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Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser har arbetats fram mellan juni
och oktober 2021 i syfte att ge beslutsfattare faktabaserat underlag att åstadkomma mer
förutsebara processer för gruv- och mineralnationen Sverige.
För mer information vänligen kontakta Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin,
0703-466048, emma.hardmark@svemin.se.
Produktion: Svemin
Grafisk form: Serpentin Media
Omslagsbild: Epiroc bildades ur Atlas Copcos affärsområde för gruv- och bergbrytningsteknik och divisionen för hydraultillbehör. Tillsammans med Sandvik har de två svenska
bolagen omkring 60 procent av världsmarknaden för underjordsutrustning.
Övriga bilder: Boliden, Epiroc, LKAB, Sandvik, Unsplash
Tryck: ABA

Svemin är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Vi representerar cirka 50
företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och
utvecklar vi förutsättningarna för att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsätta vara i världsklass. Svemin
utvecklar branschgemensamma riktlinjer och vägledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling
inom prioriterade områden kommer till stånd. Vi bevakar också branschens intressen i samband med utvecklingen
av policys och lagar i Sverige och inom EU.
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Allt fler kvinnor. I genomsnitt är 22 procent av
anställda inom den svenska
gruvindustrin kvinnor,
andelen ökar för varje år.

Styrning i siktlinje är ett
effektivt arbetssätt som
innebär att operatörer
slipper vistas inne i bergrum
och områden där rasrisk
föreligger. Här Scooptram
Radio Remote Control
från Epiroc.

Förord

Det är dags för ett nytag
kring svensk mineralpolitik
ementa, LKAB och Kaunis Iron – sällan har tillståndsfrågorna stått så mycket
i fokus som de senaste månaderna. Det har blivit allt tydligare att förändringar
behövs i dagens system, annars riskeras såväl jobb som stora klimatsatsningar. Därför
presenterar vi nu ett omfattande reformpaket med 27 förslag för att hjälpa politiken att
förbättra och förtydliga tillståndssystemet.
Höga klimatambitioner är direkt relaterat till ett ökat behov av metaller och mineral.
Om samhället ska kunna nå netto-noll kommer behovet av mineral att öka 6 gånger
dagens behov – och många gånger mer för vissa energikritiska metaller. Dessa måste
givetvis vara hållbart producerade.
Några av världens mest produktiva gruvor och mest framgångsrika tillverkare av
underjordsutrustning finns i Sverige och gruvklustret bidrar substantiellt till svensk
ekonomi och till att skapa arbetstillfällen. Samverkan kring forskning och innovation
inom klustret är unik och har lett till denna världsledande position.
Vi ser hur många av de stora industri- och samhällssatsningar som nu görs i Sverige
tar sin utgångspunkt i värdekedjan som startar med de resurser som finns i berggrunden. Och här finns det stor potential till produktion av mer av de material som behövs
för klimatomställningen.
Den svenska gruv- och mineralnäringen, har satt upp ambitiösa mål för fossilfrihet
och biologisk mångfald: fossilfria gruvprocesser till år 2035 och fossilfrihet i efterföljande processteg 2045. Målet är också att bidra netto-positivt till den biologiska mångfalden senast år 2030.
Befintliga gruv- och mineralbolag står redo att framtidssatsa med mångmiljardinvesteringar för att bidra till nettonoll-samhället. Sveriges rika berggrund – där flertalet
av de mineral som EU listat som kritiska finns – ger unika möjligheter att bidra till
Europas klimatomställning.
Men trots möjligheterna ser vi hur utvecklingen går åt fel håll. Sverige faller på
listorna över attraktivitet som gruvnation. Görs inget är risken stor att en hel sektor
gradvis avvecklas istället för att utvecklas.
Dagens tillståndssystem har under lång tid blivit en black om foten för bättre miljö
och hållbar samhällsutveckling. Det kan inte vara politikens intention att detaljer och
formalia på ett oproportionerligt sätt ska få hindra en hållbar omställning.

C

Svensk
gruvnäring
är och ska
även i framtiden vara
globalt
ledande
vad gäller
hållbar
utvinning av
metall och
mineral.

et finns mycket goda skäl att överväga genomgripande reformer av prövningssystemet, men samtidigt får behovet av långsiktiga förbättringar inte hindra nödvändiga förändringar här och nu.
Det ska självklart ställas relevanta och höga miljökrav på våra verksamheter, liksom
på alla andra verksamheter som har en inverkan på miljö. Svensk gruvnäring är och
ska även i framtiden vara globalt ledande vad gäller hållbar utvinning av metall och
mineral. Men politikens hantering av gruvnäringens tillståndsprocesser signalerar
dessvärre att gruvnäringen inte ska göra sig besvär i Sverige.
Det är dags för ett nytag kring svensk mineralpolitik och tillståndsgivningen för
gruv- och mineralverksamheter. Med vårt reformpaket vill vi vara en konstruktiv kraft
för den hållbara samhällsutvecklingen.
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Sammanfattning
av Svemins reformpaket
Tillståndprocesserna utgör den enskilt största utmaningen för gruvnäringens möjligheter att utvecklas. Processerna skapar hinder i hela kedjan från första fasen kring
prospektering, via möjligheten att starta nya gruvor, till att utveckla befintlig gruvverksamhet i Sverige. Utan förändringar av tillståndsprövningen riskerar gruvnäringen att
avvecklas snarare än att utvecklas. Om nya gruvor inte beviljas tillstånd och förutsättningarna för pågående gruvdrift fortlöpande försämras kommer över tid verksamheten
inom hela det svenska gruvklustret att drabbas.
En sådan utveckling kommer att få svåröverskådliga samhällsekonomiska konsekvenser. Eftersom mineral är en förutsättning för det moderna och klimatneutrala samhället
skulle Sverige utan egen mineralbrytning sannolikt få svårare att nå de beslutade målen
för klimatomställningen på ett hållbart sätt. Vi ser att krafttag behöver tas för att vända
utvecklingen.
I detta reformpaket fokuserar vi på prövningen av såväl ny som befintlig gruvverksamhet, inom ramen för nuvarande tillståndsprocess. Svemin identifierar de huvudsakliga
problemdimensionerna i den nuvarande miljötillståndsprövningen och ger förslag på
angelägna och konkreta åtgärder inom fyra centrala reformområden.

