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• SGUs expertutlåtanden i täktärenden är p
efterfrågade och har betydelse för 
tillståndsgivningen.g g

• Detta innebär en hög arbetsbelastning• Detta innebär en hög arbetsbelastning, 
uppskattningsvis 1 nytt ärende (grus/berg) 
per dag!per dag!
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Checklista för täktremisserChecklista för täktremisser

• Remisser till SGU om bergtäkter 
(grundvattenperspektivet)(grundvattenperspektivet)

N h kli t i k t b h dl båd• Ny checklista inom kort som behandlar både 
grus- och bergtäktsremisser ur grundvatten-

h häll b d ktioch samhällsbyggnadsperspektiv.



Geologisk beskrivningGeologisk beskrivning

Syftet med den geologiska beskrivningen är• Syftet med den geologiska beskrivningen är 
att ge en kortfattad bild över de 
förutsättningar som finns för att lyckas attförutsättningar som finns för att lyckas att 
etablera en fungerande verksamhet. Den 
ger sökanden ett stöd i ansökningsprocessenger sökanden ett stöd i ansökningsprocessen 
i synnerhet i de fall där materialegenskaper 
inte redovisas!inte redovisas!



AnvändningsområdenAnvändningsområden

• För naturgrustäkter bör man ange för vilka 
användningsområden materialet skaanvändningsområden materialet ska 
användas. SGU utgår i sin bedömning bl.a. 
ifrån SGU-rapport 2010:12ifrån SGU rapport 2010:12 
(Ersättningsrapporten) där traditionella 
användningsområden finns listadeanvändningsområden finns listade.



MaterialkvalitetMaterialkvalitet

• Möter materialet de krav som deMöter materialet de krav som de 
användningsområden (t.ex. väg, järnväg eller 
betong) man ämnar producera för kräver?betong) man ämnar producera för kräver?

• Väg och järnväg: Motstånd mot skavande 
nötning motstånd mot fragmenteringnötning, motstånd mot fragmentering, 
glimmer
Betong: Strålning ASR Petrografisk analys• Betong: Strålning, ASR, Petrografisk analys



Geologiskt riksintresseGeologiskt riksintresse

G fi k åd ä ti ll• Geografiska områden som är av nationell 
betydelse för utvinningsintressen kan pekas 

t tt l i kt ik i t Out som ett geologiskt riksintresse. Om en 
täktansökan berörs av ett geologiskt 
ik i t bö d tt Rik i t triksintresse bör detta anges. Riksintresset ger 

stöd för en exploateringsverksamhet vid 
b l t ä lik i t tå i k fliktbeslut när olika intressen står i konflikt.



BehovBehov

• I samband med att färre naturgrustäkter 
erhåller förlängda tillstånd ökar behovet averhåller förlängda tillstånd ökar behovet av 
bergtäkter. Sökanden bör göra en lokal 
beskrivning av de behov som en ny bergtäktbeskrivning av de behov som en ny bergtäkt 
kommer att lösa (ersättning för 
naturgrustäkter byggprojekt speciellanaturgrustäkter, byggprojekt, speciella 
ballastprodukter, osv).



Alternativ lokaliseringAlternativ lokalisering

• Alternativa lokaliseringar till det täktområde sökanden 
gör anspråk på är befogat i vissa fall, i synnerhet då g g y
det är fråga om en ny verksamhet. Vid 
fortsättningstillstånd av befintlig bergtäkt ser SGU 

llt i t tt d tt b hö ö ftgenerellt inte att detta behöver göras eftersom 
geologin är känd och material redan efterfrågas.


