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SBMI i tiden 
SBMIs insatser under 2019 ger effekt på både kort och lång sikt. Att vara med i tiden och ha 
den breda förankringen av medlemmar i branschen ger en god möjlighet till genomslag och 
påverkan. Med en fortsatt tillströmning av nya medlemmar från producenter, tillverkare och 
konsulter påvisar att SBMIs arbete är viktigt. Respektive företag har stor potential genom 
innovation, ny teknik och marknadsarbete men genom branschorganisationen kan 
medlemmar samlas för att utveckla det bästa för branschen i relation till omvärldens 
förutsättningar.  

Genom ett fortsatt högt deltagande under branschdagar där aktuella frågor belyses av 
myndigheter, branschkollegor, experter och sakkunniga sprider föreningen värde. Ämnena 
är högintressanta och skapar diskussioner på scen och under pauser. Detta skapar 
kontinuerligt kompetensutveckling för både deltagaren och för oss som bransch.     

Under året har även samverkan med Svenskt Näringsliv ökat genom styrelserepresentation, 
referensgrupper och VD-nätverket. På en Europanivå har vi både plats i styrelsen och i 
utskotten inom UEPG som samordnar bergmaterialfrågorna inom EU. Den svenska 
branschen fick inte minst uppmärksamhet vid UEGP:s ”Rock Awards” i november där två 
svenska initiativ prisades för innovation och hållbarhet. Medverkan i dessa forum ger inte 
bara god information utan även en möjlighet att på ett mer samordnat sätt påverka bättre 
villkor för vår bransch. 

 

Framtidens utmaningar är här 
Samhällets utmaningar med att nyttja våra naturresurser på ett hållbart sätt har inte 
undgått någon. För oss har arbetet med en egen färdplan mot klimatneutralitet varit ett 
konstruktivt arbete som har möjliggjorts av många branschföreträdares bidrag i 
arbetsmöten och workshops. Mårten och Erica överlämnande vår färdplan till 
miljöministern och näringsministern vid ett högtidligt möte den 20 mars. Ministrarnas 
kommentarer på planen visar dels en uppskattning kring ambitionerna men även förväntan 
på resultat. Å andra sidan ställer samtidigt planen krav på flera intressenter att samverka 
med bergmaterialbranschen för att på mest effektivt och hållbart sätt säkra bergmaterial till 
Sverige. Detta innebär att SBMI nu driver flera initiativ inom bland annat elektrifiering, 
återvinning, rationell materialförsörjning, biobränslen och ökad samverkan. Att detta är 
viktigt visar inte minst att vi fått extern finansiering för två branschstrategiska projekt; 
”elektrifierings-projektet” och ”beslutsstöd för ökad återvinning”. Det senare initiativet är 
inte minst viktigt för att uppnå ett mer hållbart byggande där kraven kommer att öka på alla 
parter. Genom hög kompetens och bra positioner är bergmaterialbranschen en möjliggörare 
för både kunder, samhället och våra samarbetspartners för återvinning. För att ytterligare 
påverka är SBMI med och påverkar genom möten och remissvar till Naturvårdsverkets 
uppdrag att definiera undantag för tillståndsplikt för verksamheter som vill återvinna.       

 

 

 



Marknaden fortsatt god 
I en allt mer integrerad marknad följer de stora marknadstrenderna som kommer att forma 
vår framtid. Framför allt är byggandet fortsatt på hög nivå och även om 
bostadsproduktionen har något lägre takt är behovet stort och med detta kommer 
infrastruktur och samhälleliga fastigheter. Det är främst urbaniseringen som fortsatt driver 
projektstarter men idag är det inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö som växer utan i 
allt större omfattning även de mellanstora städerna. Även ett ökat åldrande och ökat 
välstånd ger vid handen att allt fler ställer högra krav på social samvaro, aktiv fritid och bra 
välfärd. Vidare är teknikutvecklingen med digitaliseringen bara i sin linda och kommer 
sannolikt att skapa nya arbetssätt och ökat informationsstöd som kommer göra våra 
processer enklare och snabbare. Till detta har vi även en global trend, eller kanske närmare 
bestämt en rörelse, kring klimat där allt fler medborgare kräver att politiker och 
beslutsfattare agerar. Här har Greta Thunberg visat att genom att fokusera på en fråga som 
enar oss alla kan man engagera med full kraft. Dessa ”megatrender” samt de förutsättningar 
vi har på nationellt och lokalt plan ger för oss grunden för SBMIs prioritering och ger 
grunden för verksamhetsplanen.       

 

En effektiv organisation 
SBMI har med Mårten, Björn och Joakim en bra bas för att kunna driva många initiativ på 
flera fronter med utgångspunkt från de av styrelsen prioriterade aktiviteterna som driver 
medlems- och branschnytta. Resursförstärkningen på kansliet ger en förutsättning för 
påverkan av branschfrågor samt förmågan att projektleda i egen regi i större omfattning.  

Jag vill rikta ett stort tack till kansliet, utskotten, styrelsen och övriga helhjärtade 
”bergmaterialare” som driver vår bransch framåt för att möta utmaningar och fånga 
möjligheter.    

  

Gustaf Werner 

Ordf SBMI 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Sveriges Bergmaterialindustri, 802001-2566, får härmed avge årsredovisning för  

räkenskapsåret 2019. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 1971 och är en branschorganisation för producenter  

och leverantörer av bergmaterial samt de företag som på annat sätt arbetar i branschen.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 Styrelse och kansli:  

Under 2019 har SBMI hållit en årsstämma och sex protokollförda styrelsemöten. Föreningens styrelse 

har under året bestått av: 

 Gustaf Werner, Skanska, ordförande 

 Jonas Johansson, Nybrogrus 

 Björn Abrahamsson, NCC 

 Mats Björkryd, Jehander 

 Magnus Ericsson, Swerock 

 Michael Haddleton, ABT-Bolagen 

 Erica Nobel, Delphi 

 Per Börjesson, Västvärmlands LBC 

 Thomas Johansson, Svevia 

 Mårten Sohlman, SBMI 

 Föreningen har inte haft några anställda. 