För att
Sverige ska
förbli en
attraktiv
gruvnation
måste även
den tidiga
tillståndsprocessen
effektiviseras

I.	Förändra lagstiftningen till att fokusera mer på hållbar utveckling i prövningen. Ekonomiska och hållbarhetsmässiga aspekter tillmäts liten betydelse
i tillståndsärenden. För att klara klimatomställningen och för att kunna locka
investeringar till Sverige måste prövningen breddas till att även inkludera ansvar för samhällsutvecklingen. Det kan ske genom att bedömningsgrunderna i
miljöbalken utvecklas och att myndigheterna får tydligare instruktioner. För att
få in proportionalitet och ökad miljö- och samhällsnytta skulle en ny myndighet
med uppdrag att bedöma helheten kunna skapas.
II.	Strama upp miljötillståndsprocessen. Nuvarande miljötillståndsprövning
lever inte upp till lagstiftarens krav om effektivitet i svenska domstolar. För att
stärka Sveriges attraktivitet som industrination måste domstolsprövningen
reformeras. Sätt en tidsgräns för tillståndsprövning enligt miljöbalken och stärk
samtidigt domstolens roll samt ställ tydliga krav och förväntningar på medverkande myndigheter.
III.	Säkra samhällets tillgång till mineral. Mineral har en avgörande roll för
samhällsutvecklingen och klimatomställningen, men minerallagen har över tid
tappat i betydelse. Andra intressen prioriteras ofta på ett oproportionerligt sätt i
förhållande till utvinning av fyndigheter som finns på få ställen i landet. Minerallagen måste uppvärderas och tillmätas större tyngd vid avvägningar mot
andra intressen. Riksintresset för mineral behöver uppvärderas.
IV.	Öka attraktiviteten för prospektering. Det är svårt att hitta mineralfyndigheter som är ekonomiskt lönsamma att utvinna. För att Sverige ska förbli en
attraktiv gruvnation måste även den tidiga tillståndsprocessen effektiviseras.
Det handlar bland annat om att reformera Bergsstaten och införa en tidsgräns
för hantering av ärenden enligt minerallagen. Även att förlänga den initiala
tillståndstiden och snarast möjliggöra bearbetningskoncession utan föregående
Natura 2000-prövning, i enlighet med riksdagens tillkännagivande.
Eldrift i arktisk miljö. När tunga gruvfordon övergår till eldrift sparas
stora mängder diesel. Boliden har under flera år utvecklat el-trolleysystem
i Aitikgruvan och ser att det kommer minska växthusgasuppsläppen med
upp till 80 procent på de sträckor där tekniken kan implementeras.

6

Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser

Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser 7

Svemins reformpaket – hela listan
Sverige bör
i ökad utsträckning
nyttja de
undantagsmöjlighter
som finns i
direktiven.
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Svemins reformförslag för att fokusera
mer på den hållbara utvecklingen i prövningen
1. Stärk miljöbalkens hållbarhetsdimension – Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet bör ges en mer framträdande roll i prövningen av gruvverksamhet och beaktas
i alla myndigheters bedömningar, vilket bör förtydligas i miljöbalken.
2. Ge myndigheterna tydligare instruktioner – Ställ krav på myndigheter, såsom miljömålsmyndigheterna och länsstyrelserna, att anlägga ett helhetsperspektiv vid bedömningen av frågor som rör respektive myndighets ansvarsområde, via förordningar och
instruktioner.
3. Inrätta en hållbarhetsmyndighet – För att få in proportionalitet och ökad miljöoch samhällsnytta skulle en ny myndighet med uppdrag att bedöma helheten kunna
skapas.
4. Sverige bör ta en mer aktiv roll i EU-arbetet – Sverige behöver, som EU:s ledande
gruvnation, ta en betydligt aktivare roll i utformandet av EU:s miljölagstiftning och
hur den implementeras för att inte skapa onödiga hinder.
5. Implementera EU-direktiv på ett bättre sätt – Sverige bör i ökad utsträckning
nyttja de undantagsmöjlighter som finns i direktiven. Målsättningen bör vara en ordagrann implementering av EU:s direktiv i svensk lagstiftning.
6. Gör översyn av implementering av artskydd – Implementeringen av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet bör ses över i syfte att undvika att lagstiftningen i
praktiken innebär ett skydd för varje individ av en art, snarare än av arten i sig.
7. Tolka vattendirektivet mer verklighetsförankrat – Ramvattendirektivets möjligheter till undantag bör tillämpas i högre utsträckning för att undvika orealistiska mål
som inte alltid ger mest effektiva miljöskydd eller miljönytta.
8. Gör vattenförekomsterna större – I en liten vattenförekomst kan även en liten
påverkan anses äventyra vattenförekomstens status. Vattenmyndigheterna bör därför
göra vattenförekomsterna större och därmed möjliggöra proportionerlig bedömning.
9. Förtydliga kraven på bevarandeplaner – Det behöver bli tydligare hur bevarandeplaner tas fram, vilket underlag som används samt vilka osäkerheter och antaganden
som legat till grund för bedömningarna och rekommendationerna i planen.

