EU:s direktiv för vatten
Vattenförsörjningen ska tryggas med hög säkerhet
och alternativa vattentäkter
Fosforföreningar i avlopp ska återföras till produktiv jordbruksmark
Utsläpp i känsliga recipienter eller i vattenskyddsområden ska undvikas
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Antalet våtmarker för omhändertagande av dagvatten ska öka

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Avfall och återvinningsmaterial ska tas omhand på
ett effektivt sätt så att man minst tar tillvara dess
energiinnehåll och dessutom skyddar miljön

VATTENFÖRSÖRJNING

Kils kommun ska minska sin användning av fossila
bränslen med 20 % till år 2010 jämfört med år 2004
Energiförsörjningen ska tryggas genom system
som grundas på varaktiga, förnybara och helst inhemska energikällor
Resurshushållning och en effektiv energianvändning, ska lägga grunden för tillväxt och ge en hållbar utveckling
Fysisk planering ska aktivt användas för att uppnå
ett energieffektivare samhälle
Andelen förnybara energislag till den totala energitillförseln ska uppgå till minst 50 % år 2012
Digital teknik ska byggas ut för att bli möjlig att använda i hela kommunen

Kils kommun har en unik tillgång till stora mängder
grundvatten av mycket god kvalitet. Det kommunala dricksvattnet levereras från grundvattentäkter som finns i Fryksta, Högboda samt Nilsby. Kils
kommun saknar reservvattentäkter.
Vattentäkten i Fryksta är den största i kommunen
och försörjer orterna Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita. Vattentäkten har ett äldre vattenskydd som fastställdes av länsstyrelsen i Värmland 1975. Vattnet
som tas ut vid Fryksta vattentäkt har god kvalitet
och är väl lämpat för framställning av dricksvatten.
Vattentäkten har stort strategiskt värde som huvudvattentäkt för Kils kommun, för vilken det i dagsläget saknas en fullgod reservvattentäkt. Sårbarheten är stor på grund av måttliga naturliga barriärer
samt relativt begränsad nybildning av grundvatten.
På grund av att grundvattentäkten Fryksta är en
viktig allmän huvudvattentäkt med stor sårbarhet
och som saknar reservvattentäkt bedöms den ha
ett mycket högt till extremt högt skyddsvärde.
Högboda vattentäkt har en god vattenkvalitet
och är väl lämpad för framställning av dricksvatten. Vattentäkten saknar dock skyddsområde och
skyddsföreskrifter. Vattnet från täkten distribueras
till Högboda samhälle. Eftersom grundvattentäkten Högboda är en av flera huvudvattentäkter
med stort strategiskt värde, för vilken det i dagsläget saknas en fullgod reservvattentäkt, bedöms
den ha ett mycket högt skyddsvärde och ett stort
skyddsbehov.
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Vattentäkten i Nilsby bedöms ha en begränsad
kapacitet. Grundvattnet har normalt en god vattenkvalitet men är periodvis påverkat av bakterier.
Vattnet är lämpat för framställning av dricksvatten
förutsatt att en god mikrobiologisk barriär finns i
vattenverket. Vattentäkten saknar skyddsområde
och skyddsföreskrifter. Sammanfattningsvis bedöms grundvattenmagasinet vari täkten är belägen
ha stor sårbarhet och Kils kommun har på grund av
bakteriepåverkan inlett en utredning med att hitta
en ny lokalisering för täkten. Vattentäkten i Nilsby
bedöms ha ett högt till mycket högt skyddsvärde.
Bedömningen utgår från att täkten är en allmän huvudvattentäkt där reservvattentäkt saknas.
AVLOPP
Största delen av spillvattnet som uppkommer i
Kils kommun behandlas i de kommunala avloppsreningsverk som finns i Kil, Högboda, Nilsby och
Lene. I huvudsak är alla fastigheter inom Kils tätort
anslutna till det kommunala avloppsreningsverket.
På landsbygden finns även fastigheter med enskilda avlopp. En stor andel av landsbygdens bostads- och fritidshus har äldre avloppsanläggningar med system som inte uppfyller dagens krav på
rening av spillvatten. En inventering av avloppen i
kommunen pågår för att kartlägga situationen.
DAGVATTEN
Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från exempelvis regn eller snösmältning. Ledningsnätet i Kils
kommun är utbyggt med separata ledningar för
omhändertagande av spill- respektive dagvatten.
Dagvatten leds orenat till recipienten.