 Under hösten 2019 har Thomas Johansson avsagt sig sitt styrelseuppdrag. 

 Utskott:  Samhällsutskottet har under verksamhetsåret haft fyra möten, arbetsmiljöutskottet har haft  

fyra möten, och krossutskottet har haft fyra möten. Programrådet har rådfrågats inför branschdagar.  

Under året har SBMI deltagit i UEPG:s styrelsemöten och kommittémöten och i möten i SGUs  

samhällsbyggnadsråd. 

 Medlemsvärvning:  Under 2019 fick SBMI 12 nya medlemmar. Föreningen hade vid utgången av året 

178 medlemsföretag 

 Administration:  Föreningen SBMI har gemensam administration med sitt helägda servicebolag  

Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB, där kansliets personal har sin anställning. Kansliets personal  

omfattar tre personer, vd och två seniora projektledare, varav en på 80%. 

 Ekonomi: På följande sidor redovisas resultat- och balansräkning för föreningen SBMI, dit  

medlemsavgiften (10 procent) går. Övriga 90 procent av avgiften (serviceavgiften) går till  

servicebolaget SBMI AB. Koncernredovisning upprättas inte i årsredovisningen, men omsättningen i  

föreningen inklusive servicebolaget SBMI AB uppgick till 9 551 kkr. SBMI AB gjorde ett  resultat efter 

skatt på -568 kkr. Eget kapital för förening och SBMI AB tillsammans uppgår till 5 691 kkr.  (6 344 år 

2018). 

 Styrelsen föreslår att disponibelt kapital om 5 056 201 kronor (5 140 821 år 2018)  balanseras i ny  

räkning. 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

  



SBMI året som gått 
SBMI är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial samt de 
företag som på annat sätt arbetar i branschen. SBMIs uppgift är att tillvarata medlemmarnas 
gemensamma intressen på ett effektivare sätt än om varje företag självt skulle göra detta. SBMIs 
åtgärder ska på kort eller lång sikt påverka medlemsföretagens verksamhet positivt. Föreningens 
medlemsantal har succesivt ökat de senaste åren. 

Medlemsnytta är ett nyckelord för hur vi arbetar inom SBMI och vi värderar löpande vilka 
aktiviteter vi prioriterar på SBMI-kansliet i termer av vad som genererar den största nyttan för 
våra medlemmar. 

Under 2019 har SBMI tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramarna för 
regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen överlämnades till regeringen i mars 2019. 
Denna plan är för SBMI en utmärkt kommunikationsplattform för flera av branschens 
återkommande frågor såsom vikten av strategiskt placerade täkter för bergmaterialförsörjning, 
vikten av regelverk som främjar rationell masshantering, och vikten av investeringsstöd för 
klimatinvesteringar som t ex övergång till eldrift. Färdplanen ger SBMI tillträde till den centrala 
diskussionen om genomförandet av klimatlagen, och den gör bergmaterialindustrin till en 
relevant och samlad aktör i klimatomställningen. Med utgångspunkt i färdplanen kommer vi 
under många år framöver att jobba vidare med projekt som syftar till att genomföra planen. 

SBMI är en av 50 medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Genom samverkan inom 
Svenskt Näringsliv medverkar SBMI aktivt i Svenskt Näringslivs opinionsbildning kring de frågor 
som är viktiga för branschen, och vi får tillgång till goda kommunikationskanaler till politiken, och 
SBMI får tillträde till ett givande informationsutbyte med andra branschorganisationer med vissa 
liknande utmaningar som SBMI. Under 2019 har SBMI stärkt samarbetet med Svenskt Näringsliv. 

SBMI är medlemmar i det europeiska branschförbundet UEPG, som är samverkansorganisation 
för de europeiska ländernas nationella branschorganisationer inom bergmaterialindustrin. SBMI 
medverkar aktivt i styrelse, och ett flertal arbetsgrupper inom UEPG. Genom medlemskapet i 
UEPG får SBMI tillträde till relevanta institutioner i EU, samt tillgång till en utmärkt 
informationskanal, både från Bryssel och från andra EU-länder.  

Antal medlemmar i SBMI per 2019-12-31 var 178 varav 94 som producerar 
bergmaterialprodukter och 84 som är konsulter eller underleverantörer i branschen. 

Vid SBMIs branschdagar deltog ca 240 personer vid vårens branschdag i Stockholm, på höstens 
sammankomster deltog 265 i Jönköping och 126 i Umeå. 

Under året har det hållits 6 styrelsemöten, över 10 olika utskottsmöten, och utöver detta ett 
stort antal arbetsgruppsmöten inom olika områden. Några av de projekt som drivits under året 
är följande: 

• Färdplan fossilfri Bergmaterialindustri 

• Bättre förutsättningar för återvinning och End of Waste 

• Kompetensförsörjning och universitetskontakter 

• Handbok säker täkt 

• Ekonomisk säkerhet för efterbehandling 

 

  

  



Temaområde 1: Främjande av branschens förutsättningar i 
samhället 
  

 
Mål: Bergmaterialbranschen ska ha goda tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar och 
det ska finnas en god förståelse för vikten av försörjningen av bergmaterial som 
samhällsfunktion. 

Främjande av branschens förutsättningar är kärnan i SBMIs verksamhet, och är grunden i SBMIs 
syfte. Även de andra temaområdena i verksamheten syftar på olika sätt indirekt till att främja 
branschens förutsättningar. 

