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Förord 

Denna slutrapport beskriver arbetet med Fokusarbetet Täktverksamhet i projekt 

Miljösamverkan Norrbotten. 

Tack till deltagarna i arbetsgruppen som så generöst har delat med sig av sin 

kompetens inom arbetsområdet och tack för ert energigivande engagemang. 

 

Katarina Wennman 

projektledare Miljösamverkan Norrbotten 
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Inledning - allmänt om arbetet med fokusområden 

Projekt Miljösamverkan Norrbotten startade 1 oktober 2014 och avslutades efter tre 

år den 31 augusti 2017. Projektledaren var anställd av Norrbottens Kommuner med 

50 % sysselsättningsgrad.  

Miljösamverkan Norrbottens delprojekt benämns fokusområden. Kommunernas, och 

i viss mån Länsstyrelsens, behov har varit vägledande vid val av fokusområden. 

Fokusområdena har tagits fram genom förslag från kommunerna där man fått föreslå 

de arbetsområden som man sett mest behov av. Dessa förslag har sammanställts och 

rangordnats efter ”röstetal”, d v s det fokusområde som flest kommuner har önskat 

har placerats överst på listan. Styrgruppen, bestående av representanter från några 

kommuner och Länsstyrelsen, har vägt samman kommunernas och Länsstyrelsens 

behov med den rangordnade förslagslistan och beslutat om vilka fokusområden som 

skulle genomföras. Ofta har besluten följt rangordningen. De tre första fokus-

områdena beslutades i samband med planeringen av projekt Miljösamverkan 

Norrbotten och dessa var Enskilda avlopp, Tillfälliga boenden och Täktverksamhet.  

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna. Hur processen gått till internt på miljökontoren är okänt. En gissning 

är att de handläggare som visat intresse för ett fokusområde har fått anmäla sig till 

Miljösamverkan under förutsättning att det fungerat för övrig intern verksamhet. 

Någon kommun har uttalat att medverkan i Miljösamverkans arbetsgrupper har 

varit önskvärd då den betraktats som kompetensutveckling för miljöhandläggarna 

på den kommunen.  

Alla kommuner ombads ange en handläggare med ansvar för det aktuella 

fokusområdet, oavsett om man deltog i arbetsgruppen eller inte. Denna typ av grupp 

kallades ”kontaktpersoner” och sändlistan användes av Miljösamverkan Norrbotten 

för att snabbt komma i kontakt med personer som jobbade med ett specifikt 

fokusområde. 

I förfrågan till miljöcheferna, om deltagare till arbetsgrupperna, har förutsätt-

ningarna för arbetet beskrivits. En spridning mellan kommunerna har varit 

önskvärd, både avseende storleken och geografin. Arbetsgruppens storlek, helst fyra 

till åtta deltagare, har varit ett villkor för hanterbarheten. Att mötena kunde hållas 

resfria var ett villkor från vissa kommuner för att delta. Tekniken som använts för 

resfria möten var PolyCom fram till årsskiftet 2016/2017.  

Första arbetsgruppsmötet var alltid fysiskt i samtliga arbetsgrupper, bl a för att 

underlätta kommande webmöten. Det är lättare att kommunicera med enbart ljud 

och bild om man känner varandra eller åtminstone har träffats. På första arbets-

gruppsmötet beslutades arbetsinnehåll, arbetstakt, sluttid och arbetsgruppens 

spelregler. Arbetsinnehållet bestämdes genom ”brainstorming” (processtekniken 



2 
 

kunde variera beroende på grupp) och gemensamt beslut i arbetsgruppen. 

Deltagarna ombads innan första mötet att diskutera fokusområdet internt på sina 

miljökontor, för att få så bred förankring som möjligt. Ofta var problembilden lika i 

flera (de flesta?) kommuner, på några punkter var skillnaden större. Utifrån 

problembilden bestämdes vad arbetsgruppen skulle jobba med. Inom de flesta 

fokusområden har man sett behov av olika dokument såsom handläggarväg-

ledningar, checklistor, informationsmaterial och blanketter. Man har även haft behov 

av kompetenshöjning i form av utbildning eller erfarenhetsutbyte kollegor emellan. 

En typ av erfarenhetsutbyte har vi kallat ”samsyn”. Då har kollegor inbjudits till 

någon kommun att delta på verkliga tillsynsbesök inom fokusområdet. Detta har 

tillämpats inom fokusområde Tillfälliga boenden och Täktverksamhet. 

Arbetstakt och sluttid bestämdes baserat på vad som skulle göras och på deltagarnas 

möjligheter, d v s deras arbetstid till förfogande. Arbetet utfördes genom 

gemensamma diskussioner i arbetsgruppen i kombination med enskilt arbete eller 

mindre gruppers arbete mellan möten, d v s vedertagen metodik för arbetsgrupper. 

