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SAMMANFATTNING 

Denna rapport utgör en delredovisning av regeringsuppdraget att lämna ett förslag till hur ett 
system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadberg etc. kan utformas 
(N2013/4153/FIN). Med entreprenadberg menas produktion av ballastmaterial med mobila 
krossar i icke-tillståndspliktiga täkter eller från bergmaterial som uppkommer vid väg- och 
tunnelbyggen samt från genomförande av detaljplan.  

Projektet ska syfta till ett hållbart nyttande av mineralresurser och ökad resurseffektivitet. Målet är 
att få mer fullständiga produktionsuppgifter om ballast genom att möjliggöra insamling av 
uppgifter om entreprenadberg, men även restberg och gråberg. När anmälningsplikten1 upphörde 
2009 beräknas att bortfallet i produktionsstatistiken blev ca 10 miljoner ton jämfört med 
totalmängden 80 miljoner.  

                                                 
1 En anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter är anmälningspliktig 1) inom 
område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2) utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod, enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 1 kap. 10 §. 
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Under hösten 2014 genomförde SGU en enkätundersökning inom ramen för regeringsuppdraget 
som riktade sig till länsstyrelser, kommuner, krossentreprenörer, ballastbolag/byggentreprenörer 
och gruvbolag. Syftet med enkätundersökningen var att få in underlag för bedömning av vilket 
system som bör användas för insamling, vilka produktionsuppgifter som bör samlas in, vem som 
bör lämna uppgifterna, vem som bör bevaka att uppgifterna lämnas in samt att utreda hur stora 
mängder ballast som inte rapporteras in idag.  

Resultaten från enkätundersökningen användes som underlag vid diskussioner mellan SGU, 
Naturvårdsverket och representanter från länsstyrelserna i Jönköping och Dalarna som sitter med 
i förvaltningen av Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Under diskussionerna kom vi fram 
till tre inriktningar att utreda vidare för att få en mer komplett produktionsstatistik av ballast:  

 Täkter som tar in entreprenadberg anger mängden entreprenadberg som levererats ut från 
täkten när de lämnar miljörapport. 

 Trafikverket samlar in statistik från sina projekt och lämnar uppgifterna till SGU. 

 Lyfta behoven av masshanteringsterminaler regionalt dit överskott levereras.  

De tre inriktningarna utreds och utvecklas var och en för sig och resultaten från utredningarna 
kommer att redovisas i slutrapportering till Näringsdepartementet den 15 december 2015.  

SYFTE OCH ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR  

I Sveriges mineralstrategi uttrycks att en förbättrad statistik för produktion av ballast inklusive 
entreprenadberg kan bidra till ett bättre underlag för fysisk planering samt en förbättrad 
uppföljning av målet om minskad användning av naturgrus. SGU har därför i regeringsbeslut fått 
uppdraget att ta fram ett förslag på hur ett system för att samla in och ta emot 
produktionsuppgifter för entreprenadberg kan utformas.  

Inom projektet har en enkätundersökning utförts med syfte att få kunskap som leder till 
förbättrad insamling av produktionsuppgifter av ballast. 

Resultaten från enkätundersökningen utgör ett underlag för bedömningen av:  

 vilket system som bör användas för rapportering av produktionsuppgifter från 
anmälningspliktiga krossar  

 vilka produktionsuppgifter som bör samlas in och när 

 vem som bör lämna in uppgifter 

 vem som bör bevaka att uppgifterna lämnas in 

 ej rapporterad ballastproduktion 

PROBLEMSTÄLLNING  

Rapportering av produktionsuppgifter från tillståndsgivna täkter sker sedan 2010 digitalt via 
Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). I SMP saknas dock möjligheten att rapportera 
hantering av massor med ett annat ursprung än från täkter, t.ex. entreprenadberg eller gråberg 
som används som ballast.  

