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Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om indikatorer för en hållbar utveckling. Dessa presenterades år 2000 av 

Europakommissionen. Mitt arbete är inriktat på att välja ut de indikatorer som är relevanta och för 

stenindustrin och mätbara. 

En del av arbetet handlar även om att öka förståelsen för behovet av att de fakta som tagits fram 

med ledning av indikatorerna verkligen rapporteras för att sedan sammanställas och presenteras.  

 

 

 

 

Summary 

The thesis deals with indicators of sustainable development. These were presented in 2000 by the 

European Commission. My work focuses on selecting the indicators that are relevant and for the 

stone industry and measurable.  

Some of the work is also about the understanding of the need that the facts developed on the basis 

of the indicators are actually reported and then compiled and presented.  
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Förord 

Examensarbetet utförs för MinBaS-organisationen och syftet är att plocka ut lämpliga SDI:s för 

stenindustrin. Ett antal utvalda platschefer har intervjuats och fått möjligheten att lämna sin syn på 

användandet av SDI:s och vilka SDI:s som kan vara aktuella för industrin. 

 

Jag vill tacka alla dessa personer för att de har tagit sig tid och visat ett stort engagemang i dessa 

frågor. Särskilt vill jag  tacka Per Murén, NCC, som har hjälpt mig med mycket material, stöttat mig 

och alltid tagit sig tid för mina frågor. Slutligen vill jag också tacka min handledare Jan Bida för all 

uppmuntran i svåra stunder. 

 

Hammarö 2009-10-15 

 

Cecilia Wallner 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
1972 anordnade FN en konferens i Stockholm under temat ”Only one earth”. Delegater från 114 

länder medverkade för att diskutera globala miljö- och utvecklingsfrågor. Här tog man fram en plan 

för ett fortsatt internationellt miljösamarbete och enades om en start för FN:s miljöprogram United 

Nations Environmental Program (UNEP). Detta kan ses som en start för ett samarbete över gränserna 

när det gäller vår miljö. Själva begreppet hållbar utveckling lanserades 1987 när FN:s 

Världskommission för miljö och utveckling publicerade sin rapport ”Vår gemensamma framtid”. 

 

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs ett globalt handlingsprogram 

för arbetet med miljö och utveckling under 2000-talet, Agenda 21. I handlingsplanen betonas att 

utvecklingen måste vara hållbar ur tre olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

 

Under 1990- talet gjordes många försök att ta fram principer för hållbar utveckling. Det tyska 

Wuppertalinstitutet angav tre principer: 

 

 Av de förnyelsebara resurserna bör inte mer tas ut än vad som motsvarar tillväxten under 
samma tid. 

 Endast den mängd material får släppas ut i miljön som kan absorberas där. 

 Omsättningen av energi och material måste skäras ned till en lågrisknivå. 
 

Den svenska kretsloppsdelegationen formulerade 1996 följande tre principer som bygger på  

principerna ovan: 

 

 Materialflödena från samhället ska kunna läggas till de naturliga kretsloppen utan att orsaka 
oacceptabla störningar ens på mycket lång sikt. 

 Uttaget av icke förnyelsebara material ska begränsas för att spara resurser till kommande 
generationer. 

 Uttaget av förnyelsebara material, biomassa och vatten, får inte överskrida tillväxt eller 
tillrinning över tiden. 

 

År 1997 hade FN:s generalförsamling en specialsession som kallades Rio+5. Regeringarna gick igenom 

vad som utförts sedan Rio-konferensen och man konstaterade att en del framsteg hade gjorts men 

att det var mycket som återstod. Alla länder uppmanades att utarbeta nationella strategier för en 

hållbar utveckling till Rio-konferensens 10-års jubileum. Till följd av detta presenterade den svenska 

regeringen sin nationella strategi för hållbar utveckling år 2002.  
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I en översiktlig redovisning över EU-arbetet inom området hållbar utveckling som har direkt 

betydelse för mineralindustrin, kan en lämplig utgångspunkt vara ett meddelande från 