Vissa delmoment fokuserade på en deltagande kommuns ”produkt” (egenprodu-

cerad handläggarvägledning, informationsmaterial, checklista eller annan skriftig 

rutin) som diskuterades och bedömdes i arbetsgruppen och eventuellt antogs som 

arbetsgruppens produkt. 

Varje arbetsgrupp ombads tänka ”utanför” den egna kommunen och för alla länets 

kommuners behov eller situation. Detta var ofta lättare för vissa personer än för 

andra. 

Projektledaren deltog i samtliga arbetsgrupper för att administrera och leda arbetet 

baserat på vad arbetsgruppen bestämt att den skulle utföra. 

De tre första fokusområdena beslutades i samband med planeringen av projekt 

Miljösamverkan Norrbotten och var givna när projektet startade i oktober 2014. De 

tre sista områdena ”röstades fram” genom kommunernas önskningar och 

styrgruppens beslut (beskrivet i början av detta avsnitt).  

 

Fokusområden i prioritets- och kronologisk ordning: 

1. Enskilda avlopp 

2. Tillfälliga boenden 

3. Täktverksamhet 

4. Värmepumpar 

5. Förorenad mark 

6. Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall. 
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Fokusarbete Täktverksamhet 

Detta var projekt Miljösamverkan Norrbottens tredje fokusområde. Det var beslutat 

redan innan projekt Miljösamverkan Norrbotten startade i oktober 2014. 

Notera att elva av länets fjorton kommuner tagit över tillsynen av täktverksamhet 

från Länsstyrelsen.  

Arbetsgruppen 

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna, så även till denna grupp.  

Gruppen hade sitt första möte 26 mars 2015 i Boden. Denna arbetsgrupp, i likhet med 

samtliga arbetsgrupper, har hållit sitt första möte som fysiskt möte för att sedan 

kunna övergå till webmöten. Gruppen bestod av: 

Helena Olsson, Kalix kommun 

Stefan Andersson, Piteå kommun 

Sara Stenström, Luleå kommun 

Ingrid Karlsson, Älvsbyns kommun 

Åsa Andersson, Arvidsjaurs kommun  

Katarina Wennman, projektledare Miljösamverkan Norrbotten 

 

Gruppmedlemmarnas erfarenhet av arbetsområdet varierade inte så mycket i denna 

grupp som i övriga grupper. Här var snarare spannet mellan erfaren och mycket 

erfaren. Vi fick inte med oss någon deltagare från Länsstyrelsen, men Örjan 

Osterman, handläggare av täktärenden på Länsstyrelsen, lovade att fungera som vårt 

bollplank. 

 

 
Arbetsinnehåll och omfattning   
 

På projektledarens kommunturné till samtliga kommuner i början av projektet 

diskuterades vad kommunerna ville ha ut av de tre första fokusområdena, däribland 

fokusområde Täktverksamhet.  

Vi gick igenom vad kommunerna sagt att man behöver och i kombination med 

gruppens egna synpunkter fastställdes att arbetsgruppen skulle jobba med följande: 

• Täktdagar; (LSt höll tidigare täktdagar som var mycket uppskattade) 

• Bedömningsfrågor; släntningar, vid slutbesiktningar och avslut.  

• Forum för kommunens täkthandläggare; i sin enklaste som en maillista 

eller mer avancerat som en "täkthemsida" 
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• Teoretisk utbildningsdag; juridiska tolkningar, t ex vad händer när VU inte 

följer tillståndet? 

• Tillsynsavgift; ta fram nuläget i kommunerna och förslag till hur ensning av 

avgifterna skulle kunna göras. 

• Samsyn; inbjudan till kollegor att delta på eget tillsynsbesök 

• Avfallshantering i täkter; mellanlagring av olika material, mesa, asfalt, 

skrotbilar mm  

• Husbehovstäkter; behöver diskuteras, gränsdragningar svåra 

• Vägledning; möjligen en lathund för vägledning från Västra Götaland och 

Naturvårdsverket, kolla igenom checklista 

Deltagarna ombads i inbjudan till första mötet att ha diskuterat fokusområdet internt 

på sina miljökontor. Detta för att få en så bred förankring som möjligt. Ofta är 

problembilden likartad i flera kommuner, så var även fallet i denna grupp. Däremot 

kunde lösningar och rutiner skilja rätt mycket mellan ingående kommuner. 

Avslut för detta fokusområde sattes till årsskiftet 2015/2016.  

 

Projektets genomförande och resultat 

Arbetsgruppen har haft sammanlagt 5 möten (fysiska/webkonferens) och ett antal 

maildiskussioner mellan den 26 mars 2015 och december 2015. Vanliga 

arbetsgruppsmöten har haft en varaktighet på maximalt två timmar. Samtliga 

arbetsgruppsmöten, utom det första, har hållits som webkonferens med PolyCom. 

