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Nya utmaningar
Vid årsstämman i april tog jag över som ordförande
för SBMI efter Kenneth Johansson. Det är med
stor ödmjukhet som jag tar emot detta förtroende
där jag tillsammans med styrelsen, kansliet och
utskotten vill fortsätta att utveckla bergmaterial
branschen.
Vi har haft en framgångsrik tid där föreningen
vuxit och breddat sin medlemsnytta under
Kenneths sju år som ordförande. Jag riktar ett
stort tack till dig Kenneth och är glad att du även
fortsatt medverkar i styrelsen för SBMI.
Många nya medlemmar kommer till SBMI
för att de tycker att vi har en bra och seriös verk
samhet. Att SBMI har en allt större medlemsbas
märks i många sammanhang och gör
att vi kan påverka och skapa bättre
förutsättningar för branschen och
därmed även för samhället. Vår
trovärdighet som intresseorganisa
tion stärks av att vi representerar
en allt större del av bergmaterialin
dustrin och genom det aktiva kontaktarbete som
vi bedriver. Därmed kan vi med större kraft driva
våra frågor i dialog med departement, myndigheter
och intresseorganisationer.
Tillströmningen till våra kurser har ökat. Un
der 2017 var alla kurser helt fullsatta och den
trenden fortsätter in i 2018. Vi provar nu att ordna
tre grundkurser för att klara efterfrågan. Kurserna
ger en grundläggande kunskap och branschdagar,
hemsidan och Stenkoll ger möjlighet till löpande
fortbildning i många frågor. Det är genom växel
verkan mellan dessa kanaler som vi kan göra med
lemmarna uppmärksamma på ny viktigt kunskap
och tillsammans öka kompetensen på bredden.
Branschdagarna samlade förra året 650 besökare –
nytt rekord – och tog upp många viktiga händelser
och nyheter. Det är ofta genom våra kompetenta
utskott som vi arbetar fram uppslag på nyheter,
förbättringar eller regeländringar vilka
vi behöver hantera.
Krossutskottet har länge arbetat
med fokus på maskiner. Under året
har de träffat stora tillverkare av gula
maskiner och framfört våra önskemål
kring både säkerhet, produktivitet och
kvalité. SBMI har fungerat som kata
lysator för förbättringar vilket upp
skattas av leverantörer.

Arbetsmiljöutskottet har tidigare tagit fram mallar
för riskinventering och riskanalys som stöd i säker
hetsarbetet. Två viktiga frågor 2017 har varit risk
bedömning av silika och en självstudiekurs för att
minska risken att hjullastarförare orsakar olyckor.
Under årets inspektioner från Arbetsmiljöverket
hos aktörerna i täktbranschen ser vi ett extra fokus
på maskindirektivet. I vissa fall har man funnit att
vissa maskiner inte uppfyller gällande krav och att
åtgärder inte dokumenterats på ett korrekt sätt.
Det värsta är givetvis om någon skadas på grund
av risker som hade kunnat byggas bort. Men även
dokumentationen måste vara korrekt. SBMI bör
jade 2017 utveckla en branschanpassad kurs i detta
ämne, som kommer att erbjudas
under 2018.
Samhällsutskottet har under
året låtit uppdatera Täkthand
boken och bilagan om vägledande
domar. Om alla i SBMI inkom
mer med kompletta ansökningar,
uppställda på ett enhetligt sätt och, när inget talar
emot det, föreslår samma nivå på villkoren, så
kanske de långa handläggningstiderna för täkt
ansökningar kan minska.
Det finns många fler exempel på hur utskotten
utvecklar praktiskt användbara råd. Låt oss nu se
till att utskottens goda arbete får genomslag i våra
täktansökningar, maskininköp och i vårt säker
hetsarbete i täkterna!
Jag vill tacka kansliet för att ni gör ett fantas
tiskt 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 även 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 hemsida och under kurser och
branschdagar.
Tack för 2017!

”vi kan med
större kraft driva
våra frågor”
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Gustaf Werner, styrelsens ordförande

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI
Org. nr 802001-2566

Förvaltningsberättelse för år 2017
Styrelse och kansli: Under 2017

har ordnats en årsstämma och fem
styrelsemöten. Vid föreningsstäm
man den 6 april invaldes Michael
Haddleton och Pär Börjesson. Jarl
Westin avtackades efter 13 år i
SBMIs styrelse. Till ny ordförande
valdes Gustaf Werner.
Föreningen har inte haft några
anställda.
Utskott: Samhällsutskottet har haft