Kommissionen från år 2000 ”Promoting sustainable development in the EU non-energy extractive 

industry”, COM (2000) 265 final. Avsikten med meddelandet var att presentera ett policydokument 

med sikte på en säkrare och mindre miljöpåverkande utvinningsindustri med bibehållande av 

industrins konkurrenskraft. Industrin delas in i tre sektorer: utvinning av metalliska mineral, 

konstruktionsmineral inklusive byggnadssten och ballast samt industrimineral. Industrin har 

karaktäristiska drag som gör det viktigt att få en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga 

faktorer. Industrin är bunden till den plats där fyndigheten finns och utvinningen innebär alltid en 

miljöpåverkan i eventuell förening med  arbetsmiljöproblem och möjlig påverkan av utsläpp i närheten 

av industrin. Industrin utnyttjar dessutom även i huvudsak icke-förnyelsebara råvaror. Europeiska 

rådet krävde att industrin senast 1 juni 2001 skulle presentera en rapport om hur man ska få till stånd 

en hållbar utveckling som kan integreras med industripolitiken inom EU. 

 

Denna rapport presenterades redan 1999 av Europakommissionen (Industridirektoratet) i ett samarbete 

mellan de olika medlemsländerna. En tillsatt arbetsgrupp under paraply-organisationen Raw 

Materials Supply Group lämnade ett förslag på vilka indikatorer som ansågs viktiga för industrin i 

arbetet med en hållbar utveckling inom Europa. Uppdraget innebar att ta fram 20 indikatorer som 

beskrev de ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationerna för industrin. Ett frågeformulär 

sammanställdes och tillsammans med ett förklarande dokument skickades handlingarna 2003 ut till 

152 företag. Utskicket distribuerades via olika branschorganisationer och avsåg år 2001. 

Frågeformuläret var utformat så att kostnader och arbetsinsats ansågs vara minimerade. En stor del 

av den information som efterfrågades borde finnas med i företagens rutinrapporteringar. Det 

framgick tydligt att rapporteringen var frivillig och svaren skulle skickas tillbaka till europeiska 

federationen, Euromines, IMA Europe och UEPG. Resultaten sammanställdes och överlämnades till 

EU-kommissionen. Detta var en pilostudie och resultatet presenterades 2004. Rapporten 

sammanställdes av Raw Materials Supply Group. Alla länders resultat har sammanslagits med påföljd 

att en jämförelse länderna emellan omöjliggjorts. 2004 gjordes en ny datainsamling för 2002 och 

2003.  
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1.2 Syfte 

”Det krävs en integrerad strategi för en  

hållbar utveckling där målet är att åstadkomma 

 en hög nivå när det gäller ekonomisk och social utveckling 

 samt miljöskydd (de tre pelarna).”1 

 

Syftet är att inom EU skapa gemensamma riktlinjer för att främja en hållbar utveckling inom 

utvinningsindustrin. Kommissionen anser att det finns behov av en säkrare och mindre förorenande 

utvinningsverksamhet. Dammolyckorna i Spanien och Rumänien visar tydligt på behovet av större 

säkerhet. 

 

Utvinningsindustrin får stora konsekvenser för miljö, landskap, säkerhet och hälsa. Det finns  

även en oro för att icke förnyelsebara naturresurser utarmas. Eftersom utvinningsindustrin är viktig 

för välfärden och sysselsättningen krävs det betydande kontrollåtgärder för att säkerställa en hög 

miljöskydds- och arbetarskyddsnivå. 

 

För industrin i Sverige kan man se det som en möjlighet att bl.a. skapa gemensamma riktlinjer för 

länsstyrelser, kommuner och miljö- och hälsoskydd. Även leverantörer av utrustning och tjänster 

samt kundföretag som är beroende av mineral och bergmaterial bör involveras för att ett resultat ska 

uppnås.   

 

Hållbar utveckling bygger på tre pelare, nämligen hållbar social utveckling, hållbar ekonomisk 

utveckling och hållbar miljömässig utveckling. Utvinning av mineral, ballast och natursten påverkar 

dessa områden. Finns ingen kontroll i form av mätbara indikatorer, finns  heller ingen möjlighet att 

bedöma hur stor eller liten denna påverkan är. 

 

Idag finns fortfarande möjligheten att begränsa och anpassa indikatorerna för MinBaS-branschernas 

företag och det är viktigt att fastställa vilka indikatorer som ska användas, hur de ska avgränsas, 

mätas och rapporteras. Möjligheten att kunna jämföra sig med företag i branschen inom såväl 

Sverige som EU är positiv både när det gäller utveckling och konkurrenskraft. 