Projektledaren har lett och dokumenterat mötena. Dokumentationen har bestått av 

mestadels formella minnesanteckningar, men också av anteckningar i stolpform via 

mail. Mellan arbetsgruppens möten har gruppmedlemmarna haft kontakt med 

varandra eller jobbat självständigt för att arbeta fram sina ansvarsområden.  

De arbetsuppgifter som gruppen fokuserat på, beskrivet i förra avsnittet, 

genomfördes sammanfattningsvis så här: 

Täktdagar 

Länsstyrelsen har för ett antal år sedan hållit några täktdagar som var mycket 

uppskattade, men de hade inga planer på att införa dem igen. Därför ville 

arbetsgruppen för Täktverksamhet anordna utbildningsdagar där alla handläggare i 

länet var inbjudna och med möjligheterna för erfarenhetsutbyte. Upplägget blev en 

halvdag den 7 oktober med erfarenhetsutbyte mellan kommunala handläggare och 

en heldag den 8 oktober ute i fält där även handläggare från Länsstyrelsen deltog. 

Deltagarna var 13 personer från nio kommuner, tre handläggare från Länsstyrelsen 

samt projektledaren för Miljösamverkan Norrbotten. Erfarenhetsutbytet leddes av 

arbetsgruppen som förberett med foton och frågeställningar från egna ärenden. 

Under heldagen besöktes berg- och grustäkter i Kallax, Måttsund och Sunderbyn. 
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Samtliga låg inom Luleå kommun och relativt nära varandra då vi ville minimera 

tiden för transporter mellan objekten. Ute i fält diskuterades släntlutningar, sedimen-

tationsbassänger, kvarlämnande av upplag (samlad/spridd yta), avfallshantering i 

täkter (Mesa mm) och kringverksamhet, utformning av tillstånd, avslut av bergtäkt, 

definitionen på hårdgjord yta mm. 

Bedömningsfrågor 

Fältdagarna 7-8 oktober innehöll svar på många bedömningsfrågor, se avsnittet 

ovan.  

Den maillista över kontaktpersoner för täktverksamhet, d v s handläggare som 

jobbar med täktärenden på kommunerna, användes av en del för att fråga kollegor 

till råds i bedömningsfrågor.  

”Samsyn”, vårt uttryck för gemensam tillsyn, användes genom att Stefan Andersson, 

Piteå kommun, bjöd in länets kommunala handläggare att delta på hans slutbesikt-

ningar av fem grustäkter. 

Forum för kommunens täkthandläggare 

Här önskades ett forum där handläggare för täktverksamhet lätt skulle kunna ha 

kontakt med varandra för att få tips och synpunkter i konkreta arbetsfrågor. I sin 

enklaste form kunde detta ordnas som en maillista eller mer avancerat som en 

"täkthemsida". En sådan kunde mycket väl ha varit en del av projekt Miljösamverkan 

Norrbottens egen hemsida, men någon sida för projektet gick inte att ordna, p g a 

interna beslut på Norrbottens Kommuner.  

En maillista upprättades för varje kommuns handläggare i täktfrågor. Den gruppen 

kallas kontaktpersoner och beskrivs närmare under avsnitt Inledning - allmänt om 

arbetet med fokusområden. 

Teoretisk utbildningsdag 

Den teori som önskades var juridik och juridiska tolkningar, därför tänkte vi oss att 

föredragshållaren kom från Naturvårdsverket eller rättsväsendet.  Önskat innehåll 

var husbehovstäkter, att ta täkten i anspråk inom täkttiden för att tillståndet inte ska 

förfalla, åtalsanmälningar m m. Inom områden där det saknades rättsfall skulle 

frågan kunna diskuteras som grupparbete. 

Ett sådan utbildningsdag har inte anordnats. Anledningen är mest tidsbrist, d v s att 

projektledarens sysselsättningsgrad på 50 % inte räckte till.  

Tillsynsavgift 

Behov att ensa tillsynsavgifterna/taxan finns av flera skäl, i detta fokusområde främst 

då verksamhetsutövarna har verksamhet i flera kommuner och möts av olika taxa för 

likartad tillsyn. Arbetsgruppen genom Helena Olsson, Kalix kommun, efterfrågade 
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uppgifter om alla kommuners tillsynsavgifter och sammanställde materialet. Detta 

presenterades på länsträffen med miljö-, bygg- och planchefer den 20 maj 2015. 

Därmed ansåg vi att denna arbetsuppgift var färdig för vår del.  

