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Sammanträde med SGUs råd för samhällsbyggnad 
 
Datum:  2014-09-17   
Tid:  13.00-16.00 
Plats:  SGU Uppsala 
 
Närvarande:  
Johan Barth   Geotec 
Anders Berzell   Svenska Teknik & Designföretagen 
Anna-Maria Edvardsson   Göteborgs stad 
Staffan Hintze   NCC 
Olof Johansson   Jordbruksverket  
Anders Johnson   Naturvårdsverket 
Bo Olofsson   Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 
Lennart Sorby   Havs- och vattenmyndigheten, HaV 
Björn Strokirk   Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI 
 
Lena Söderberg, ordf.   SGU 
Anna Åberg, vice ordf.   SGU 
Göran Risberg, vice ordf. SGU 
Charlotte Defoort, sekr.   SGU 
Jakob Levén   SGU 
Erika Ingvald   SGU 
Lisbeth Hildebrand   SGU 
Helena Dahlgren   SGU 
 
Anmält förhinder:  
Patrik Faming   Boverket 
EvaLinda Sederholm   Naturvårdsverket 
Björn Sjöberg   Havs- och vattenmyndigheten, HaV 
Kjell Windelhed   Ångpanneföreningen, ÅF 

 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 Presentation Anna Åberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Staffan Hintze, NCC 
Bilaga 3  Presentation Bo Olofsson, KTH 
Bilaga 4 Presentation Erika Invald, SGU 
Bilaga 5 Presentation Lisbeth Hildebrand, SGU 
Bilaga 6 SGUs forskningsagenda, utkast   
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1. Inledning och allmän information, Lena Söderberg 
Lena Söderberg hälsade alla välkomna. Presentationsrunda av rådsmedlemmar. 
 
Rättelse av föregående protokoll: 
"EvaLinda Sederholm, Naturvårdsverket (NV): 
Sektionen för samhällsplanering är inriktade på infrastrukturfrågor men har även arbetat med Bunge. 
Sektionen för miljöfarlig verksamhet jobbar mycket med gruvärenden." 
 
Lena Söderberg berättade om SGUs arbete med verksamhetsstrategi. Verksamhetsplanen ser lite 
annorlunda ut nästa år, SGU förbereder sig för ett 2016 där vi har tajtare kostym. Vi ska frigöra 
medel för skapa handlingsutrymme under 2016/2017 när våra ekonomiska ramar kommer minska 
bl.a till följd av att Barentsprojektet som genererat 30 M kr / år upphör. Vi ska effektivisera våra 
processer och vidareutveckla vår personal för att få ut mer för pengarna. Riktlinjer: Vi ska undvika 
att driva för långa projekt. Klara av och avsluta ”surdegar”. Vi ska så långt som möjligt begränsa vår 
egen fältinsamling inom karteringsverksamheten under ett par år för att frigöra tid för bearbetning 
och slutförande och fokusera ytterligare på att tillgängliggöra den information vi har. SGU ska 
säkerställa att vi gör rätt saker; se till att det vi producerar kommer samhället till del. Kommunicera 
ännu mer och ingående med er intressenter. SGU behöver därför rådens hjälp att fundera vad vi bör 
fokusera på. 
 

2. Avstämning SGUs verksamhetsstrategi, Anna Åberg 
Anna visade en presentation kring SGUs pågående arbete med verksamhetsstrategin. Se bilaga 1.  
 
Diskussion om visionen och de tre målen visade bland annat att rådets delegater saknade 
hållbarhetsbegreppen och särskilt hållbart samhällsbyggande, ansåg att mål 3 kanske var mer ett 
internt medel än ett mål, samt att mål 1 påminner om PBL och kanske bör omformuleras. 
Naturvårdsverket framhöll angående mål 1 att all mark kanske inte ska användas - naturintressen bör 
vägas in. Flera delegater ansåg även att SGU inte ska vara rädda för att vara för geologiska.  
 

3. Återvinning av material, Staffan Hintze, NCC 
Staffan Hintze berättade om hur NCC jobbar med återvinning av material. Se presentation i bilaga 
2. Återanvändning och återvinning är en stor fråga för NCC och det har hänt otroligt mycket. En 
mycket stor del av asfalten återvinns, medans andelen material från husbyggen som återvinns ligger 
lägre. 
 