 

                                                           
1
 EUR-Lex – 52000DC0265 -SV 
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1.3 Utförande 

Ett antal personer med chefsbefattningar, t.ex. platschefer, inom de olika branscherna har låtit sig 

intervjuas och lämnat sina åsikter om vilka SDI:s som kan vara lämpliga och vilka begränsningar som 

bör finnas för MinBaS-branschernas företag. Ett frågeformulär om vilka SDI:s som ansågs relevanta 

för MinBaS- branscherna har skickats ut till ett antal personer men responsen var i princip obefintlig. 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet handlar om att välja ut och analysera de indikatorer som är framtagna för stenindustrin. Det 

kommer att krävas ett fortsatt arbete för att ta fram ett frågeformulär med en medföljande 

instruktion om hur formuläret skall fyllas i. Hur sammanställningen och presentationen ska utföras är 

också en fråga som måste diskuteras. 
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2 De tre pelarna 

2.1 Ekonomiska 
Ökade investeringar inom forskning, utbildning och kompetensutveckling leder till en förbättrad 

konkurrenskraft och även här kommer miljötänkandet att påverka. Ett samarbete inom EU för att 

utveckla och säkerställa europeisk standard är nödvändigt för att säkerställa en hållbar utveckling på 

längre sikt. 

 

2.2 Sociala 

Industrin sysselsätter ett stort antal personer, både direkt- och indirekt anställda. Det finns ett 

fundamentalt behov av utvinningsindustrin för att samhället skall fungera. I dagens samhälle är 

behovet av vägar, broar, järnvägar och nya byggnader en självklarhet. Infrastrukturen måste ständigt 

utvecklas och förbättras. Kommunikation med allmänheten krävs för att få en ökad förståelse för 

industrins nödvändighet. Den sociala pelaren innefattar även den positiva påverkan som en ny 

verksamhet har på näringslivet i form av indirekta arbetstillfällen. Ett positivt samarbete när det 

gäller t.ex. underhåll eller byggande av nya vägar för att möjliggöra att en ny verksamhet kan startas. 

Förbättringar av arbetsmiljön och ett aktivt arbete med att följa arbetsmiljölagen är viktiga faktorer 

för att locka välutbildad personal till industrin. Stora krav ställs på hälsa och säkerhet. 

 

2.3 Miljö 

Utvinningsindustrins miljöeffekter medför bl.a. luftföroreningar (stoft), vibrationer, föroreningar i 

mark och vatten, påverkan på grundvattennivån. Energiförbrukningen är en stor fråga både när det 

gäller ekonomi och miljö. Naturliga livsmiljöer förstörs eller störs och det omgivande landskapets 

utseende förändras. Uttag av icke förnybara resurser måste därför begränsas. Med hjälp av 

indikatorerna kan man visa vilka åtgärder som måste vidtas för att värna om miljön. 

 

Ordningen på indikatorerna har valts utifrån aspekten att utan ekonomiska möjligheter faller de 

andra pelarna omedelbart. Den ekonomiska möjligheten att starta en ny verksamhet leder till den 

sociala delen när det gäller sysselsättningen på avsedd ort. Det avser både direkt och indirekt 

sysselsättning. Den indirekta sysselsättningen kan vara nya arbetstillfällen som skapas av att en ny 

verksamhet startas. 
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3 Indikatorer 

3.1 Vad är en indikator 

En indikator är en mätbar företeelse som visar tillståndet i ett större system. Genom att följa en 

indikators utveckling får man en uppfattning om i vilken riktning det större systemet utvecklas. Den 

gemensamma nämnaren för bra indikatorer är att de är relevanta, enkla, giltiga, upprepbara, känsliga 

för förändringar samt tillförlitliga. 

3.2 Indikatorerna  

EU-indikatorernas utgångsmaterial 

I ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, industrin och icke-statliga 

organisationer har indikatorer utarbetats för en hållbar utveckling i EU:s utvinningsindustri (utom 

energiproduktion). Frågor har ställts samman som utgör underlag för att beräkna indikatorerna. 