16. Myndigheter ska vara objektiva – Staten måste säkerställa att tjänstemännen som
handlägger tillståndsärenden på myndigheter i sin handläggning bevakar och beaktar alla relevanta intressen och aspekter på samma sätt.
17. Ställ krav på medverkan i samrådet – Lagstiftningen bör förtydligas så att de myndigheter som avser medverka i domstolsprövningen också ska delta i samrådet och
den muntliga förhandlingen och sträva efter att skapa tydlighet kring vilket underlag
som behövs.

Svemins reformförslag för att
säkra samhällets tillgång till mineral
18.Gör minerallagen starkare – Gruvor behöver en särskild rättslig ställning när det
gäller tillgång till mark. Minerallagen är nödvändig och dess syfte behöver tydliggöras.
19. Främja gruvetablering i förvaltningsplanering – Regeringen bör uppdra åt alla
myndigheter som ansvarar för frågor om markanvändning att särskilt främja möjligheterna att etablera gruvor med tillhörande infrastruktur i anslutning till kända
mineraliseringar.
20. Stärk riksintresset för mineralnäring – Uppvärdera riksintresset för mineral i miljöbalken och förtydliga på vilka grunder riksintressen pekas ut, möjliggör att större
områden kan identifieras som riksintresse för brytning samt att områden som krävs
för utvinning kan pekas ut.
21. Tydliggör att ekonomisk aktivitet ska vara möjlig i skyddade områden – Tydliggör i miljöbalken och i relevant EU-lagstiftning att det inte finns något uttalat förbud
mot att bedriva gruvverksamhet eller annan ekonomisk verksamhet i ett Natura
2000-område.
22. Stärk rättssäkerheten för prospektörer – Tydliggör att innehavare av ett undersökningstillstånd är sakägare vid utpekande av naturskyddade omåden.
23. Utred ny fördelning av statens intäkter från gruvnäringen – Se över på vilket sätt
den del av mineralersättningen som idag tillfaller staten i ökad utsträckning kan tillfalla lokalsamhället. Se även över möjlighet att omfördela skatter så att en högre
andel tillfaller samhället där värdet av verksamhet genereras utan att det totala skattetrycket ökar.

Svemins reformförslag för att
strama upp miljötillståndsprocessen

Svemins reformförslag för att öka
attraktiviteten för prospektering

10. Stärk domstolens roll och trimma processen – Det bör i lagstiftningen göras tydligt
att mark- och miljödomstolen har fullständig utredningsskyldighet samt vad den
skyldigheten innebär.
11. Sätt maxgräns för tillståndsprövningen – Tidsåtgången för prövningen av en industriell verksamhet, exemplvis en gruva, bör begränsas till maximalt ett år från det att
ansökan lämnas in.
12. Avskaffa den generella kompletteringsrundan – Förtydliga miljöbalken så att det
blir tydligt att det är domstolen ensam som avgör om kompletteringar är nödvändiga
och vilken specifik myndighet som ska kontaktas för eventuella upplysningar.
13. Stärk domstolens kompetens – För att säkerställa domstolens sakgranskning krävs
resurstillskott som möjliggör ett ökat användande av sakunniga tekniska råd, deltagande i samråd och muntlig förhandling samt att domstolen strävar efter att skapa
tydlighet kring vilket underlag som behövs.
14. Förtydliga att huvudförhandlingen är ett komplement – Det bör tydligare framgå
i miljöbalken att huvudförhandlingen ska vara ett komplement till den skriftliga
handläggningen.
15. Förtydliga myndigheternas roll – Myndigheternas roll i prövningen behöver förtydligas.

24. Gör Bergsstaten till one stop-shop för prospektering – Reformera Bergsstaten och
ge myndigheten ansvar för att underlätta och effektivisera processen inför prospektörernas undersökningsarbete hela vägen fram till bearbetningskoncession.
25. Ge prospektörerna mer tid – Den initiala tiden för undersökningstillstånd bör
förlängas från tre till sex år. Den totala maximala giltighetstiden för undersökningstillstånd skulle då bli 18 år.
26. Pröva bearbetningskoncession utan föregående Natura 2000-tillståndsprövning – Regeringen bör i enlighet med riksdagens tillkännagivande inkomma med
lagförslag som gör det möjligt att pröva en ansökan om bearbetningskoncession även
om Natura 2000-tillståndsprövningen sker senare, i samband med miljötillståndsprövningen.1
27. Ta bort dispenskravet för terrängkörning – Inför ett generellt undantag för terrängkörning i samband med prospektering, av samma slag som finns för skogsbruk. l
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Gruvor
behöver ges
en särskild
rättslig
ställning när
det gäller
tillgång till
mark.