4. Miljöprövningar av gruvor och grundvatten, Bo Olofsson, KTH 
Konflikter mellan grundvatten och mineralresurser. Professor Bo Olofsson berättade om en studie av 
olika miljödomar rörande grundvatten som han gjort tillsammans med professor Gert Knutsson och 
advokat Staffan Michelsson. Presentation finns i bilaga 3. 
Sammanfattning: Betydelsen av vattenresursen är inte konsekvent.  
Infrastrukturprojekt väger alltid tyngre än vattenresurser. 
Malm och mineral går nästan alltid före vattenresurser.  
Vattenresurser har företräde före sand och grusutvinning. 
Vattenresurser har företräde före källor och värdefull flora. 
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Bo Olofssons reflektion: Projekt som är politiskt bestämda eller har ett högt ekonomiskt värde får 
oftast tillstånd. Helena Dahlgren kommenterade kring lokaliseringsfrågans betydelse för vilka projekt 
som prioriteras. 
 
Den påföljande diskussionen berörde rollen för opartiska sakkunniga i miljöprövningar och vikten av 
myndighetssamarbete.  Naturvårdsverket välkomnade SGU att bidra med expertutlåtanden gällande 
bland annat grundvatten och gruvor. I diskussionen påpekades att SGU har en viktig roll i att 
bedöma korrektheten i underlag till miljödomar. 
 

5.  Information från delegaterna, Alla 
Johan Barth: Inom energiborrningen ser vi en markant ökning av stora anläggningar. Vi arbetar 
mycket med säkerhet med maskinerna. Geotec har svarat på remiss kring Normbrunn-14. Svenskt 
Geoenergicentrum startades för två år sedan när vi såg att det fanns ett behov för energiborrarna att 
göra sin röst hörd. Målsättningen är att centrumet skall bli självförsörjande men ännu så länge 
finansieras den till viss del av Geotec. 
 
Staffan Hintze: Inom byggindustrin är det gigantiska infrastrukturprojekt på gång. Sweco har ett 
jätteprojekt kring Stockholm C kopplat till Getingmidjan. För oss entreprenörer är det kul att se att 
fler och fler projekt blir totalentreprenader. Det händer saker inom förorenade områden, hållbart 
dagvatten, gruvor och BIM (byggnadsinformationsmodellering) - att använda BIM tidigt och sedan 
utnyttja det i byggskedet. NCC har som exempel skaffat 6 stycken drönare som ger fantastisk 
information kring hur det ser ut i byggprojekt och i våra täkter. Det händer jättemycket, kul! Det 
finns en otroligt mycket information från SGU som kan användas i projekten. 
 
Bo Olofsson: KTH hoppas kunna förse marknaden med personal så småningom. 
 
Anna-Maria Edvardsson:  Inom Göteborgs stad så jobbar vi med skredriskhantering. Vi har även 
jobbat med en hydromodell för de framtida klimatförändringarna. Hur ska vi förbereda staden? 
Vägledning kring översvämning och dagvattenhantering tas fram. 
 
Anders Johnson: Det kommer en ny lag om strandskydd. Från den 1 september kan Länsstyrelsen 
upphäva strandskyddet, om sjön eller vattendraget är litet. Naturvårdsverket har ökat bidragen för 
saneringen av Svärtträskgruvan. Saneringen av sjön Alalombolo kan starta, då försvaret har lyft upp 
den sista ammunitionslådan ur sjön. Vi har haft bra samverkan med SGU i några täktärenden, vilket 
har gett bra genomslag. Miljöprövningar - Naturvårdsverket har uppgift att jobba med information 
och regler. Anders är chef för Enheten för prövning och regelgivning. Försöker göra så stor 
miljönytta som möjligt. Vi går in i ärenden som handlar om nyetableringar som kan ge irreversibla 
skador, stor påverkan, utsläpp till luft och vatten. När lagstiftningen är otydlig eller olämplig, vid 
samråd i projekt som ska prövas i regeringen, i dessa fall går Naturvårdsverket in. 
 