Följande indikatorer skickades via olika branschorganisationer ut 2003 till EU:s medlemsländer: 

 

 

 

 Sysselsättning Enheter 

 

1 Genomsnittligt antal direkt antal anställda Heltidsekvivalent 

 

2 Genomsnittligt antal indirekt antal anställda Heltidsekvivalent 

 

3 Totalt arbetade timmar 

 

Timmar 

 

   

 Kompetensutveckling  

4 Totalt antal utbildningstimmar 

 

Timmar 

 

   

 Anställdas säkerhet och hälsa  

5 Totalt antal arbetstimmar som har gått förlorade på 

grund av arbetsolyckor 

 

Timmar 

 

6 Totalt antal timmar som ägnats åt utbildning på området 

säkerhet och hälsa 

 

Timmar 

 

7 Totalt antal dödsolyckor Antal 

 

   

 Total omsättning  

8 Total omsättning 

 

Euro 

 

   

 Investeringar i FoU  

9 Totala utgifter för FoU 

 

Euro 

 

   

 Prospekteringskostnader  
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10 Totala prospekteringskostnader 

 

Euro 

 

   

 

 Kommunikation med lokalsamhället  

11 Totalt antal offentliga evenemang 

 

Antal 

 

12 Har företaget system för att registrera och följa upp 

klagomål från allmänheten? 

 

Ja/Nej 

 

   

           Energieffektivitet  

13 Totalt använd energi 

 

Absoluta energiuppgifter (MJ) 

 

   

 Vattenbehov  

14 Total nettoförbrukning av vatten 

 

m
3
 per fungerande produktionsenhet (1 ton av 

den totala säljbara produktionen) 

 

 Markbehov  

15.1 Total markyta som används till mineralutvinning vid 

slutet av rapporteringsperioden 

 

Hektar 

 

15.2 Total markyta som börjat användas för 

mineralutvinning under året 

 

Hektar 

 

15.3 Total markyta som återgått till ändamålsenlig 

användning under året 

 

Hektar 

 

   

 Användning av farliga ämnen  

16 Mängd av klassificerade farliga ämnen som används i 

bearbetningsprocessen 

 

Kilogram 

 

   

 Transportbehov  

17.1 Genomsnittlig transportsträcka från utvinningsplatsen 

till kunden vid transport på väg 

 

Kilometer 

 

17.2 Genomsnittlig transportsträcka från utvinningsplatsen 

till kunden vid järnvägstransport 

 

Kilometer 

 

17.3 Genomsnittlig transportsträcka från utvinningsplatsen 

till kunden vid sjötransport 

 

Kilometer 

 

18.1 Andel vägtransport av total transport 

 

% 

 

18.2 Andel järnvägstransport av total transport 

 

% 

 

18.3 Andel sjötransport av total transport 

 

Miljöolyckor 

% 

 

19 Antal rapporteringspliktiga miljöolyckor 

 

Antal 

 

20 Specificera antalet rapporteringspliktiga miljöolyckor 

av varje typ 

 

Antal 

 

20.1 Dammläckage 

 

Antal 
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20.2 Utsläpp till vatten (grund- eller ytvatten) 

 

Antal 

 

20.3 Utsläpp till luft 

 

Antal 

 

20.4 Utsläpp till mark (t.ex. smörjmedel) 

 

Antal 

 

20.5 Utsläpp av fasta ämnen 

 

Antal 

 

20.6 Okontrollerade sättningar 

 

Antal 

 

20.7 Övriga (specificera) 

 

Antal 

 

 

 

 

Ingen hänsyn har här tagits till avgränsningar, företagens storlek eller antal anställda. Vissa av 

indikatorerna är heller inte relevanta för MinBaS- företagen. 

 

Nyckeltal för antal anställda och/eller omsättning måste finnas för att resultaten ska vara jämförbara 

mellan olika företag. 

 

Indikatorerna måste vara mätbara och påverkbara för att fylla sin funktion. 
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3.3 Indikatorerna med kommentarer 

Indikatorerna kan redovisas anläggningsvis och större företag kan redovisa områdesvis. 

 

* Avser indikatorer som ej anses relevanta för MinBaS-branschen 

 

 Sysselsättning 

 

Motivering 

 

1 Genomsnittligt antal direkt antal anställda Bra mätetal för att visa branschens betydelse 

för sysselsättningen och produktiviteten ( 

producerat ton/person). 