I tidigare lagstiftning omfattades både tillståndsgivna täkter2 och anmälningspliktiga krossar3 av 
krav på rapportering. Det fanns dock möjlighet för länsstyrelserna att undanta de 

                                                 
2 Brytning av berg och jordarter primärt för att nyttiggöra materialet. Gäller även för brytning i gamla upplag som 
blivit ett bestående inslag i naturmiljön, eller som lagt enligt en vattendom.  
3 Anmälningspliktig anläggning för sortering och krossning 
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anmälningspliktiga krossarna från rapportering om det inte fanns behov av underlaget vilket 
medförde att uppgifterna inte var kompletta. Enligt nuvarande lagstiftning är rapportering 
obligatorisk för tillståndspliktig verksamhet och länsstyrelsen ges möjlighet att begära in uppgifter 
från anmälningspliktiga verksamheter.  

Förändringen i lagstiftningen har inneburit att det sedan 2009 saknas uppgifter om mängden 
entreprenadberg. Bortfallet i produktionsstatistiken blev ca 10 miljoner ton när den nuvarande 
lagstiftningen började gälla. Sammantaget finns det i nuläget en underrapportering av 
produktionen av ballast i Sverige. Det finns skäl att anta att denna underrapportering är 
omfattande eftersom nuvarande starka byggkonjunktur inte syns i statistiken över 
ballastproduktionen.  

En utgångspunkt för enkätundersökningen var att undersöka möjligheten att återinföra en årlig 
rapportering av produktionsuppgifter från anmälningspliktiga krossar och från 
verksamhetsutövare som bryter material som kan användas till ballast, via t.ex. SMP.  

BAKGRUND 

Inför projektets delrapportering till Näringsdepartementet den 28 mars 2014 samrådde SGU om 
uppdraget, bl.a. vid täkthandläggarträffar, i SGUs Bergmaterialråd, vid möte med Sveriges 
Bergmaterialindustri (SBMI), samt med en referensgrupp bestående av branschen och 
myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå. Synpunkter från dessa samråd låg som 
grund för enkätundersökningen.  

Vilka uppgifter ska samlas in? 

I enkätundersökningen som SGU utförde hösten 2014 har det bl.a. utretts vad branschen anser 
om SGUs förslag om att uppdraget ska omfatta uppgifter om produktion från anmälningspliktiga 
anläggningar för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter. I 
regeringsbeslutet omnämns behov av uppgifter om produktion av entreprenadberg från olika 
infrastrukturprojekt och entreprenadprojekt samt restberg från s.k. blockstensbrytning etc. SGU 
bedömer att det är viktigt att även gråberg omfattas av rapporteringen.  

Det förekommer olika åsikter om huruvida rapporteringen från anmälningspliktiga krossar enbart 
ska omfatta leveranser av material, dvs. överskottsmassor som säljs vidare, eller om även material 
som uppstår och återanvänds inom samma projekt, t.ex. vid ett vägbygge, ska rapporteras. Vissa 
anser att massbalans redan eftersträvas inom exempelvis vägprojekt och ifrågasätter därför behovet 
av uppgifter om de mängder som uppkommer och sedan används inom ett och samma projekt. 
Ur ett nationalekonomiskt perspektiv kan det däremot finnas ett intresse av att redovisa all 
användning av ballast. Användningsområdet för materialet är dock en uppgift som kan vara svår 
att få fram. 

