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begränsade tid. SBMI har därför börjat ta fram ett 
självstudieprogram som gör att praktiken till stor 
del blir studiebesök där 2–3 praktikanter tillsam
mans får ta reda på ett antal fakta om täkten.

SBMI har börjat diskutera upplägg på en sådan 
kurs med flera högskolor och universitet. Baserat 
på dessa samtal har ett förslag på en tvåveckors 
kurs börjat ta form.

Våra utskott driver frågor inom många olika om
råden, vilket märks på den mängd frågor och 
rapporter som vi avhandlar på styrelsemötena. 

Samhällsutskottet har under året låtit ta fram bi
lagor till Täkthandboken som reder ut vad 

som behövs för att göra en Seveso
anmälan. Bilagan om vägledande 
domar har uppdaterats.

Krossutskottet har preciserat hur 
säkra maskiner bör vara utrusta

de. Rekommendationen, gäller såväl 
krossar som gula maskiner.

Säkerhetsarbetet stöds av mallar för riskinventering 
och riskanalys som Arbetsmiljöutskottet har tagit 
fram. Utskottet har nu även sammanställt en check
lista för vad man bör tänka på efter en svår olycka.

Detta är exempel på hur utskotten utvecklar 
praktiskt användbara råd. Låt oss nu se till att 
utskottens goda arbete får genomslag i våra täkt
ansökningar, maskininköp och i vårt säkerhets
arbete i täkterna. 

Jag vill tacka kansliet för att ni gör ett fantastiskt 
bra jobb. Stort tack till ledamöter i styrelse och 
utskott som utöver ert vanliga värv även tar en 
ökad arbetsbelastning för föreningen. Ni gör en 
stor insats för branschen. 

Tack alla medlemmar som troget betalar 
medlemsavgiften och stöttar föreningen. Jag kan 
garantera att den som är aktiv kan få stor valuta 
för sina pengar. Det finns mycket att hämta 
från SBMIs nya hemsida och under kurser och 
branschdagar.

Tack för 2016!

Kenneth Johansson
Styrelsens ordförande 

En förening i stark tillväxt

”snabbare och 
mer förutsägbar 

miljöprövning 
är målet”

jag har nu haft förmånen att få vara SBMIs 
ordförande i nästan sju år. Föreningen fortsätter 
växa. Vårt anseende är gott.

Bland många nya medlemmar kan vi hälsa berg
sprängningsföretaget Voglers och Ledins Grus 
välkomna. Nu har vi alla de största krossentre
prenörerna som medlemmar och vi hoppas på fler 
sprängare. Om vi kan samla alla i produktions
kedjan kan vi skapa en säker bransch.

Det är genom växelverkan mellan hemsidan, Sten
koll och branschdagar som vi sprider kunskap. 
Branschdagarna har samlat 600 besökare – nytt 
rekord. Vår tidning Stenkoll läses av många.  

I våras gjorde kansliet en enkät
undersökning som refereras i denna 
årsbok. Den pekar på att medlem
marna är nöjda med den breda 
verksamhet som SBMI bedriver, 
men att de önskar att SBMI – om 
tiden tryter – ska prioritera möjlig
heterna att få täkttillstånd för täkter.

Under andra halvåret 2016 har därför SBMI besökt 
statssekreterare, en minister och flera tjänstemän 
för att uppmärksamma dem på de problem och 
kostnader som långa handläggningstider medför. 
En snabbare och mer förutsägbar miljöprövning är 
målet. 

Många upplever att det är svårt att på förväg ha en 
uppfattning om ens mycket bra täktlägen kommer 
att få tillstånd. SBMI tog upp frågan vid ett besök 
hos Naturvårdsverkets generaldirektör. Kanske 
kommer Naturvårdsverket med en handbok eller 
liknande som gör prövningen mindre spretig.

En annan viktig fråga som SBMI har börjat ta tag 
i är hur branschen ska hitta och utveckla framti-
dens platschefer när våra nuvarande trotjänare går 
i pension de närmaste åren. 

Rekrytering faller på enskilda 
företag men branschen kan 
gemensamt främja att med
lemmar syns mer på relevanta 
utbildningar och att de erbju
der praktik i ett flertal täkter. 

Att ta hand om praktikanter 
tar dock en del av platschefens 
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Styrelse och kansli: Under 2016 har 
ordnats en årsstämma och fem sty
relsemöten. Vid föreningsstämman 
den 7 april omvaldes de i styrelsen 
som var föremål för omval. Inga 
nyval gjordes.

Föreningen har inte haft några   
anställda. 

Utskott: Samhällsutskottet har  
haft fyra möten varav tre telefon
konferenser. Arbetsmiljöutskottet 
har haft två möten varav ett tele
fonmöte. Krossutskottet har haft 
tre möten varav en telefonkonfe
rens. Utvecklingsutskottet har haft 
två möten under året.

Programrådet har rådfrågats inför 
varje branschdag och intervjuats 
efter branschdagarna.

Kvalitetsrådet har sammanträtt en 
gång under året för att samla bran
schens behov och önskemål röran
de standarder och certifiering.

Under året har SBMI deltagit i alla UEPG:s kommitté
möten och i två möten i SGUs råd.

Medlemsvärvning: Nya medlemmar har främst kom
mit till SBMI som följd av att branschdagar och kurser 
bedömts vara värdefulla. Under 2016 fick SBMI 14 nya 
medlemmar. Föreningen hade vid utgången av året 
152 medlemsföretag (144 föregående år) varav 74 (70) 
i leverantörs och konsultsektionen.

Administration: Föreningen SBMI har gemensam admi
nistration med sitt helägda servicebolag Sveriges Berg
materialindustri SBMI AB, där kansliets personal har sin 
anställning: vd och projektledare 100 % samt sekreterare 
85 %. Sekreteraren har varit uthyrd drygt hälften av     
tiden till föreningen SPCI med kontor intill SBMI. 

Ekonomi: På följande sidor redovisas resultat och ba
lansräkning för föreningen SBMI, dit medlemsavgiften 
(10 procent) går. Övriga 90 procent av avgiften (service
avgiften) går till servicebolaget SBMI AB.

Koncernredovisning upprättas inte i årsredovisningen, 
men omsättningen i föreningen inklusive servicebolaget 
SBMI AB uppgick till 9 420 kkr (8 627 år 2015). SBMI 
AB gjorde ett resultat efter skatt på minus 34 kkr (32 kkr) 
medan resultatet för föreningen och SBMI AB samman
taget blev 144 kkr. Eget kapital för förening och SBMI 
AB tillsammans uppgår till 5 700 kkr (5 556 år 2015).

Styrelsen föreslår att disponibelt kapital om 5 524 628 
kronor (5 346 596 år 2015) i föreningen balanseras i ny 
räkning.