Kan delas upp i produktionspersonal och 

administrativ personal 

 

2 Genomsnittligt antal indirekt antal sysselsatta 

 

Noggrann specifikation av vad som ingår 

a) Inhyrda underentreprenörer 

Reparatörer 

Interna transportörer 

Lastning 

b))Transport till kund (förare) 

 

3 Totalt arbetade timmar 

 

Punkt 1 och 2 uppdelade i kategorierna 

 

 Kompetensutveckling 

 

 

4 Totalt antal utbildningstimmar 

(anställda och sysselsatta) 

 

Behöver man ange vad som ska ingå? 

 Teknisk utbildning 

 Materialkännedom (produkten) 

 Laboratorieutbildning 

 Behörighetsubildning (heta arbeten, 

arbetsmiljö, förarbehörighet) 

 Administration (ekonomi, planering, 

IT) 

 Ledarskap 

 Säkerhet och hälsa 

 Praktik/lärlingstimmar 

 

 

 Anställdas säkerhet och hälsa 

 

 

5 Totalt antal arbetstimmar som har gått förlorade på 

grund av arbetsolyckor/anställd 

 

Viktigt 

6 Totalt antal timmar som ägnats åt  

systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Viktigt 

 

7 Totalt antal dödsolyckor  

 

Viktigt 

 Total omsättning 

 

 

8 Total omsättning 

 

Avser MEuro/år. Här bör även 

tillverkningsvolymerna för de olika 

produktgrupperna finnas med. 

 



17 

 

 Investeringar i FoU 

 

FoU-teknikutveckling,deltagande i MinBaS 

 

9 Totala utgifter för FoU 

 

Nuvarande nivå är låg vilket visar på ett 

behov av ökat stöd av FoU för att bl.a. främja 

konkurrenskraften 

 Prospekteringskostnader 

 

 

10 Totala prospekteringskostnader 

(avser nya täkter) 

Vilka kostnader ska ingå: 

 Arbete med egen personal 

 Inhyrda konsulter 

 Provtagningar och 

laboratorieundersökningar 

 Avgifter 

 

 Kommunikation med lokalsamhället 

 

 

11 Totalt antal offentliga evenemang 

(varje år) 

(vartannat år) 

(aldrig) 

 

 Öppen täkt 

 Media möten 

 Information 

 

12 Har företaget system för att registrera och följa upp 

klagomål från allmänheten? 

 

Viktigt för att få allmänhetens stöd, mätbara 

faktorer krävs: 

Viktigt för att allmänheten ska känna sin 

möjlighet att påverka, att eventuella klagomål 

tas på allvar. 

 

 Energieffektivitet 

 

 

13 Totalt använd energi 

 

All energiförbrukning omräknas till samma 

enhet (kWh). 

 

  

Vattenbehov 

 

 

14 Total nettoförbrukning av vatten 

 

Avser industrimineral 

 

 Markbehov  

15.1 Total markyta som används till mineralutvinning vid 

slutet av rapporteringsperioden 

 

Visar vilket litet intrång branschen gör på 

landets totala yta. 

 

15.2 *Total markyta som börjat användas för 

mineralutvinning under året 

 

Användningsområde? 

15.3 *Total markyta som återgått till ändamålsenlig 

användning under året 

 

Användningsområde? 

 

          Användning av farliga ämnen 

 

 

16 Mängd av klassificerade farliga ämnen som används i 

bearbetningsprocessen 

 

T.ex. sprängämnen 

 

 Transportbehov 

 

 

17.1 Genomsnittlig transportsträcka från utvinningsplatsen 

till kunden vid transport på väg 

 

 

 

 

Här förekommer egna leveranser, leveranser 

av inhyrda fordon, kunder som själva hämtar. 

Det krävs ett system för att mäta. Detta skulle 

även kunna förbättra logistiken. 
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17.2 Genomsnittlig transportsträcka från utvinningsplatsen 

till kunden vid järnvägstransport 

 

Järnvägen är på frammarsch och bör följas 

upp på ett liknande sätt som vägtransporter. 