Gråberg från gruvor 
SGU bedömer att det är viktigt att även gråberg, som utgör en restprodukt i samband med 
gruvbrytning, omfattas av rapportering. I dagsläget lämnar gruvorna i Sverige frivilligt uppgifter 
om uttagen mängd gråberg till SGU. Däremot saknas information om vad gråberget används till. 
Boverket anser att det kan vara lämpligt att kontakta berörda kommuner och länsstyrelser och 
ballastföretag i gruvregionerna om hur de ser på behovet av statistik som rör den mängd gråberg 
som krossas och vad den används till. 
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Bergupplag från blockstensbrytning etc. 
Vid nyttiggörande av historiska upplag från blockstensbrytning, kraftverksbyggen etc., som blivit 
bestående inslag i naturmiljön eller har utformats enligt vattendom, har verksamhetsutövaren 
skyldighet att genom tillståndsplikt redovisa utbrutet och levererat material i SMP. Länsstyrelsens 
handläggning av brytning i historiska upplag som inte blivit ett bestående inslag i naturmiljön 
(enligt 12 kap. 6 § miljöbalken) och kommunens hantering av krossning av detta material har 
utretts i enkäten. 

Pågående täktverksamhet 
Om länsstyrelsen inte begär att ansökan om fortsatt och utvidgad täktverksamhet ska omfatta 
utbrutet, obearbetat och bearbetat material, kommer dessa mängder inte att registreras i SMP. 
Länsstyrelsernas policy i denna fråga har undersökts i enkäten. 

Länsstyrelsernas handläggning av överskottsupplag från pågående täktverksamhet, som inte 
krossas till ballastmaterial inom tre år efter att de uppstått, undersöks i enkäten. 

Upplag vid avslutat täktverksamhet 
Om tillsynsmyndigheten godkänner efterbehandling av en kommersiell täkt där det finns kvar 
bearbetade upplag, kommer dessa mängder inte att registreras i SMP. Tillsynsmyndigheternas 
policy om hur stora upplag som får lämnas vid godkänd efterbehandling har undersökts i 
enkäten. 

MATERIAL, METOD OCH AVGRÄNSNINGAR  

Som en del i utredningsarbetet i regeringsuppdraget genomförde SGU en enkätundersökning 
under den senare delen av september till slutet av november 2014. Enkäten skickades ut digitalt 
via e-post och tre påminnelser skickades ut till de som inte svarat. Länsstyrelserna mottog en 
ytterligare påminnelse under länsstyrelsernas täkthandläggarträff som hölls på SGU i oktober 
2014. Krossentreprenörerna och ballastbolag fick en påminnelse genom ett telefonsamtal med 
möjlighet till telefonintervju eller att motta enkäten på nytt och fylla i.  

Med enkätfrågorna bifogades ett dokument med bakgrund och syfte samt länk till projektets 
tidigare delrapport. Frågorna utformades med stöd av tidigare diskussioner och inkommande 
synpunkter från delrapporten som projektet publicerade i mars 2014. Till samtliga frågor har det 
funnits möjlighet att kommentera i fritext.  

När enkätundersökningen var klar sammanställdes svaren och användes som underlag vid ett 
möte på Naturvårdsverket (NV) mellan SGU, NV och representanter från länsstyrelserna i 
Jönköping och Dalarna som arbetar med att förvalta SMP.  

Respondenter  

För att få mer allsidiga svar på enkätfrågorna har fem olika typer av berörda aktörer valts ut: 
Verksamhetsutövare/Uppdragsgivare/Beställare, Krossentreprenörer, Gruvbolag, Kommuner och 
Länsstyrelser. Aktörerna har fått olika enkäter med frågor relaterade till deras verksamhet. Alla 
länsstyrelser har mottagit en enkät, liksom alla gruvbolag med aktiv gruvdrift. Urvalet av 
kommuner har gjorts för att omfatta sådana som berörs av entreprenadberg (genom större 
byggprojekt), gråberg från gruvor, historiska upplag, och kommuner som är tillsynsmyndighet av 
täktverksamhet. Urvalet av kommuner har även gjorts för att få en geografisk spridning. Urval av 
verksamhetsutövare/uppdragsgivare har gjorts genom att välja de som bedriver verksamhet i stora 
delar av landet, samt de större bolagen som anlitar krossentreprenörer. Urvalet av 
krossentreprenörer har dels gjorts genom att välja fem stycken som de stora bolagen anlitar och 
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fem stycken som de mindre bolagen anlitar, dels genom att eftersträva en geografisk spridning i 
urvalet.  