Förvaltningsberättelse för år 2016

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI
Org. nr 802001-2566

Styrelsen under ett studiebesök i en ballastterminal i Berlin sommaren 2016. 
Med på bilden är även de värdar för besöket som berättade om terminalen samt hur 
återvinning, biodiversitet och temporär natur hanteras i Tyskland. Anders Gustafsson 
saknas på denna bild.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31 2015-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1
Medlemsintäkter 670 444 610 494
Övriga rörelseintäkter - 526
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 670 444 611 020

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 3 -642 397 -627 057
Summa rörelsekostnader -642 397 -627 057

Rörelseresultat 28 047 -16 037

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 192 637 66 958
Räntekostnader och liknande resultatposter -45 -291
Summa finansiella poster 192 592 66 667

Resultat efter finansiella poster 220 639 50 630

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 220 639 50 630

Skatter
Skatt på årets resultat 5 -42 332 -14 680

Årets resultat 178 307 35 950Sveriges Bergmaterialindustri  3(7)
802001-2566

Balansräkning
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 100 000 100 000
Andelar i intresseföretag 7 35 000 35 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 135 000 135 000

Summa anläggningstillgångar 135 000 135 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 8 266 250 146 617
Övriga fordringar 31 651 26 791
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 180 131 167 836
Summa kortfristiga fordringar 478 032 341 244

Kassa och bank
Kassa och bank 4 951 728 4 870 352
Summa kassa och bank 4 951 728 4 870 352

Summa omsättningstillgångar 5 429 760 5 211 596

SUMMA TILLGÅNGAR 5 564 760 5 346 596

Sveriges Bergmaterialindustri  4(7)
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 346 596 5 310 646
Årets resultat 178 307 35 950
Summa fritt eget kapital 5 524 903 5 346 596

Summa eget kapital 5 524 903 5 346 596

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 39 857 -
Summa kortfristiga skulder 39 857 -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 564 760 5 346 596

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2016-12-31 2015-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna
 råd. Ingen koncerredovisning upprättas enligt undantagsregeln.

 Värderingsprinciper mm

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Upplysningar till resultaträkning

Not 1  Medlemsintäkter
 Alla medlemsintäkter avser aktiva medlemmar.

Not 2   Anställda och personalkostnader
 Föreningen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3  Övriga externa kostnader
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Köpta tjänster från dotterbolaget SBMI AB inkl moms 376 707 438 644
Övriga externa kostnader 265 690 188 413
Summa 642 397 627 057

 Föreningen äger 100 % av Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB, org nr 556789-5726 med säte i
 Stockholm. Köpta tjänster avser 10 % av kostnad för personal med lokaler och kontorskostnader för
 den del av SBMI AB:s personal som arbetar med Sveriges Bergmaterialindustri, samt redovisning och
 revision. Övriga externa kostnader avser direkta kostnader för föreningsverksamhet och styrelse.
 Revisionsarvode debiteras SBMI AB.

Not 4  Ränteintäkter och räntekostnader
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Ränteintäkter, övriga 192 427 66 760
Ränteintäkter, skattekonto 210 198
Räntekostnader, övriga -45 -291
Summa 192 592 66 667

Not 5  Skatt på årets resultat
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Årets inkomstskatt 42 332 14 687
Föregående års skatt som belastar årets resultat - -7
Summa 42 332 14 680
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 den del av SBMI AB:s personal som arbetar med Sveriges Bergmaterialindustri, samt redovisning och
 revision. Övriga externa kostnader avser direkta kostnader för föreningsverksamhet och styrelse.
 Revisionsarvode debiteras SBMI AB.

Not 4  Ränteintäkter och räntekostnader
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Ränteintäkter, övriga 192 427 66 760
Ränteintäkter, skattekonto 210 198
Räntekostnader, övriga -45 -291
Summa 192 592 66 667

Not 5  Skatt på årets resultat
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Årets inkomstskatt 42 332 14 687
Föregående års skatt som belastar årets resultat - -7
Summa 42 332 14 680
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna
 råd. Ingen koncerredovisning upprättas enligt undantagsregeln.

 Värderingsprinciper mm

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Upplysningar till resultaträkning
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 den del av SBMI AB:s personal som arbetar med Sveriges Bergmaterialindustri, samt redovisning och
 revision. Övriga externa kostnader avser direkta kostnader för föreningsverksamhet och styrelse.
 Revisionsarvode debiteras SBMI AB.
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Upplysningar till balansräkning

Not 6  Andelar i koncernföretag
 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 100 000 100 000
Redovisat värde vid årets slut 100 000 100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB 100 100 100 000
orgnr 556789-5726, Stockholm

 Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB är dotterföretag till föreningen.

Not 7  Andelar i intresseföretag
 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 35 000 35 000
Redovisat värde vid årets slut 35 000 35 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Intresseföretag/ Antal  Redovisat
org nr, säte          andelar i % värde
Min Bas AB 350 33 35 000
556513-9275, Stockholm

Not 8  Fordringar hos koncerföretag
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 146 617 94 017
-Tillkommande fordringar 118 385 52 600
Redovisat värde vid årets slut 265 002 146 617

Not 9  Eget kapital
2016-12-31 2015-12-31

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:
Totalt bundet eget kapital - -
Balanserat resultat 5 346 596 5 310 645
Avrundningsdifferens - 1
Årets resultat 177 059 35 950
Totalt fritt eget kapital 5 523 655 5 346 596
Totalt eget kapital 5 523 655 5 346 596
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Upplysningar till balansräkning

Not 6  Andelar i koncernföretag
 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 100 000 100 000
Redovisat värde vid årets slut 100 000 100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB 100 100 100 000
orgnr 556789-5726, Stockholm

 Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB är dotterföretag till föreningen.

Not 7  Andelar i intresseföretag
 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 35 000 35 000
Redovisat värde vid årets slut 35 000 35 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Intresseföretag/ Antal  Redovisat
org nr, säte          andelar i % värde
Min Bas AB 350 33 35 000
556513-9275, Stockholm

Not 8  Fordringar hos koncerföretag
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 146 617 94 017
-Tillkommande fordringar 118 385 52 600
Redovisat värde vid årets slut 265 002 146 617

Not 9  Eget kapital
2016-12-31 2015-12-31

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:
Totalt bundet eget kapital - -
Balanserat resultat 5 346 596 5 310 645
Avrundningsdifferens - 1
Årets resultat 178 307 35 950
Totalt fritt eget kapital 5 524 903 5 346 596
Totalt eget kapital 5 524 903 5 346 596
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Bättre villkor för täkter

Programområde 1 – Samhällsdialog
Mål: Att främja mer ändamålsenliga verksamhetsförutsättningar 

Aktivitetsområden:
Besvara remisser
SBMI har, främst genom sina kompetenta 
medlemmar i utskotten, goda möjligheter 
att bidra med kunskap i de remisser som 
departement och myndigheter skickar ut. 
Under året har SBMI medverkat i två re
misser: 

Att öppna täkter nära tätorter är svårt i 
hela landet och allra svårast i Stockholms 
och Skåne län. SBMI har låtit ta fram ett 
material som belyser tillgång och efterfrå
gan på bergmaterial i Stockholms län.

Under 2016 var Regional Utvecklingsplan 
för Stockholm 2050 (RUFS) från lands
tinget ute på remiss. SBMI utformade sitt 
remissvar i samråd med landstingets an
svariga politiker. 

SBMI menar att planen bör betona beho
vet av samordning mellan kommunerna 
för att säkra strategiskt viktiga täktom
råden och områden för materialhante
ring. Dessa bör pekas ut i RUFS 2050 och 
kommunerna bör lägga in sådana områ
den i den kommunala översiktsplanen. 