 

17.3 *Genomsnittlig transportsträcka från utvinningsplatsen 

till kunden vid sjötransport 

 

Förekommer 

18.1 Andel vägtransport av total transport 

 

För att kunna visa på en minskning av 

vägtransporter 

 

18.2 Andel järnvägstransport av total transport 

 

Som ovan 

 

18.3 *Andel sjötransport av total transport 

 

Icke relevant 

 

 

 

 Miljöolyckor 

 

 

19 * Antal rapporteringspliktiga miljöolyckor 

 

Redovisas under fråga 20 

 

20 Specificera antalet rapporteringspliktiga miljöolyckor 

av varje typ 

 

Ja 

 

20.1 Dammläckage 

 

Avser sedimentationsdammar 

 

20.2 Utsläpp till vatten (grund- eller ytvatten) 

 

Ja 

 

20.3 Utsläpp till luft 

 

Ja 

 

20.4 Utsläpp till mark (t.ex. smörjmedel) 

 

Ja 

 

20.5 Utsläpp av fasta ämnen 

 

Ja 

 

20.6 *Okontrollerade sättningar 

 

Icke relevant 

 

20.7 Övriga (specificera) 

 

Ja 

 

   

 

Resultatet blir att ett antal indikatorer som anses icke relevanta plockas bort. Många av 

indikatorerna redovisas redan idag på andra rapporter vilket borde underlätta arbetet. Vissa av 

indikatorerna bör redovisas per direkt anställd, t.ex. antal utbildningstimmar och liknande.  

När det gäller transportfrågorna kan man se det som en möjlighet att förbättra logistiken för att 

minska energiförbrukningen. Många transporter går tomma åt ett håll. 

 

En indikator som saknas är hur mycket som återvinns årligen. Denna indikator gäller framför allt 

ballastindustrin där återvinningen av asfalt är en ekonomisk faktor. 

 

En förenklad sammanfattning presenteras nedan. 
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1 Sysselsättning 

1:1 Genomsnittligt antal direkt anställda/timmar 

1:2 Genomsnittligt antal indirekt sysselsatta/timmar 

 

2 Kompetensutveckling 

2 Totalt antal utbildningstimmar/anställd 

 

3 Anställdas säkerhet och hälsa 

3:1 Totalt antal arbetstimmar som har gått förlorade på grund av arbetsolyckor 

3:2 Totalt antal dödsolyckor 

 

4 Total omsättning 

4 Total omsättning/anställd 

 

5 Investeringar i FoU 

5 Totala utgifter för FoU/anställd 

 

6 Prospekteringskostnader 

6 Totala prospekteringskostnader 

 

7 Kommunikation med lokalsamhället 

7:1 Totalt antal offentliga evenemang 

7:2 Har företaget system för att registrera och följa upp klagomål från allmänheten? 

 

8 Energieffektivitet 

8 Totalt använd energi/ton producerat material 
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9 Markbehov 

9 Total markyta som används till mineralutvinning vid slutet av rapporteringsperioden 

 

10 Transportbehov 

10 Genomsnittlig transportsträcka från utvinningsplatsen till kunden vid transport på väg/sjö/järnväg 

 

11 Miljöolyckor 

11.1 Specificera antalet rapporteringspliktiga miljöolyckor av varje typ 

11.2 Utsläpp till vatten (grund- eller ytvatten) 

11.3 Utsläpp till luft 

11.4 Utsläpp till mark 

11.5 Utsläpp av fasta ämnen ( t.ex. smörjmedel) 

11.6 Dammläckage 

11.7 Övrigt (specificera) 

 

12 Återvinning 

12 Antal ton/år och anställd 

 

För att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan olika företag krävs att man använder sig av antal 

arbetade timmar eller årlig omsättning. Indikatorerna är inte förändrade utan presenteras i sitt 

ursprungliga utförande och det krävs en tydlig instruktion om hur blanketten skall fyllas i. 
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3.4 Genomförande 

 

Förslag 

Alternativ 1: Länsstyrelserna i Sverige skulle kunna skicka ut frågeformuläret tillsammans med 

miljörapporten antingen till alla företag eller så väljer man de företag som är anslutna till MinBaS. 

Vissa Länsstyrelser skickar ut miljörapporten per post. Man kan då bifoga frågeformuläret 

tillsammans med en tydlig instruktion om hur det skall fyllas i. Länsstyrelsen skickar sedan 

formulären vidare till SGU som sammanställer och presenterar dessa. För de Länsstyrelser som 

samlar in data elektroniskt ligger frågeformuläret som en fortsättning på miljörapporten. I detta fall 

kan det vara svårt att välja ut vissa företag. I det här alternativet kan man bara nå de företag som har 

Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. 