1	Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att senast den 30 juni 2022 återkomma med ett
förslag på hur detta ska göras.
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Nyttan av den svenska gruvnäringen

Därför behövs ett reformprogram

En näring med lång historia – och goda framtidsutsikter

Allt svårare att starta och utveckla gruvor

Den svenska berggrunden lade en gång grunden till vårt välfärdssamhälle. Idag är vi
EU:s mest betydande gruvnation. Därtill är svensk gruvnäring världsledande vad gäller
hållbarhet. Innovationskraften i det svenska gruvklustret har bidragit till att klimatavtrycket för metaller producerade här är lågt i en global jämförelse, hela 60–90 %
lägre än motsvarande länder som försörjer samma marknader. Uträkningar visar att
dagens produktion av järnmalm, koppar och zink har en klimatnytta på 5,6 miljoner
ton CO2 per år.2
FN:s klimatpanel IPCC slår i sin senaste rapport larm och visar att den pågående
klimatförändringen både är mer omfattande och går snabbare än de mest dystra prognoserna. Hur världen agerar under de närmaste åren kommer att vara avgörande för att
undvika än mer katastrofala klimateffekter. Att fasa ut användningen av fossila energikällor och ersätta dem med alternativa energikällor skapar dock utmaningar. Ett beroende av fossila källor riskerar att bytas mot ett beroende av metall- och mineralråvaror.3

Sverige är Europas ledande gruvnation och genom århundradena har gruvnäringen i de
mellersta och norra delarna av landet skapat sysselsättning, export och välstånd för hela
landet. Idag står gruvorna i Sverige för drygt 90 procent av den samlade järnmalmsproduktionen i EU och en betydande del av EU:s brytning av basmetallerna koppar, zink,
bly, guld och silver.
Sveriges attraktiviet och position får inte tas för given, vilket har blivit tydligt på senare
år. Växande administrativa krav på prospektörer som vill undersöka marken, oklarheter i
hur såväl nya gruvor som ändringar i befintliga gruvor prövas rättsligt och en tillämpning
som förändras över tid har gjort att det tar allt längre tid att starta eller ändra gruvbrytning i Sverige.

En nyckel till den gröna omställningen

2030
ska den
svenska
gruv- och
mineralnäringen
bidra nettopositivt
till den
biologiska
mångfalden.

Den viktigaste enskilda drivkraften till ökad efterfrågan för flertalet metaller fram till
2050 kommer att vara just klimatomställningen. Samtidigt står det klart att ambitionsnivån i klimatomställningen kraftigt kommer att påverka efterfrågan av dessa metaller. I
många fall kommer efterfrågan att öka med flera hundra procent fram till 2050. En snabbare omställning till ett nettonoll-samhälle kommer därmed helt enkelt innebära högre
efterfrågan på metaller. Återvinning kommer fortsatt vara viktigt men förväntas inte
kunna täcka efterfrågan med mer än cirka 15–26 procent fram till 2050.4
Med ett ökat metallbehov blir det ännu viktigare att de metaller som vi producerar för
klimatomställningen produceras på ett hållbart sätt. Den utmaningen kan Sveriges
gruv-, mineral- och metallproducenter bidra till att hantera. Den svenska gruv- och
mineralnäringen har satt upp ambitiösa mål för bland annat fossilfrihet och biologisk
mångfald; fossilfria gruvprocesser 2035 och fossilfrihet i efterföljande processteg senast
2045 samt att bidra netto-positivt till den biologiska mångfalden 2030.
Norden har dessutom en stor och outnyttjad potential som hållbar leverantör av flera av
de råvaror världen behöver för den gröna omställningen.5 I princip alla de ämnen som av
EU bedöms som kritiska finns i den svenska och nordiska berggrunden. De konkreta planer som finns inom svensk gruvindustri kan öka klimatnyttan ytterligare, uppskattningsvis till 30 miljoner ton CO2 per år.6 Men då måste dagens ineffektiva och svårförutsägbara
tillståndssystem åtgärdas, annars riskerar dessa klimatvinster att aldrig realiseras. l

Allt börjar i gruvan. För att bli fossilfria stålproducenter måste man börja i gruvan,
från miljövänlig produktion till
helt koldioxidfria produkter. Det
innebär att det inte ska vara
några koldioxidutsläpp från
varken gruva, transporter eller
förädlingsanläggningar. LKAB:s
järnsvamp spelar en central roll.

2
Svemin (2021), ”Klimatambitioner och metallbehov”
3	EU-kommissionen (2021), ”Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger
Single Market for Europe’s recovery”
4
Svemin (2021), ”Klimatambitioner och metallbehov”
5	Nordic Innovation (2021), The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a
Green Energy Transition
6
Svemin (2021), ”Klimatambitioner och metallbehov”
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Idag står
gruvorna i
Sverige för
drygt 90
procent av
den samlade
järnmalmsproduktionen i EU.

