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� Utveckla policy för producenter och konsumenter
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� Förslag till stödjande åtgärder

SGU endast stödjande och tillhandahålla underlag, ej genomföra mfp.
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Relativ värdering av grustäkter/förekomster i en region
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Relativ värdering av bergtäkter/förekomster
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• Stor befolkning = stort behov
• Kompletteringar där vi redan har någon data för snabbt resultat
• Grusbristområden

Kriterier för prioritering av områden

• Grusbristområden
•(Stora infrastruktursatsningar )
• (Betongfabrikernas lokalisering)
•



Område 1: Göteborgsregionen
kompletterat med Borås och Trestad

Område 2: Stockholm

Område 3: Västerås - Eskilstuna

Uppsala län



Materialförsörjningsplan - Uppsala län, 2013

Underlag för

Digitala skikt:

Rapport + digitala skikt + förslag till metodbeskrivning

Digitala skikt:
• Berg för vägändamål
• Berg för betong
• Strålning
• Naturgrus, 
sammansättning och 
geovetenskapligt värde
• Pågående täkter



Bergkvalitet för betong

Klass 1: Materialet lämpar sig för de 

flesta betonganvändningsområden.

Klass 2: Materialet lämpar sig för flera 

betonganvändningsområden.

Klass 3: För vissa användningsområden 
inom betong är en möjlig produktion 
starkt begränsad.

Betong , 
klass 1

Betong , 
klass 2

Betong , klass 
3

Glimmerhalt < 10% 10-20% >20%

Aktivitetsindex <1 1-2 >2

Alkalisilika-
reaktivitet

1 2 3

Bruksreologi <3 PaS 3-4 PaS >4PaS

Sulfid <0,2 % 0,2 -1,0% >1%
Bergkvalitet 1

Bergkvalitet 2

Bergkvalitet 3

Bergkvalitet för betong

starkt begränsad.
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� Lämna ett förslag till hur ett 
system för insamling av 
produktionsuppgifter för produktionsuppgifter för 
entreprenadberg kan utformas



Projektplan

Delredovisas 28 mars 2014

2013 2014 2015
Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informera om 
uppdraget
Definiera 
intressenter
Beskriva lagstiftning 
om rapportering för 
separata krossar
Definiera begrepp
Besluta om 
omfattningen av 
projektet

x

Skriva delrapport 
med detaljerad 
projektbeskrivning
Delrapportera 
uppdraget till 
Regeringskansliet

L

Överväga behov av 

Delredovisas 28 mars 2014

Slutredovisas 18 dec 2015

Överväga behov av 
förändrad 
lagstiftning 

x

Utreda möjligheten 
att införa 
rapportering från 
separata krossar i 
SMP
Ta fram förslag på 
system för 
rapportering

x

Ta fram promemoria 
med 
författningsförslag

L

Beskriva 
konsekvenserna av 
att förslaget antas 
Bedöma om förslaget 
uppfyller effektmål 
om ökad 
resurseffektivitet
Skriva slutrapport
Slutredovisa 
uppdraget för 
Regeringskansliet

L

Projektledning
Produktionsstatistik



Bakgrund

1 jan 2010 ändrades lagstiftningen om
rapportering av produktionsuppgifterrapportering av produktionsuppgifter

Obligatoriskt krav på rapportering från
fristående krossar ersattes av möjlighet för
länsstyrelser att begära in prouktionsuppgifter
vid behov.



”Vissa länsstyrelser uppger att man har ett väldigt litet 
behov av uppgifterna medan andra uppger att krossarna 
kan stå för en dominerande del av materialflödet under 
vissa perioder och att de då är mycket viktigt att få vissa perioder och att de då är mycket viktigt att få 
överblick över dessa flöden.”

Naturgrus
14%

Krossberg
38%

Övrigt
48%

Stockholm 2009



Förslag på omfattning

Entreprenadberg, restberg från Entreprenadberg, restberg från 
blockstensbrytning och gråberg från 
gruvor inte bygg- och rivningsmassor.

Leveranser dvs. bara överskottsmassor 
som är tillgängliga på markanden, inte 
det som används inom projektet.



Förslag på omfattning

Anmälningspliktiga anläggningar för sortering 
och krossning dvs.och krossning dvs.
1. Inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller

2. Verksamheten pågår på samma plats I mer än 30 dagar/år

4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Hur får vi in uppgifter om gråberg från gruvor?



Förslag på system för rapportering

Huvudinriktningen är att införaHuvudinriktningen är att införa
rapportering via Svenska
mijörapporteringsportalen (SMP)

Naturvårdsverket äger systemet, 
Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen.



Författningsändringar

Berör främst Naturvårdsverkets föreskrifter 
om miljörapport (NFS 2006:9)om miljörapport (NFS 2006:9)

•Uppgifter om produktion från tillståndgivna 
täkter lämnas elektroniskt via SMP senast 31 
mars. 

•Uppgifter från anmälningspliktiga 
anläggningar lämnas vid den tidpunkt och på 
det sätt som länsstyrelsen bestämmer.