fyra möten varav tre telefonkon
ferenser. Arbetsmiljöutskottet har
haft två möten varav ett telefon
möte. Krossutskottet har haft två
möten varav en telefonkonferens.
Programrådet har rådfrågats inför
varje branschdag och intervjuats
efter branschdagarna.
Kvalitetsrådet har sammanträtt
två gånger under året för att samla
branschens behov och önskemål
Styrelsen under ett studiebesök i Barcelona 2017. Med på bilden är även de värdar för
rörande standarder och certifie
besöket som berättade om terminalen samt hur återvinning, biodiversitet och temporär
ring.
natur hanteras i Spanien. Anders Gustafsson och Pär Börjesson saknas på denna bild.
Under året har SBMI deltagit i
alla UEPGs kommittémöten och i
två möten i SGUs råd.
Medlemsvärvning: Nya medlemmar har främst
kommit till SBMI som följd av att branschdagar och
kurser bedömts vara värdefulla. Under 2017 fick
SBMI 16 nya medlemmar. Föreningen hade vid ut
gången av året 167 medlemsföretag (152 föregående
år) varav 84 (74) i leverantörs- och konsultsektionen.
Administration: Föreningen SBMI har gemensam
administration med sitt helägda servicebolag Sveri
ges Bergmaterialindustri SBMI AB, där kansliets per
sonal har sin anställning: vd och projektledare 100
procent samt sekreterare 85 procent. Sekreteraren
slutade på SBMI under våren.

Ekonomi: På följande sidor redovisas resultat- och
balansräkning för föreningen SBMI, dit medlems
avgiften (10 procent) går. Övriga 90 procent av av
giften (serviceavgiften) går till servicebolaget
SBMI AB.
Koncernredovisning upprättas inte i årsredovis
ningen, men omsättningen i föreningen inklusive
servicebolaget SBMI AB uppgick till 9 953 kkr
(9 420 år 2016). SBMI AB gjorde ett resultat efter
skatt på 304 kkr (-34 kkr) medan resultatet för för
eningen och SBMI AB sammantaget blev 82 kkr.
Eget kapital för förening och SBMI AB tillsammans
uppgår till 5 882 kkr (5 700 år 2016).
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tjänster
10
%
av
kostnad
för
personal
med
och
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tjänster
avsersom
10 %arbetar
av kostnad
för personal
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Bergmaterialindustri
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Sveriges
SBMI AB är ett
SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI
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början
Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
styrda företag

2017-12-31

2016-12-31

35 000
2017-12-31
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7
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i%
värde
802001-2566
Sveriges
7
802001-2566
2017-12-31

Min
Bas AB
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Intresseföretag/
556513-9275,
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Intresseföretag/
org nr, säte
Antal andelar
Intresseföretag/
org
nr, säte
Antal andelar
org
Antal andelar
Notnr,
8 säte
Fordringar hos koncernföretag
Min
Bas
AB
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Min
350
556513-9275,
Stockholm
NotBas
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556513-9275, Stockholm
556513-9275,
Ackumulerade Stockholm
anskaffningsvärden:
Sveriges
Bergmaterialindustri
-Vid
årets början
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802001-2566
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2017-12-31
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35värde
000
Redovisat
värde
värde
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2017-12-31
2016-12-31
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35
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2017-12-31
2016-12-31

33

i%
i%
i 33
%
33
33

266 250
221
266 625
250
221 625
487 875
487 875

Stockholm 2018-02-06
Underskrifter
802001-2566
Underskrifter
Stockholm 2018-02-06
Underskrifter
Stockholm
2018-02-06
Stockholm 2018-02-06

Stockholm 2018-02-06
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Gustaf Werner, Skanska Asfalt och Betong AB
Styrelseordförande
Gustaf
Werner, Skanska Asfalt och Betong AB
Gustaf
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Gustaf Werner,
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Gustaf
Werner,
Skanska
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och
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Styrelseordförande
Styrelseordförande
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Per Åström,
Sand
& GrusAsfalt
AB Jehander
Styrelseordförande
Per Åström, Sand & Grus AB Jehander
Per Åström,
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Sand&&Grus
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ABJehander
Jehander
Pär
Per Åström, Sand & Grus AB Jehander
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Arvikaåkarnas
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Pär
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Pär Börjesson, Arvikaåkarnas Grus AB
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Sand &
Grus AB
Jehander
Magnus
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Magnus Ericsson, Swerock AB
Magnus Ericsson, Swerock AB
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Pär
Börjesson,
Arvikaåkarnas
Anders
Gustafsson,
Svevia ABGrus AB
Anders Gustafsson, Svevia AB
Anders Gustafsson, Svevia AB
Anders Gustafsson, Svevia AB

Magnus
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Michael Haddleton, ABT-Bolagen AB
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Michael
Haddleton,
ABT-Bolagen
Advokatfirman
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Vår revisionsberättelse har lämnats den
2018revisionsberättelse har lämnats den
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2018
Vår revisionsberättelse har lämnats den
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Jan-Ove Brandt
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revisor
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Brandt
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Jan-Ove Brandt
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Kenneth Johansson, NCC Roads AB

Björn Strokirk
VD Strokirk
Björn
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Björn Strokirk
Björn
VD Strokirk
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Björn Strokirk
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Jan Ericsson
Jan Ericsson
Jan Ericsson
Jan Ericsson
Jan Ericsson
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146 633
617
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266 250
266 250