Sveriges attraktivitet minskar

Den kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute rankar varje år världens gruvnationer
utifrån geologiska förutsättningar och hur väl lagar, regler och tillståndsprocesser fungerar. Sedan 2016, då Sverige fick en åttondeplats, har vi rasat och 2020 rankades Sverige
på plats 36, långt efter konkurrenter som Finland, Irland och flertalet av delstaterna
och territorierna i Australien.7 Detta avspeglas också i att antalet giltiga undersökningstillstånd halverats de senaste 10 åren. Vid utgången av 2010 fanns nästan 1 200 giltiga
tillstånd men vid utgången av 2020 var antalet nere på 550. Den goda geologiska potentialen i Sverige är förstås fortsatt densamma.
Om Sverige fortsätter tappa mark kommer det att få långtgående konsekvenser både
för gruvnäringen och samhällsekonomin. Det finns få näringar som har lika stora sysselsättningseffekter utanför storstäderna som just gruvindustrin. Gruvnäringen är också
en av de branscher som genererar flest jobb i andra branscher. Ett sämre rankingresultat
är en tydlig signal till gruvnäringen och internationella investerare om att förutsättningarna för nya investeringar inte är gynnsamma.
Effektivare tillståndsprocess en förutsättning för klimatomställningen

Samtidigt som det blir allt svårare att starta nya gruvor och utveckla befintlig brytning
i Sverige växer den globala efterfrågan på metaller och mineral. En viktig orsak till det
ökade mineralbehovet är klimatomställningen som driver fram en elektrifiering av
samhället. För att nå EU:s klimatmål om minskade utsläpp med 55 procent till år 2030
krävs bland annat en koldioxidneutral industrisektor, miljö- och teknikinnovationer
samt elektrifiering. Utan tillgång till energikritiska mineral så som koppar, nickel, litium,
vanadin och kobolt är detta inte möjligt. Även järn är en viktig komponent i det hållbara
samhällsbygget och industriella satsningar i Sverige pågår för att möjliggöra tillgång till
fossilfritt stål. IEA pekar på att behovet av mineral ökar med vilken ambitionsnivå som
sätts för klimatpoltiken och att ett nettonoll-samhälle ökar behovet av mineral med sex
gånger dagens nivå till 2050.
Sverige bör bidra till att möta den växande efterfrågan på mineral. Hälften av råmaterialen som EU identifierat som kritiska i klimatomställningen finns i den svenska
berggrunden. En förutsättning är reformer som gör tillståndsprocessen mer effektiv.
Prospektörer måste kunna förutse tillståndsprocessens olika steg, lita på att processen
är rättssäker och veta att enskilda individer eller grupper inte har ett oproportionerligt
inflytande. En effektiv och rättssäker tillståndsprocess står inte i kontrast till att värna
ett starkt miljöskydd. Svensk gruvnäring är bland världens bästa sett till miljöskydd,
säkerhet och arbetsförhållande – och så ska det förbli. l

7	Faser Institut (2021), Annual survey of mining companies 2020, https://www.fraserinstitute.
org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2020.pdf
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Från idé
till färdig
gruva
– tillstånd
som krävs

1.

Innan något fältarbete inleds
görs skrivbordsstudier där man går
igenom befintligt kartmaterial och
tidigare utförda studier och undersökningar för att välja ut de områden
som ser mest intressanta ut.

Förnyade tillstånd
Allt eftersom gruvdriften fortgår behöver
tillstånden kontinuerligt förnyas. Beroende på vad som ska ändras i verksamheten
startar processen om på olika steg.

3.

Prospekteringsfasen inleds
med att markområden kartläggs
och möjliga fyndigheter analyseras genom olika metoder, bland
annat analyser av berg- och jordprover och mätningar av bergets
magnetiska eller andra geofysiska
egenskaper. Om det kartläggande
prospekteringsarbetet visar
lovande resultat görs provborrningar för att närmare studera
mineralfyndighetens sammansättning och utbredning under
markytan. Parallellt sker insatser
för att värva investeringar.

5.

När tillräckliga fyndigheter identifierats krävs
bearbetningskoncession enligt minerallagen och 3–4 kapitlet i miljöbalken. Beslut om så
kallad bearbetningskoncession,
som avgör vem som har rätt att
utvinna de mineral som finns,
beslutas av bergmästaren. I den
händelse den planerade gruvverksamheten bedöms påverka
ett Natura 2000-område krävs
särskilt tillstånd.

7.

Utöver miljötillstånd krävs även
markanvisning enligt minerallagen,
som knyter rätten att nyttja marken
för gruvverksamheten till bearbetningskoncessionen. Beslut om markanvisning fattas av bergmästaren.

Nu kan
gruvbrytning
inledas!

2.

För att få genomföra undersökningar krävs tillstånd enligt minerallagen. Prospektören ska även förse
berörda mark- och sakägare samt
bergsmästaren, som utfärdar ett så
kallat undersökningstillstånd, med
en arbetsplan. Mark- och sakägare
har möjlighet att påverka arbetsplanens utformning. Arbetet kan dessutom kräva prövningar och beslut
enligt miljöbalken och andra lagar.
Inga undantag för regler som gäller
till skydd för miljön finns.
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4.

Som ett avslutande moment
vid prospektering kan provbrytning genomföras vilket innebär att
mineraliseringen provtas för att
utvärdera de anrikningstekniska
egenskaperna. För att få provbryta
krävs provbrytningstillstånd
enligt miljöbalken som prövas av
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Provbrytning är del av
undersökningsarbetet och alltså
inte detsamma som gruvdrift.

6.

Den planerade gruvverksamheten måste prövas av någon
av landets mark- och miljödomstolar enligt 9 och 11 kapitlet i
miljöbalken. Domstolen beslutar om så kallat miljötillstånd.
Skulle ett beviljat miljötillstånd
överklagas kommer den processen hanteras av mark- och
miljööverdomstolen.

8.

