
  1(5)
 Vårt datum/Our date  
 2015-03-18  
   
   

SGUs Bergmaterialråd 
  

  
  
  
  
  
 

    

Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd 
 

Datum:  Onsdagen den 11 mars 2015 
Tid:  Kl. 13.00 -16.00 
Plats:  SGU, Uppsala 
 
Närvarande:  
Björn Strokirk  SBMI 
Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund 
Pia Persson Holmberg Länsstyrelsen Uppsala län 
Bengt Larsén  Boverket 
Erik Hultén  Chalmers 
Jan Bida  Minfo 
Sven Wallman  NCC 
Urban Åkesson  Trafikverket (med på telefon, t.o.m. rub. 5) 
Niklas Stenqvist  Svevia 
 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
Mattias Göransson, sek. SGU 
Anna Åberg  SGU 
Göran Risberg  SGU 
Anna Hedenström SGU 
Amanda Baumgartner SGU 
Björn Schouenborg SGU/CBI 
Karin Grånäs  SGU 
 
Frånvarande:  
Ingrid Johansson Horner Naturvårdsverket 
Lars Svensson  Jehander 
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1. Sammanträdet öppnades 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes och föregående anteckningar lades till handlingarna.  
 

3. Allmän information, Lena Söderberg, SGU 

För att klara utmaningen avseende de minskade statsanslagen under 2016 ser SGU för närvarande över 
hur man ska kunna effektivisera sin verksamhet. Strategier för att uppnå detta kan vara att förändra 
medarbetares arbetsuppgifter för att bättre kunna nå SGUs och de politiska beslutsfattarnas mål om 
hållbarhet, låg arbetslöshet, översyn av minerallagen o.s.v. I den här innovativa processen är det viktigt 
med en extern inblandning av exempelvis Bergmaterialrådets parter. SGU kommer att sträva efter att 
erhålla regeringsuppdrag vilka ligger i linje med SGUs verksamhet. 
 
Den nu fastställda Verksamhetsstrategin och Verksamhetsplanen för 2015 berördes kort och 
ledamöterna ombads ta del av dokumenten via SGUs hemsida. 
 
Om SGU arbetar med frågan om utvinning av ballastmaterial från havet kom upp. SGU är för 
närvarande inbegripen i arbetet med havsplaneringen. För närvarande pågår ingen aktivitet avseende 
havssandsfrågan. SGU har också fått ett regeringsuppdrag om att beskriva hur myndigheten arbetar 
med geologisk mångfald och geologiskt arv som underlag för att exempelvis kunna bedöma 
naturvärden, underlag för fysisk planering och framtagande av informationsinsatser. SGU ska även ge 
förslag till en utökad användning av kunskapen om geologisk mångfald och geologiskt arv. Frågan om 
mångfald och geologiskt arv har inverkan på flera andra viktiga områden och uppdraget ska 
avrapporteras sista september 2015. 
  

2. Uthållig produktion av finkorniga material från bergtäkter, Erik Hultén, Chalmers 
Projektet uthållig produktion av finkorniga material från bergtäkter är nu avslutat och en slutrapport är 
levererad till Vinnova. Erik redogjorde kortfattat för detta större forskningsinitiativ och pekade på de 
möjligheter som nu finns tillgängliga för framtida forskningsprojekt, se Bilaga 1. En generell 
sammanfattning är att man inom flera ballastanvändningsområden, med hjälp av rätt teknik och rätt 
material, kan processera fram ersättningsmaterial till naturgruset. En direkt effekt är också att man nu 
har möjlighet att gå in och revidera t.ex. SGUs rapport om ersättningsmaterial för naturgrus på basis av 
projektets resultat. Allt material inom projektet har genomgått så kallad VSI-krossningsteknik vilket är 
en effektiv metod för att maskinellt kantrunda materialet och efterlikna naturgrusets kornform. 
 
 

4. Kurs om berg- och grustäkter – erfarenheter & reflektioner, Anna Hedenström, SGU 

SGUs kurs för täkthandläggare och tillsynspersonal i februari blev en välbesökt tillställning (se Bilaga 
2). Kursens syfte var att skapa förutsättningar för en effektivare beslutsprocess och kortare 
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handläggningstider för täktärenden. Enligt de enkätsvar som kom in var kursen mycket uppskattad, 
även om den allmänna känslan var att kursen kunde varit lite längre och gärna hållas i samarbete med 
annan myndighet (LST/NV). Vid planering av nästa kurs kommer SGU anstränga sig för att få med en 
rutinerad person inom tillsynsärenden. Troligtvis kommer en ny kurs att hållas under vintern 
2015/2016. Man bör då även behandla de skillnader som finns mellan naturstensbrott och bergtäkt. 
 