9
9
9
9
9

Bättre villkor för täkter
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 2017 har arbetsmiljöfrågor, säkra maskiner, miljöfrågor och juridik ägnats
stor uppmärksamhet. Verksamheten bedrivs inom tre program:

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 remisser från de
partement och myndigheter. Under året
har SBMI medverkat i fyra remisser:
Tillsammans med Svensk Betong har
förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material i byggnadsmaterial kommenterats.
Vad gäller Arbetsmiljöverkets förslag
till hygieniska gränsvärden ansluter SBMI
i sitt remissvar till Svenskt Näringslivs
svar rörande kvartsdamm, med några för
tydliganden:
Det europeiska gränsvärdet för kvarts
har tagits fram genom vetenskaplig be
dömning där även tekniska och socio
ekonomiska aspekter har vägts in. EU
beslutade 2017 att föra in kvarts i car
cinogen- och mutagendirektivet med ett
bindande gränsvärde på 0,1 mg/m3.
SBMI anser att det är viktigt med
harmoniserade gränsvärden varför
Arbetsmiljöverket bör invänta EU-kom
missionens utvärdering om ett eventuellt
reviderat gränsvärde. Nuvarande svenska
gränsvärde på 0,1 mg/m3 bör behållas
oförändrat tills det ändras på EU-nivån.
Arbetsmiljöverkets resurser att utöva
tillsyn är ytterst begränsade. SBMI anser
att det finns bättre sätt att arbeta med si
likafrågan än att sätta EUs hårdaste krav,
men bara följa upp de stora aktörerna.
Dessutom är mätvärden från våra täkter
ofta gjorda i torr väderlek (svåra damm
förhållanden). De är inte representativa
för årsgenomsnittet av damm. Damm
belastningen varierar – ofta regnar det.
Om inte tydliga och återvinningsfräm
jande end-of-waste-kriterier tas fram för
asfalt, betong och schaktmassor, så riske
rar kvalificerad återvinning av dessa att

minska – tvärt emot hur en önskvärd
samhällsutveckling ser ut.
SBMI framhåller att stora och omoti
verade avgifter för att hantera returasfalt
och betong kan medföra att många av da
gens aktörer i framtiden kommer att avstå
från att återvinna sådana material, vilket
kan leda till minskad återvinning eller
längre transporter till anläggningar som
fortfarande återvinner.
Höjd skatt på naturgrus: sedan 2009 stadgar
lagstiftningen att tillstånd
till naturgrustäkter inte får
ges om det är tekniskt möj
ligt och ekonomiskt rimligt
att använda ett annat mate
rial. Därmed kommer snart
all onödig naturgrusanvänd
ning att upphöra. Skatt på
naturgrus kommer då bara
att fördyra viktigt samhälls
byggande. SBMI avstyrker
därför den planerade skatte
höjningen på naturgrus.
Förbättra implementeringen av lagar,
regler och miljömål
SBMI har i ett yttrande till HD (Högsta
Domstolen) argumenterat för att de ska
ge prövningstillstånd till ett principiellt
viktigt mål, där MÖD (Mark- och Miljö
överdomstolen) har gett avslag på en täkt
ansökan med otydlig motivering:
MÖD menar att sökande inte visat att
materialet behövs. Behovet kan täckas av
andra aktörer.
SBMI menar att möjligheterna att er
sätta med material från andra täkter är
helt avhängiga om dessa har överkapacitet
att avstå och intresse av att sälja till kon
kurrenter. I många fall kan de kontrakt
man har på leveranser – kanske till betong
i den egna koncernen – göra att intresse

Ökad skatt på naturgrus
kommer bara att fördyra byggande av skolor, bostäder och
infrastruktur.
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SBMIs Täkthandbok har
uppdaterats under året.

av att leverera till nya kunder inte finns.
Vid kapacitetsbrist prioriteras den egna
koncernen.
Dessutom bör lagtextens begrepp
”tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt”
ges en tolkning av HD: hur långt kan ma
terialet transporteras innan kostnaden
blir för hög?
I prövningarna är frågan om ersätt
ningsmaterial och vad som är ekonomiskt
rimligt samt vilket behov som finns av
det ansökta materialet ofta i fokus. Men
det saknas praxis, framförallt vad gäller
frågan om vad som ska anses vara ekono
miskt rimligt och värderingen av sökan
dens bevisning i denna del. Ansökan om
täkttillstånd är en av de vanligaste pröv
ningarna i MPD och att HD reder ut dessa
frågor är således mycket betydelsefullt.
Skapa enhetliga och rimliga driftsvillkor
för täkter
SBMI har försökt öka kvaliteten på
medlemmarnas MKB och ansöknings
handlingar genom att ta fram en Täkthandbok, 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.