Samsyn 

”Samsyn”, vårt uttryck för gemensam tillsyn, användes genom att Stefan Andersson, 

Piteå kommun, bjöd in länets kommunala handläggare att delta på hans 

slutbesiktningar av fem grustäkter. Den här varianten av erfarenhetsutbyte har 

använts även inom andra fokusområden och brukar uppskattas av både den som 

bjuder in och den som deltar. 

Avfallshantering i täkter 

Täkter används ibland för mellanlagring av olika material såsom mesa, asfalt, 

skrotbilar med mera.  Detta diskuterades på utbildningsdagarna. 

Husbehovstäkter 

Gränsdragningar mellan eget och kommersiellt bruk är svåra och frågan har 

diskuterats på fältdagarna. Arbetsgruppens plan var att husbehovstäkter skulle ingå 

i den teoretiska utbildningsdagen, möjligen som grupparbete då vi tror att rättsfall 

saknas. 

Vägledning 

Arbetsgruppen såg inget behov av att ta fram egna handläggarstöd/vägledningar. 

Man ansåg att det som Miljösamverkan Västra Götaland (Handledning för täkttillsyn, 

november 2011) utformat samt Naturvårdsverkets anvisningar täcker behovet av 

handläggarvägledningar. Luleå, Kalix och Arvidsjaur har tagit fram egna checklistor 

som arbetsgruppen gått igenom. Dessa checklistor kan vara enklare att använda de 

ovan nämnda ganska omfattande handledningarna. 

De handläggarvägledningar vi refererar till i texten ovan från Miljösamverkan Västra 

Götaland och Naturvårdsverket finns att hämta här: 

http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rappor

ter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/T%C3%A4kttillsyn/takttillsynshandledning-

2011.pdf 

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Gruvor-takter-och-

markavvattning/Takter/ 

 

 

 

http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/T%C3%A4kttillsyn/takttillsynshandledning-2011.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/T%C3%A4kttillsyn/takttillsynshandledning-2011.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Milj%C3%B6farlig%20verksamhet/T%C3%A4kttillsyn/takttillsynshandledning-2011.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Gruvor-takter-och-markavvattning/Takter/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Gruvor-takter-och-markavvattning/Takter/


7 
 

Slutsatser och reflektioner  

De slutsatser och reflexioner som här redovisas är en mix av arbetsgruppens 

synpunkter under det löpande arbetet och projektledarens titt i backspegeln. 

Det finns en stor kompetens och erfarenhet inom arbetsområdet på kommunerna. 

Det finns också en del skillnader i hur man handlägger ärenden i olika kommuner. 

Detta gör den här typen av samarbetsprojekt värdefulla ur flera aspekter. 

Alla kommuner i länet har inte tagit över ansvaret för tillsynen av täktverksamhet 

från Länsstyrelsen. De kommuner där Länsstyrelsen fortfarande har täkttillsynen är 

Haparanda, Överkalix och Övertorneå. 

Arbetet i gruppen har skett med stort engagemang. Arbetssättet med PolyCom-

möten begränsar dock möjligheten till intensiva diskussioner och gör att det är 

svårare att komma till tals, särskilt för de mer tystlåtna. I ett fysiskt möte är det 

lättare att ta tillvara deltagarnas engagemang och synpunkter. Tekniken har inte 

alltid fungerat hundraprocentigt och deltagare har ibland haft svårt med 

uppkopplingen till mötet eller blivit ”utkastade” under pågående möte. Sådana 

störningar tar tid från arbetet och kan vara mycket frustrerande för den som råkar ut 

för det. Resfria möten har dock varit det enda sättet att bedriva arbetet på. 

Arbetsgruppens antal på fem personer exklusive projektledaren var lagom (läs 

mycket bra!) däremot saknade vi en deltagare från Länsstyrelsen.  

Gruppens storlek gjorde den mycket smidig att jobba i. Webmötena fungerade bättre 

eftersom det var lättare för alla att komma till tals.  

En grundförutsättning för ett bra samverkansarbete är att deltagarna på 

”hemmaplan” får avsätta tid till arbetet. I denna arbetsgrupp verkade det som om 

detta varit fallet. 

Arbetsgruppen genomförde alla sina arbetsuppgifter utom den teoretiska 

utbildningsdagen. Det är bara att beklaga att det inte fanns tid för att anordna den. 

En sådan utbildningsdag är möjlig att ordna även utanför projekt Miljösamverkan, 

om intresse och behov för detta fortfarande finns. 

Fältdagarna får betraktas som en succé, även om 13 deltagare från nio kommuner 

kanske inte låter så mycket. Då ska man betänka att det är 11 kommuner totalt i länet 

som arbetar med täkttillsyn och att det i många kommuner är en enda handläggare 

som berörs av innehållet i fältdagarna. Deltagarna deltog aktivt i diskussionerna och 

fick med sig många bra råd av Länsstyrelsens handläggare och andra kommunala 

kollegor. 

 