Med tanke på miljöpåverkan från berg
materialtransporter saknar SBMI en 
tydligare skrivning om hur regionens   
materialförsörjning till bygg och anlägg
ningsverksamheten ska lösas. Det behövs 
en medveten samhällsplanering som:

• ger stöd åt lämpligt belägna befintliga 
täkter och terminaler. Det kan vara mindre 
störande att fortsätta bryta berg i en be
fint lig täkt, t.ex. genom att gå ner på dju
pet, än att öppna en ny täkt på annan plats.

• stöder, skyddar eller reserverar mark 
lämplig för nya bergtäkter eller termina
ler så att återvinning av överskottsmassor 
underlättas inom länet. Även hamnlägen 
och järnvägsnära lägen för bergmaterial 
från andra delar av landet bör främjas.

SBMI och Svensk Betong svarade gemen
samt på remiss om strålning från betong. 
En viktig fråga var hur man ska mäta 
strålningen. En standardiserad mätmetod 
för bedömning av gammastrålning från 
byggnadsmaterial håller på att tas fram, 
men det är osäkert när denna metod god
känns som ENstandard. SBMI menar att 
innan en sådan metod är godkänd är det 
inte rimligt att förändra kraven på strål
ning. Hur ska bedömning i så fall ske?

Förbättra implementeringen av lagar, 
regler och miljömål 
SBMI fick framträda vid MDP:s vårmöte 
den 7 april. SBMI tog då upp fyra frågor. 

Två frågor var av karaktären öppna frågor 
för diskussion:

• Biologisk mångfald i täkt: vilka risker 
för inskränkningar i verksamheten finns 
för verksamhetsutövare med biologisk 
mångfald i täkt? Hur ser MPD på intresse
konflikten?

• Behovsprövning: hur ska sökande redo
visa behov av täkten? Hur ska sökande 
redovisa konsekvenser av om täkten inte 
kommer till (nollalternativet)?

SBMI informerade om följande:

• Hur sökande ska styrka undantag enligt 
MB 11:12 (icke tillståndspliktig vatten
verksamhet). Detta har definierats i sam
råd med SGU:s specialister. SGU hänvisar 
till SBMIs modell på sin hemsida. I många 
fall kan sökande styrka MB 11:12 utan 
att provborra.

• Impulsljud och täkter: en färsk dom och 
mätningar i täkt under pågående skut
slagning visar att på det avstånd som när
maste granne vanligen bor ska buller från 
skutslagning inte klassas som impulsljud.

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, företräder medlemmarnas gemensamma intressen i 
samhället. Det gör SBMI till lägre kostnad och med större tyngd än om varje företag var för 
sig skulle bevaka sina intressen. 
Under 2016 har arbetsmiljöfrågor, säkra maskiner, miljöfrågor och juridik ägnats stor upp-
märksamhet samt hur man ska kunna locka unga att söka sig till branschen. 
Verksamheten bedrivs inom tre program:

En berguv som hade häck-
at i en täkt i flera år blev 
ett hinder för fortsatta 
miljötillstånd.
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HANDBOK 

FÖR DEN SOM SKA ANSÖKA OM TÄKTTILLSTÅND

Version 4.0

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI

2013-12-04

SBMIs Täkthandbok har 
uppdaterats under året.

Skapa enhetliga och rimliga driftsvillkor 
för täkter
SBMI har försökt öka kvaliteten på 
medlemmarnas MKB och ansöknings
handlingar genom att ta fram en Täkt
handbok, så att ”allt” ska komma med 
och i en enkel överblickbar ordning. 
Handboken har mötts av positiva reaktio
ner och många menar att den är en värde
full hjälp.

En viktig fråga är också vilka villkor som 
sökanden yrkar på och med vilka motiv. 
Här spelar lokala förhållanden stor roll, 
till exempel närhet till känslig natur som 
kräver extra hänsyn. 

Men för det mesta bör sökande kunna 
åberopa det dokument ”Rimliga enhetliga 
villkor för täktverksamhet” som SBMIs 
Samhällsutskott har sammanställt. 

Sökande bör i sin ansökan kunna föreslå 
villkor för buller, vibrationer, luftstöt
våg, drifttider, m m, enligt denna skrift, 
som även redovisar rättspraxis som stöder    
sådana yrkanden. Såväl Täkthandboken 
som ”Rimliga enhetliga villkor” har setts 
över under året. 

Sevesolagstiftningen började i juni 2016 
gälla även för täkter som avser spränga 
med mer än 10 ton sprängämne vid ett 
och samma tillfälle. Därför behövdes mal
lar för de handlingar som ska in till läns
styrelsen. 

Med hjälp av konsultfirman WSP togs ett 
generellt ”paket” med anmälan, samråd, 
handlingsplan och säkerhetslednings
system fram. Detta paket skickades på 
remiss till MSB och deras synpunkter in
arbetades i ett slutligt paket som skicka
des till medlemmarna och länsstyrelserna. 
Målet var en enkel och effektiv handlägg
ning av branschens anmälningar.

Möta myndigheter 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, 
har haft ett rådsmöte med Bergmaterial
rådet. Vid ett bilateralt möte enades SBMI 
och SGU om att gemensamt:

• uppmärksamma länsstyrelser och MPD 
på det motsägelsefulla i att bestraffa bio
logisk mångfald.

• framhålla att behovsprövning av berg
täkter inte kan bli annat än godtycklig. 

För sprängning med 
mer än tio ton spräng-

ämnen i salvan krävs 
anmälan enligt 

Sevesolagstiftningen.
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• tydliggöra för politiker behovet av täkter 
i Stockholm – Uppsala och Skåne. Konse
kvenserna av att befintliga täkter stängs 
blir orimliga kostnader och stora utsläpp 
på grund av långväga transporter.

SBMI framhöll att utbildningsdagen 2015 
för nya täkthandläggare och ny tillsyns
personal blev välbesökt och att SGU snarast 
bör ordna en ny sådan dag. 

SBMI har träffat ledande representanter 
för länsstyrelser för att diskutera hand
läggningstider och länsstyrelsernas ev. be
hov av förstärkta resurser. Kansliet blev 
kontaktat av medlemmar som såg med 
särskild oro på situationen i Västernorr
land, där ärenden legat i två år utan att 
någon handläggning hade påbörjats.

Myndigheter ska enligt 7 § förvaltnings
lagen handlägga ärenden så snabbt, billigt 
och enkelt som möjligt utan att säkerheten 
eftersätts. Ärendena får också beredas av 
anställda hos en annan länsstyrelse som 
denna länsstyrelse ställt till förfogande. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län hade erbju
dit länsstyrelsen i Västernorrlands län att 
handlägga ärenden, vilket hade avvisats 
av länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

SBMIs styrelse menade att läget var så all
varligt att en JOanmäla borde lämnas in, 
vilket gjordes i december. SBMI hänvisade 
där till att JO 2004 kritiserade länssty
relsen i Västra Götaland då myndigheten 
inte påbörjat handläggningen av ett ären
de förrän efter ett år och fyra månader.

SBMI har även träffat Naturvårdsverket 
(NV) för att inledande diskutera tre frågor, 
som i februari 2017 kommer att diskute
ras med NV:s ”nye” generaldirektör Björn 
Risinger:

• Miljöprövningen är så oförutsägbar att 
inte ens de mest kunniga kan bedöma vil
ka projekt som har en rimlig chans att få 
tillstånd. SBMI menar att NV bör ta fram 
en Handbok för verksamheter och åtgär
der. En sådan handbok finns för torv
täkter. Målet är att minska osäkerheten i 
tillståndsprocessen. 