Många naturgrustäkter
har större delen av produktionen
intecknad av befintliga kunder.
Att de, som vissa MPD föreslår,
ska täcka nya behov av
betongsand går inte.
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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 kun
na åberopa dokumentet ”Rimliga en
hetliga villkor för täktverksamhet” som
SBMIs Samhällsutskott har sammanställt.
Sökande bör i sin ansökan kunna fö
reslå villkor för buller, vibrationer, luft
stötvåg, drifttider, m m, enligt denna
skrift, som även redovisar rättspraxis som
stöder sådana yrkanden. Såväl Täkthand
boken som ”Rimliga enhetliga villkor”
har setts över under året.
Täkthandboken har främst förnyats
som en följd av de nya bestämmelser som
träder i kraft 2018 rörande miljöbedöm
ningar. Förordning (1998:905) om mil
jökonsekvensbeskrivningar ersätts då av
Miljöbedömningsförordning (2017:966 ).
I kapitel 6 miljöbalken finns bestäm
melser om den process som rör bland
annat samråd och miljökonsekvensbe
skrivning. Det nya kapitlet i miljöbalken
innebär bland annat flera nya begrepp
och förändrade bestämmelser. Täkthand
boken version 6.0 fångar upp dessa för
ändringar.

Temporär natur
I Nederländerna finns begreppet ”Tem
porär Natur” i landets lagstiftning. Lagen
innebär att företag kan få tillstånd att ta
bort ett antal definierade arter som har
etablerat sig inom ett område där man
inte för närvarande verkar, när man efter
tillståndstidens slut vill ta området i an
språk – även om sällsynta djur och växter
har etablerat sig i området. Kravet är dock
att dessa arter ingår i det tillstånd som har
getts.
SBMI har tagit del av den nederländ
ska vägningen av hur deras lag stämmer
överens med EU:s art- och habitatdirektiv.
Lagen tycks inte stå i strid med EU:s lagar.
Men SBMI menar att det tyvärr är
mycket svårt att i förväg förutspå exakt
vilka insekter som kan tänkas etablera
sig inom täktområdet och SBMI bedömer
därför att konceptet Temporär Natur inte
är användbart i denna form som man har
valt i Nederländerna.
Bättre vore att driva några fall till
praxissättande där åtgärder som inte nega
tivt påverkar artens bevarandestatus i ett
lokalt perspektiv får vidtas utan dispens.
SBMI samverkar i denna fråga med
systerorganisationer i Tyskland och
Belgien som också har ett intresse av att
främja biologisk mångfald i täkter, så
långt det är möjligt.
Möta myndigheter
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU,
har haft två rådsmöten med Bergmaterial
rådet och ett i Samhällsbyggnadsrådet
som SBMI deltagit i. Under slutet av 2017
har även ett nytt bilateralt möte mellan
SGU och SBMI förberetts.
SBMI har även träffat Naturvårds
verket (NV) i februari för att diskutera tre
frågor med NV:s generaldirektör Björn
Risinger:
– Miljöprövningen är så oförutsägbar
att inte ens de mest kunniga kan bedöma
vilka projekt som har en rimlig chans att
få tillstånd. SBMI menar att NV bör ta
fram en handbok för verksamheter och
åtgärder. En sådan handbok finns för
torvtäkter. Målet är att minska osäkerhe
ten i tillståndsprocessen.
– Sverige behöver enkla end-of-wasteregler 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.
– Ibland ställer MPD helt andra krav
på sökande än vad den tidigare beredande
länsstyrelsen har ställt. Staten talar
emot staten, men borde tala med en röst.
SBMI avser diskutera detta med Miljö
departementet liksom det orimliga att om
länsstyrelsen överklagar MPD:s beslut så
är det sedan länsstyrelsen som ska föra
MPD:s talan i nästa instans: Mark- och
Miljödomstolen. Miljödepartementet bör
lägga ett uppdrag på NV att förtydliga
processen.
Utveckla relationer med departementen
SBMI har under året haft möten med flera
departement. Främst har frågan om långa
handläggningstider för ansökan om täkt
tillstånd diskuterats.
SBMI har gjort egna mätningar 2006
och 2008 och Ramböll har på uppdrag
av Svenskt Näringsliv undersökt hand
läggningstider 2004–2007 (50 veckor),
2007–2010 (56 veckor) och 2011–2014
(66 veckor) – genomsnittliga handlägg
ningstider inom parentes. Dessutom har
Skogforsk specialstuderat handläggnings
tider på individnivå för tre Norrlandslän.
Skillnaderna är stora. SBMI menar att

Högre tillsynsavgifter för att
hantera returasfalt och betong kan medföra att många
företag i framtiden kommer
att avstå från att återvinna
sådana material.

