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Geology for a sustainable society

Ekonomin

Exportvärde

Metaller och mineral
12 miljarder Euro

Gruvteknologi
15 miljarder Euro



Geology for a sustainable society

Jobben



Geology for a sustainable society



Kan finansiera ungefär 37 600 grundskoleplatser eller 
omkring 7700 poliser, vilket är cirka en tredjedel av alla 
poliser i Sverige år 2020. 



Markanvändning



Mycket på gång inom branschen



Geology for a sustainable society

På gång - utredningar och lagstiftning

- Ny lag om konsultation med samerna på gång
- förlängning av undersökningstillstånd med anledning av covid19

- SOU om alunskiffer på remiss
- SOU Våra gruvliga risker

- RU Utredning om riksintressen (inte värdefulla ämnen och material)
- SOU Moderna tillståndsprocesser
- SOU linjering med klimatlagen
- Ny EU-förordning om batterier

- Ny SOU om access till innovationskritiska råvaror (Minerallagen)

- Konfliktmineralförordningen (EU)
- Uranförbudet ska utvärderas till 2023



För alla som vill veta 
mer om prospektering

• Vänder sig till en bred läsarkrets 
- prospektörer, markägare och myndigheter och alla som är intresserade av att veta 
hur prospektering genomförs i Sverige.

• En uppslagsbok
- Kan läsas i sin helhet, eller genom ett urval av de kapitel och avsnitt som är av 
särskilt intresse. 

• Hög standard
- Syftar till att hålla en hög standard på prospekteringsverksamheten i Sverige. 

• God bild av vad prospektering är
- Vilken omgivningspåverkan kan man förvänta sig? Hur ser processen för 
prospektering ut – vilka tillstånd och myndighetsbeslut som kan behövas? Hur bör 
man kommunicera med berörda sakägare och allmänhet?

Finns på Svemins hemsida:

På svenska: https://www.svemin.se/vart-material/publikationer/

På engelska: https://www.svemin.se/en/english/publications-and-downloads/

https://www.svemin.se/vart-material/publikationer/
https://www.svemin.se/en/english/publications-and-downloads/
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