
Ur Regleringsbrev 2016Ur Regleringsbrev 2016
1. SGU ska i samråd med Havs- och 
vattenmyndigheten se över om och i så fall undervattenmyndigheten se över om och i så fall under 
vilka förutsättningar och till vilka kostnader 
utvinning av grus och sand till havs som g g
ersättningsmaterial till naturgrus och natursand 
från land skulle kunna genomföras. Syftet är att 
säkerställa att ett eventuellt uttag sker på ett 
långsiktigt hållbart sätt och ska kunna utgöra en 
del i den lokala ochdel i den lokala och 
regionala materialförsörjningsplaneringen. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet pp g g g
(Näringsdepartementet) senast den 15 januari 
2017.



• Riksdagens miljömål är att minska uttaget 
av naturgrus från ca 20 miljoner ton per årav naturgrus från ca 20 miljoner ton per år 
till ett maximalt uttag på 12 miljoner ton 
per årper år. 



Miljömål:  Grundvatten av god kvalité (SGU)

• Ska nås inom en generation och innebär enligt g g
riksdagens     

beslut bland annat följande:
G åGrundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av 

mänskliga 
aktiviteter som markanvändning uttag av naturgrus

• SGU: God hushållning med naturgrus, grusåsar bevaras 

aktiviteter som markanvändning, uttag av naturgrus,       
tillförsel  av föroreningar med mera. 
S g g , g

för 
framtida vattenuttag.



Ersättningsmaterial: 

•Bergkross, regionala skillnader, t.ex. 
GöteborgsområdetGöteborgsområdet, 
saknad av naturgrusförekomster och förekomster av 

bra Marina sand och grusavlagringarbergmaterial •Marina sand- och grusavlagringar
isälvsmaterial eller grusåsar, svallavlagringar 
till d h ä h i l t i ådtill dessa, och morän och i avlastningsområden 
i sandtransportsystem. 

sedimentdynamisk 
process. 
kontinuerlig ackumulation av sand och gruskontinuerlig ackumulation av sand och grus



Marina sandtäkter (Sverige) till 1992. 

Internationella havsforskningsrådet (ICES) 2004-
2009, 

Huvudsakliga användningsområden:

,
ca 53 miljoner m3 havssand i medlemsländer.

g g
1) anläggningsverksamhet, främst för 
tillverkning av betong.

2) fyllnadsmaterial vid återtag av 
landområden fyllnadsmaterial i hamnarlandområden, fyllnadsmaterial i hamnar, 
fyllnadsmaterial för infrastruktur och 
anläggningsverksamhet. gg g

3) kusterosionsskydd. 



Fördelar
Transportkostnader och emissionsutsläpp har visat 
sig vara lägre vid marin utvinning än vid motsvarande 
utvinning på landutvinning på land. 
Stora volymer sand och grus kan transporteras 
direkt med fartyg från utvinningsområdet tilldirekt med fartyg från utvinningsområdet till 
närheten av områden där materialet ska användas, 
vilket även innebär en minskad belastning på

Nackdelar

vilket även innebär en minskad belastning på 
vägnätet. 

Ekosystemet påverkas.

fö äRisk för ändrad sedimentdynamik, kusterosion.



Intresseområden ur ett geologiskt och sedimentdynamiskt perspek

1 Mäkti l i1. Mäktigare avlagringar
2. Ackumulationsområde

n
(Slutstation i 
sandtransportsystem 
eller svallavlagringar)g g )

3. Inte för nära land
4. Grundare än 30 meter



Utrustningg



Hydroakustisk profilering Hydroakustisk bottenavsökning
Underlag

y p g y g
Sedimentekolod backscatter batymetri

Sedimentekolod med tolkning

ProvtagningProvtagning
Seismik Bottenbild Provbild

Seismik med tolkning



Maringeologisk kartering; 
Täckningsgrad1:100 000 (19 500 km2) 12 5 % 1: 500 000 ÖversiktTäckningsgrad1:100 000 (19 500 km )  12.5 % 1: 500 000 Översikt



Totala antalet 
sedimentprov
Ca 7000 st.

























Regler saxade ur Kontinentalsockelförordningen 
(1966:315) och Kontinentalsockellagen (1966:314):

Förordningen:
Sveriges geologiska undersökning prövar frågor om tillstånd till sand-, grus-g g g g p g , g
eller stentäkt på ett område som i sin helhet är beläget inom allmänt 
vattenområde i havet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att 
bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs. Enligt 3 
a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska ansökan innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning. Ansökningshandlingarna ska ges in i minst 
sex exemplar. Sveriges geologiska undersökning ska i ett tillståndsärende 
inhämta yttrande från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
kommunen och andra berörda myndigheter.