• Sverige behöver enkla endofwaste
regler för att stimulera återvinning. SBMI 
föreslår att reglerna för återvinning av 

icke förorenad betong förtydligas så att 
betongen går från avfall till produkt efter 
en enkel process. Därmed kommer lagring 
av betong i mer än tre år inte innebära att 
lagret klassas som deponi. 

• I Nederländerna finns begreppet ”Tem
porär natur” i lagstiftningen och ett 20
tal tidsbegränsade tillstånd har utfärdats 
enligt lagen, som gäller för angivna arter 
som etablerar sig i aktuellt område. Dessa 
arter får tas bort med stöd av tillstånd  
enligt lagen när annan verksamhet ska ta 
vid i området. En liknande lag i Sverige 
skulle främja biologisk mångfald i täkt 
under drift.

SBMIs JOanmälan föranledde en skriftlig 
fråga i Riksdagen till ansvarig minister.

Temporär Natur i Holland 
– området lämnas i tio 
år då växtlighet och djur 
spontant etablerar sig. 
Sedan tas växtligheten bort 
och området blir ett indu-
striområde.

Naturvårdsverkets GD 
Björn Risinger
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Under 2016 utkom 
Stenkoll med tre nummer.

Utveckla relationer med departementen
SBMI har under året haft möten med   
flera departement. 

Med Miljödepartementet diskuterades 
de förslag till regelförenkling som SBMI 
hade lämnat något år tidigare och precise
rat under 2015. 

Vid Näringsdepartementets genomgång 
av nästa Mineralstrategi, diskuterades 
handläggningstider i miljötillståndspröv
ningen. 

SBMI har gjort egna mätningar 2006 och 
2008 och Ramböll har på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv undersökt handlägg
ningstider 2004–2007 (50 veckor), 2007–
2010 (56 veckor) och 2011–2014 (66 
veckor) – genomsnittliga handläggnings
tider inom parentes. Dessutom har Skog

forsk specialstuderat handläggningstider 
på individnivå för tre Norrlandslän. 

Skillnaderna är stora. SBMI menar att  
arbetssättet skiljer sig mycket mellan olika 
länsstyrelser och att de skulle kunna bli 
avsevärt effektivare genom att lära av var
andra och samverka mer.

Detta har diskuterats med Bostadsdepar-
tementet och Landsbygdsministern. Målet 
är de ska hjälpa till att lyfta frågan hos 
Civildepartementet, som har ansvar för 
länsstyrelserna.

Granska oskäliga tillsynsavgifter
Alla täkter påverkar omgivningarna vil
ket medför ett behov av tillsyn. För större 
täkter eller täkter med sämre lokalisering 
kan tillsynsbehovet bli större. För täkter 
som är väl lokaliserade och medför en 
begränsad miljöpåverkan kan tillsynsbe
hovet vara litet. Ibland planerar tillsyns
myndigheterna inte ens för besök varje år. 
Detta borde speglas i tillsynsavgiften. 

SKL har utarbetat de relativt svårtolkade 
råd om tillsynstaxor som kommuner ofta 
brukar hänvisa till när de höjer sin taxa 
avsevärt utan att öka tillsynen. SBMI har 
kontaktat SKL för att be dem att revidera 
dagens taxemodell. 

SBMI menar att SKL även bör ge vägled
ning om hur kommuner kan tillämpa den 
så kallade ”Rättviksmodellen”, där till
syn debiteras för den tid som kommunens 
tjänstemän faktiskt har lagt ner. 

SBMI besökte 
flera departement 

under 2016.
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Denna modell stämmer väl med SBMIs 
syn att avgiften bör spegla tillsynsbehovet. 
En avgift ska till skillnad från en skatt 
motsvaras av en prestation från det all
männa i nivå med avgiften. 

Under året har SKL tillsatt en grupp för 
översyn av gällande modell. SBMI har 
medverkat i ett inledande möte och kom
mer att medverka i den referensgrupp som 
under 2017 ska ge synpunkter på SKL:s 
kommande förslag.

Tillhandahålla informationsmaterial 
SBMI har gett ut tre nummer av tidningen 
Stenkoll under året. Stenkoll tar upp aktu
ella frågor inom branschen för att skapa 
intresse och sprida information. Tidningen 
växelverkar med branschdagarna och med 
SBMIs hemsida, i de fall då mer informa
tion finns att läsa på den öppna delen av 
hemsidan eller på medlemssidorna.  

Stenkoll sprids i drygt 3 600 ex till med
lemmar, myndigheter, länsstyrelsernas 
handläggare, MPD, kommuners tillsyns
ansvariga, politiker och departement.

SBMI har tidigare producerat informa
tionsmaterial för att underlätta medlem
marnas kommunikation med närboende 
och berörd kommun, samt en folder som 
belyser nyttan av bergmaterial och ett 
bildspel om vår verksamhet. Materialet 
sprids även på SBMIs kurser.

Tillhandahålla utbildningsmaterial 
Pensionsavgångar gör att branschen behö
ver ett tillflöde av nya maskinoperatörer. 
SBMI har under året sammanställt de sista 
enheterna i ett paket om totalt 38 enheter, 
som alla finns både i form av film och fol
der. ”Paketet” innefattar produktion (18 
delar), Täkten och det omgivande sam
hället (3 delar), Arbetsmiljö, hälsa och 
säker het (7 delar), Underhåll och service 
(4 delar), samt Bergmaterialanvändning 
och hantering utanför täkt (6 delar).

Behovet av arbetsledare och platschefer är 
också stort. Rekrytering faller på enskilda 
företag, men branschgemensamt kan 
SBMI främja att medlemmar syns mer på 
relevanta utbildningar och att de erbjuder 
praktik i ett flertal täkter. 

Praktik ger eleven en chans att bedöma 
om bergmaterialbranschen är en intres
sant bransch att jobba i och praktik gör 
att eleven bättre kan ta till sig kommande 
undervisning. För företaget är praktik
tiden en möjlighet att bedöma om prak
tikanten kan vara aktuell för en framtida 
anställning.

Att ta hand om praktikanter tar dock en 
del av platschefens begränsade tid. SBMI 
har därför börjat ta fram ett självstudie
program som gör att praktiken till stor 
del blir ett (själv) studiebesök, kanske 
delvis under ledning av handledare på  
distans (via Skype). 

Målet är att kunna erbjuda en frivilligt 
vald projektkurs under cirka två som
marlovsveckor. SBMI har börjat disku
tera upplägg på en sådan kurs med flera 
högskolor och universitet. Baserat på 
dessa samtal har ett kursupplägg börjar 
ta form.

Bergsskolans avgångsklass år 
2016 – hur många söker sig 
till bergmaterialindustrin?
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Programområde 2 – Teknikutveckling
Mål: att göra produktionen mer säker och driftsäker, att kvalitetssäkra produkter samt 
medverka till att tekniska regler och standarder blir funktionella och implementeras.

