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Checklista - information om jord, berg och grundvatten i kommuners översiktsplaner 
 
Checklistan beskriver vad en ÖP bör innehålla - enligt SGU - för att ge förutsättningar för en hållbar och resurseffektiv markanvändning. 
 
Länkar anges till underlag som bedöms relevanta, såväl vägledningar och anpassade kartunderlag (om sådana finns), som generella kunskapsunderlag (rapporter och 
geologiska kartor mm). Länklistan gör inte anspråk på att vara fullständig. Den kommer att uppdateras vid behov. 
 
Länkarna till SGUs kartunderlag leder till SGUs kartvisare https://apps.sgu.se/kartvisare. Många av kartunderlagen finns även tillgängliga som visningstjänster (WMS) 
https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/vara-data-i-visningstjanster/ och via SGUs kartgenerator http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html. De kan 
också beställas via SGUs kundservice. Rapporter och kartpublikationer kan också sökas via http://apps.sgu.se/geolagret/. 
 
För fördjupad information hänvisas till https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/kommunal-planering/geologi-for-kommunal-planering/. 
 

Tema, frågeställning Bör ingå i ÖP Referens till kunskapsunderlag Kommentar 

Riksintressen 

värdefulla ämnen och 

material 

Riksintressen för värdefulla ämnen och material redovisas lämpligen 

på karta. I de fall då riksintresset finns beskrivet och avgränsat bör 

detta redovisas tillsammans med beskrivningen om hur kommunen 

avser att tillgodose de redovisade riksintressena.  

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-

riksintressen.html 

https://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-

vardefulla-amnen-eller-material/ 

 

Risker/förutsättningar 

för ras, skred och 

erosion 

Text som beskriver risker för ras, skred och erosion i kommunen, hur 

risker hanteras och en bedömning av förändrad riskbild p.g.a. 

klimatförändringar. 
 

Om det finns en påtaglig riskbild inom kommunen bör risk-

/aktsamhetsområden redovisas i karta. 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/skred-och-

ras/  

http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-
vagledning/sgi-v1.pdf 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ (ett flertal kartor) 

https://apps.sgu.se/kartvisare/ (ett flertal kartor) 

 



Markens byggbarhet 
(grundläggningsför- 

hållanden) 

Bör beskrivas översiktligt i områden där bebyggelse planeras, i text 
och, om relevant, redovisas i karta. 

 

https://apps.sgu.se/kartvisare/  
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html 

(Jordarter, Jorddjup, Berggrund, Grundvattenmagasin, 

Jordlagerföljder) 

 

Radonrisk  Hanteras i första hand i detaljplanläggning och i bygglovshantering. 

Om det finns områden med betydande generell radonrisk, avseende 

mark och grundvatten, t.ex. områden med alunskiffer och grövre 

isälvsavlagringar, bör dessa beskrivas och eventuellt redovisas i karta. 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/radon-och-

stralning/  

https://apps.sgu.se/kartvisare/ (Gammastrålning, uran och 

Jordarter) 

 

Grundvattenresurser, 

miljökvalitetsnormer, 

vattenförsörjning 

Översiktsplanen bör innehålla ett avsnitt om kommunens 

dricksvattenförsörjning. I detta avsnitt bör nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjning samt reservvattenförsörjningen beskrivas i 

text och redovisas i karta. 

 

Miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer samt kommunens 
vattenförekomster enligt vattenförvaltningen och deras 

statusklassning bör behandlas. Det bör framgå hur kommunen avser 

att följa gällande miljökvalitetsnormer. 

 

Om bebyggelse eller annan exploatering planeras i inom eller i 

anslutning tillgrundvattenförekomst skall redogöras för hur negativ 

påverkan på förekomsten skall undvikas. 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-

markanvandning/grundvatten-i-planeringen/grundvatten-

i-oversiktsplanen/ 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s0924-

rapport.pdf  

https://apps.sgu.se/kartvisare/ (Grundvattenmagasin, 
Brunnar, Jordarter) 

http://viss.lansstyrelsen.se/ (Grundvattenförekomster) 

 

Geoenergi Kommunens potential för geoenergi beskrivs och redovisas i karta om 

relevant.  

 

Eventuella konflikter med t.ex. vattenförsörjning (risk för påverkan på 

grundvattenförekomster), undermarksbyggande ska 
uppmärksammas. 

 

Vid lokalisering av bebyggelse ska möjligheten att nyttja geoenergi 

beaktas. 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1616-

rapport.pdf  

 



 

Enskild VA   Strategi/handlingsplan för hållbara VA-lösningar för enskilda hushåll 
bör redovisas. Särskilt viktigt för kustnära områden och andra särskilt 

känsliga områden utanför kommunens verksamhetsområde (VA-

planområde) med exploateringstryck. 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--
lagar/vagledningar/sma-avlopp/vagledning-och-kunskap-

om-sma-avlopp.html 

https://apps.sgu.se/kartvisare/  

http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html 

(Jordarter, Jorddjup, Grundvattenmagasin) 

 

Ballast, 

materialförsörjning 

Beskrivning av hur kommunen bidrar till en hållbar ballastförsörjning i 

regionen, som ändamålsenligt fyller regionens behov av material. Det 

är lämpligt att behandla ballastförsörjning som en mellankommunal 

fråga i översiktsplanen. Hänvisning till regional 

materialförsörjningsplan om sådan finns. 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-

byggande/hallbar-materialforsorjning/ 

http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2017

/RR1702.pdf 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-ballast.html  

 

Mineralresurser mm  Beskrivning och redovisning i karta av pågående gruv- och 

täktverksamhet, undersökningstillstånd mm (malm, mineral, torv, 

bergmaterial, naturgrus) bör ingå, liksom, om relevant, ett 

resonemang om hur samhället ska planeras för att möjliggöra ett 
hållbart nyttjande av dessa resurser. 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-malm-

mineral.html 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-

mineralrattigheter.html  
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-ballast.html 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-torv.html  

 

Geologiska 

naturvärden 

En redogörelse för geologiska naturvärden och hur de ska förvaltas 

bör ingå. Värden för rekreation, turism och utbildning bör belysas. 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/naturvarden/  

Planering av 

havsområden 

ÖP bör behandla havsbottnens nyttjande för t.ex. täktverksamhet, 

muddring, anläggningar av olikas slag. 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--

fakta/havsplanering/om-havsplanering/vad-ar-

havsplanering/symphony---ett-planeringsverktyg-for-

havsplanering.html 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-

maringeologi.html 

 

Undermarkens 

nyttjande 

I tätortsområden, främst storstadsområden, där 

undermarksanläggningar (tunnlar, geoenergianläggningar mm) 

förekommer eller planeras, bör behovet av planering av undermarken 
uppmärksammas. Får att få ett hållbart och resurseffektivt nyttjande 

kan en särskild plan behöva tas fram. 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1711-

rapport.pdf  

 