O täkt d ök i ä tö f tt i ll kOm en täkt som avses med ansökningen är av större omfattning eller kan 
medföra betydande skadeverkningar eller om Naturvårdsverket eller Havs-
och vattenmyndigheten begär det, ska Sveriges geologiska undersökning 
med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövningmed eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning.
Arbete för utforskande av kontinentalsockeln eller utvinning av dess 
naturtillgångar får icke utföras på sådant sätt att undervattensledningar 
skadas eller otillbörligt intrång göres på sjöfarten fisket eller havets



Lagen:

Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinnaVid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna 
naturtillgångar från den tillämpas 2 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken. 
Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder 
finns i 7 kap 28 a–29 b §§ miljöbalken Vid prövning av tillstånd att utvinnafinns i 7 kap. 28 a 29 b §§ miljöbalken. Vid prövning av tillstånd att utvinna 
naturtillgångar från kontinentalsockeln tillämpas dessutom 3 och 4 kap. 
miljöbalken. 

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att 
genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att 
utvinna naturtillgångar från den. I fråga om förfarandet, kraven på miljö-g g g , p j
konsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. 
miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd till täkt på kontinentalsockeln av berg, sten, grus, 
sand, lera, jord eller andra jordarter skall behovet av det material som kan 
utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt 

å åsom täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt om det 
kan befaras att den kommer att försämra livsbetingelserna för någon djur-
eller växtart som är hotad, sällsynt eller kräver hänsyn av någon annan 

l d i



Tillstånd:

Två tillstånd i SverigeTvå tillstånd i Sverige 
1. Sandhammarbanken (Ystads kommun) 
2. Trelleborgs hamn

Det senaste avsåg nyttiggörande av massor som uppkom 
i samband med byggandet av Öresundsbron ( 2 milj m3)i samband med byggandet av Öresundsbron ( 2 milj. m3) 
samt vindkraftparken Lillgrund



Sandhammarbanken

Ystads kommun:
Strandfodring, Löderup
och Ystads Sandskogoch Ystads Sandskog.

•100 000 m3/år 2011
•80 000 m3/år 2014•80 000 m3/år 2014
•80 000 m3/år 2017, och 
•80 000 m3/år 2020.



Villkor 

Arbetena kräver tillstånd från miljödomstol.

Ett miljökontrollprogram ska genomföras och minst omfatta föreslagnaEtt miljökontrollprogram ska genomföras och minst omfatta föreslagna 
fysiska och biologiska undersökningar.

Undersökningarna ska utföras strax före och strax efter det förstaUndersökningarna ska utföras strax före och strax efter det första 
uttaget
samt före andra uttaget. Om skadeverkningar uppträder ska 
verksamheten avbrytas och tillsynsmyndigheten utan dröjsmål y y y g j
underrättas.

Om sanduttagen bedöms kunna fullföljas enligt ansökan ska g j g
undersökningarna även fortsättningsvis utföras strax före och efter 
varje planerat uttag för bedömning av den långsiktiga miljöpåverkan.
Resultaten från miljökontrollprogrammet, såväl rådata som 
sammanställning, ska tillställas SGU löpande på det sätt myndigheten 
bestämmer.



Havsbotten ska efter avslutade arbeten återställas i så 
ursprungligt skick som möjligt.

Släpmuddringsteknik ska användas för att undvika att djuphålorSläpmuddringsteknik ska användas för att undvika att djuphålor 
uppkommer.

Utrustning och materiel får inte lämnas på havsbotten inomUtrustning och materiel får inte lämnas på havsbotten inom 
verksamhetsområdet.

Släpmuddringsfartyget ska vara utrustat med ett elektronisktSläpmuddringsfartyget ska vara utrustat med ett elektroniskt 
övervakningssystem, d.v.s. ett system som i realtid sänder och 
sparar släpmuddringsfartygets positioner under 

dtäkt k h t D iti k d lsandtäktsverksamheten. Dessa positioner ska delges 
tillsyndsmyndigheten.



I regeringsuppdraget:

Komplettera med mätningar och provtagningar
(kornstorlek, mineralsammansättning, mäktighet, 
sedimentdynamik, naturvärden etc..)y , )

SGU är medlem och deltar (sedan ett antal år tillbaka) i ICES 
Working Group on the Effects of Extraction of Marine SedimentsWorking Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments 
on the Marine Ecosystem (WGEXT) 

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) harICES (International Council for the Exploration of the Sea) har 
utformat riktlinjer för hur täktverksamheter samt fysisk och 
biologisk miljöövervakning före, under och efter 

d/ t i i k tfö fö tt k i i lsand/grusutvinningar ska utföras för att orsaka minimal 
miljöpåverkan.  Riktlinjerna är baserade på ett hållbart 
användande av resursen i syfte att säkerställa möjligheten till ett 
snabbt fysiskt och biologiskt återhämtande samt med 
målsättningen att lämna området i det fysiska skick det hade 
innan utvinningen. 



T k!Tack!