RESULTAT  

Enkäten skickades ut till samtliga länsstyrelser, 39 kommuner, 6 ballastbolag/byggbolag, 10 
krossföretag och samtliga aktiva gruvbolag. Av dessa 84 mottagare har 55 svarat, varav samtliga 
gruvbolag och ballastbolag.  

Överlag anser de som svarat på enkäten att det är viktigt att samla in produktionsuppgifter från 
anmälningspliktiga krossar som för kommuner och länsstyrelser kan användas som 
beslutsunderlag till behovsbedömningar, i materialförsörjningsplaner, för att skydda 
naturgrustillgångar och för att få en helhetsbild av ballasttillgången i ett län. Några län och 
kommuner, både i storstads- och glesbygdsregioner, anser att det inte är viktigt med motiveringen 
att den administrativa bördan överstiger miljövinsten, att det inte finns något regionalt behov 
samt att det saknas resurser för att hantera detta.  

Ballastföretagen är mer positiva till en författningsändring om insamling av produktionsuppgifter 
från anmälningspliktiga krossar än krossentreprenörerna som svarat på enkäten. Branschen ställer 
sig negativa till att samla in uppgifter om den mängd som återanvänds inom byggprojekt medan 
länsstyrelserna ställer sig övervägande positiva. Trafikverket svarade att de har möjlighet att ta 
fram siffror på mängden som återanvänds i projekt. Dock finns inga rutiner för detta inom 
myndigheten idag.   

Länsstyrelserna och kommunerna anser att det är mest viktigt att produktionsuppgifter från 
byggprojekt (entreprenadberg) samlas in, men anser att det även är viktigt med uppgifter från 
gamla upplag, gråberg och husbehovstäkter. Behovet pekas ut som ett nationellt behov snarare än 
ett regionalt i vissa regioner. Ballastbolagen anger att gråberg från gruvor och material från 
byggprojekt är viktigast. De säger också att behov av produktionsuppgifter från historiska upplag 
och gråberg inte efterfrågas på en nationell nivå utan mer lokalt, beroende på att användningen 
begränsas av var de ligger geografiskt. 

Några av de ballastbolag vi pratat med som bedriver täktverksamhet framförde att det i deras 
tillstånd ingår att importera entreprenadberg från projekt. Det här materialet bearbetas och säljs 
sedan vidare som ballast. När täkten lämnar miljörapport är det inte säkert att de här mängderna 
från entreprenadberg som levereras ut anges i miljörapporten. Vissa anger totala leveranser och då 
ingår importerat material, vissa utelämnar helt den informationen och vissa noterar det i 
rapportens täktdel. Den informationen hamnar inte i den slutliga statistiken eftersom 
täktrapporten ligger som en pdf-fil per täkt – man måste alltså ladda ner och läsa igenom samtliga 
pdf-filer för att få den här informationen.  

Gruvbolagen ställer sig positiva till att rapportera in den mängd gråberg som används som ballast 
både inom gruvområdet och som levereras externt. De föredrar att man utvidgar SGUs enkät för 
bergverksstatistik istället för att åläggas skyldighet att rapportera via SMP. Några gruvbolag kunde 
inte tänka sig att rapportera den mängd som levereras externt på grund av att de idag inte har 
något externt material. Minst två gruvbolag har levererat material externt och ett av dessa anser att 
ballastbolaget som anlitas för krossning ska rapportera mängd och användningsområde.  

Olika förslag på vem som ska lämna uppgifter och vem som ska bevaka att uppgifterna lämnas 
har framkommit. Bland annat framgår att: 

 Länsstyrelser, kommuner och några ballastbolag anser att verksamhetsutövaren bör lämna 
in uppgifter och att tillsynsmyndigheten ska bevaka detta. 
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 Krossentreprenörerna och en majoritet av ballastbolagen anser att 
uppdragsgivaren/beställaren (t.ex. Trafikverket) bör lämna uppgifter eftersom de har ett 
samlat ansvar och för att undvika dubbelrapportering.  

