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Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 23 september 2021 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

Region Skåne har översänt Regionplanen för Skåne 2022-2040 som upprättas under 2019 till 2021. 
SGU har tidigare (2021-03-05, SGUs dnr 33-55/2021) yttrat sig över planen i samrådsskedet.  

 

SGU vill åter igen påpeka att det i Skåne finns flera geologiska riksintressen avseende värdefulla ämnen 
eller material. Syftet med dessa riksintressen är att reservera fyndigheter som har specifika egenskaper 
och är viktiga för samhällets behov. Riksintresse för värdefulla ämnen och material är ett exploaterande 
riksintresse och oftast är ett långsiktigt riksintresse och utgör ett anspråk för framtida utvinning. 
Utpekande och avgränsning av riksintressen för värdefulla ämnen och material bygger på omfattande 
geologiska undersökningar och dokumentation. Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada och 
riksintressens kärnvärden ska beaktas i kommunernas planläggning. En fyndighet klassad som 
riksintresse för värdefulla ämnen eller material ska alltså skyddas mot påtaglig skada. 

 

För riksintressen för värdefulla ämnen och material betyder påtaglig skada alla åtgärder som kan 
försvåra en framtida utvinning av resursen eftersom syftet med riksintresset är att fyndigheten ska 
kunna utvinnas. Påtaglig skada för riksintresset är därför all form av förändrad mark- och 
vattenanvändning som försvårar eller förhindrar framtida utvinning. Exempel på sådan 
markanvändning är sammanhängande bebyggelse eller olika typer av naturskydd. Det här gäller även 
om åtgärden eller verksamheten ligger utanför det detaljavgränsade riksintresset om det kan avsevärt 
försvårar utvinningen. Även ett nekande av tillgång till nödvändiga vägar eller annan infrastruktur är 
exempel på åtgärder som räknas som påtagligt försvårande av utvinning. 

 

SGU vill även åter lyfta att materialförsörjningsfrågan har en tydligt regional och mellankommunal 
karaktär eftersom det finns en stor variation inom regionen av dels (i) kommunernas behov av ballast, 
(ii) berggrundens lämplighet att använda som ballast, och (iii) tillgängligheten till att kunna använda 
berggrunden som ballast (t ex konkurrens om markanvändningen eller stora jorddjup), SGU anser att 
bergtäkter och lämpliga områden bör pekas ut i en regionplan för att tydligt lyfta regionens behov av 
ballastmaterial. 
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SGU vill även lyfta att skydd och utnyttjande av grundvattenresurser och vattenförsörjning är en fråga 
som kan hanteras på mellankommunal och även för Skånes del på regional nivå.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Mugdim Islamovic. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologen Mattias Gustafsson (föredragande) 
deltagit. 

 

 

 
Mugdim Islamovic    

Mattias Gustafsson 

 