Aktivitetsområden:

Utveckla europastandarder
SBMI har genom Kvalitetsrådet och direkt 
genom SIS/TK 187 medverkat i den nya 
remissrundan av produktstandarder under 
2015–2016. Mycket av detta arbete har 
genomförts och finansierats inom ramen 
för MinBaSprojekt ”Hållbar bergma-
terial och mineralförsörjning”.  De nya 
förslagen har fastställts under året inför 
Europaomröstningen i början av 2017. 

SBMI har bl.a. fått gehör för kravet på 
mängdrelaterad provning parallellt med 
tidsbaserad (provning efter X ton istället 
för efter Y produktionsdagar) i de nya för
slagen till produktstandard för asfalt och 
betongballast samt obunden ballast och i 
kommande standard för produktionskon
troll.

SBMI har under 2016 även medverkat ge
nom SIS/TK 187 vid översyn av ett antal 
ENprovningsmetoder bland annat Mot
stånd mot fragmentering (LosAngeles), 
Motstånd mot nötning (MicroDeval), 
Kulkvarnsvärde, Petrografisk beskrivning.

Branschens och Trafikverkets metodgrupp 
”Asfaltutskottet” har gett ut egna metod
handledningar på svenska. Ballastutskottet 
håller på att ta fram motsvarande metod
handledningar för provningsmetoder som 
komplement till originaltexten på engel
ska. Ett antal metodhandledningar har 
redan tagits fram och kan hämtas från 
Metodgruppens hemsida. 

De reviderade produktstandarderna kom
mer dock att översättas även i fortsättning 
genom SIS försorg. SBMI medverkar i SIS/
TK 187 som beslutar vilka översättningar 
som ska prioriteras. 

Medverka i SIS/TK 497 ”Avgivning av 
farliga ämnen…”
Tre möten har hållits. Viktigaste frågan 
har varit avgivning av gammastrålning 
från betongballast i husstommar. SBMI 
samarbetar med Svensk Betong i denna 
fråga: SBMI har svarat på remiss om 
införande av BSSdirektivet (strålning) 
tillsammans med Svensk Betong.

SBMI har gett medlemmarna råd vid 
mätning i berg och materialupplag, samt 
uppmanat dem med hög gammastrålning 
att inte använda materialet till betong, 
utan finna annan avsättning för detta 
material. Frågan var bland annat uppe vid 
höstens branschdagar.

En annan viktig fråga är urlakning av me
taller till mark och vatten – främst tung
metaller. SBMI menar att provtagning 
bör ske på det material som används, inte 
på ytterst finkrossat material < 4 mm, om 
sådant inte är representativt. 

Statsgeofysiker Cecilia Jelinek vid SGU 
inför mätning med spektrometer.
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Medverka i SIS/TK 187 ”Ballast” 
SBMI har hållit i två möten samt ett fler
tal telefonmöten som ordförande med en 
hel del arbete däremellan. Under året har 
arbetet fokuserats på 5-års översyner av 
europastandarder, främst den upprepade 
remissen av produktstandarder. Vidare 
deltar SBMI i översynen av vissa prov
ningsmetoder samt avgivning av farliga 
ämnen. 

I förlängningen av översynen arbetar 
man långsiktigt med framtagning av en 
ny standard för tillverkningskontroll som 
kommer att sätta upp riktlinjer för certi
fieringsarbete, bl.a. första typprovning 
och tillverkningskontroll med användning 
av statistiska metoder. 

En temporär standard – Utvärdering av 
överensstämmelse – Typprovning och till-
verkningskontroll har varit ute på remiss 
under 2015 – 2016 och kommer ut på Eu
ropaomröstning i början av 2017 tillsam
mans med reviderade produktstandarder. 

Sverige har här bland annat fått gehör för 
att bibehålla den s.k. Multsite certifiering 
– vilket är av mycket stor betydelse för 
SBMIs större medlemmar.  

I SBMI har även genom SIS/TK 187 sam
verkat med SIS/TK 190 Betong vid fram
tagning av ballastdelen (främst ASR) i en 
ny version av svensk betongstandard SS 
137003.

Det är viktigt att industrin genom SBMI 
är engagerad i detta arbete och inte över
låter det till forskare och myndighetsan
ställda. Normer och standarder måste 
anpassas till praktiska behov och till det 
tekniskt och ekonomiskt rimliga.

Utföra forskning och utveckling
Med stöd från Vinnova pågår tre Min
BaS Innovation projekt med bäring på 
bergmaterialindustrin. Fler projekt pågår: 
Hållbar bergmaterial- och mineralför-
sörjning respektive Proportionerings-
verktyg för helkross i betong samt ett 
Chalmersdrivet projekt för utveckling 
av Simuleringsförmåga och avancerade 
processmodeller för bergtäkter inklusive 
LCAmodul. 

Alla tre projekt samordnas via MinBaS 
Innovation – ett gemensamt program där 
SBMI samverkar med naturstens och in
dustrimineralsektorerna. Läget i de olika 
projekten redovisades vid en konferens i 
april med ett 50tal deltagare. Bestämning av utbrednings-

mått med sättkon. 
CBI, Betonginstitutet i Borås.

Provberedning 
i torkskåp.
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Framruta av starkt lexanglas 
som kan motstå att en dola 
detonerar framför maskinen. 
Även golvet är förstärkt.

Delta i arbetet inom europeiska bransch-
organet UEPG
SBMI har ett starkt engagemang i arbets
miljökommittén liksom i tekniska kom
mittén och miljökommittén. SBMI har 
varit representerad vid möten i alla dessa 
kommittéer under året. SBMI har även en 
ledamot av UEPG:s styrelse. 

Tekniska kommittén arbetar med kom
mande ENstandarder, medan arbets
miljökommittén som en bland flera frågor 
arbetar för att maskiner som används i 
täkter ska vara säkert konstruerade (safer 
by design).

Verka för bättre maskiner
Under året har Krossutskottet arbetat 
vidare med frågan hur framtidens krossar 
och gula maskiner ska kunna bli mer 
säkra, driftsäkra och miljövänliga. Ut
skottet hade 2015 utarbetat en kravspeci
fikation för upphandling av såväl krossar 
som gula maskiner för att säkerställa att 
ny teknik inom säkerhetsområdet finns på 
plats när maskinen levereras. 

Denna kravspecifikation på en ”SBMI
klassad” maskin har 2016 reviderats vad 
gäller hur rutor som ska klara en detona
tion i sprängsten i maskinens närhet ska 
testas.

Aktiv backvarning var en annan fråga 
som utskottet har diskuterat och som pre
senterades vid höstens branschdagar. En 
snabb utveckling sker på personbilssidan, 
vilket pressar priset och höjer prestanda, 
men tyvärr ställer den smutsiga miljön i 
täkter andra krav på utrustningen än vad 
som gäller för bilister.

Behovet att förbättra ingreppsskydd på 
krossar och transportörer har även upp
märksammats, inte minst utifrån Skanskas 
satsning på detta område.

Utskottet har även samlat förslag till 
tysta re teknik och bättre dammbekämp
ning för krossar (prototyp finns). 

Exempel på system som varnar för 
personer i fordonets arbetsområde.
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Programområde 3 – Föreningsinformation
Mål: att förbättra kunskaperna hos medlemsföretag, stärka medlemsnyttan och 
insikten vad SBMI erbjuder, ge god medlemsservice samt locka fler att bli medlemmar. 