På frågan om vilket system som ska användas för insamling av produktionsuppgifter är samliga 
eniga om att oavsett system ska det vara användarvänligt och inte skapa mer administration. Man 
ska inte heller behöva rapportera i flera system. Tre förslag har inkommit (presenteras i ordningen 
där den första har störst stöd av samtliga): 

 SMP – nyttja och utveckla befintliga system (förstahandsval hos samtliga förutom bland 
krossentreprenörer). 

 Ny e-tjänst för anmälan om krossning till kommunerna och rapportering av 
produktionsuppgifter (en majoritet av krossentreprenörer samt andrahandsval av resten). 

 En dörr in – ett förslag som utreds hos regeringen, där företag ska lämna obligatoriska 
uppgifter till myndigheter via en webbportal.  

Ett problem som uppstår med SMP är att det är kopplat till Miljöreda, som i sin tur är kopplad 
till enskilda anläggningar såsom täkter. En anmälningspliktig kross flyttar på sig mellan 
anläggningsarbeten och det är svårt att bygga upp ett register med samtliga krossar.  

Det förekommer att vissa mängder av ballastproduktion i tillståndsgivna täkter hamnar utanför 
produktionsstatistiken i SMP idag. Flera län uppger att utbrutet material från ett tidigare 
täkttillstånd inte ingår i en ansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet. En annan källa till 
bortfall av produktionsstatistik är de mängder som lämnas kvar när en täkt avslutas (max 1 ha får 
lämnas kvar). Det uppskattas att det inom 1 ha ryms ca 30 000 ton. 

Samtliga grupper som svarat på enkäten betonar även de stora mängder som idag krossas utan att 
någon anmälan om krossning behöver göras enligt nuvarande lagstiftning, och som då inte 
omfattas av anmälningsplikt. Det framgår bl.a. också i enkätsvaren att varken byggbolag eller 
krossföretag kan bedöma hur länge krossat material i byggprojekt ligger i upplag innan de 
levereras.  

SBMI anser att entreprenadberg är av stor betydelse för vårt samhällsbyggande. När man räknar 
på förbrukning per capita bör entreprenadberg inkluderas, men det syns inte i statistiken idag. 
Man anser att man bara ska kräva in uppgifter och ålägga företagen merarbete om detta kan 
motiveras av en större samhällsnytta än den uppoffring som krävs av företagarna. Nyfikenhet på 
hur Sverige ligger till jämfört med andra länder är inte skäl nog att skapa ökad administration och 
tillsyn. Man anser även att endast volymer av entreprenadberg som är avsatt på marknaden (alltså 
inte det som återanvänds inom ett projekt) och har betydelse för regionens materialförsörjning 
ska ingå i produktionsstatistiken. 

SBMI föreslår att det bör fokuseras på större entreprenadbergsflöden som väntas få betydelse vid 
prövning, planering och miljömålsuppföljning. De anser att det ska övervägas en justerad eller ny 
anmälningsnivå som träffar de krossar man vill följa i statistiken. (Anmälningsnivån för krossar, 
vid detalj- eller områdesplan eller 30 kalenderdagars uppställning på andra platser, togs inte fram 
med syftet att hämta in produktionsuppgifter.). Vidare föreslår SBMI att man ska överväga en 
årlig krossad mängd berg som anmälningsnivå. För storstadsregionerna kanske den kan vara 30 
000 ton per år om denna nivå i stort träffar motsvarande bergproduktion i täkter.  

Slutligen påpekar SBMI att en genomgång av årliga tillståndnivåer för täkter bör göras för att 
redovisa en regionalt avvägd nivå som motsvarar större delen av bergproduktionen. 
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DISKUSSION 

Med resultaten från enkätundersökningen som bakgrund träffades SGU, Naturvårdsverket och 
representanter från SMP-förvaltningen från länsstyrelserna i Dalarna och Jönköping för att 
diskutera vidare hur insamling av uppgifter kan gå till.  