Handläggningstider för täktansökningar har varit i fokus
i möten med departementen.
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arbetssättet skiljer sig mycket mellan olika
länsstyrelser och att de skulle kunna bli
avsevärt effektivare genom att lära av var
andra och samverka mer.
Landsbygdsministern uppvaktades i
januari och statssekreteraren på civil
departementet i april. Därutöver har
riksdagspolitiker med intresse i frågan
kontaktats.
I september träffade SBMI Miljö
departementet för att diskutera SBMIs
omarbetade förslag till regelförenklingar.
Departementet avsåg att kontakta Natur
vårdsverket och ge dem uppdrag inom
några av de områden som SBMIs förslag
berör.
Granska oskäliga tillsynsavgifter
Alla täkter påverkar omgivningen vilket
medför ett behov av tillsyn, men behovet
av tillsyn är olika stort. SKL har relativt
svårtolkade råd om tillsynstaxor. Kom
muner brukar ofta hänvisa till dessa råd
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.
Denna modell stämmer väl med
SBMIs syn att avgiften bör spegla tillsyns

Under 2017 utkom
Stenkoll med tre nummer.
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SBMI träffade landsbygdsminister SvenErik Bucht i januari.

behovet. En avgift ska till skillnad från en
skatt motsvaras av en prestation från det
allmänna i nivå med avgiften.
SKL lämnade 2017 ett förslag till ny
taxestruktur. SKL föreslår en fortsatt in
delningar i branschkoder, men mer över
gripande än idag.
SKL vill alltmer likrikta kommunens
tillsynstaxa med länsstyrelsens (statens).
Verksamheter bör ha samma tillsynsbehov,
oavsett tillsynsmyndighet. SKL betonar att
behovet måste styra taxan och de kommer
ge förslag om hur man gör behovsutred
ning, så att kommunerna kan sätta rätt
taxa. SBMI fortsätter att aktivt medverka
i denna kommitté med målet att tillsyn
debiteras för den tid som kommunens
tjänstemän faktiskt har lagt ner.

Naturvårdsverket har under 2017 börjat
att se över regler för entreprenadberg och
schaktmassor.

Tillhandahålla informationsmaterial
SBMI har gett ut tre nummer av tidningen
Stenkoll under året. Stenkoll tar upp ak
tuella 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 3 300 ex till
medlemmar, myndigheter, länsstyrelser
nas handläggare, MPD, kommuners till
synsansvariga, 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.
Ett ”paket” om totalt 38 enheter finns att
tillgå både i form av film och folder. ”Pa
ketet” innefattar Produktion (18 delar),
Täkten och det omgivande samhället (3
delar), Arbetsmiljö och förebyggande av
risker (7 delar), Underhåll och service (4
delar), samt Användning av bergmaterial
(6 delar). Dessutom har under året en ny
säkerhetskurs producerats.
SBMI har tidigare försökt samla hjullastarförare till endagskurs om riskabla
och säkra beteenden. Det visade sig vara
svårt att ”få loss” förare till kurser. Där
för har en självstudiekurs utarbetats som
förare kan ta del av ”hemma” i täkten
via SBMIs hemsida – enskilt eller i grupp.
Denna mer flexibla kurs har fått ett gott
mottagande.
Pensionsavgångar gör även att det
behövs nya arbetsledare och platschefer.

Rekrytering är ett ansvar för varje enskilt
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 bedö
ma om bergmaterialbranschen är en
intressant bransch att jobba i och praktik
gör att eleven bättre kan ta till sig kom
mande undervisning. För företaget är
praktiktiden en möjlighet att bedöma
om praktikanten kan vara aktuell för en
framtida anställning.
Att ta hand om praktikanter tar dock
en del av platschefens begränsade tid.
SBMI har därför färdigställt ett självstu
dieprogram 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 frivil
ligt vald projektkurs under cirka två som
marlovsveckor. SBMI har börjat diskutera
upplägg på en sådan kurs med flera hög
skolor och universitet.
Kursmaterialet kan även användas
av högskolan som undervisningsmaterial
utan SBMIs medverkan. Under 2018 kom
mer kontakter tas för att undersöka in
tresset för detta.
Tyvärr gick den stiftelse som äger
Bergsskolan i konkurs under hösten.
SBMI har under flera år bistått skolan
med reklam för bergtekniska utbildningar
på skolans hemsida. Tillströmningen av
elever till bergtekniska sidan var bättre
än till den andra delen, gruvteknik och
metallurgi. En nystart för stiftelsen Bergs
skolan planeras, med bland andra bransch
föreningarna Jernkontoret och Svemin som
huvudmän och där de mer aktivt ska
främja tillströmningen av elever.