Vikten av en fungerande bergmaterialförsörjning i samhället 
Den ständigt pågående samhällsdebatten om tillståndsprocessen är löpande en av SBMIs högst 
prioriterade frågor. Dels för att täkttillstånd är en essentiell förutsättning för att kunna bedriva 
verksamhet i bergmaterialindustrin, och dels för att SBMI tydligare än någon annan aktör 
företräder branschens intressen i denna fråga gentemot myndigheter och beslutsfattare. Denna 
fråga bereds till stor del inom styrelsen och Samhällsutskottet, och SBMI har löpande kontakter 
med länsstyrelserna, aktuella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i denna fråga. 

En god samverkan med länsstyrelser och relevanta myndigheter är löpande en viktig del av 
SBMIs verksamhet. Denna typ av samverkan har både kortsiktiga och långsiktiga syften och 
effekter. En väl fungerande samverkan bidrar till att skapa en djupare förståelse för branschens 
förutsättningar och att skapa en plattform för diskussioner som bidrar till att förbättra 
kommunikationen med länsstyrelsen och förbättra branschens förutsättningar. 

SBMI har för avsikt att medverka vid Länsstyrelsens täkthandläggarträffar. Under 2019 har ingen 
nationell täkthandläggarträff genomförts, men några regionala träffar har hållits, och SBMI har 
bidragit med input till dessa. De frågor som SBMI lyft i samband med dessa träffar är bland annat 
underlag för bestämning av storleken på den ekonomiska säkerheten för efterbehandling, 
bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft, samt den ökande detaljeringsnivån i 
villkoren, och ökande utredningskraven i de miljötillstånd som ges. 

Återvinning och end of waste 
Cirkulär ekonomi är en global megatrend, och SBMI gör bedömningen att kraven på en rationell 
och effektiv materialhantering i samhället kommer att öka. Genom ökad återvinning minskar 
onödiga transporter, och det bidrar till en mer effektiv materialförsörjning där två punkter som 
SBMI lyft fram i färdplanen för fossilfrihet som betydande hinder för en ökad återvinning är: 



▪ Vi efterfrågar tydligare riktlinjer och myndighetsvägledning kring vad som är avfall och 
vad som inte är avfall 

▪ Vi efterfrågar End of Wastekriterier för avfall som kan användas till 
bergmaterialprodukter.  

SBMI har tidigare föreslagit att Sverige ska använda undantaget i Avfallsdirektivet (artikel 24) för 
att undanta hantering av entreprenadberg från tillståndsplikten – om sådant berg klassas som 
avfall. Sedan hösten 2017 har NV (Naturvårdsverket) haft i uppdrag av regeringen att utreda 
regelverket för hantering av avfall som kan återvinnas för anläggningsändamål. 

Bakgrunden är de ökande problemen kring logistik och hantering av massor, framförallt rena 
massor. SBMI har framhållit att lagring av återvinningsbara material är en grundläggande 
förutsättning för att återvinning ska kunna genomföras på ett kostnadseffektivt och resurssnålt 
sätt. 

Under 2019 har Naturvårdsverket arbetat med sitt regeringsuppdrag att utreda möjligheter till 
att införa ett allmänt regelverk för återvinning inom ramarna för vissa verksamheter. SBMI har 
deltagit aktivt i denna process, och varit mycket kritiska mot resultatet av denna utredning, samt 
utformningen av uppdraget, som vi anser är alltför snävt formulerat. Generellt har vi kritiserat 
att det föreslagna regelverket inte lyckas omfatta de stora mängder material det skulle kunna 
göra. Vad SBMI framfört till Naturvårdsverket inom ramarna för detta arbete framgår i 
redogörelsen för de remisser SBMI svarat på under året. Naturvårdsverkets uppdrag 
slutredovisas under 2020, och SBMIs arbete med denna fråga kommer att fortgå under 
kommande år.  

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft 
Den färdplan som SBMI presenterade i mars 2019, ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” är en 
viktig plattform som utgör ett ramverk för föreningens arbete för att främja branschens 
klimatomställningsarbete. Målet är en fossilfri bransch senast 2045 och planen syftar till att 
identifiera hinder och möjligheter för branschen att ställa om till en helt fossilfri drift. Alla som 
använder fossila bränslen i olika processer behöver succesivt ställa om till fossilfri drift.  

Färdplanen utgör för SBMI en utmärkt kommunikationsplattform för de flesta av de frågor SBMI 
driver. Färdplanen följs upp vid samtliga styrelsemöten, och kommer att följa med och prägla 
SBMIs verksamhet inom klimat, energi och miljö under flera år framöver.  

SBMIs remissvar under 2019 
En viktig del av SBMIs arbete med att främja branschens förutsättningar i samhället består i att 
vara en relevant och kompetent remissinstans för de remisser som berör branschens 
verksamhet.  

SBMI är i en position där organisationen är välkänd hos relevanta myndigheter och på 
regeringskansliet. SBMI erhåller i stor utsträckning de remisser som är relevanta för vår bransch. 
De gånger vi har djupare kontakter kring frågor i samband med remisserna är det tydligt att SBMI 
betraktas som en seriös och kunnig aktör i branschen vars input är värda att beakta. Detta är en 
värdefull och eftersträvansvärd position och en förutsättning som är av stor nytta och värde för 
medlemmarna. Genom att alltid prioritera att bidra med genomarbetade, väl förankrade och 
kompetenta svar verkar vi för att bibehålla denna starka position som en gedigen remissinstans. 

  



Remisser: 
Under 2019 har SBMI svarat på följande remisser: 

SBMIs svar på remiss Fi2019/00431/S2 som avser höjd energiskatt och 
koldioxidskatt på bränslen vid viss användning 
svarsdatum: 2019-03-06 

Syftet med lagförslaget är att minska utsläppen av koldioxid för att därigenom bidra till en 
omställning till nettonollutsläpp till 2045. Den föreslagna åtgärden kan påskynda övergången 
från diesel till eldrift inom gruvindustriell verksamhet.  