Aktivitetsområden:

Utbildning via kurser
SBMI genomför kurser för medlems
företag, myndigheter och andra offent
liga intressenter, men utan tillträde för 
branschföretag som inte är medlemmar.

Under året har följande kurser genom
förts: Produktion I, Produktkunskap och 
kvalitetssäkring, Grundkurs (två gånger) 
samt Säker Maskinoperatör. De flesta 
kurserna var välfyllda: totalt samlade de 
93 deltagare. 

Handböcker och utbildningsmaterial
SBMI stöder medlemsföretagens verksam
het genom att via hemsidan tillhandahålla 
handböcker och information.

SBMI har exklusivt via hemsidan publice
rat en Täkthandbok och aktuella miljö
domar. Där finns även viktiga domar i 
Mark och Miljööverdomstolen summera
de i ”Enhetliga rimliga täktvillkor”. Om 
alla täktansökningar görs med Enhet
liga…” som grund för föreslagna villkor, 
så skapas på sikt en användbar rättspraxis 
för vibration, luftstötvåg, buller och drift
tider.

Goda råd vid sprängning i form av check
lista för upphandling, förberedelse och 
efterkontroll efter sprängning finns också 
på hemsidan, se nedan, liksom en mall
skrivelse för den som söker argument mot 
oskäliga tillsynsavgifter. Där finns även 
en handbok om PR (goda relationer), samt 
stödmaterial för Öppen täkt. 

SBMI fortsätter sprida boken Berg för 
byggande. Boken och utbildningshäftet 
Bergmaterial, som är en kortare version 
av boken, används i gymnasieskolan på 
de program där bergmaterialhantering in
går i kursplanen och i Bergsskolans hög
skolekurser.

SBMI har under året arbetat med att få 
fram utbildning av framtidens maskin
operatörer, som nämndes på sid 11.     
Under året har de sista av de planerade 
38 broschyrerna i form av PDFfiler pro
ducerats. Motsvarande information finns 
i lika många kortfilmer. Materialet läggs 
successivt ut på internet med access via 
SBMIs medlemssida. 

Information via hemsidan
Internet är en viktig kommunikations
kanal och hemsidans utseende och funk
tion fick en genomgripande förändring i 
januari.

Förutom ovan nämnda handböcker samt 
självstudiehäften och filmer, finns på 
hemsidan även KrossOrdet och tidningen 
Stenkoll samt EUnyheter och en ökande 
informationsmängd om arbetsmiljö. 

Kurskatalog och medlemsmatrikel upp
dateras årligen på hemsidan, liksom de 
index 1011 + 1012 och Bergmaterialindex 
som berör branschen.

SBMIs PR-handbok i tre delar.
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Matrikel
Member List

2016
SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRISwedish Aggregates Producers Association

KrossOrdet utkom med 
två nummer under 2016.

så snabbt, billigt och enkelt som möjligt 

utan att säkerheten eftersätts. 

SBMI vill att Civildepartementet ver-

kar för att länsstyrelser lär av varandra 

(de bästa) och att de samarbetar om 

något län halkar efter och får en orim-

ligt lång kö av ärenden. SBMI har i höst 

haft möten med flera departement i 

denna fråga. 
En riksdagsman från Jämtland, Per 

Åsling valde att i december ställa en 

skriftlig fråga till Civilministern med 

anledning av SBMIs JO-anmälan.

Förutsägbar miljöprövning

Idag kan inte ens de främsta miljöjuris-

terna förutsäga om en täktansökan, med 

hänsyn till de förhållanden som råder på 

den plats där den ska öppnas, kommer 

att beviljas tillstånd. Olika MPD:er 

bedömer t ex transporter och behov helt 

olika och tämligen oförutsägbart. 

Följden blir att många miljoner 

spenderas på ansökningar som inte leder 

någon vart, och att myndigheter lägger 

tid till ingen nytta. Det är illa och har 

inget att göra med att det ställs höga 

miljökrav på nya anläggningar – det 

ska det göra. Men att prövningen är så 

oförutsägbar gagnar inte någon och det 

När nya täkter behövs
portkostnader, 

miljöutsläpp 

och trängsel 

på vägnätet 
om material 

måste hämtas 

från avlägsna 

platser istället 

för nära.
Baserat på 

erfarenheter från 

Ecoloop-projek-

tet kan även andra regioner (Göteborg 

och Skåne) bli aktuella för liknande 

studier.

Kortare handläggningstider

SBMI har länge arbetat för kortare 

handläggningstider och SBMI har 

föreslagit att länsstyrelser ska lära av var-

andra och av de som har det snabbaste 

arbetssättet. 
Ramböll har på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv kartlagt hur genomsnittlig 

handläggningstid för så kallade B-ären-

den, dit täkter hör, har utvecklats vid 

länsstyrelserna åren 2004–2014. Tiden 

var 50 veckor under åren 2004–2007, 

men ökade till 66 veckor 2011–2014. 

Illa blir allt värre.

Skogforsk har gjort en detaljstudie 

av några Norrlandslän som redovisades 

vid höstens branschdagar. Utredningen 

visar på mycket stora skillnader mellan 

länen. Värst är läget i Västernorrland. 

Flera medlemmar ville i november 

att SBMI skulle JO-anmäla den läns-

styrelsen eftersom SBMI kan göra det 

utan risk för repressalier. SBMI har inga 

ansökningar hos någon länsstyrelse.   

Den 7 december JO-anmälde SBMI 

den länsstyrelsen för att ha brutit mot 

7 § förvaltningslagen – som stipulerar 

att myndigheter ska handlägga ärenden 

När Trafikverket bestämmer sig 

för att en större väg ska få en 

ny sträckning, börjar många 

medlemmar i SBMI leta efter läge för 

en täkt nära den nya vägen med berg-

material av rätt kvalitet.

Det är inte lätt att hitta en sådan plats  

i ett område med små naturvärden och 

där markägaren kan acceptera täkten.

Den som lyckas med det har dock ett 

antal ännu svårare och ganska svårförut-

sägbara frågor att klara av innan täkten 

kan tas i drift:

– Närboende och kommunen bör förstå 

nyttan av täkten. Starka motstående 

intressen försvårar prövningen. 

– Handläggningstiden för ansökan får 

inte vara så lång att vägprojektet hin-

ner avslutas innan ärendet är klart för 

prövning.
– Miljöprövningen måste utmynna i ett 

täkttillstånd, vilket blir allt mer oförut-

sägbart om så blir fallet.

– Villkoren i täkttillståndet måste vara 

sådana att det går att driva täkten utan 

att verksamheten leder till villkorsbrott. 

SBMI arbetar med att förbättra alla 

de fyra faktorerna.

Ökad acceptans

Svårast att öppna nya täkter och termi-

naler samt att behålla de anläggningar 

som redan är i drift tycks det vara i 

Stockholms län. SBMI har låtit forskare 

vid Ecoloop belysa dagens materialför-

sörjning och utvecklingen framåt om 

inte täkt- och terminaltillstånd förnyas.

Med detta material som grund har 

riksdagsmän från Stockholms län och 

stad kontaktats liksom landstingets 

ansvariga politiker. Även vissa kom-

munpolitiker kommer att kontaktas. 