Olof Johansson: Jordbruksverket planerar ett seminarium om markavvattning nästa vecka. 
Jordbruksverket bistår domstolarna i frågor om markavvattning.  
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Björn Strokirk: SBMI jobbar med ett regelförändringsförslag. Man har fått bra synpunkter från 
Naturvårdsverket och reviderat ett tidigare förslag för täktverksamhet. Vad gäller Avfallsdirektivet 
bör tillståndsplikten ändras. Avfallsdirektivet betonar avfallsfrågan mer än återvinning. 
Entreprenadberg och rena jordmassor borde kunna få slopad tillståndsplikt eller utökat undantag. 
Tillståndspliktigt avfall borde vara det som människan skapat eller förorenat, inte rena massor. 
 
Anders Berzell: Det är stora infrastruktursatsningar på gång, vilket också genererar mycket 
konsultarbete. Tunnelbanan går ut på upphandling nu. Ostlänken och Mälarbanan är på gång här i 
öst. I väst finns Västlänken. Det finns vidlyftiga expansionsplaner hos flera konsultbolag och ett stort 
rekryteringsbehov nu. 
 
Lennart Sorby: Havs- och Vattenmyndigheten arbetar just nu med miljöplaner och 
verksamhetsplanering. Alla myndigheter håller på med fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. 
HaV kommer att hålla en utbildning vattenskydd i höst. HaV är även delaktiga i att följa upp 
branden i Västmanland. Vilka effekter har den haft på vattnet? Inom vattenförvaltningen är nya 
åtgärdsförslag på gång. Kopplingen mellan IED (industriutsläppsdirektivet) och vattendirektivet är 
viktig. Vi måste förbättra miljörapporteringen framöver. Ska Sverige vara med måste vi agera nu. 
HaV verkar för att Geodata-standarder ska bli öppna och gratis. Det gäller att få standarderna 
tillämpade och att detta sprider sig. 
 

6. GeoArena 2014, Erika Ingvald 
Erika Ingvald berättade om GeoArena 2014, Mötesplats med fokus på geologi. SGUs stora 
geologikonferens går av stapeln 13-15 oktober i Uppsala. Presentation finns i bilaga 4. 
 

7. Övriga frågor 
SGUs forskningsagenda presenterades av Lisbeth Hildebrand. Presentation finns i bilaga 5. Ett 
utkast av SGUs forskningsagenda finns i bilaga 6. Synpunkter på SGUs forskningsagenda kan 
lämnas senast i början av oktober, skickas till rådets sekreterare. Diskussionen bland delegaterna 
berörde bland annat samverkan kring forskning både för myndigheter och näringslivet, hållbar 
materialförsörjning och mineralåtervinning kontra -utvinning. Man diskuterade även 
förbättringspotential för Sverige vad gäller undersökningar av föroreningsspridning via grundvatten 
samt behovet av att studera dricksvatten och kemisk påverkan från berggrunden. 
 
Johan Barth hade två övriga frågor:  

 En ny kontaktperson inom SGU för geoenergifrågor önskas.  

 Borrkax: Det syns stor skillnad på hur kaxet tas emot i olika kommuner.. Det skulle behövas 

en vägledning till kommunerna från SGU som visar vad kax är för något och om det medför 

några risker. 

Björn Strokirk ställde en fråga gällande SGUs roll och HaVs roll i vattenfrågor: Vem är remissinstans 
var? Om man ska öppna en bergtäkt, vem ska ta emot frågorna?  
Göran Risberg förklarade att SGU har ansvar för grundvatten av god kvalitet. Vi svarar på remisser 
utifrån ifall det är påverkan på grundvatten eller inte.  
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Lennart Sorby svarade att de flesta täktärenden avstår HaV att svara på, utan de hanteras av 
Länsstyrelsen. Går det upp i högre rätt kommer HaV och NV in. 
Göran Risberg fortsatte med att berätta om SGUs checklista vi hänvisar till i ärenden som rör 
grundvatten och bergtäkter. Syftet är att ge aktörerna information tidigt i ärendet om vad vi kommer 
att titta på i en tillståndsansökan. Checklistan finns här: 
http://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/hallbar-
materialforsorjning/remisser-till-sgu-om-bergtakter/ 

 
8. Nästa möte 

Vårens möte: Torsdag 26 mars 2015 
Höstens möte: Onsdagar är en bra mötesdag. SGU återkommer med förslag på datum. 
 
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: charlotte.defoort@sgu.se 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
Charlotte Defoort  Lena Söderberg 
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