Dagvattnet från Kils tätort släpps ut i ravinerna runt
om samhället. Vattnet påverkar därmed ravinerna
genom ökad erosion. Föroreningar och tungmetaller rinner direkt ut i sjöarna och vattendragen. År
2002 genomfördes en inventering av de erosionsskador som dagvattnet ger upphov till i ravinerna.
Då vattnet eroderar sönder ravinerna förstörs inte
bara ravinernas naturvärden utan det innebär även
risker för de som rör sig i området eftersom ravinerna rasar.
Ledningsnätet inom Högboda är i den äldre bebyggelsen utfört med spillvatten och husdräneringar
anslutna till gemensam ledning medan dagvattnet
avleds via öppna diken. Inom nya exploateringsområden är ledningarna utförda enligt duplikatsystem, där spillvatten och dagvatten har separata
ledningar.
AVFALLSHANTERING
Kils Avfallshantering AB ansvarar för all hantering
av hushållsavfall i kommunen. Avfalls- och latrininsamling utförs på entreprenad. Det organiska avfallet rötas i en rötningsanläggning som ett led i att
återföra näring till kretsloppet. Förpackningar och
returpapper samlas upp på kommunens nio återvinningsstationer och vid återvinningscentralen i
Lersätter, där även grovavfall och farligt avfall samlas in. Brännbart avfall skickas till Heden i Karlstad
för förbränning. Slam från enskilda brunnar samt
från de kommunala avloppsreningsverken utanför
tätorten Kil renas i Kils avloppsreningsverk.
2008 antog Kils kommun Avfallsplan 2009 – 2012.
Målet med avfallsplaneringen är att minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanering och av81
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fallshantering sker i samverkan mellan Hammarö,
Grums, Kils, Forshaga och Karlstads kommuner
MASTER

menderad maximal totalt köpt energi för hela byggnadens energianvändning exklusive hushållsel
(det vill säga driftel, varmvatten och värme) som
uppgår till högst 55 kWh/m2.

LÄS MER OM:
- teknisk försörjning, klimatet och energin på kommunen hemsida, www.kil.se, och i klimat- och
energiplanen

I kommunen finns 13 större master för kommunikation.
I kommunens sydöstra del finns restriktioner om
hinderfrihet med avseende på uppstickande byggnader och andra föremål, till exempel master. Restriktionerna är utfärdade på grund av Karlstads
flygplats.
ENERGI
All energianvändning påverkar miljön. Hur stor miljöpåverkan blir beror främst på valet av energikälla
samt hur energin framställs. Inom kommunen finns
inhemska energitillgångar i form av bioenergi, biogas och vattenkraft. Kils Energi AB har under flera
år arbetat med utbyggnad av fjärrvärmen i Kils tätort och 2009 finns cirka 600 anslutningar.
Genom kommunen sträcker sig regionledningar,
med 30 kV och 140 kV, samt lokalnät, med 0,4 kV
och 10 kV, för eldistribution.
Kils kommun antog under 2008 en klimat- och energiplan. Det är en strategisk utvecklingsplan och
verktyg i kommunens arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle. För att minska energiberoendet och
klimatpåverkan ska enligt klimat- och energiplanen
alla bostäder som byggs från och med 2009 i kommunkoncernens regi ha en maximal avgiven effekt
för hela byggnaden på 14 W/m2 och en rekom82
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PLANFÖRSLAG
VATTENFÖRSÖRJNING
1. Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för
vattentäkterna i Nilsby och Högboda ska vara upprättade senast under 2010
För samtliga vattentäkter i kommunen pågår ett
arbete med att ta fram moderna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken.
Inrättande av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är ett sätt att öka skyddet för grundvattenmagasinen som täkterna är belägna i.
2. Vattentäkten i Fryksta ska få nya och uppdaterade skyddsföreskrifter samt reviderat skyddsområde senast under 2010
Grundvattentäkten Fryksta har ett äldre vattenskydd som kommer att uppdateras. För att öka
skyddet för grundvattenmagasinet och vattentäkten ska det befintliga skyddsområdet för Fryksta
ses över och anpassas för att uppfylla dagens krav
samt att nya skyddsföreskrifter inrättas. Inrättande
av nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
är ett sätt att öka skyddet. Syftet med arbetet är
att skydda drickvattenförekomsterna i ett flergenerationsperspektiv genom att reglera och förebygga
skadliga verksamheter i närheten av täkterna. Det
innebär att de vattenskyddsområden som håller
på att tas fram delvis kommer att styra den fysiska planeringen och att vissa verksamheter inom
skyddsområdena regleras i skyddsföreskrifterna.
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3. En ny vattentäkt med skyddsområde och
skyddsföreskrifter ska anläggas i Nilsby senast under 2010