 

5. Ny hantering av SGUs svar angående tillståndsärenden, Mattias Göransson, SGU 

Mattias informerade om den nya hanteringen av täktremisser som kommer att gälla framöver och gav 
exempel på vad SGU kommer att efterfråga. På grund av en alltför hög arbetsbelastning kommer SGU 
att hänvisa till sin allmänna vägledning på webbsidan för de så kallade samrådsärenden som gäller 
täkter. Dessa utgör cirka hälften av det totala antalet täktärenden. Presentationen återfinns i Bilaga 3. 
Ett påpekande om alternativa lokaliseringar kom upp. SGUs ståndpunkt är den att detta automatiskt 
behöver redovisas i samband med fortsättningstillstånd för en bergtäkt utan är något som 
prövningsmyndigheten kan infordra om sakförhållandena runt täkten har ändrats sedan första 
tillståndet gavs. Men det finns tydligen en prejudicerande dom som säger att man i normalfallet bör 
redovisa en alternativ lokalisering. 
 

 
6. Effektiv och uthållig naturstensproduktion, Mariette Karlsson, Svenska 

Stenindustriförbundet 

Svenska Stenindustriförbundet har nyligen startat ett större forskningsprojekt som fokuserar på 
produktkaraktärisering, arbetsmiljöfrågor och energieffektivisering i naturstensbrott. Projektet 
delfinansieras från Vinnova och projektleds från Chalmers. Presentationen återfinns i Bilaga 4.  

 
 

7. Entreprenadberg – ska det betraktas som biprodukt eller avfall? Björn Strokirk, SBMI 

Om entreprenadberg klassas som avfall, kommer detta att medföra en kostnadsökning för 
slutkonsumenten. Utfallet från domstolsförhandlingen om entreprenadberg från projektet Förbifart 
Stockholm resulterade i att bergmaterialet inte utgör ett avfall utan en biprodukt. Detta eftersom 
bergmaterialet har uppkommit från en industriell byggverksamhet, att det kan användas direkt (in situ), 
efter normal industriell bearbetning, och att användningen av materialet inte utgör en hälso- eller 
miljömässig risk. 
Björn menade också att även om entreprenadberg skulle klassas som avfall, t.ex. i framtida rättsfall, 
bör man kunna hävda undantag för ”hanteringen av entreprenadberg” eftersom liknande undantag till 
EU:s avfallsdirektiv redan existerar. 
En annan möjlighet skulle kunna vara att hävda att ett entreprenadberg som levererats till en 
mottagande täkt och godkänts för vidare användning uppfyller det så kallade end-of-waste kriteriet. 
En fråga som ställdes handlade om huvudparten av det svenska entreprenadberget deponeras eller körs 
vidare in i täkt. Situationen ser olika ut i landet beroende på om det är i glesbygd eller tätortsområde 
som närhet till täkt finns. Sammanfattningsvis kan man säga att från de större infrastrukturprojekten 
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har allt entreprenadberg återanvänts även om det ibland, i glesbygd, tar längre tid. Merparten av det 
genererade entreprenadberget återanvänds direkt på plats i byggprojekten. SGU ska låta undersöka om 
frågan om entreprenadbergets status som avfall eller biprodukt bör utredas vidare.  
 

 
8. MinBaS Innovation – ny utlysning och information om MinBaS-dagen 2015, 

Jan Bida, MinFo 

Jan gjorde reklam för nästa veckas MinBaS-möte där man kommer att redovisa resultaten från 
projekten Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial och Grågröna 
systemlösningar för hållbara städer samt informera om de nya MinBaS-projekt som nu har startats. 
Han informerade även om den nya MinBaS-utlysning av forskningsmedel som nyligen är gjord (se 
bifogad Bilaga 5).  
 

 
9. Övriga frågor 

  

Björn Schouenborg informerade om att den aktuella kunskaps- och innovationsplattformen, KIC Raw 
matTERS, även kan inkludera ballastmaterial och natursten. Frågan om och i så fall på vilket sätt SGU 
ska medverka bör lyftas och diskuteras av Samhällsplaneringsavdelningen. 

 

Amanda Baumgartner gjorde en nulägesbeskrivning av de två regeringsuppdragen rörande 
Produktionsstatistik från entreprenadberg och Att öka kunskapen om geologins betydelse för 
samhällsbyggnad och tillväxt. SGU kommer att lämna en delrapport inom regeringsuppdraget rörande 
entreprenadberg till Näringsdepartementet i slutet av mars där tre inriktningar för hur insamling av 
produktionsstatistik kan gå till. Inom kunskapsprojektet kommer SGU att rikta in sig mer på 
infrastruktur och efterfrågar därför personer från bergmaterialrådet att sitta med i referensgruppen för 
projektet. 
 

 
10. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 23 september 2015 på SGU i Uppsala. Förslag till vårmötet 2016 kommer att 
meddelas via Doodle.  
 
 
 
 

Sekreterare   Justeras 
 
 

 
Mattias Göransson  Lena Söderberg 
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