Eftersom SMPs syfte är miljötillsyn och inte insamling av statistik, och att det dessutom är 
kopplat till Miljöreda som för register på tillståndsgiven verksamhet, beslutade vi att inte vidare 
utreda möjligheter att lägga in anläggningar med endast anmälningspliktig verksamhet, som t.ex. 
krossanläggningar, i SMP. För att få en mer komplett produktionsstatisktik av ballast kom vi 
fram till tre olika inriktningar att arbeta vidare på:  

 Täkter som tar in entreprenadberg anger mängden entreprenadberg som levererats ut från 
täkten när de lämnar miljörapport. 

 Trafikverket samlar in statistik från sina projekt och lämnar uppgifterna till SGU. 

 Lyfta behoven av masshanteringsterminaler regionalt dit överskottsmassor levereras.  

Inriktning 1: Täkter som tar in entreprenadberg anger mängden entreprenadberg som 
levererats ut från täkten när de lämnar miljörapport. 

Under enkätundersökningen som genomfördes med byggentreprenörer och ballastbolag genom 
telefonintervju framkom från flera aktörer att det i deras täkttillstånd ingår att importera 
entreprenadberg. Huruvida de mängder som importeras och senare krossas och levereras ut 
rapporteras i SMP skiljer sig mellan aktörerna. I vissa fall anger man mängder som importeras och 
levererats i täktdelen i miljörapporten. I andra fall rapporterar man totalt vad som levereras och 
där ingår även de mängder som importeras. Det behöver utredas hur stora mängder det handlar 
om och om bolagen har kontroll på hur stor del av det externa som går till olika 
användningsområden. Den utredningen kommer att genomföras med kompletterande 
telefonintervju med bransch samt under den workshop som SGU arrangerar för täktbolag den 17 
april 2015.  

När täktbolagen rapporterar in uppgifter i SMP idag ges endast möjlighet att redovisa levererade 
mängder till olika användningsområden (till väg, betong, fyllnad, annat) – den totala leveransen 
summeras automatiskt. SMP-förvaltningen anser att man därför bör lägga till en kolumn för varje 
användningsområde där man kunde ange ”varav externt material”. För produktionsstatistiken är 
det inte relevant att veta vilka mängder från entreprenadberg som används inom t.ex. väg. 
Länsstyrelsen i Västerbotten anser att det räcker med en ruta för importerat material. Detta 
material får sedan ingå i olika användningsområden i levererat material. Externt material torde 
blandas in i produktionen, och därmed bli svårt att särredovisa i olika produkter. SGU anser 
därför att det bör finnas en kolumn med möjlighet att uppge totala mängder externt material som 
levererats ut. För att få in uppgifter förutsätts det att täktbolagen lämnar in dessa uppgifter. 
Uppgifterna bör därför vara obligatoriska.  

En förutsättning för att få in uppgifter från överskottsmassor som uppkommer i projekt är att 
täkter är villiga att ta emot materialet och vidareförädla. I samband med införandet av det 
europeiska avfallsdirektivet belystes frågan om huruvida man skulle uppfatta entreprenadberg från 
byggnation som ett avfall eller inte. Konsekvenser av att definiera entreprenadberg som avfall 
skulle innebära tillkommande miljöskatter vilket i sin tur äventyrar materialförsörjningen från 
projektet – det blir väldigt dyrt att hantera entreprenadbergsmassor. Om entreprenadberget skulle 
definieras som en biprodukt skulle problemet vara ur världen. Utfallet från 
domstolsförhandlingarna om entreprenadberg från projektet Förbifart Stockholm resulterade i att 
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bergmaterialet inte utgör avfall utan en biprodukt. Utfallet i domen överensstämmer med SGUs 
syn på hantering av entreprenadberg.  