6. Lakvatten från avfall bör inte tillföras avloppsreningsverket. Kommunen ska planera för en lokal
behandling av lakvatten

Med anledning av kapacitetsbristen och vattenkvaliteten planerar kommunen att anlägga en ny täkt i
Nilsby. Kils kommun har inlett en utredning för att
hitta en ny lokalisering för täkten.

7. Standarden på enskilda och samfällda avlopp
ska successivt höjas så att lagkraven uppfylls senast 2020

4. Utredning och förslag för en reservvattentäkt
med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Kils tätort ska vara framtagna senast 2012
Det är viktigt att det finns en god beredskap om den
befintliga vattentäkten av någon anledning slås ut.
Därför ska även en utredning med strategier för reservvattenförsörjning tas fram för hela kommunen.
På sikt ska samtliga orter ha en säkrad vattenförsörjning om något händer med ordinarie vattentäkter och reservvattentäkter.
AVLOPP
5. Reningsverken i Kils kommun ska kontinuerligt
anpassas för att möta de krav som myndigheter
ställer på verksamheten
Reningsverket i Kils tätort har god kapacitet att ta
emot avloppsvattnet och det finns även marginal
för en ökad belastning. En större ombyggnad kan
dock behövas i framtiden för att även klara krav på
kväverening, kommunen planerar därför att förbereda reningsverket för detta.
Avloppsreningsverket i Nilsby är i behov av upprustning och kommer att renoveras inom kort.

För enskilda avlopp har hittills krav på bättre rening
ställts endast vid påtalade olägenheter eller då
byggnaderna moderniserats. Högre krav på redan
befintliga avloppsanordningar kommer successivt
att ställas.
8. En utredning över vatten- och avloppsnätets kapacitet och utvecklingsmöjlighet ska genomföras
norr om Kils tätort och vidare norrut på Nedre Frykens östra sida
Utredningen ska klargöra den befintliga vattenoch avloppsstandarden såväl som vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Målet är att möjliggöra
påkoppling till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet för bebyggelsen inom området.
9. Avloppsslam ska kunna återgå i kretsloppet och
spridas på jordbruksmark
Kommunen ska arbeta för att långsiktigt kunna
återföra avloppsslam till kretsloppet enligt Revaqsmodellen.
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DAGVATTEN
10. Dagvatten ska som första i första hand alltid
omhändertas lokalt
I kommunalt planarbete ska lokalt omhändertagande av dagvatten där så är möjligt och rimligt
alltid vara första alternativet. Det bör även anvisas
områden som är lämpliga för anläggande av dagvattendammar för fördröjning och biologisk rening
av dagvattnet. Det gäller även inom befintliga planlagda områden. Fördröjningsmagasin och ytor för
omhändertagande av dagvatten vid extraordinära
händelser ska tydligt markeras i planarbetet.
11. Om lokalt omhändertagande av dagvatten inte
är möjligt och rimligt ska drän- och dagvatten avleds i separat system från spillvatten, exempelvis
med hjälp av duplikatsystem
12. I detaljplaner ska lägsta golvnivå anges för att
få ett väl fungerade vatten- och avloppsledningssystem med separerade dag- och spillvattenledningar
13. Plan för att anlägga dammar/våtmarker för ekologiska reningssystem som tar hand om dagvatten
ska upprättas senast 2010
MASTER
14. Generella riktlinjer för master i Kils kommun:
- samlokalisering mellan olika teletjänstföretag ska
så långt möjligt eftersträvas för att minimera antalet master,
- nya master ska så långt möjligt undvikas i områ-