SBMI måste sprida kunskap om vilka 

konsekvenserna blir i form av trans-

Riksdagsman Per Åsling (c) ställde i december en fråga till civilministern med 

anledning av SBMIs JO-anmälan mot en länsstyrelse.
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Om fler följer SBMIs rekommenderade standardvillkor i sina yrkanden kan en rimligare praxis etableras. Givetvis krävs det dock expertkun-skap för att få fram en täktansökan som håller måttet, och inget som en amatör kan snickra ihop helt själv. Handboken kan vägleda experter/konsulter men inte ersätta dem.

Paketpris säkrare maskinerSkanska har under snart ett år testat en hjullastare med ett större antal extra ka-meror, varningssensorer med larm, nya sorts backvarningsljud, med mera. Utvärdering av testerna visar att några av dessa larm och kameror inte upp-levdes som positiva av maskinförarna, medan några ansågs bidra till bättre säkerhet.
Inom någon månad kan ett paketpris, för detta samlade urval av åtgärder som maskinförare har prioriterat, finnas framme och SBMI kommer då snarast att redovisa det i vår för alla producent-medlemmar.

Medlemsmatrikel medföljerMedlemmar får en liten version av SBMIs medlemsmatrikel med detta KrossOrd. Hela matrikeln med alla an-läggningar återfinns på SBMIs hemsida.

Säkrare täkttrafik med nya mobilreglerUtbildningspaket för nya maskinoperatörer
SBMI bedömde år 2000 att behovet av nya maskinoperatörer uppgår till 50–60 personer per år. 

Tyvärr har tillströmningen till gymna-siets relevanta linjer minskat. Rekryte-ring av ny personal till täkterna sker där-för främst via anställning av vuxna, som i bästa fall kan köra anläggningsmaskin, men som aldrig har arbetat i täkt.  Dessa personer behöver en god intro-duktionsutbildning för att kunna arbeta säkert i täkten och med hög kvalitet på producerat material.SBMI har skapat en sådan introduk-tion i form av 34 små PDF-foldrar och (på sikt) lika många kommenterade filmer. 
Materialet ligger på SBMIs hemsida under e-learning och ska även fungera mot en icke läsvan krets av blivande maskinoperatörer.. Det kräver samma medlemsinloggning som andra med-lemssidor och får inte spridas utanför SBMI. 

Hemsidan är relativt grundläggande och praktiskt inriktad – mer djup-lodande kunskap får sökas inom t ex Bergsskolan. 
Med bättre introduktionsutbildad personal blir det färre olyckor och tillbud, högre kvalitet och produktivitet, högre materialutbyte och bättre kvalitet i ny infrastruktur. 

Uppdaterad täkthandbokSBMIs täkthandbok från 2008 har nu uppdaterats i version 4.0 och samman-flätats med skriften om yrkanden och villkor: ”Enhetliga rimliga villkor för täkter”. 
Täkthandboken syftar till att läns-styrelserna ska få mer lättlästa och kom-pletta täktansökningar vilket bör minska handläggningstiderna. 

SBMI skrev i maj ett brev där medlem-marna uppmanades att ta ställning till en checklista för trafik i täkter. Styrel-sen rekommenderade alla att använda checklistan i det systematiska arbets-miljöarbetet i täkten.I ett uppföljande brev i december kompletterar SBMI med förslaget att SBMIs medlemsföretag, med början 1 januari 2014, inför förbud mot att hantera mobiltelefon och dator i fordon som är i rörelse i täkter.Som nämns i bildtexten ovan: att ta emot korta samtal kan tillåtas om mobi-len är utrustad med hands-free och det kan ske utan risk. Med ”korta” menas samtal om högst en minut.När man själv ringer upp eller an-vänder dator måste fordonet stå still och det ska stå still under hela samtalet.  SBMIs förslag är således tydligare och går längre än den lag som gäller på allmän väg i Sverige sedan 1 december 2013, men med tanke på alla de inci-denter med plåtskador som inträffat vill styrelsen ha denna rekommendation.

Inga samtal utan hands-free!Att ta emot korta samtal när fordonet är i rörelse kan dock tillåtas om mobilen är utrustad med hands-free och det kan ske utan risk. Med ”korta” menas samtal om högst en minut.  

Från Sveriges Bergmaterialindustri
nr 126Dec–jan 2013–2014

SBMI publicerar i allmänhet sina remiss
svar och viktigare inspel på hemsidan.

Även dokumentation från SBMIs bransch
dagar läggs på medlemssidan. Den ger 
de medlemmar som var där möjlighet 
att repetera och summera det som sades, 
medan de som inte var där kan ta del av 
kunskaper som förmedlats vid bransch
dagarna. Flera föredragshållare har tagit 
chansen att via hemsidan förmedla betyd
ligt djupare information än vad tiden på 
scen under branschdagen har medgivit.

Råd och mallar
SBMI har tidigare år på hemsidan publice
rat råd för upphandling av säkra maskiner, 
råd för säkrare täkttrafik, råd för systema
tiskt arbetsmiljöarbete med mallar och 
checklistor för riskinventering, riskvärde
ring, och riskhantering, checklista för nya 
arbeten, med mera. 

Under året har SBMI tagit fram ett under
lag för handlingsplan vid svår olycka i 
form av en liten fickfolder och en check
lista för produktionsledningen. Dessa har 
främst spridits vid höstens branschdagar. 

SBMIs spränggrupp har tidigare omarbe
tat den folder om sprängning som SBMI 
tog fram för några år sedan. Den har nu 
kompletterats med råd om skuthante
ring, arbets¬beredning samt checklista för 

”överlämnande av salvan”. Även frågan 
om bergskrotning och rasrisk tas upp. 

Platschef och sprängare bör besiktiga 
pallen tillsammans och söka ev. risker, 
samt protokollföra riskerna. Avsnittet 
om arbets¬beredning har gjorts tydliga
re och konkretare. 

”Praktiska råd för upphandling av 
sprängtjänster” har blivit en detaljerad 
checklista och skriften har blivit mer 
pedagogisk och lättsmält med fler illust
rationer. Skriften ligger på SBMIs med
lemssida.

Tryckt information:
Stenkoll, KrossOrdet, m m
Två nummer av KrossOrdet gavs ut 
under året. KrossOrdet går bara till 
medlemmar.

SBMIs tidning Stenkoll kom under året 
ut med tre utgåvor. Dessa sprids till be
tydligt fler intressenter än KrossOrdet 
och går även till länsstyrelser, andra 
myndigheter och departement.

En ny medlemsmatrikel och en årsberät
telse har producerats under 2016.

Internet har löpande använts 
som kommunikations kanal 

och hemsidans utseende och 
funktion har förnyats. 

Checklista 
Allvarlig 

arbetsplats-
olycka

!
    Tid Åtgärd 

Klart   Se till att alla drabbade har ett 
  socialt kontaknät för kvällen   och natten.  

  Bestäm när gruppen skall återses 
  nästa dag (tid, plats): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nästa dag: 
  Ge fysisk och psykisk omsorg till 
  drabbade personer.

  Informera kunder och andra sam-
  arbetspartners som berörs av olyckan.  Delge chefer en sammanställning av 

  vad som hänt, inte varför.

