Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, främjar branschens
intressen i samhället och stöder branschens kvalitets- och
kompetensutveckling. Se även www.sbmi.se

Exklusivt, endast för medlemmar, erbjuder SBMI:
Möjlighet till kompetensutveckling
SBMI ordnar årligen kurser inom många områden: Grundkurs, Produktion I och II,
Sprängning, Produktkunskap, m m. Kurserna är endast öppna för medlemsföretag.
Kurserna ger dem en unik möjlighet att utbilda nya medarbetare.
Möjlighet till löpande fortbildning
SBMI erbjuder medlemmarna fördjupad information i dagsaktuella frågor under branschdagar
höst och vår. Via SBMIs hemsida finns också möjligheter till fortbildning och utveckling
av täktens medarbetare i självstudiepaket med 40 filmer och foldrar.
Kontinuerlig information
SBMI ger ut tidningen Stenkoll med nyheter och information till alla medlemmar. SBMI
tillhandahåller även användbar information via lösenordsskyddade delar av hemsidan:
- En manual för täktansökan och hur man enklast kan arbeta fram den
- Rimliga villkor att föreslå i täktansökan och hur man tar höjd för Sevesokraven
- Ett omfattande självstudiepaket för nya maskinoperatörer
- Dokumentation från SBMIs konferenser och branschdagar

- Information om nya lagar och riktlinjer samt om tekniska nyheter och forskningsrön
- Råd om certifiering, prestandadeklaration och avtal
- Råd om maskinsäkerhet och upphandling
- Råd om upphandling av sprängtjänster och hantering av dolor
- Viktiga miljödomslut och översikt över orsaker till avslag på täktansökningar
- En handbok för effektivare PR-arbete, Öppen Täkt, med mera
- Nyheter från EU och branschen i Europa
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, riskvärdering och råd om kvartsdamm.
Del i ett kompetent nätverk
Den som medverkar i SBMIs utskott kommer även att i möten med andra experter utveckla
såväl egen kompetens som morgondagens spelregler. Medlemsföretagens experter, konsulter
och advokater deltar utan ersättning för att bidra till bättre spelregler i framtiden.
Tydlig röst mot myndigheten – vid behov
SBMI verkar för att täktvillkoren ska bli mer förutsägbara och likartade över landet samt att
ansökansprocessen ska gå snabbare. SBMI kan även lättare gå in och påtala olaga
täktverksamhet än enskilda medlemmar. SBMI riskerar inte repressalier.

Medlemsnytta

SBMI verkar för:
Påverka morgondagens spelregler
Cirka 80 procent av all ny lagstiftning på miljöområdet härrör från EU:s direktiv. Därför
bevakar SBMI genom sin europeiska organisation UEPG de förslag som väcks i EU.
Det är lättare att få in sina synpunkter tidigt i processen än att ändra på fattade beslut.
Öka förståelsen för behovet av täkter och terminaler
SBMI vill stärka medlemsföretagens relationer till samhället och utveckla möjligheterna
att få fortsätta använda dagens täkter och terminaler och att öppna nya. SBMI arbetar för att
öka förståelsen för behovet av bergmaterial bland politiker och myndigheter.
Förenkla tillståndsprocessen och öka acceptansen
SBMI har utarbetat en Täkthandbok med ett antal standardvillkor för att korta ansökningstiden. En handbok från SBMI hur ökar den biologiska mångfalden under drift och därefter
samt råd om mindre bullrande och dammande teknik kan öka möjligheterna att täkter i
allmänhet accepteras av samhället. Råd om bättre grannkontakter finns också hos SBMI.
Utveckla bättre teknik och metoder
SBMI arbetar för bättre och mer kostnadseffektiva produktionsmetoder, främst genom
forskningsprogrammet MinBaS. SBMI bidrog aktivt till att Vinnova avsatte 25 miljoner
för ett branschanpassat forskningsprogram år 2012-2017.
Främja högskolan och gymnasiets utbildning
SBMI verkar för att högskolan ska erbjuda bra utbildning för branschens blivande medarbetare. SBMIs omfattande självstudiematerial ställs till gymnasieskolans förfogande och
SBMI verkar för att de som utbildas ska erbjudas praktik.
Bekämpa oskäliga avgifter och missriktade skatter
SBMI verkar för rimliga kostnader för tillsyn och rimliga säkerheter för efterbehandling.
SBMI har fått ner kostnaden för diesel till fordon i täkt till samma nivå som gäller i gruvor
och SBMI har tagit fram en mallskrivelse för överklagan av oskäliga taxor.
Främja kvalitet i byggbranschen
SBMI verkar för ett säkert och hållbart byggande med hög etik bland medlemsföretagen.
SBMI är även med i certifieringsföretaget Nordcert som arbetar för kvalitetsutveckling i
branschen. SBMI medverkar också i utvecklingen av svenska standarder genom SIS.
Förbättra branschens spelregler genom goda samhällskontakter
SBMI arbetar framgångsrikt för att få bort krångliga regler och onödiga avgifter.
SBMI är en stark påtryckare i viktiga frågor och blir starkare med fler medlemmar. År 2008
kom 42 % av bergmaterialanvändningen från SBMIs medlemmar. 2014 var siffran 86 %.
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