Ändringar i SMP 

För att lägga till en obligatorisk ruta i täktdelen i SMP där ballastföretagen kan redovisa 
importerad materialmängd i en täkt för att ange levererad mängd från externt material krävs 
ändringar i föreskrifterna om miljörapportering. En utredning för att lägga till en obligatorisk 
uppgift tar ett par år. Det är därför önskvärt att lägga till en frivillig ruta under tiden den 
obligatoriska uppgiften utreds. Det krävs ingen förändring av föreskrifterna om miljörapportering 
för att lägga till en frivillig ruta i SMPs täktdel. Kostnaden för att bygga om SMP med någon 
frivillig ruta kan röra sig om några hundra tusen kronor. Man bör vara medveten om att SMP är 
ett gammalt system som behöver byggas om helt inom 3–5 år.  

SGU har fört diskussioner med SMP-förvaltningen om önskemål om andra ändringar i SMP. Vi 
har kommit överrens om att förtydliga informationen i vägledningen till SMP om att 
användningsområde ”ballast för järnväg” ska anges under kategorin ”Väg”. På sikt skulle detta 
kunna utgöra ett eget användningsområde men detta kräver en föreskriftändring.  

Användningsområde ”storleksklass 0–8 mm” bör läggas till som en frivillig uppgift eftersom de 
mindre partiklarna från naturgrus är de som är svårast att ersätta med krossat berg.  

Att lägga till möjligheten att ange export till utlandet vore från SGUs håll önskvärt att få med, 
men det är idag så liten mängd (kanske från tre täkter) att det anses omotiverat att lägga till den 
informationen i SMP. Frågan om export och import av ballastmaterial tas upp vid workshopen 
med branschen i april 2015. 

Inför införandet av möjligheten att uppge frivilliga uppgifter är det viktigt med en omfattande 
informationskampanj till täktbolagen så att uppgifterna fångas upp.  

Inriktning 2: Trafikverket samlar in statistik från sina projekt och lämnar uppgifterna 
till SGU. 

Trafikverket har i sina enkätsvar ställt sig positiva till insamling av produktionsuppgifter från 
entreprenadberg, även inom pågående projekt, och ser det inte som en omöjlighet att införa krav 
på rapportering av entreprenadberg från sina projekt. Vi kommer därför utreda möjligheterna att 
Trafikverket samlar in produktionsuppgifter och lämnar de till SGU.  

En möjlighet kan vara att underentreprenören som Trafikverket anlitar för ett uppdrag åläggs 
skyldighet att rapportera mängder till Trafikverket. En annan möjlighet är att Trafikverket 
rapporterar in uppskattade mängder innan ett projekt startar, bl.a. med motiveringen att det är 
bra sett ur materialförsörjningsperspektiv att man redan 3–5 år innan ett projekt startar har med i 
beräkningen vilka mängder som uppskattas som överskott och som används i projekt. 

Vi kommer att bjuda in Trafikverket till dialog om hur den här överenskommelsen kan utformas.  

Inriktning 3: Lyfta behoven av masshanteringsterminaler regionalt dit överskott 
levereras 

Tillgången till tillfälliga upplagsplatser i tätortsregionerna är mycket viktig. Avsaknaden eller för 
få sådana platser leder ofta till längre transportkostnader, ökad miljöbelastning och kan försämra 
konkurrensförhållandena i och med att aktörer väljer bort vissa entreprenader. 
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Kommunal mark avsedd för tillfälliga upplagsplatser bör reserveras likt de markområden som 
reserveras för snömassor m.m. Idag finns masshanteringsterminaler hos uppskattningsvis en 
fjärdedel av landets kommuner. 