SBMI instämmer i Finansdepartementets analys att branschen har en god möjlighet att föra över 
kostnader på konsumentledet. SBMIs bedömning är att detta kommer att ske, då marknaden för 
bergmaterial präglas av en stark regional begränsning. 

SBMI är kritiska till den korta remisstiden och den korta framförhållningen i förslaget. Med längre 
framförhållning och en mer varsam införandeprocess skulle förslaget ha bättre förutsättningar 
att uppnå avsedd verkan.  

Miljöskatteväxlingen ska inte ske på bekostnad av minskad konkurrenskraft för den svenska indu-
strin! 

SBMIs svar på Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande SOU 
2019:13: Världens utmaning – världens möjlighet 
svarsdatum: 2019-06-20 

SBMI anser att delegationens bedömningar gällande näringslivets roll i genomförandet är bra, 
och i detta skede tämligen allmänt hållna. SBMI har för avsikt att fortsatt följa utvecklingen då 
målen bryts ner på en mer detaljerad nivå. Bland annat är det intressant för SBMI att följa vilka 
styrmedel som kommer att tillämpas och hur länsstyrelserna ser på sin uppgift i agenda 2030-
sammanhanget. 

• SBMI är i grunden positiva till Agenda 2030-arbetet och de globala hållbarhetsmålen. 
• SBMI har i dagsläget inga invändningar mot formuleringarna i delegationens slutbetänkande. 
• SBMI välkomnar Agenda 2030-delegationens ansats att sikta på ett integrerat arbetssätt och 

välkomnar delegationens förslag om dialog mellan näringslivet och regeringen. 

SBMIs svar på remiss från Trafikverket avseende Trafikverkets förslag till nya Krav- 
och Rådsdokument inom teknikområde Banöverbyggnad: 8. Makadamballast 
svarsdatum: 2019-08-02 

SBMI frågade om detta kravdokument (05:008 Banöverbyggnad Makadamballast) kommer vara 
gällande som upphandlingsdokument då denna ersätter TDOK 2014:0759 Makadamballast för 
järnväg. 

SBMI framförde även en rad kommentarer på en mycket detaljerad nivå och tog upp t ex 
referenser till andra tekniska dokument samt Europeiska standarder. 

  



SBMIs svar till Naturvårdsverket avseende regeringsuppdraget att utreda 
undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar 
avfall 
svarsdatum: 2019-09-24 

SBMI framförde mycket skarp kritik på detta förslag som NV presenterade. NV har tolkat 
uppdraget som att området där hanteringen ska ske (redan lokaliseringsprövade anläggningar) 
inte får tillföras mer föroreningar än vad som finns i marken naturligt. 

SBMI anser att denna tolkning är helt orimlig och gör uppdraget omöjligt. Med denna 
utgångspunkt kan vi inte bygga något i samhället, och än mindre återvinna något. Uppdraget 
måste utgå ifrån att hanteringen ska ske utan fara för människors hälsa och utan att skada 
miljön. 

SBMIs medlemmar ser en risk att de föreslagna generella nationella begränsningsvärdena 
riskerar att bli normgivande även vid platsspecifika bedömningar vilket skulle innebära betydligt 
försämrade möjligheterna till återvinning jämfört med idag. 

SBMI anser att förslaget i sin nuvarande form inte ska fastställas! 

SBMIs svar till Kulturdepartementet avseende utkast till lagrådsremiss ”En 
konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket”, diarienummer 
Ku2019/01308/RS. 
svarsdatum: 2019-09-30 

• Lagförslaget skapar en oklarhet rörande samrådsförfarandet/konsultationsförfarandet i 
miljöprövningsärendena enligt Miljöbalken. 

• För att undvika oklarheter och redundanta dubbelregleringar föreslår SBMI att åtgärder som 
omfattas av lagar med en uttalad samrådsplikt inte ska omfattas av ”Lag om konsultation i frågor 
som rör det samiska folket”. 

• Tydliggörs detta undantag för åtgärder som omfattas av lagar med en uttalad samrådsplikt 
undviks dubbelreglering utan att syftet med lagen tas bort. 

SBMIs svar till Naturvårdsverket om uppdaterade tidsbegränsade 
miljöbalkstillstånd 
svarsdatum: 2019-10-14 

SBMIs medlemmar är starkt negativa till en mer restriktiv tidsbegränsning av branschens 
miljötillstånd. Tvärtom ser vi en betydande miljönytta med längre tillstånd i 
bergmaterialindustrin.  

• Med långa tillstånd kan fler genomföra viktiga klimatinvesteringar. 
• Rimlig tillståndstid för en bergtäkt bör vara minst ca. 25-30 år. 
• Offensiva upphandlingar bör driva utvecklingen snarare än begränsande tillståndsvillkor. 
• Kortare tillståndstider kan inte motiveras med dagens omfattande tillståndsprocess. 
• Kortare tillståndstider skulle ge ökad administrationsbörda utan miljönytta. 

SBMIs svar till Naturvårdsverket avseende remissen:  Vägledning om 2 kap. 
miljöbalken 
svarsdatum: 2019-11-01 

• I grunden är SBMI positiva till tydlig och klargörande myndighetsvägledning då detta i 
fungerande fall leder till mer homogen rättstillämpning med förutsägbara ställningstaganden och 
ökad rättssäkerhet. 



• Denna vägledning gör anspråk på att tolka miljöbalken enligt formen ”Naturvårdsverket anser 
att…”. Detta är inte en form av tydlig och klargörande vägledning som ökar rättssäkerheten, utan 
en partsinlaga bidrar till att öka omfattningen av tillståndsprocessens administrativa arbete. 