Gruvindustriområdet kan
behöva detaljplaneläggas. Detaljplaner beslutas normalt av kommunfullmäktige. I detaljplanen kan
det regleras om bygglovsbefrielse
för vissa byggnader och upplag. Om
området inte planläggs med sådana
undantag kan vissa delar av gruvverksamheten behöva bygglov som
utfärdas av den kommunala nämnden för bygglovsfrågor. Därefter kan
gruvbrytning inledas.
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Reformområde I.
Förändra lagstiftningen till att
fokusera mer på den hållbara
utvecklingen i prövningen
Sverige är ett av de länder i världen där det är svårast att få tillstånd för industriell
verksamhet och att etablera nya anläggningar. I många tillståndsprocesser läggs fokus
på detaljer snarare än helheten och detta kan helt omkullkasta stora industriella investeringar som skulle skapa global klimatnytta och värde för Sverige.
Detta gäller även gruv- och mineralverksamhet. Metaller och mineral behövs för
klimatomställningen och samhällsbygget och skapar därtill stora värden för både lokalsamhällen och landet i övrigt. Minerallagen syftar till att säkra ett effektivt tillvaratagande av Sveriges mineralfyndigheter, men när en ny gruva prövas tillmäts detta intresse
dock ingen formell betydelse.
Nuvarande system för miljöprövning innebär att den tilltänkta gruvans påverkan på
vatten, biologi, och luft utvärderas i detalj, men så som systemet tillämpas ger det inte
utrymme för att väga in gruvans ekonomiska och andra hållbarhetsmässiga förtjänster.
All mänsklig aktivitet påverkar miljön på något sätt. En prövning med skarpa tillåtlighetsbedömningar som utgår ifrån att all påverkan är negativ och bör undvikas kommer
ofrånkomligen leda till att befintliga gruvor inte kan utvecklas och att nya gruvor inte
tillåts starta. Detsamma gäller annan industriell verksamhet. För att klara klimatomställningen måste prövningen därför breddas till att även inkludera ett bredare samhällsutvecklingsansvar.

Svemins reformförslag för att fokusera mer
på den hållbara utvecklingen i prövningen
Svagt intresse för hållbar utveckling

Miljöbalkens portalparagraf slår fast att lagstiftningen syftar till ”att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö”. Formuleringen visar att lagstiftaren haft förståelse för att hållbar utveckling och minsta möjliga påverkan på miljö inte nödvändigtvis är synonyma
begrepp och att målkonflikter kommer att uppstå.
Det saknas idag en myndighet som tydligt har i uppdrag att värna en hållbar utveckling för en bredare samhällsutveckling i alla dimensioner. De inblandade myndigheterna
bevakar främst miljöintressen vilket medför en betydande obalans mellan de perspektiv
och aspekter som lyfts fram av sökanden respektive av de medverkande myndigheterna
vid tillståndsprövningen.
1.	Stärk miljöbalkens hållbarhetsdimension – Miljömässig, ekonomisk och
social hållbarhet bör ges en mer framträdande roll i tillståndsprövningar och
beaktas i alla myndigheters bedömningar. Komplettera 22 kap. 6 § miljöbalken
med att myndigheter, förutom miljöintressen och andra allmänna intressen,
även ska beakta hållbar utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv.
2.	Ge myndigheterna tydligare instruktioner – Ställ krav på myndigheter, såsom
miljömålsmyndigheterna och länsstyrelserna, att anlägga ett helhetsperspektiv vid bedömningen av frågor som rör respektive myndighets ansvarsområde.
Klargör även att myndigheternas överväganden och ställningstaganden ska
grundas på förståelse för och med hänsyn till förutsättningarna för den aktuella
verksamheten, via förordningar och instruktioner.
3.	Inrätta en hållbarhetsmyndighet – Sverige behöver en ny myndighet vars roll
i miljötillståndsprövningen blir att utvärdera ansökningar utifrån ett bredare
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samhällsperspektiv, bland annat den planerade verksamhetens betydelse för
samhällsekonomin, de globala klimatmålen och ett nationellt beredskapsperpektiv. Denna myndighet bör också vara samlande för statens engagemang i
rättsprocessen.
EU hindrar näringslivets utveckling

Både riksdag och regering bär ett tungt ansvar för att stå upp för svenska intressen
i lagstiftningsarbetet på EU-nivå. Det finns tyvärr exempel på när så inte sker. EU:s
miljölagstiftning och praxis, exempelvis vattendirektivet och art- och habitatdirektivet,
skapar hinder för utvecklingen av näringslivet. Sverige har unika förutsättningar ur ett
europeiskt perspektiv med rik natur och råvarutillgångar. För att säkra näringslivets
utvecklingsmöjligheter i Sverige måste den svenska regeringen systematiskt bevaka den
EU-lagstiftning som är under utveckling, så att den inte omöjliggör eller försvårar industrins villkor i Sverige. Att stå upp för det svenska perspektivet och de svenska förutsättningarna på EU-nivå har visat sig allt viktigare. Att kunna nyttja Sveriges råvaruresurser
på ett hållbart sätt måste vara möjligt även i framtiden.
Den svenska implementeringen gör det i praktiken nästan omöjligt att få tillstånd att
anlägga ett nytt sandmagasin då vattenförekomster är fredade. Vid utformningen av EUlagstiftning bör gruvnäringens särskilda utmaning gällande lokalisering beaktas, det vill
säga att gruvverksamhet enbart kan bedrivas där mineralfyndigheten finns.
4.	Sverige bör ta en mer aktiv roll inom EU-arbetet – Sverige behöver, som EU:s
ledande gruvnation, ta en betydligt aktivare roll i utformandet av EU:s miljölagstiftning och hur den implementeras för att undvika nya hinder för gruv- och
mineralnäringen.

