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Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd den 12 mars 2014, kl. 1300–1600 
 
Plats:  SGU Uppsala 

Bilaga 1 Närvarolista 

Bilaga 2 Presentation – Björn Holgersson SGU 

Bilaga 3 Presentation – Kaarina Ringstad SGU 

Bilaga 4 Presentation – Karin Grånäs & Hanna Wåhlén SGU 

Bilaga 5 Presentation – Jan Bida MinFo 

 

 

Inledning och allmän information    

SGUs nya generaldirektör Lena Söderberg presenterade sig själv och hälsade mötesdeltagarna 
välkomna. Utöver sedvanlig agenda ingick i detta möte också en omvärldsanalys som underlag 
för SGUs kommande verksamhetsstrategi. Syftet med detta grupparbete är att fånga upp 
samhällets framtida behov av geologisk kunskap och på vilket sätt SGU kan bidra till denna. 

 

Bergtäkt = Vattenverksamhet?  Björn Holgersson (SGU) 

BH redogjorde för SGUs synpunkter när det gäller i vilka lägen en täktverksamhet är att 
betrakta som vattenverksamhet eller inte (se bilaga 2). Det är viktigt att ha tillgång till ett 
dataunderlag för att kunna slå fast huruvida det är uppenbart om en grundvattenpåverkan 
leder till skada eller ej. I efterföljande diskussion nämndes att SGU i flera fall bör styra upp 
ansökningar eller rent av avslå planer för täktverksamhet, helst redan under ett samråd, på 
grund av ett otillräckligt grundvattenunderlag (t.ex. brister avseende brunnsinventering, 
kontroll eller åtgärdsplan). SGU arbetar i dialog med SBMI för att ta fram en checklista på vad 
som bör ingå i en ansökan avseende grundvatteninformation. SGU anser att det kommer att 
vara relativt enkelt och inte särskilt kostsamt för ett företag att uppfylla en sådan checklista. 
Checklistan kommer att läggas ut på SGUs webbsida inom kort. 
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Att öka kunskapen om geologi – ett av SGUs regeringsuppdrag som bygger på samarbete 
Kaarina Ringstad (SGU) 
KR redogjorde för SGUs regeringsuppdrag – Att öka kunskapen om geologi (se bilaga 3).  
Uppgiften är att genom samverkan skapa engagemang för och lyfta fram nyttan av geologisk 
kunskap. I diskussionen efteråt nämndes också att de konflikter som ibland uppstår på grund 
av t.ex. geologisk exploatering bör finnas med och att beskrivningen och hanteringen av dessa 
bör kommuniceras på ett nyanserat sätt. 
SGU poängterade att uppgifter som kunskapsöverföring vanligen finansieras från branschhåll 
varför detta är ett utmärkt tillfälle för samverkan med industrin. 

 

SGUs regeringsuppdrag om Materialförsörjning och Produktionsstatistik Karin Grånäs & 
Hanna Wåhlén (SGU) 

KG och HW redogjorde för SGUs två regeringsuppdrag om Materialförsörjning och 
Produktionsstatistik (se bilaga 4). HW nämnde att avgränsningen av Prouktionsstatistiksuppdraget som 
innebär att anmälningspliktiga verksamheter för sortering och krossning föreslås omfattas av samma 
krav på rapportering som tillståndgivna täkter kan leda till att gråberg omhändertas på frivillig väg (ej 
via SMP). Det beror på att gruvors krossverksamhet utgör en del av gruvtillståndet och därmed inte är 
anmälningspliktigt. En annan avgränsning kan bli att rapporteringen endast omfattar material som förs 
ut på den öppna marknaden, dvs. leveranser av material, inte det material som uppstår och används 
inom ett och samma projekt exempelvis i en väglinje. Invändningar mot det senare är dock att 
möjligheten att använda statistiken försämras om inte material i väglinjen till fullo tas med. Det är 
uppenbart att den ofullständiga SMP-statistiken, i och med att entreprenadberg saknas sedan 2010, 
inte stämmer överens med branschens helhetssyn av den årliga svenska bergmaterialproduktionen. Ett 
dilemma är att begreppet regelförenkling är viktigt och att en ökad obligatorisk informationsinsamling 
motverkar det tidigare. Om frivillig insamling av material i väglinjen som återanvänds inom samma 
projekt föreslås kan man nå en mer heltäckande statistik. En sådan insamling kan dock bli komplicerad 
och tidskrävande då all rapportering om krossning och inte bara leveranser från ett projekt måste ingå. 