Ansvarig chef och krissamordnare

Folder i fickformat: Att tänka 
på efter en allvarlig olycka.
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Branschdagar ger information
Programutskottet har bidragit till att 
forma några välbesökta branschdagar. 
Branschdagen den 7 april i samband med 
stämman hade 219 deltagare, medan  
höstens branschdagar samlade 258 del
tagare i Jönköping och 106 i Umeå. De 
efterföljande enkäterna visade att mötes
deltagarna var mycket nöjda.

Föredrag från branschdagarna ger också 
underlag för reportage i tidningen Sten
koll. 

Etik har inlett branschdagarna: ordföran
de/vice ordförande har informerat alla 
om två viktiga frågor: var nödutgångar 
finns i händelse av brand och att det råder 
nolltolerans mot samtal om priser som va
rit, priser på kommande jobb, eller andra 
konkurrensbegränsande faktorer.

Därefter har dagens program tagit vid och 
följande har presenterats:

•  Bullerdämpade borriggar

• Bättre dammbekämpande teknik

• Typmätning av damm i gula maskiner

• En modern terminal – Årsta

• Impulsljud i täkt men inte utanför

• Närboendekontakter invid tunneln   
 genom Hallandsåsen

• Råd för säker sprängning 

• Formalia för att klara Sevesokraven

• Krav på utrustning i dolsäkra maskiner

• SBMIs självstudiepaket – introfilm

• Trafikverkets syn på miljöbra ballast

• Täktoptimering för energisnåla täkter

• Lastbil i täkt – ett energisnålt alternativ

• Miljöbra maskiner

• Biologisk mångfald i täkt – hot          
 mot driften?

• Buller från transporter på allmän väg

• Vibrationer, ny sprängstandard på gång

• Handläggningstider i några              
 Norrlandslän

• Aktiv backvarning – en översikt

• Hur söka tillstånd för intag av    
 schaktmassor i täkt?

• Vattenverksamhet – när krävs           
 tillstånd?

• SKL:s tillsynstaxor – SBMIs synpunkter

• Återvunnet material – egenskaper?

• Återvunnet material – Trafikverkets syn

• Strålning från betong – Boverkets råd

• Entreprenadberg konkurrerar med    
 täktberg

• Hur öka andelen kvinnor i täkter?

• Hur kan vi hitta och utveckla morgon 
 dagens platschefer?

• Råd innan en allvarlig olycka inträffar

• Arbetsmiljöverkets tillsyn – vanliga fel

• Elsäkerhetsverkets tillsyn – vanliga fel

• SBMIs medlemsenkät våren 2016

Välbesökt branschdag 
i Stockholm.



18



19

Välbesökta branschdagar: i Stockholm 
i samband med stämman 219 mötes-
deltagare. I Jönköping samlades 258 
deltagare och på branschdagen i Umeå 
mötte 106 deltagare upp.

SBMI 60 år – vad önskas kommande år?
Under våren fyllde SBMI 60 år. I samband med detta 
jubileum togs en tvåsidig folder fram om vad SBMI 
skapar för medlemsnytta och samhällsnytta. Denna folder 
har spritts till alla medlemsföretag.

En enkätundersökning på våren om vad medlemmarna 
tycker om SBMI fick 200 svar. Totalt var 90 procent nöjda 
eller mycket nöjda med SBMIs verksamhet. Ingen var miss
nöjd. 

Av hela den breda verksamhet som SBMI bedriver anser 
de flesta att täkthandläggning och täktvillkor är vad SBMI 
bör fokusera på om tiden inte räcker till allt. Betyget var 
4,66 och 4,77 av 5 för att öppna täkter respektive få 
rimliga villkor. 

Även fortsatt önskar medlemmarna att SBMI arbetar för 
säkrare maskiner och en bra arbetsmiljö. Hela 89 procent 
menar att det är lättare att driva igenom säkerhetsarbetet 
tillsammans än själv. Detta arbetsområde är viktigt, även 
om täktvillkor och täkttillstånd är viktigare.

SBMI bör vara mer aktivt vad gäller regler och teknik för 
återvinning – det anser 92 procent. Men återvinning blir 
bara meningsfullt om någon köper materialet. Således bör 
SBMI verka för ökad acceptans i samhället för återvunnet 
material.

Som helhet visar enkäten att det SBMI gör uppskattas av 
medlemmarna. Region 1 Region 2

0 25 50 75 100

2007

Bör SBMI bli mer aktiva vad 
gäller regler och teknik hur 
bygg- och rivningsavfall ska 
återvinnas?

Ja 92 %
Region 1

Region 20
25

50
75

100

2007

Ja 96 %

Ska SBMI fortsätta som hittills? 
Med en bred verksamhet.

60 år!
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Box 55684, 102 15 Stockholm
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Bergsam    

Bergsprängningskommittén

Geologins Dag, styrelse

MinBaS AB, styrelse

Nordcert, styrelse 

Nordcerts Tekniska Råd Ballast

Nordiska Sten & Grusindustriförbundet 

SGUs Bergmaterialråd

SGUs råd för Samhällsplanering

Stiftelsen Betong och Ballastindustrins                    
Kvalitetsutveckling, styrelse

Svenskt Näringsliv, styrelse

Svenskt Närlingslivs vdgrupp

Swedish Standards Institute,                               
SIS – Europastandardisering

Union Européenne des Producteurs de 
Granulats, UEPG

SBMIs MEDVERKAN I ORGANISATIONER OCH ARBETSGRUPPER

ORGANISATION OCH LEDAMÖTER 2016/2017

Sveriges Bergmaterialindustri

Styrelse

Stämma

Kansli
Björn Strokirk, vd
Joakim Heise, proj. led.
Leena Eriksson, sekr 

150 medlemsföretag

Programrådet

Samhälls- 
utskottet

Marie Berglund, ordf
Tove Andersson
Katarina van Berlekom 
EvaBritt Eklöf Petrusson 
Christian Härdgård
Ulf Kjellén
Josefin Lundström
Niclas Nilsson
Sara Selegran
Niklas Skoog
Monica Soldinger Almefeldt
Jonas Söderstierna
Mats Waern 
Katarina Wallinder
Sven Wallman

Utvecklings- 
utskottet

Per Murén 
Jan Bida
Magnus Evertsson
Erik Hulthén
Pär Johnning
Magnus Niklasson
Monica Soldinger Almefeldt
Pär Åström

Kenneth Johansson, NCC Roads, ordf*
Jonas Johansson, Nybrogrus, v ordf*
Pär Åström, Jehander*
Magnus Ericsson, Swerock
Anders Gustafsson, Svevia
Erica Nobel, Advokatfirman Delhi
Gustaf Werner, Skanska 
Jarl Westin, Krossekonomi
Björn Strokirk, sekr*
* Styrelsens arbetsutskott

Magnus Reuterwall, ordf
Andreas Almén
Peter Andersson
Pär Burlin
Johan Carlsson
Michael Haddleton
Jonas Johansson
Pär Johnning
Niklas Osvaldsson
Henrik Westin

Kross- 
utskottet

Arbetsmiljö-
utskottet

Susanne Björklund, ordf
Thomas Blomgren
Karin Brynielsson
Marie Sandberg

Bengt Nilsson
Björn Abrahamsson
Magnus Ericsson

Johan Hilmersson
Magnus Niklasson
Niklas Skoog

Spräng-
gruppen

Jonas Jonsson
Jan Johansson
Martin Malmsten