Att kunna
nyttja
Sveriges
råvaruresurser på
ett hållbart
sätt måste
vara möjligt
även i framtiden.

Överimplementering av EU-direktiv skapar obalans i tillståndsprövningen

EU-lagstiftningen (vatten samt art- och habitatskydd) ligger till grund för tillåtlighetsbestämmelser och att svensk praxis har visat sig gå längre än vad EU-lagstiftningen
kräver, vilket givet tillåtlighetsprövningens skarpa effekt i tillståndsprövningen ger
anledning att se över både hur implementeringen sker och hur EU-lagstiftningen kan
genomföras fullt ut utan att för den skull förbjuda eller motverka utveckling av nya och
befintliga verksamheter.
Det svenska skyddet av fåglar har sin grund i nationella fridlysningsbestämmelser,
internationella åtaganden och inte minst i art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet, EU:s två naturvårdsdirektiv. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa skydd av
känsliga arter och habitat och att fåglar inte avsiktligt dödas, fångas eller störs under
bland annat parnings-, övervintrings- och flyttperioder.
Sveriges beslut att implementera direktiven samlat och att till exempel inte skilja på
vad som är förbjudet i respektive direktiv har inneburit att den svenska artskyddsförordningen gett ett större skydd för fåglar än vad som följer av fågeldirektivet. Detta har
bidragit till en obalans i prövningen av verksamheter.
5.	Implementera EU-direktiv på ett bättre sätt – Sverige bör i ökad utsträckning nyttja de undantagsmöjlighter som finns i direktiven. Målsättningen bör
vara en ordagrann implementering av EU:s direktiv i svensk lagstiftning.
6.	Gör översyn av implementering av artskydd – Implementeringen av art- och
habitatdirektivet och fågeldirektivet bör ses över i syfte att undvika att lagstiftningen i praktiken innebär ett skydd för varje individ av en art, snarare än av
arten i sig.
Verklighetsfrånvänd implementering av vattendirektivet

Vattenförvaltningen i Sverige styrs av EU:s ramvattendirektiv, men är också resultatet av
hur direktivet implementerats och hur det tillämpas. Lagstiftningen ger utrymme för att
besluta om vissa undantag från målen i direktivet och från det så kallade ”icke-försämringskravet” som ska förhindra försämringar av vattnet. I tillståndsprövningar fungerar
kvalitetskraven i praktiken som förbud mot verksamheter som påverkar dem negativt.
Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser 15

Kvalitetsmålen för
vattenförekomster
måste vara
realistiska.

Sedan 2019, då ändringar gjordes i miljöbalken, hanteras eventuella undantag både av
mark- och miljödomstolarna och vattenmyndigheterna. Hur det kommer att fungera i
praktiken återstår att se. Eftersom vattenmyndigheterna varken har resurser, kompetens eller krav på sig att göra allsidiga bedömningar eller ta hänsyn till andra aspekter
än vattenkvaliteten kan dessa myndigheter få ett oproportionerligt stort inflytande över
tillståndsprocessen.
Vid prövning av en ny eller befintlig gruvverksamhet bedöms kvaliteten av de vatten
som berörs. Enligt ramvattendirektivet ska det sämst uppmätta värdet för varje enskild
parameter som undersöks i en vattenförekomst, till exempel en sjö, å eller ett grundvattenområde, vara avgörande för den kvalitet som vattnet anses ha. Det kan orsaka
betydande osäkerheter beroende på var vattenproverna tas och vilka påverkansfaktorer
som finns. Den bedömda vattenkvaliteten får i sin tur stor påverkan på förutsättningarna
att starta eller förlänga gruvdrift eftersom all försämring är förbjuden. Även storleken
på den vattenförekomst som undersöks kan ha avgörande betydelse för i vilken utsträckning det bedömda påslaget av ämnen i vattnet i närheten av en gruva ska bedömas som
stort eller obetydligt.
7.	Tolka vattendirektivet mer verklighetsförankrat – Kvalitetsmålen för
vattenförekomster måste vara realistiska. Ramvattendirektivets möjligheter
till undantag bör tillämpas i högre utsträckning för att undvika orealistiska mål
som inte alltid ger mest effektiva miljöskydd eller miljönytta.
8.	Gör vattenförekomsterna större – I en liten vattenförekomst kan även en liten
påverkan anses äventyra vattenförekomstens status. Det kan i sin tur omöjliggöra en industrietablering (5 kap. 4 § miljöbalken). Vattenmyndigheterna bör
därför göra vattenförekomsterna större och därmed möjliggöra proportionerlig
bedömning.
Bevarandeplanerna ges alltför stor betydelse

