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Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd 
 

Datum:  Tisdagen den 23 september 2014 
Tid:  Kl. 13.00 -16.00 
Plats:  SGU, Uppsala 
 
Närvarande:  
Björn Strokirk  SBMI 
Mariette Karlsson  Sveriges Stenindustriförbund 
Pia Persson Holmberg Länsstyrelsen Uppsala län 
Erik Hultén  Chalmers 
Jan Bida  Minfo 
Ingrid Johansson Horner Naturvårdsverket 
Sven Wallman  NCC 
 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
Anna Åberg  SGU 
Göran Risberg  SGU 
Anna Hedenström SGU 
Amanda Baumgartner SGU 
Björn Schouenborg SGU/CBI 
Karin Grånäs  SGU (stf. sekreterare) 
 
Frånvarande:  
Urban Åkesson  Trafikverket 
Lars Svensson  Jehander 
Niklas Stenqvist  Svevia 
 

 
1. Sammanträdet öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
 

2. Dagordning  

Dagordningen godkändes och föregående anteckningar lades till handlingarna.  
 

3. Allmän information, Lena Söderberg, SGU 
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SGU planerar för minskade statsanslag 2016 eftersom det stora Barentsprojektet på 30 milj. kr/år 
avslutas samt regeringens allmänna målsättning att dra ner på stadsförvaltningen. Målsättningen är att 
inte behöva säga upp fast anställd personal. Strategier är bl.a. att satsa på internutbildning, inte ha så 
långa projekt, och kanske begränsa karteringen under ett par år.  
 

4. SGUs verksamhetsstrategi, Anna Åberg, SGU 

Anna redogjorde för hur det fortsatta arbetet med verksamhetsstrategin har bedrivits, bl.a. har ett flertal 
workshopar genomförts med personalen. Annas presentation finns i bilaga 1. 
 
Några synpunkter som framfördes var att det borde vara självklart att miljödomstolarna har SGU som 
expertmyndighet inom våra kompetensområden. Flera uttryckte också att SGU inte skulle vara rädda 
för att vara ”geologiska” men vara noga med språket och visa på nyttan av geologisk information.  
 

5. SGUs forskningsagenda, Lisbeth Hildebrand, SGU 

Lisbeth redogjorde för utkastet till SGUs forskningsagenda och de fyra prioriterade forskningsområden 
som tagits fram. Lisbeths presentation finns i bilaga 2. 

Flera tyckte att rapporten var välskriven och att det var en bra balans mellan grund- och tillämpad 
forskning. Diskussion fördes kring hur Sverige och SGU kan få del av Horizon2020 projekten. Det 
konstaterades att det varit svårt för Sverige att få igenom ansökningar som koordinatorer.  

Lena S poängterade att den samhällsekonomiska värderingen måste bli bättre och göras oftare. Man 
måste ställa frågor som hur får man större utväxling på insatta pengar och var gör man störst skillnad.  

6. Enkät om entreprenadberg, Amanda Baumgartner, SGU 

Amanda redogjorde för den enkät som har skickats ut till olika grupper med syfte att få fram underlag 
för en framtida insamling av produktionsuppgifter för entreprenadberg. Amandas presentation finns i 
bilaga 3. 

En diskussion följde om det material som tas ut i väglinjen skall räknas in eller bara det som kommer 
ut på marknaden. Den frågan finns delvis med i enkäten. 

7. Naturvårdsverkets aktiviteter inom täktområdet, Ingrid Johansson-Horner, 
Naturvårdsverket 

Ingrid redogjorde för Naturvårdsverkets roll och aktiviteter med anknytning till täktverksamhet. Bland 
annat påpekade hon att handboken ”Prövning av täkter” från 2003 måste upphävas, revideras eller 
göras en ny eftersom lagstiftningen har ändrats. Ingrids presentation finns i bilaga 4. 

Lena S erbjöd ”en utsträckt hand” till större samverkan mellan SGU och NV inom t.ex. vägledningar 
och en diskussion kring effekten av NV insatser. 
 
 

8. Avfallsdirektivet, Björn Strokirk, SBM 
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Björn redogjorde för sin syn på hur avfallsdirektivet har respektive kan tolkas. Enligt Björns definition 
är avfall det som människan skapat och innefattar inte naturliga material. Naturmaterial såsom 
restmaterial i täkter, tunnelberg och entreprenadberg skulle i så fall undantas från avfallsdirektivet. 
Den tolkningen kan enligt Björn göras redan inom den befintliga lagstiftningen. I så fall behöver inte 
lagstiftningen ändras.  
 

9. Övriga frågor 
  

- Jan Bida informerade om utlysningar och beslutade projekt inom MinBaS Innnovation. Ett 
Kick-off möte inom insatsområde 1 hålls den 2 okt. Jans presentation finns i bilaga 5. 

- Björn Schoenborg presenterade en inbjudan till NordMins workshop om ”Natural constrution 
materials” i Trondheim den 18-19 november.  

- Mariette redogjorde för ett tillståndsärende där tillståndstiden har begränsats till 10 år trots att 
man sökt på 25 år. Vad som är rimlig tillståndstid för en bergtäkt/stenbrott och vilka krav som 
är rimliga diskuterades. Trenden generellt är att ge längre tillståndstider för bergtäkter och 
korta för naturgrustäkter.  

- Anna H presenterade ett förslag på temadag/utbildning för täkthandläggare på länsstyrelsen. 
Även tillsynsmyndigheterna bör erbjudas kursen. Ett avsnitt om de olika produktionsstegen i 
täkten och den terminologi som används bör finnas med för att öka förståelsen.  

- I fråga om brytning av havssand handlägger SGU ärenden knutna till kontinentalsockeln men 
lyfter besluten till regeringen i del fall uttaget bedöms som stort eller med stor miljöpåverkan. 
SGU har till HAVs havsplaneringsarbete levererat sektorsunderlag och där pekat ut några 
områden som skulle kunna vara tänkbara exploateringsområden.  

- På frågan om bra berg för helkrossad ballast till betong kan riksintresseklassas svarade Anna Å 
att SGU har tagit fram ett PM om nya kriterier för riksintresseklassning. Den kommer att gå på 
remiss bl.a. till flera organisationer i råden. För närvarande, enligt förarbetena till de gällande 
kriterierna, kan man inte peka ut en granit eller gnejs eftersom de anses vara alltför vanliga 
bergarter . 
 

10. Nästa möte 

Nästa möte är den 11 mars 2015 på SGU i Uppsala. Förslag till mötesdagar i höst kommer att skickas 
ut via doodle.  
 
 

Sekreterare   Justeras 
 
 

Karin Grånäs   Lena Söderberg 
 
 