• SBMIs medlemmar lägger löpande stora resurser på att hålla sig uppdaterade kring senaste 
rättspraxis i miljötillståndsprocessen. I den föreslagna vägledningen finns många hänvisningar till 
domar och praxis. Detta gör att vägledningen åldras och riskerar bli irrelevant när nya 
vägledande domar kommer. 

• SBMI ser en risk att vägledningen genererar ytterligare administrativa pålagor utan miljönytta. 

SBMIs svar till Naturvårdsverket angående regeringsuppdraget att utreda 
undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar 
avfall, efter samrådsmöte 26/11 2019. 
svarsdatum: 2019-11-29 

• Generellt är de kvalitetskrav NV angett alltför låga för att motsvara syftet med uppdraget. En 
betydande justering av kvalitetskraven skulle kunna medföra att fler material omfattas av 
regelverket, och att regelverket tillför förbättrade möjligheter till återvinning. 

• De tidsgränser som anges för ”Tillfällig lagring av avfall” (12 månader) är alltför kort. För att 
kunna balansera mellan uppkomst och avsättning av material behöver det finnas möjligheter att 
lagra lägre tider. 

• Det är positivt att NV vill undanta ”naturlig jord och berg” från kraven. Men för att tydliggöra 
vilka material som omfattas behöver NV förtydliga vad som omfattas av begreppet ”naturlig jord 
och berg”.  

• Asfalt i Kategori A som har fri återanvändning får enligt NV förslag endast hålla 10 ppm PAH 
vilket innebär att all asfalt som någon gång blandats upp med returasfalt med största sannolikhet 
inte kan återanvändas inom ramarna för det allmänna regelverket. SBMI föreslår att detta ändras 
till 70. 

• SBMIs medlemmar ser en risk att de föreslagna generella nationella begränsningsvärdena blir 
normgivande även vid platsspecifika bedömningar vilket skulle innebära betydligt försämrade 
möjligheterna till återvinning jämfört med idag. 
  

Genomförande av reviderade EU-direktiv gällande avfallsområdet / Rättsliga 
förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för 
spårbarhet av farligt avfall. 
svarsdatum: 2020-01-07 

• SBMI är positiva till att avfallsdirektivet reviderats utifrån avsikten att förbättra förutsättningarna 
för cirkulära materialflöden och en cirkulär ekonomi, och att införandet uttrycker ett skifte från 
materialutnyttjande till materialåtervinning. 

• SBMI är mycket positiva till att det reviderade direktivet innehåller en möjlighet för Regeringen 
eller den myndighet som Regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om när avfall upphör 
vara avfall! 

• SBMI har under många år påtalat behovet av End-of-Waste-kriterier för återvunna 
ballastmaterial, och anser att denna möjlighet att meddela kriterier för när avfall upphör vara 
avfall är ett utmärkt första steg. Det är viktigt att skyndsamt driva på processen för att sådana 
kriterier verkligen utformas och används. 

• SBMI vill betona vikten av att kriterier för när avfall upphör vara avfall tas fram i nära samarbete 
med branschen, och med en tydligt uttryckt ambition om att öka återvinningen. 

• SBMI anser att grundidén med det digitala avfallsregistret är god och en nödvändig åtgärd, men 
att förslaget i sin nuvarande utformning riskerar att innebära en överimplementering. 



Temaområde 2: Medverkan och samverkan 
  

 
Mål: SBMI ska vara en aktiv och kompetent deltagare i för branschen relevanta forum. 

Syftet med SBMIs medverkan är att öka medlemsföretagens handlingsutrymme, samt att vårda 
föreningens och därmed branschens anseende hos samhällets beslutsfattare och berörd 
allmänhet. 

Trovärdig, väl förankrad och kompetent aktör 
SBMI har en god utgångsposition i kontakten med myndigheter, där man är känd som en positiv, 
kompetent och konstruktiv part. Denna position är resultatet av ett långvarigt och långsiktigt väl 
fungerande arbete med remissvar, myndighetskontakter och samverkan med medlemmar. 
Denna förutsättning är mycket viktig att vårda och utveckla och det är högt prioriterat i SBMIs 
verksamhet att i alla kontakter med myndigheter framstå som gedigna, konstruktiva och 
kompetenta. SBMI arbetar aktivt med att vårda denna position som kompetent, seriös och 
trovärdig aktör genom att aktivt ställa upp med kvalificerad och genomarbetad input i 
remissförfaranden, genom att medverka i arbeten där vår input efterfrågas, samt att aktivt förse 
relevanta aktörer kring vår bransch med gedigna underlag. 

Under 2019 har SBMI utökat sitt deltagande i referensgrupper och samverkansgrupper inom 
Svenskt Näringsliv. Främst har den samverkan som SBMI prioriterat att medverka i fokuserat på 
klimat och energi, miljö, och arbetsmiljö. 

Under 2019 har SBMI deltagit i följande samverkansfora: 

• Svenskt Näringslivs styrelse 
• SGU samhällsbyggnadsråd 
• Naturvårdsverkets referensgrupp för handboken för avfall vid anläggningsarbeten 
• Naturvårdsverkets referensgrupp för uppdraget om undantag från tillståndsplikt 
• Svenskt Näringslivs referensgrupp miljö 
• Svenskt Näringslivs referensgrupp klimat och energi 
• Svenskt Näringslivs referensgrupp juridik 
• Ballastindustrins kvalitetsråd 
• Nordcert AB 
• Nordcerts tekniska råd ballast 
• Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling 
• Styrelsen Geologins dag 
• Svenska Bergteknikföreningen 



• Styrelsen UEPG 
• UEPG:s Miljö-, Arbetsmiljö och Tekniska kommittéer 
• MinBas styrelse 
• Standardiseringskommittén SIS/TK 187 Ballast 
• Bergsskolans styrelse i Filipstad  

SBMIS utskott 
Utskotten är styrelsens förlängning, och de fora där frågorna diskuteras djupare, och 
omfattningen och bredden av frågorna kan tonas ned till förmån för att bottna i diskussionerna. 
SBMIs utskott och arbetsgrupper är de fora där remissvar bearbetas, handböcker tas fram, och 
där de flesta av föreningens konkreta projekt produceras och drivs. SBMI har tre utskott: 
Krossutskottet, Samhällsutskottet och Arbetsmiljöutskottet. Utöver detta finns en rad 
arbetsgrupper med längre eller kortare uppdrag. Här nedan beskrivs verksamheten i några av 
SBMIs utskott och arbetsgrupper: 

Krossutskottet 
Arbetet med framtagandet av färdplan för fossilfri  konkurrenskraft har dominerat 
Krossutskottets arbete 2019. 