Bergsskolan gick i konkurs
under hösten. Undervisningen
fortsätter tills vidare och en
nystart planeras med nya
huvudmän.
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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 un
der 2015–2017. Mycket av detta arbete
har finansierats inom ramen för MinBaSprojekt ”Hållbar bergmaterial och mineralförsörjning”.
De nya förslagen har fastställts under
året inför Europaomröstningen i början
av 2017. EU-kommissionen har dock
underkänt flera produktstandarder
inom byggmaterialområdet, bland andra
ballaststandarder, med hänvisning till
risk för konkurrens- och handelshinder.
Detta innebär att nyligen beslutade pro
duktstandarder måste ut på en ny remiss
runda och Europaomröstning under 2018
och att de tidigast väntas publiceras 2019.
Fram till dess måste man använda de nu
gällande ballaststandarder från 2002–
2003.
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 förslagen till produktstandard för
asfalt- och betongballast samt obunden
ballast och i framtida standard för pro
duktionskontroll.
De reviderade produktstandarderna
kommer att översättas genom SIS försorg.
SBMI medverkar i SIS/TK 187 som be
slutar vilka översättningar som ska prio
riteras. Det kan dock dröja innan de blir
översatta.
Branschens och Trafikverkets metod
grupp ”Asfaltutskottet” har därför gett ut
egna metodhandledningar på svenska.
Ballastutskottet tar fram motsvarande
metodhandledningar för provningsmeto

SBMI har fått gehör för kravet på
mängdrelaterad provning istället för efter
ett antal produktionsdagar.
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der som komplement till originaltexten på
engelska. Ett antal nu färdiga metodhand
ledningar kan hämtas från Metodgrup
pens hemsida.
Medverka i SIS/TK 497 ”Avgivning
av farliga ämnen…”
Viktigaste frågan har varit avgivning av
gammastrålning från betongballast i hus
stommar. SBMI samarbetar med Svensk
Betong i denna fråga: SBMI har tillsam
mans med Svensk Betong svarat på en
remiss från Strålskyddsmyndigheten an
gående föreskrifter (norm) till den nya
strålskyddslagen. BSS-direktivet (strål
ning) kommer att träda i kraft i februari
2018.
En annan viktig fråga är urlakning
av metaller till mark och vatten – främst
tungmetaller. SBMI menar att provtag
ning bör ske på det material som an
vänds, inte på ytterst finkrossat material
< 4 mm, om sådant inte är representativt.

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 (AVCP) – Utvärdering av överensstämmelse – Typprovning och tillverkningskontroll – har
varit på Europaomröstning i början av
2017 tillsammans med reviderade pro
duktstandarder. Till skillnad från de nya
produktstandarderna kommer AVCP
standard sannolikt att publiceras 2018.
AVCP standard innehåller bl.a. regler om
”Multisite certifiering” som Sverige efter
många diskussioner fått igenom, trots
motstånd från bl.a. Tyskland. Att få
igenom ”Multisite certifiering” är av stor
betydelse för SBMIs större medlemmar.
Det är viktigt att industrin genom
SBMI är engagerad i detta arbete och inte
överlåter det till forskare och myndighets
anställda. Normer och standarder måste
anpassas till praktiska behov och till det
tekniskt och ekonomiskt rimliga.

SBMI deltar i översynen av standard
för tillverkningskontroll.

stens- och industrimineralsektorerna. De
olika projekten slutredovisades vid en kon
ferens i december med ett 40-tal deltagare.
Delta i arbetet inom europeiska branschorganet 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 i UEPGs styrelse.
Tekniska kommittén arbetar med
kommande EN-standarder, medan arbets
miljökommittén som en bland flera frågor
arbetar för att maskiner som används i
täkter ska vara säkert konstruerade (safer
by design) och med att minska de halter
av skadlig silika som branschens med
arbetare utsätts för.

Utföra forskning och utveckling
Med stöd från Vinnova har tre projekt
med bäring på bergmaterialindustrin av
slutats inom forskningsprogrammet Min
BaS Innovation: Hållbar bergmaterial- och
mineralförsörjning respektive Betong
proportionering med krossballast samt
ett Chalmersdrivet projekt Utveckling av
simuleringsförmåga och avancerade pro
cessmodeller för bergmaterial-, malm- och
mineralproduktion inklusive LCA Modul
till Simuleringsplattform.
MinBaS Innovation är ett gemensamt
program där SBMI samverkar med natur
Det europeiska branschorganet UEPG har under året
ökat sitt engagemang för säkra maskiner.
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Krossutskottet har under året arbetat med hur
framtidens maskiner ska kunna bli säkrare,
driftsäkrare och mer miljövänliga.

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.
För att öka genomslaget för SBMIs
kravspecifikation har förnyade kontakter
med tillverkare tagits under året.
Volvos och Caterpillars återförsäljare
Swecon respektive Pon besöktes i septem
ber och då medverkade inköpsansvariga
för större medlemsföretag. Det är viktigt
att kraven i ”Säkra maskiner” kommer
till uttryck i de affärer som görs.
Ett möte med två av de viktigaste
krosstillverkarna, Metso och PJ Jonsson
& söner, har förberetts under året. Mötet
ordnas i januari 2018 och kommer förutom
kraven som återfinns i ”Säkra maskiner”
även att ta upp hur tystare teknik och
bättre dammbekämpning för krossar kan
öka acceptansen för vår verksamhet.
Tyvärr har möjligheterna att få snabb
hjälp när något inte fungerar i krossen
varit små under flera år. Frågan hur drift
säkerhet kan ökas och hur man genom
servicekontrakt och annat ska kunna
öka möjligheterna att få service kommer
också att diskuteras.
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Kan tystare teknik och bättre dammbekämpning öka acceptansen för vår verksamhet?