 

Uppdatering av rapporten om ersättningsmaterial för naturgrus       Mattias Göransson (SGU) 

Under 2014 kommer SGU att påbörja en uppdatering av den rapport om ersättningsmaterial 
för naturgrus som idag är vägledande i samband med tillståndsärenden för grustäkter. Flera 
användningsområden av naturgrus kommer att beaktas och användningsområdet betong 
kommer att brytas ner i flera subområden. SGU ser gärna att den gamla referensgruppen 
deltar i någon form i arbetet. Förhoppningar finns också att dagsaktuella forskningsresultat 
kan införas i rapporten. 
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Allmän diskussion med inspel från de externa ledamöterna 

På förra rådsmötet togs det upp att det finns ett behov av att utbilda nya täkthandläggare på 
länsstyrelsen inom områden som geologi, hydrologi och bergkvalitet med flera. Från 
länsstyrelsen efterfrågas en opartisk aktör, t.ex. SGU. Utbildningen bör också rikta sig mot 
sakkunniga på Miljöprövningsdelegationen (MPD). SGU tar fram ett förslag på hur en sådan 
utbildning kan se ut. 

För närvarande ligger Förbifart Stockholm-ärendet i Mark- och miljödomstolen i Nacka, en 
byggstart är planerad till våren 2015. Mycket pekar för närvarande på att det finns en risk att 
entreprenadberget från förbifarten kan komma att klassas som avfall. Konsekvensen av ett 
sådant beslut kan innebära tillkommande miljöskatter vilket i sig äventyrar 
materialförsörjningen från projektet – det blir väldigt dyrt att hantera 
entreprenadbergsmassor. I förlängningen riskerar detta givetvis att bli ett prejudikat för alla 
infrastrukturprojekt med onödiga fördyringar som följd. Det samma gäller dessutom borrkax 
från energibrunnsborrning, ett material som också riskerar att klassas som avfall. Om 
entreprenadberget skulle definieras som en biprodukt skulle problemet vara ur världen men 
för att materialet ska klassas som biprodukt krävs att det kommer från en tillverkningsprocess. 
I detta sammanhang anses inte tunneldrivning böra kategoriseras som en tillverkningsprocess. 
Trafikverket ska senast den 31 mars komma in med eventuella kompletteringar till Mark- och 
miljödomstolen och då också bemöta Naturvårdsverkets synpunkter. 

Boverket informerar om att regeringen har beslutat tillsätta en utredning ”Hushållning med 
mark och vatten – områden av riksintresse”. Till särskild utredare har utsetts Elisabet Falemo. 
Utredningen ska se över relevanta delar i miljöbalken och föreslå ett ändamålsenligt system 
för hushållning med mark- och vattenområden.  En viktig aspekt är den på konflikten mellan 
bostadsområden och Riksintresseområden.  SGU har genomlyst frågan ur sitt perspektiv och 
tagit fram förslag till nya kriterier. SGU kommer också att delta i utredningen. Översynen 
kommer att vara slutbehandlad i december 2015. Först då ges svar på om systemet med 
riksintressen fungerar fullt ut eller om mindre justeringar krävs, alternativt att hela systemet 
behöver göras om. 

Det nya forskningsinitiativet, MinBaS-Innovation (se Bilaga 5), kommer att utlysas den 19 mars. 
MinBaS omfattar fyra insatsområden, Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning, Effektiv 
produktion och ökad användning av svensk natursten, Hållbara och energieffektiva 
bränningsprocesser för cement- och kalkproduktion samt Hållbar kostnadseffektiv 
betongtillverkning baserad på krossballast. 

Det pågående forskningsprojektet, Uthållig produktion av finkorniga produkter från 
bergmaterial, som bl.a. syftar till att finna ersättningsmaterial till användningsområden som 
fortfarande nyttjar naturgrus, är inne på sitt sista verksamhetsår. För närvarande står den 
mobila kross- och processanläggningen i Sala och kommer att flyttas söderut under vecka 12. 
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Totalt sett ingår 20 täkter i projektet och flera av de användningsområden som nämns i SGUs 
rapport om ersättningsmaterial för naturgrus kommer att ingå. Projektet har förlängts året ut. 

Årets GeoArena kommer att hållas 13-15 oktober. SGU ser gärna att bergmaterialbranschen 
(SBMI) och Chalmers bidrar med var sitt föredrag inom spåret Hållbar materialförsörjning.  

 

 

Nästa möte bestämdes till den 23 september 2014 kl. 13-16 med inledande lunch kl. 12 i SGUs 
matsal. Preliminärt bestämdes dessutom att därefter kommande möte hålls den 11 mars 2015. 

För att få till stånd ett gott idéutbyte är det viktigt att framtida möten förbereds med aktuella 
frågor i god tid. Dessa kan skickas inför kommande möten till rådets sekreterare: 
mattias.goransson@sgu.se. 

 

 

Sekreterare    Justeras 

 

Mattias Göransson   Lena Söderberg 

2014-03-24    2014-03-24 

 