Förnybara bränslen såsom RME och HVO är redan dyra och kommer förbli dyra. Övergång till 
elektrifierad drift av maskiner och fordon blir därför en viktig åtgärd för fossilfrihet.  

Även mindre täkter måste elektrifieras men idag finns flera hinder för det: 

- Elektrifiering innebär en relativt tung investering i transformatorer med mera. Täktens totala 
intäkter är för små för att en stor investering ska bli lönsam. Men om man kan utnyttja 
investeringen under längre tid på året och i fler bergtäkter, så blir lönsamheten bättre. Med en 
modulär och flyttbar elanläggning möjliggörs det.  

- Höga anslutningsavgifter kostar mycket året om – nätägaren betraktar täkten som en ”normal-
kund” med elbehov under årets alla månader. Men SBMI vill försöka förhandla fram nya 
avtalsformer som kan öppna för billigare anslutning till elnätet under andra tider än höglasttid på 
vintern. Helst ska ingen abonnemangsavgift utgå under de tider då ingen produktion pågår. 
Sådana avtal kan även öppna för leveranser i delar av Sverige där nätkapaciteten är begränsad 
vintertid.  

Cirka 60 procent av täkters energianvändning avser interna transporter i täkt. De flesta täkter 
använder hjullastare för att transportera och lagerlägga bergmaterial. Med mobila eldrivna 
bandtransportörer och stackläggare kan stora besparingar göras, när el finns tillgängligt.  

SBMI fick i december 2019 stöd från SBUF för att studera tekniska och ekonomiska 
förutsättningar för mobil elektrifiering av mindre täkter. 

Samhällsutskottet 
Samhällsutskottet har under 2019 varit mycket aktiva i framtagandet av färdplanen för fossilfri 
konkurrenskraft, men till skillnad från Krossutskottet som fokuserat på maskin- och 
processrelaterade frågor så har SU sett färdplanen utifrån ett regelperspektiv. En stor del av 
färdplansarbetet har bestått i att identifiera hinder för omställning till fossilfri drift, och utifrån 
detta identifiera hur dessa hinder ska röjas för att främja en snabbare klimatomställning. En stor 
del av Samhällsutskottets arbete går ut på just detta, att identifiera vilka hinder för en positiv 
branschutveckling som finns, och föreslå hur dessa kan röjas. Under 2019 har Samhällsutskottet 
bland mycket annat diskuterat regelverket för återvinning, länsstyrelsernas modell för att 
bestämma storleken på den ekonomiska säkerheten för efterbearbetning, behovet av reformer i 
miljölagstiftningen, förutsättningar för täkttillstånd i olika regioner,  samt möjligheten att ta fram 
en branschgemensam hållbarhetscertifiering.  



Samhällsutskottet diskuterar löpande senaste rättspraxis inom bergmaterialrelaterade frågor. 
Det ger branschen möjlighet att identifiera både regionala skillnader i tillämpning, och generella 
trender och tendenser i rättstillämpningen, och det ger branschen en möjlighet att agera 
konstruktivt för att påverka rättspraxis i den riktning branschen önskar. 

SBMIs Spränggrupp 
SBMIs kansli började 2009, med hjälp av kunniga medlemmar, sammanställa viktig kunskap om 
sprängning i en skrift ”Sprängning i bergtäkter”, med målgrupp platschefer och andra beställare. 

Sent år 2014 bildades SBMIs Spränggrupp med fyra medlemmar som omarbetade skriften och 
skapade en ny bra skrift ”Råd inför och efter sprängning i bergtäkter”. Den presenterades våren 
2016 på branschdagen och den ligger på SBMIs hemsida. 

Därefter fanns inte så mycket att tillägga och gruppen blev inaktiv. Men för ett år sedan ville 
styrelsen se en förnyad spränggrupp och nu har en ny grupp formerats med representanter för 
NCC, Skanska, Swerock, Svevia och Jehander samt BEF, Bergsprängningsentreprenörernas 
förening. 

På agendan för den nya gruppen står främst att ta fram material i frågor som inte behandlades i 
den förra skriften, t ex skrotning av farligt berg längs pallkanten och dolhantering. 

Gruppen blir även ett kompetenscentrum i sprängfrågor – t ex när regeringen önskar samråd i 
arbetet med att förebygga att kriminella gäng utför sprängningar i olika bostadsområden. Frågan 
berör mer bygg- och anläggningssidan, men det är en styrka för SBMI att vi nu har en 
expertgrupp som kan medverka när inrikesminister Damberg kallar till möte.  

Några nya frågor kommer 2020 att utvecklas av gruppen, som även välkomnar 
sprängentreprenörer att medverka. Olika roller kan ge olika infallsvinkel på problem och risker.  