Programområde 3 – Föreningsinformation
Mål: att förbättra kunskaperna hos medlemsföretag, stärka medlemsnyttan och insikten
om vad SBMI erbjuder, ge god medlemsservice samt locka fler att bli medlemmar.

Aktivitetsområden:
Utbildning via kurser
SBMI genomför kurser för medlemsfö
retag, myndigheter och andra offent
liga intressenter, men utan tillträde för
branschföretag som inte är medlemmar.
Under året har följande kurser genomförts:
Grundkurs (två gånger) Produktion I,
Produktion II, samt Produktkunskap. Alla
kurserna var välfyllda: totalt samlade de
106 deltagare.
Handböcker och utbildningsmaterial
SBMI stöder medlemsföretagens verksam
het genom att via hemsidan tillhandahålla
handböcker och information.
Medlemsexklusivt på hemsidan finns
Täkthandboken. Där finns även viktiga
domar i Mark- och Miljööverdomstolen
summerade i ”Enhetliga rimliga täktvill
kor”. Om alla täktansökningar görs med
Enhetliga…” som grund för föreslagna
villkor, så skapas på sikt en användbar
rättspraxis för vibration, luftstötvåg, buller
och drifttider. Täkthandboken har under
året uppdaterats.
Goda råd vid sprängning i form av
checklista för upphandling, förberedelse
och efterkontroll efter sprängning finns
också på hemsidan, se nedan, liksom en
mallskrivelse för den som söker argument
mot oskäliga tillsynsavgifter. Där finns
även en handbok om PR (goda relationer),
samt stödmaterial för Öppen täkt.
SBMI har tidigare tagit fram en utbild
ning av framtidens maskinoperatörer, i
form av broschyrer (PDF-filer) och filmer
som nämndes på sid 11. Dessa finns på
SBMIs medlemssida.
Under året har detta material komplet
terats med självstudiekursen ”Säker hjul
lastarförare” som kommer att läggas ut
på hemsidan tidigt 2018.
Information via hemsidan
Förutom ovan nämnda handböcker samt
självstudiehäften och filmer, finns på

hemsidan även informationsbladet Kross
Ordet och tidningen Stenkoll samt EU-ny
heter och en ökande informationsmängd
om arbetsmiljö.
Kurskatalog och medlemsmatrikel upp
dateras årligen på hemsidan, liksom de
index 1011 + 1012 och Bergmaterialindex
som berör branschen.
SBMI publicerar i allmänhet sina re
missvar 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 pub
licerat råd för upphandling av säkra ma
skiner, råd för säkrare täkttrafik, råd för
systematiskt arbetsmiljöarbete med mal
lar och checklistor för riskinventering,
riskvärdering, och riskhantering, check
lista för nya arbeten, med mera.

SBMIs PR-handbok i tre delar används
som kursmaterial i kursen Produktion I.
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Hemsidan har löpande använts
som kommunikationskanal
och dess innehåll har förnyats.

På hemsidan finns även underlag för
handlingsplan vid svår olycka i form av en
liten fickfolder och en checklista för pro
duktionsledningen.
SBMIs spränggrupp har tidigare om
arbetat den folder om sprängning som
SBMI tog fram för några år sedan. Där
finns även råd om skuthantering, ar
betsberedning samt checklista för
”överlämnande av salvan”. Även frågan
om bergskrotning och rasrisk tas upp.
”Praktiska råd för upphandling av spräng
tjänster” är en detaljerad checklista.
Tryckt information: Stenkoll,
KrossOrdet, m m
Informationsbladet KrossOrdet utkom
i januari och december. 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 myndig
heter och departement. Stenkoll trycks i
3 300 ex.
En ny medlemsmatrikel och en års
berättelse har producerats under 2017.

Branschdagar ger information
Programutskottet har bidragit till att ut
forma några välbesökta branschdagar.
Branschdagen den 6 april i samband
med stämman hade 262 deltagare, med
an höstens branschdagar samlade 271
deltagare i Jönköping och 121 i Umeå.
De efterföljande enkäterna visade att
mötesdeltagarna var mycket nöjda.
Föredrag från branschdagarna ger också
underlag för reportage i tidningen Sten
koll.
Etik har inlett branschdagarna:
ordförande/vice ordförande/VD har
informerat alla om två viktiga frågor:
var nödutgångar finns i händelse av
brand och att det råder nolltolerans mot
samtal om priser som varit, priser på
kommande jobb eller andra konkurrens
begränsande samtal.
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krävs.

Varje år produceras en matrikel
som sprids i början av januari.

Därefter har dagens program tagit vid
och följande har presenterats:

• Lokalisering – hur finna ”bästa”
platsen?