Markbehovet per verksamhetsutövare bör kunna utgöras av ett antal hektar (2–4 ha). Ett 
upplagsområde, förutsatt att det är tillräckligt stort, bör kunna användas av flera aktörer vilket i 
sin tur minskar den totala miljöbelastningen från buller, damning och vibrationer. Beroende på 
tätortsregionens storlek och utbredning kan flera upplagsområden behöva reserveras.  

Verksamhetsutövare som frivilligt ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för 
masshanteringsterminaler kan lämna miljörapport i SMP. Det finns inte heller formella hinder 
för att flera verksamhetsutövare har verksamhet i anslutning till varandra på en plats.  

SGU kommer att föra dialoger med SKL och branschen och lyfta detta som en nödvändig åtgärd.   

Vilka uppgifter fångas inte upp genom ovanstående metoder? 

SGU har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten påbörjat en utredning för att få en bild 
över den ballastproduktion som faller bort och får hanteras i annan ordning, och hur hanteringen 
i så fall kan gå till.  

Gråberg från gruvor  

Varje år skickar SGU ut en enkät till samtliga gruvbolag för underlag till publikationen 
Bergverksstatistik. Vi har fört diskussioner med ansvariga för enkäten och kommit överens om att 
gruvbolagen i framtida enkäter från SGU lämnar uppgifter om gråberg genom enkäten för 
Bergverksstatistik. Således får SGU in uppgifter om gråberg som används som ballast inom 
gruvområdet och det gråberg som levereras ut från gruvan som ballast.  

Gamla upplag 

Enkätsvaren visar att krossproduktionen från gamla upplag är betydande i några län. 
Länsstyrelsen i Västerbotten framhåller att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan kräva att det 
lämnas produktionsuppgifter från dessa upplag i beslut enligt 12 kap. 6 § miljöbalken i de fall 
brytning inte kräver tillstånd. Länsstyrelsen i Västerbotten har själva ett antal sådana anläggningar 
registrerade i Miljöreda.  

Uppgifter som lämnas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken överförs inte till SMP. Det behövs en C-
kod för att kunna lägga upp täktfliken i Miljöreda för redovisning av produktionen, som inte 
överförs till SMP om länsstyrelsen registrerar den i Miljöreda. Registrerar länsstyrelsen en C-kod 
för en sådan anläggning i Miljöreda, bör dock en verksamhetsutövare kunna redovisa 
produktionen direkt i SMP. Det förutsätter att verksamhetsutövaren frivilligt fyller i grunddelen 
och täktdelen för anläggningen.  

Husbehovstäkter 

Enkätsvaren visade att krossproduktionen från husbehovstäkter är betydande i några län med 
omfattande jord- och skogsbruk. När länsstyrelser anser det motiverat kan de med stöd av en dom 
i Mark- och miljödomstolen i Östersund 2008-03-18 (mål M 1710-07) begära att de största 
markägarna (skogsbolagen) redovisar denna produktion. Dessa uppgifter kan förslagsvis sedan 
skickas till SGU. 
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FORTSATT ARBETE 

Den 17 april 2015 bjuds täktbolag in till en workshop som SGU arrangerar i Stockholm. Syftet 
med workshopen är att få in branschens synpunkter på förslaget att införa frivilliga och 
obligatoriska uppgifter i rapporteringen till SMP.  

Under våren kommer SGU att bjuda in Trafikverket till en dialog om hur vi kan samla in 
produktionsstatistik från Trafikverkets väg- och tunnelbyggen, vilka uppgifter som behöver 
samlas in och vem som ser till att uppgifterna lämnas in.  

SGU kommer även att bjuda in intresserade personer till diskussioner om hur Sverige kan få fler 
masshanteringsterminaler. Förslagsvis kan inbjudan ske till täktbolag, SKL och forskargrupper 
som arbetar med hållbar stadsplanering.  

Kommunala byggnadsnämnder och tekniska förvaltningar bör också bjudas in till dialog om 
rapportering av entreprenadberg som uppstår vid genomförande av detaljplaner.  