Arbetsgrupp Högskolekontakter 
Alla de stora medlemsföretagen är aktiva mot högskolan och alla upplever svårigheter att synas 
när man samverkar med andra delar av det egna företaget: bergmaterial blir osynligt vid sidan 
om t ex husbyggare och vägbyggare. Alla från bergmaterialsidan menar att det inte ger något att 
stå i samma monter som ”populärare” verksamheter under högskolemässor. 
Därför vill alla de fem stora medlemsföretagen samverka under SBMIs ledning i en egen monter i 
framtida högskolemässor. Företagen samverkar redan nu inom Svensk Betong på högskoledagar. 
Främst är intresset riktat mot 3-årig utbildning till högskoleingenjör vid Samhällsbyggnadsteknisk 
linje, men även 2-årig YH-utbildning kan vara av intresse.  
Under 2019 har högskoledagar vid Chalmers och KTH besökts och några relativt nyanställda 
medarbetare medverkar i filmade intervjuer som ligger på SBMIs hemsida. Ett 
utbildningsmaterial om bergmaterialanvändning har färdigställts. Planen inför 2020/21 är att 
delta i några högskoledagar med egen monter och att fortsätta utveckla lämpligt 
presentationsmaterial. 

  



Temaområde 3: Kurser, information och kompetensutveckling 
  

 
Mål: SBMI ska bidra till kompetensutveckling hos medlemsföretagen. SBMI ska stärka 
medlemmars grundkompetens via kurser samt ge en kontinuerlig fortbildning via branschdagar, 
hemsidan och Stenkoll. 

Kursverksamheten upplevs som en värdefull och viktig fördel för många av SBMIs medlemmar. 
Kurserna har en konstant hög beläggning och det är en stor bredd av medlemmar nyttjar 
kurserna, både de mindre medlemsföretagen och de allra största. Därför prioriterar SBMI arbetet 
med att utveckla kurserna och bibehålla en hög nivå på kurserna. 

Genomförda kurser under 2019 
SBMI har under 2019 genomfört sex olika kurser. Kurserna erbjuds exklusivt till SBMIs 
medlemmar. Även myndighetsrepresentanter har tillträde till kurserna. Samtliga kurser har 
genomförts med mycket goda utvärderingsresultat och det är tydligt att många medlemmar 
upplever möjligheten att gå SBMIs kurser som en viktig del av medlemskapet. Under 2018 togs 
en kurs om CE-märkning fram för att verka för en säker arbetsmiljö i branschen. Kursen var 
populär och genomfördes fem gånger under 2018. Då Arbetsmiljöverkets drive upphörde under 
2018 försvann efterfrågan och en sista kurs genomfördes i januari 2019. 

• Grundkurs Bergmaterialindustrin  två tillfällen: mars och november 

• Produktion    ett tillfälle i januari 

• Ansvarig Driftsledare   uppdelade på två tillfällen i februari 

• Produktkunskap, kvalitetssäkring & EN-standarder ett tillfälle i november 

• Maskinsäkerhet & CE              ett tillfälle i januari. 

  



Temaområde 4: Arbetsmiljö 
  

 
Mål: SBMI ska främja god arbetsmiljö i bergtäkterna. SBMI ska verka för att produktionen blir 
säker och driftsäker, kvalitetssäkra produkter samt medverka till att tekniska regler och 
standarder blir funktionella och implementeras. 

Arbetsmiljöutskottet 
Ett omfattande och gediget material om arbetsmiljö finns på SBMIs hemsida och nytt material 
tillkommer varje år t ex ergonomi, medicinska kontroller, trycksatta anordningar, 
kemikaliehantering och organisation av arbetsmiljöarbetet.  

Tiden är nu mogen att samla allt detta material i en Handbok Säker täkt. I handboken samlas 
även annat material som främjar säkerhet och hälsa – t ex ”Råd inför och efter Sprängning” och 
SBMIs krav på Säkra Maskiner.  

Olika modeller för layout har diskuterats och slutligen valde Arbetsmiljöutskottet att handboken 
ska efterlikna Swerocks hemsida då den är lättöverskådlig och har visat sig fungera väl. 

Förutom ämnesspecifika kapitel ska handboken på sikt även t ex ge råd för utbildning av nya 
arbetare och tjänstemän, ha checklistor för genomgång med inhyrda UE och ge andra råd som 
hänvisar till olika kapitel i handboken.  

Handboken ska även samverka med andra kunskapskällor: 

- När det redan finns bra material hos t ex Prevent kan handboken kort beskriva problem och 
lägga in en länk till deras hemsida, utan att gå in på det som står där –   dvs hur man löser 
problemet.  

- Vissa frågor kan vara så komplicerade att sätta sig in i att handboken ger förslag på en kurs i 
ämnet – utan att ge djup kunskap i det komplicerade ämnet.   

Arbetsmiljöverkets inspektioner 
Under 2018 ökade frekvensen av Arbetsmiljöverkets inspektioner av maskiner i täkter avseende 
säkerhet och uppfyllande av Maskindirektivets krav. SBMIs medlemmar efterfrågade i samband 
med detta vägledning i dessa frågor. SBMI tog då fram en filmad e-learning för UE och egna 
reparatörer som förklarar problematiken att själv svetsa, ändra och dra om el i maskiner. Under 
2019 har Arbetsmiljöverket minskat inspektionsverksamheten, men utbildningsaktiviteterna har 
fortsatt, även om en stor del av branschens efterfrågan på kunskap inom CE-märkning och 
Maskindirektivet stillades under 2018. 



Temaområde 5: Klimat, energi och miljö 
  

 
Mål: SBMI ska verka för att aktivt bistå branschen i utvecklingen mot en fossilfri, cirkulär, 
energieffektiv och miljöanpassad produktion av bergmaterial. 

Under 2019 har fokus på miljö och klimat ökat i branschen och hela samhället. Det har lett till att 
även SBMI fått ett ökat fokus på klimatfrågan. En stor andel av föredragen vid branschdagarna, 
artiklarna i Stenkoll och diskussionerna i utskotten ar fokuserat på klimatrelaterade ämnen. 