 

Alternativ 2: MinBaS ansvarar för utskicket till sina medlemsföretag med en uppmaning om att 

blanketten returneras ifylld. Det krävs även här en tydlig instruktion om hur blanketten skall fyllas i. 

Svaren vidarebefordras till SGU som ovan. 

 

Medlemsländernas resultat sammanställs och presenteras av UEPG, se bilaga. 

3.5 Slutsats 

Inom MinBaS-branscherna har arbetet med en hållbar utveckling pågått under ett antal år. Fokus har 

legat på damning, buller, vibrationer samt sönderdelning (energiförbrukning). Mycket tid och pengar 

har satsats för att förbättra arbetsmiljön och minska energi-förbrukningen.  

 

Indikatorerna ovan är framtagna för hela EU vilket betyder att det blir lättare att göra jämförelser 

mellan de olika länderna. Man får en möjlighet att se hur arbetet fortskrider och vilka förbättringar 

som görs från år till år. För att detta skall vara genomförbart krävs att redovisningen inom de olika 

länderna sammanställs och presenteras på ett professionellt sätt.  

I Sverige är det förmodligen Sveriges Geologiska Undersökning som besitter den största kunskapen 

och kompetensen för att hålla i ett sådant projekt. En representant från SGU har också suttit med i 

EU- kommissionen när indikatorerna för utvinningsindustrin diskuterats. 

I Bergverksstatistiken som SGU ger ut årligen har det sedan 1999 funnits med statistik över 

industrimineral och natursten; ballastproduktionen har redovisats separat. Här skulle man eventuellt 

ha möjlighet att presentera resultaten för de olika företag som har medverkat.  

För att arbetet med en hållbar utveckling ska kunna hjälpa oss till en positiv utveckling för kommande 

generationer måste det utvidgas och ett samarbete mellan länderna måste till. Med hjälp av 

indikatorerna har man möjlighet att följa upp hur detta arbete fortskrider. Man måste även öka 

medvetandet om nödvändigheten av ett sådant arbete. Varje företag och land är skyldiga att bidra 
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till denna utveckling.  De ekonomiska och sociala indikatorerna kan vara direkta hjälpmedel för att 

förbättra och utveckla ett företag men det får inte förringa betydelsen av att man måste arbeta med 

indikatorerna för miljön. 

 

Nedan presenteras ett exempel vilka beslut som fattas av personer som kanske inte har riktigt klart 

för sig vad ett beslut kan innebära för industrin. Genom att industrin själv arbetar aktivt 

och systematiskt med bl.a. miljöindikatorerna och på detta sätt visar att man tar ansvar för 

miljöfrågorna kanske sådana här ogenomtänkta beslut kan undvikas. 

 

 

 

 

”Ett överskridande av ett riktvärde skall föranleda att verksamhetsutövaren vidtar de åtgärder som behövs 

för att förhindra att överskridandet upprepas . Miljööverdomstolen har nyligen i ett antal domar försökt att 

renodla användningen av begreppen ”riktvärde” och ”gränsvärde”. Begränsningsvärden får i likhet med 

gränsvärden inte överskridas i något fall. En överträdelse av villkoren kan i förlängningen också medföra 

att Länsstyrelsen återkallar tillståndet. Nu har några länsstyrelser börjat göra om riktvärden till   

begränsningsvärden, men på samma nivå som de tidigare riktvärdena var satta på. Det innebär en allvarlig 

skärpning utan föregående kostnads- och nyttoanalys. Detta kan strida mot kravet att tillståndsmyndigheten 

ska ha klart för sig att det är möjligt att leva upp till kravet och vilka kostnader kravet för med sig. Framför 

allt kan platschefen en vacker dag bli åtalad för miljöbrott. Vad gör du om du råkar illa ut?”2 

 

                                                           
2
 Krossordet nr. 103 oktober 2009  
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4 Källförteckning 

 

SGU:s trettiosjätte rapport om mineralmarknaderna. 