den med höga natur-, kultur- eller rekreationsvärden, och
- nya master ska i första hand lokaliseras till redan
exploaterade områden där tillgång till vägar finns.
ENERGI
15. Närvärme som utvinns från biobränsle ska stimuleras och byggas ut så långt det är ekonomiskt
möjligt
16. År 2012 ska 100 % av nybyggnationer för
bostäder ha en maximal avgiven effekt för hela
byggnaden på 14 W/m2 och en rekommenderad
maximal totalt köpt energi för hela byggnadens
energianvändning exklusive hushållsel (det vill säga driftel, varmvatten och värme) som uppgår till
högst 55 kWh/m2
17. Inom utredningsområdet för vindkraft ska ny
markanvändning utredas innan området ianspråktas av vindkraft eller andra intressen
Ett 69 hektar stort område i kommunens östra
del har uppmärksammats i länsstyrelsens rapport
”Planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar i Värmlands län”. Med stora
vindkraftsanläggningar avses enligt uppdraget anläggningar med mer än 10 MW installerad effekt.
Med hjälp av mer detaljerade mätningar går troligtvis att hitta fler områden där vindkraftsetableringar
kan vara lämpliga. Dock kan det uppmärksammade området innehålla intressen som gör etablering
av vindkraft olämpligt. För att kunna avgöra om en
exploatering av vindkraft är lämplig krävs bland annat landskapsanalys, tillgång till bra vindlägen och
elnät samt framkomliga terrängförhållanden.

Området är i nuläget inte aktuellt för någon etablering av vindkraft. Dock uppmärksammas området
i översiktsplanen som utredningsområde eftersom
det funnits lämpligt för vindkraftsetableringar och
eftersom det finns möjlighet att området i framtiden
kommer att bli aktuellt för vindkraftsetableringar.
Genom att utreda området innan det tas i anspråk,
av vindkraftsetablering eller annan markanvändning, säkerställs att området kan användas för
lämpligaste ändamål enligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 1 § MB. Då den framtida markanvändningen är oviss ska även eventuella miljökonsekvenser klargöras i samband med utredningen.
18. Generella riktlinjer för vindkraftsetableringar i
Kils kommun:
- vindkraftverk ska lokaliseras så att inte större yta
än nödvändigt påverkas,
- vindkraftsetableringar ska undvikas i områden
med höga natur-, kultur- eller rekreationsvärden,
- landskapsanalys ska genomföras för att studera
hur vindkraften påverkar sin omgivning visuellt
samt ur natur- och kulturmiljösynpunkt,
- lägen där alstrade störningar i form av buller,
skuggning, reflexer eller andra störningar uppstår ska undvikas eller minimeras till en acceptabel nivå,
- tillgång till elnät och framkomliga terrängförhållanden ska vägas in i lämplighetsbedömningen,
- mellan allmän väg och vindkraftverk får avståndet inte underskrida vindkraftverkets totalhöjd,
dock skall avståndet alltid vara minst 50 meter,
samt
- mellan järnväg och vindkraftverk får avståndet
inte underskrida vindkraftverkets totalhöjd, dock
skall avståndet alltid vara minst 20 meter.
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