Färdplan fossilfri konkurrenskraft 
Framtagandet av färdplanen för fossilfrihet har gett SBMI en ökad tydlighet kring hur föreningen 
ska arbeta med klimat, energi och miljö. Utifrån den nulägesanalys som gjordes inom ramarna 
för färdplanen är det tydligt att krav på omställning till eldrift och krav på ökad användning av 
fossilfria drivmedel som t ex HVO100 kommer att komma i en ökande takt. 

Framtagandet av färdplanen har gett oss en utmärkt karta att utgå ifrån. Överlämnandet av 
färdplanen till regeringen var ett startskott för arbetet med att genomföra planen. 

Sedan överlämningen har ett flertal projekt startats som syftar till att genomföra planen, och 
ytterligare en rad projekt kommer att följa. Några av de projekt som SBMI deltar i på olika sätt 
som syftar till klimatomställningen är: EPD-Berg, Smart elektrifiering av mindre täkter, tystare 
tätortsnära krossning, Elektrifiering av tätorternas masstransporter, Stöd för anmälan av 
återvinning av avfall i konstruktioner. Flera av dessa projekt har startat sent under 2019 och 
kommer att fortsätta under kommande år. 

Klimatsmarta maskiner 
En arbetsgrupp inom Krossutskottet har arbetat med att identifiera de närliggande lösningarna 
som finns inom räckhåll för många i branschen idag och försökt utröna hur SBMI kan bidra till att 
hjälpa flera att ”plocka de lågt hängande frukterna” i klimatomställningen så snart som möjligt. 

Krossutskottet arbetar aktivt med att driva på tillverkare för utveckling av klimatsmartare 
maskiner. SBMI har en viktig roll i detta arbete som en plattform för demonstratorer i branschen. 
En annan viktig del av arbetet är effektiv samverkan kring utveckling av framtidens maskiner. 
Genom att diskutera branschens krav med olika maskinleverantörer möjliggörs en effektivare 
utvecklingsprocess där varje tillverkare får en tydligare bild av branschens framtida behov. Ett av 
de teman som diskuterades mycket inom ramarna för färdplanen för fossilfri konkurrenskraft var 
"utveckla tillsammans" som framgångsrecept.  

  



Temaområde 6: Omvärldsbevakning, framtidsspaning, forskning 
och utveckling 

  

 
Mål: SBMI ska aktivt bevaka trender i branschen, samhället och omvärlden som kan vara av 
betydelse för branschen, och vara en neutral plattform för branschgemensamma 
framtidsdiskussioner. SBMI ska vara en neutral plattform för demonstratorer för framtidens 
lösningar. 

Utvecklingsprojekt i branschen 
SBMI håller regelbunden kontakt med lärosäten, universitet, högskolor, forskningsinstitut och 
forskningsfinansiärer för att på ett effektivt sätt kunna bidra med kunskaper om vilka utlysningar 
som är aktuella, vilka som är de hetaste trenderna och hur branschen kan ta till sig detta. 

SBMI har under 2019 deltagit vid branschmässor, seminarier och branschdagar med andra 
relevanta branschföreningar. 

SBMI har begränsade resurser till att delta i konkreta utvecklingsprojekt i branschen, men i vissa 
branschstrategiska projekt deltar SBMI i styrgrupper eller referensgrupper. I dessa fall har SBMI 
ofta en informationsförmedlande roll, där vi kan sprida information om projektet i branschen 
främst genom Stenkoll och branschdagar, men även genom att förmedla kontakter till specifika 
medlemmar.  

Att lära av andra branscher 
Ett återkommande inslag vid SBMIs branschdagar är ”att finna goda exempel och förebilder i 
andra branscher”. Både i frågan om systematiskt arbetsmiljöarbete, klimatarbete och 
energieffektivisering finns mycket inspiration att få ifrån närbesläktade branscher som har delvis 
liknande förutsättningar som bergmaterialindustrin. Ett exempel som lyftes vid höstens 
branschdag 2019 var Gruvdialogen, som är ett utmärkt exempel på hur gruvbranschen etablerat 
ett samarbete om miljötillståndsprocessen för gruvverksamhet. I dialogen deltar företrädare för 
näringslivet genom branschorganisationen SveMin, LKAB och Boliden, samt för myndigheter 
genom Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och SGU. 

  



Temaområde 7: Medlemsvård, administration och 
medlemsrekrytering 
  

 
Mål: Stärka medlemsnyttan och insikten vad SBMI erbjuder, ge god medlemsservice, locka fler 
att bli medlemmar. 

SBMIs medlemsantal har succesivt ökat de senaste åren. Det finns en positiv stämning och en 
positiv konjunktur i branschen och det finns en positiv trend bland medlemmarna. 

Löpande strävar SBMI efter att tillhandahålla relevanta skrifter och dokument till medlemmarna 
via webbsidan, eller genom att de går att beställa. Ambitionen är att ha en god bild av vad 
behovet hos medlemmarna är och vara en förlängd arm för företagens egen omvärldsbevakning. 

SBMI arbetar löpande med att kommunicera den medlemsnytta som produceras till 
medlemmarna via olika kanaler. De viktigaste kanalerna är branschdagarna, Stenkoll och 
hemsidan. Under året har även en LinkedIn-sida etablerats och under kommande år strävar vi 
efter att öka frekvensen av inlägg som når ut till medlemmarna via interaktiva media. 

Under 2019 har SBMI fått 12 nya medlemmar. Att nya medlemmar på eget initiativ lyckas hitta 
SBMI och finna en vilja att vara med är ett tecken på att SBMI har ett starkt varumärke i 
branschen och att medlemmarna tipsar varandra om nyttan med ett medlemskap. SBMI växer 
genom att skapa nytta för branschen. 