 

EUR –lex 5200DC0265 

 

www.sgu.se 

 

http://www.uepg.eu/uploads/documents/pub-3_en-final_report_2001_2003.pdf 

 

http://www.sustainableaggregates.com/ 

 

http://europa.eu/ 

 

http://www.uepg.eu/index.php?pid=141 

 

http://www.sverigesbergmaterialindustri.se Krossordet 103 oktober 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgu.se/
http://www.uepg.eu/uploads/documents/pub-3_en-final_report_2001_2003.pdf
http://www.sustainableaggregates.com/
http://europa.eu/
http://www.uepg.eu/index.php?pid=141
http://www.sverigesbergmaterialindustri.se/
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Bilaga 1 

 

Statistik 2006 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

1            

2   

 Europeiska 
aggregat 
Industry - 
Annual 
Statistics 
2006          

 
Datu

m: 22 
april 
2008  

3            

4   

 Land  

 
Företa

g   Sites  

 
Anställd

a (1)  

 Produktion (miljoner ton)  

5  

 Sand 

& Grus 
(2)  

 

Makada

m (3)  

 Marine 

Aggregat

es  

 Återvunnet 

primärmateri

al (4)  

 

Tillverka

s 

Ballast 
(5)   Totalt  

6   Österrike   950   1260   21400   66   32   0   3,5   3,0   104,5  

7   Belgien   184   253   15919   10,07   55,5   3,5   13   1,3   83,4  

8   Kroatien   500   330   7000   6,2   21,8   0   0   0   28,0  

9   Tjeckien   208   490   3368   27,1   41,5   0   3,8   0,3   72,7  

10   Danmark *   350   400   3.000   58   0,3   13,6     72  

11   Finland   400   3550   3000   54   46   0   0,5   0   100,5  

12   Frankrike   1.680   2700   17300   167   233   7   14   9   430,0  

13   Tyskland   1.800   5396   92625   277   270   0,4   48   30   625,4  

14   Irland *   250   450   5.100   54   79    1   0   134  

15   Italien   1.700   2360   24000   210   135   0   5,5   3,5   354,0  

16   Nederländerna   60-70  
 40-
45   400   44,5    50   25    119,5  

17   Norge   1.500   2000   1839   13,4   45   0     58,4  
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18   Polen   2.200   2550   53600   115   43    8   3   169,0  

19   Portugal   331   379   4.560   97,5   0     97,5  

20   Rumänien    440   11600   15,5   6,5   0   0,5   0,5   23,0  

21   Slovakien   175   213   3700   10   16,5   0   0,2   0,3   27,0  

22   Spanien   1.600   1950   86000   170   314   0   1,5   0   485,5  

23   Sverige   120   2410   3500   23   62   0   1,8   0,2   87,0  

24   Schweiz   350   480   3200   50   5,7   0   5,7    61,4  

25   Turkiet   770   770   20240   24   260   0   0   0   284,0  

26   Storbritannien   350   1300   46000   68   123   13   58   12   274,0  

27   Totalt  
 

15.418  

 
29.68

1   427.351  

 
1560,2

7   1789,8   87,5   190   63,1  

 
3,690.

7  

28            

29
    * Data 2005         

 Källa: 
UEPG   

30
    ** Data 2004           

31
   

 *** Uppgifter 
2003           

32
   

 Uppgifter ej 
tillgängliga           

33
             

34
   

 (1) Antal personer 

som är direkt 

sysselsatta (dvs. 

under lönekostnad 

för företag), 

bestående av 

heltidsanställda och 

deltidsanställda som           

35
   

 liksom personer 

indirekt sysselsatta 

med alla på-

entreprenörer plats 

(t.ex. åkerier, 

rengöringsmedel 

etc).           
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36
   

 (2) Sand och grus: 

såld produktion 

inklusive krossat 

grus.           

37
   

 (3) krossat berg: 

såld produktion (exkl. 

krossat grus).           

38
   

 (4) återvunnet 

primärmaterial: 

material som 

kommer från bygg-

och rivningsavfall 

som används i 

aggregat marknaden.           

39
   

 (5) Tillverkas 

aggregat omfattar 

masugn-slagg, 

elektriska-arc-ugn-

slagg, 

förbränningsanläggni

ng bottenaska (IBA), 

pulvriserat bränsle 

aska (PFA)           

40
   

 och andra 

industriella och 

utvinning av 

produkter för bygg-

och 

anläggningsverksam

het.   

 

       

41
             

42
                 

Källa: http://www.uepg.eu/index.php?pid=141 

 

http://www.uepg.eu/index.php?pid=141