• Gränsvärdet för kvarts – vad händer?

• Nytt MKB-direktiv – hur påverkas vi?

• Typmätning av kvarts som grund för
riskbedömning

• Vatten från täkt – hårdare krav

• Dammbekämpning – en inspirationsfilm
• Dammfilter – krav och kvaliteter
• Rening av oljor

• Natur och djur i täkt – risk eller inte?
• Täkthandboken – så använder ni den
• SBMI jobbar för flera regelförenklingar

• Bullerbekämpning – våra bästa tips

• Falun har snabb handläggning av
täktansökningar – hur gör de?

• Ingreppsskydd som fungerar i praktiken

• SKL:s nya taxeförslag för tillsyn

• Arbete på höjd – på ett säkert sätt

• Så kan underhåll, tillsyn och
rapportering dokumenteras enklare

• ID-06 framtidens inpasseringskort
• Kursen ”Säker Hjullastarförare”

• Att ändra organisationens beteende

• Ny utbildning med praktik i täkter

• Kvarts – hur täthetstesta
skyddsutrustning?

• Behovet av ballast kommande år –
enligt SGU

• Krav på ballast till väg och järnväg

• Täktplanering med hjälp av drönare
• Simulering för bättre täktoptimering
• Helkross i betong – när, var, hur?
• Politikers råd till SBMIs medlemmar –
mer kontakt

• Säkrare maskiner – vad bör ni kräva?
• Var finns havssand som går att
utvinna?
• Krav på prestandadeklarerad ballast –
som inte alltid följs
• Asfalt med återvunnet material.

• SBMIs hemsida
• Struktur och kultur för säkra täkter

Välbesökt branschdag
i Stockholm.
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Välbesökta branschdagar: i Stockholm
i samband med stämman 262 mötesdeltagare. I Jönköping samlades 271
deltagare och på branschdagen i Umeå
mötte 121 deltagare upp.
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ORGANISATION OCH LEDAMÖTER 2017/2018
Stämma

Styrelse

Kansli

167 medlemsföretag
Gustaf Werner, Skanska Industrial Solutions, ordf*
Jonas Johansson, Nybrogrus, v ordf*
Pär Åström, Sand & Grus AB Jehander*
Pär Börjesson, Arvikaåkarnas Grus
Magnus Ericsson, Swerock
Anders Gustafsson, Svevia
Michael Haddleton, ABT-Bolagen
Kenneth Johansson, NCC Industry
Programrådet
Erica Nobel, Advokatfirman Delphi
Johan Hilmersson
Thomas Johansson, Svevia, adjungerad
Bengt Nilsson
Magnus Niklasson
Björn Strokirk, sekr, Styrelsens arbetsutskott
Pär Burlin
Björn Abrahamsson Niklas Skoog
Magnus Ericsson
Björn Strokirk, vd
Joakim Heise, proj. led.

Arbetsmiljöutskottet
Susanne Björklund, ordf
Thomas Blomgren
Karin Brynielsson
Marie Sandberg
Christine Lindberg
Niklas Hjort

Krossutskottet

Samhällsutskottet

Magnus Reuterwall, ordf
Andreas Almén
Peter Andersson
Pär Burlin
Johan Carlsson
Michael Haddleton
Jonas Johansson
Pär Johnning
Anders Mickelsson
Niklas Osvaldsson
Nicklas Pettersson

Marie Berglund, ordf
Tove Andersson
Torben Beck Johansson
Katarina van Berlekom
Eva-Britt Eklöf Petrusson
Christian Härdgård
Martin Johansson
Ulf Kjellén
Richard Lindsköld
Josefin Lundström
Jenny Malmkvist
Niclas Nilsson
Sara Selegran
Niklas Skoog

Monica Soldinger Almefeldt
Jonas Söderstierna
Ulrika Thuning
Felicia Ullerstam
Mats Waern
Katarina Wallinder
Sven Wallman
Nicolina Vaneryd
Örjan Wennman
Maria Werner
Andreas Wikström

SBMIs MEDVERKAN I ORGANISATIONER OCH ARBETSGRUPPER
Stiftelsen Betong och Ballastindustrins
Kvalitetsutveckling, styrelse
Svenskt Näringsliv, styrelse
Svenskt Närlingslivs vd-grupp
Swedish Standards Institute,
SIS – Europastandardisering
Union Européenne des Producteurs de
Granulats, UEPG

Sveriges Bergmaterialindustri
Box 55684, 102 15 Stockholm
Tel 08-762 62 28, kansliet@sbmi.se, www.sbmi.se
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E X PL I C A R E K J E L L LU N D I N 2018

Bergsam
Bergsprängningskommittén
Geologins Dag, styrelse
MinBaS AB, styrelse
Nordcert, styrelse
Nordcerts Tekniska Råd Ballast
SGUs Bergmaterialråd
SGUs råd för Samhällsplanering

