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Havsplaneutredningens betänkande SOU 2010:91  
Planering på djupet – fysisk planering av havet 
(M2010/4786/H) 
Sveriges Bergmaterialindustri betonar att lagen om havsplanering måste utformas så att brytvärda 
förekomster av havssand kan skyddas för framtida utvinning. 

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är en branschorganisation vars medlemsföretag producerar 
bergkross, naturgrus och återvunnet inert material för bygg- och anläggningsändamål. 

För vissa av dessa användningsområden är naturgrus särskilt lämpligt, inte minst för krävande betong-
konstruktioner. Betong består av cement, vatten och ballast, det vill säga bergmaterial. Naturgrus har 
av inlandsisen slipats till runda korn som gör betongen mer lättarbetad med mindre åtgång av cement 
än med bergkross. Framställningen av betong blir därmed mer miljövänlig med naturgrus. 

Många naturgrusförekomster på land är emellertid skyddade för utvinning på grund av deras betydelse 
för grundvattenförsörjningen. 

För några användningsområden går det för närvarande inte att ersätta natursand. Därför kan brytning av 
naturgrus i form av havssand inom den svenska ekonomiska zonen bli mer betydelsefull i framtiden. 

I dag pågår en omfattande utvinning av havssand på andra håll i Östersjön och Kattegatt. Polsk och 
dansk utvinning sker på bankar nära den svenska ekonomiska zonen. Eftersom grus och sand förflyttas 
med havsströmmarna och genom erosion på bottnen innebär det att material från den svenska ekono-
miska zonen kan ha förflyttats utanför denna för att nu utvinnas på andra nationers ekonomiska zon. 

Det är angeläget att möjligheten att utvinna havssand för svenska utövare inom den svenska 
ekonomiska zonen säkerställs. Utredningen anser emellertid att inget behov föreligger att specificera 
områden av allmänt intresse genom bestämmelser om riksintresse. För den svenska 
bergmaterialindustrin och dess kunder inom samhällsbyggandet är det däremot synnerligen angeläget 
att ett riksintresseskydd ges till värdefulla havssandformationer. 

Den föreslagna 2 kap. 5 § havsplaneringslagen om möjligheten att meddela bindande bestämmelser om 
att ett havsområde inte får användas för en viss verksamhet eller åtgärd bör därför utformas så att 
utvinning av havssand inte förhindras. 

Med vänliga hälsningar 

Björn Strokirk,  
VD Sveriges Bergmaterialindustri 

 


