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Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, vars medlemsföretag producerar bergkross, naturgrus och åter-
vunnet inert material för bygg- och anläggningsändamål, har begränsat sitt yttrande till frågan om vilka 
verksamheter som har berättigade anspråk på marken. Utredningen redovisar på flera ställen, bl a sid 
45 och 177, vilka olika verksamheter som har sådana berättigade anspråk. Åtminstone tre väsentliga 
verksamheter saknas. 

Den ena är mark för byggande för boende, industri och handel. Inte minst i större städer med 
bostadsbrist som Stockholm är intressekonflikten mellan dessa anspråk och naturhänsyn tydlig. 

Den andra aspekten är mark för utvinning av mineral för bygg- och anläggningsinvesteringar. 
Bergmaterialindustrin producerar årligen ca 80 miljoner ton bergkross och naturgrus samt återvinner 
mineral för bygg och anläggningsändamål. Materialet utvinns ur och bearbetas i dagbrott, täkter, som 
kräver tillfartsvägar och en zon utan boende kring täkten. Efterfrågan på materialet är störst där 
byggande är omfattande vilket oftast innebär tättbefolkade områden. Följaktligen måste anspråken för 
täktverksamheten vägas mot många andra angelägna ändamål. 

Den tredje aspekten är utrymme för mellanlagringsplatser/terminaler, gärna i sjönära eller järnvägsnära 
läge för effektiva transporter. I dagsläget är det bara i Stockholm det finns ett stort behov, men behovet 
kommer att öka i de övriga storstadsområdena Göteborg och Malmö. 

Ofta avvisas önskemålen om att anlägga täkter därför att längre bort belägna områden anses passa 
bättre. Men eftersom transporterna av det tunga materialet till användningsområdet innebär en 
betydande miljöbelastning finns skäl att anlägga täkter nära användningsområdet. Även vägslitage 
trafikrisker och trängsel talar för detta. Denna aspekt blir sällan tillfredsställande beaktad. 

Bergmaterialutvinning är nödvändig för samhällets utveckling. Därför föreslår vi att den på sidan 67 
föreslagna utredaren, med uppgift att utreda hur en förstärkt samordning kan uppnås i den statliga 
förvaltningen i syfte att förbättra helhetssynen när det gäller markanvändning, får i uppgift att utöver de 
redan omnämnda verksamheterna även beakta mineralutvinningens betydelse för markanvändningen. 
Det borde övervägas att likt riksintresse inrätta en zon runt täkten där man inte släpper fram ny bostads- 
eller fritidsbebyggelse (buller, sprängning). 

Med vänliga hälsningar 

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI 

Björn Strokirk, VD 

 