För varje enskilt Natura 2000-område utarbetas en bevarandeplan som beskriver önskade naturvärden, bevarandemål och nödvändiga åtgärder. Planen kan även beskriva
vilka åtgärder som eventuellt kan hota de arter och naturtyper som ska skyddas. Bevarandeplanerna tas fram av tjänstemän utan möjlighet för utomstående att bidra eller
lämna synpunkter. Bevarandeplanerna går heller inte att överklaga, enligt ett beslut av
mark- och miljööverdomstolen.
Bevarandeplanerna används vid naturvårdsförvaltningen, men även som underlag
och referens vid tillståndsprövningar som berör Natura 2000 där de ofta ges stor tyngd
av de berörda myndigheterna. Erfarenhetsmässigt tillmäts bevarandeplanerna enligt
Natura 2000 ofta större betydelse än vad deras sakliga underbyggnad motiverar. Bristen
på transparens kring vilket vetenskapligt underlag som har använts till stöd för åtgärdsförslag och begränsningar i området är otillfredsställande både för naturskyddet och för
rättssäkerheten i tillståndsprocessen.
9.	Förtydliga kraven på bevarandeplaner – Det behöver bli tydligare hur bevarandeplaner tas fram, vilket underlag som används samt vilka osäkerheter och
antaganden som legat till grund för bedömningarna och rekommendationerna
i planen. Det måste också tydliggöras hur bevarandeplaner, i den händelse
kompletterande eller ny information som har betydelse för planens innehåll
tillkommer, ska revideras.

Bilden till höger: Gruvan ett nav för teknikutveckling. Robothunden Spot innebär
ett stort kliv framåt mot en ännu säkrare
arbetsmiljö. Spot kan ta sig in i svåråtkomliga och begränsade miljöer på egen hand.
Spot kan bära upp till 14 kilo utrustning. Allt
från gasvarnare till första hjälpen-förband,
syrgastuber, brandfiltar och värmekamera.
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Reformområde II.
Strama upp miljötillståndsprocessen
All industriell verksamhet, liksom gruvverksamhet, är förenade med vissa risker och
påverkan på närmiljön. För att i möjligaste mån undvika och begränsa skador på natur
och kringliggande lokalsamhällen krävs därför noggranna utredningar innan verksamheten kan påbörjas. Samtidigt finns det ett starkt samhällsintresse av både industriell
verksamhet och tillgång till mineral och därför måste tillståndsprocessen fungera väl
och med förutsägbarhet vad gäller innehåll och avgränsning.
Nuvarande prövning i enlighet med miljöbalken lever inte upp till lagstiftarens krav
om effektivitet i svenska domstolar. Mark- och miljödomstolarna har ett otydligt processledningsansvar och myndigheterna väljer på egen hand om de ska engagera sig i en
tillståndsprocess, vid vilken tidpunkt samt hur omfattande engagemanget ska vara.
Godtycklighet och oförutsägbarhet undergräver rättssäkerheten i tillståndsprocessen. Om det inte går att förutse prövningens innehåll och omfattning blir det även svårt
att avgöra huruvida processen har gått korrekt till eller om formella fel begåtts. För att
stärka Sveriges förutsättningar att vara en attraktiv gruvnation måste domstolsprövningen därför reformeras.

II.	Svemins reformförslag för att strama
upp miljötillståndsprocessen
Domstolen axlar inte ett processledande ansvar under tillståndsprocessen

Eftersom gruvor klassas som miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken,
dels för själva brytningen, anrikningen och hanteringen av avfallet, dels för bortledande
av grundvatten och för dammanläggning. Dessa tillstånd utfärdas av mark- och miljödomstolen efter prövning i ett så kallat ansökningsmål.
Miljöbalkens prövningssystem har sedan dess tillkomst mer och mer kommit att
påminna om en tvistemålsprocess. Myndigheterna, vars egentliga uppgift är att hjälpa
domstolen att fatta beslut som på bästa sätt främjar miljöbalkens mål, agerar numera
som sökandens motpart.
Denna situation, i kombination med det faktum att underlaget som ligger till grund för
prövningen vanligtvis är omfattande, ställer höga krav på domstolen att ta ett processledande ansvar med tydliga ramar. Domstolen behöver ha tillräckliga resurser för att
sätta sig in i det aktuella ärendet, och att endast vid behov begära in kompletteringar
och synpunkter från den sökande och relevanta myndigheter, för att på så vis begränsa
skriftväxlingen mellan den sökande och myndigheterna och att hålla sig till de viktigaste
frågorna.
Domstolen saknar resurser och tydlighet för att axla denna roll. De tekniska råden
vid domstolen har inte alltid den erfarenhet och kompetens som krävs för att hantera
de frågor som aktualiseras genom ansökan. Domstolen upprättar inte alltid en tidsplan
för prövningen och det förekommer inte sällan att de myndigheter som har valt att
delta i processen inte gör det effektivt och med respekt för processen, utan ignorerar de
tidsfrister som sätts upp. Istället för att redan från start ha ett tydligt ansvar för målets
utredning och framdrift har domstolens roll många gånger kommit att bli att kommunicera yttranden mellan den sökande och myndigheterna som valt att engagera sig i
processen. Resultatet är långa ledtider, dålig processekonomi och svårigheter att förutse
omfattningen och tidsåtgången av prövningen.
10.	Stärk domstolens roll och trimma processen – Det bör i lagstiftningen göras
tydligt att mark- och miljödomstolen har fullständig utredningsskyldighet samt
vad den skyldigheten innebär. Domstolen behöver bland annat ta ett tydligt
ansvar för målets utredning med utgångpunkt från skriftväxlingen.
11.	Sätt maxgräns för tillståndsprövningen – Tidsåtgången för prövningen av en
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industriell verksamhet, exemplvis en gruva, bör begränsas till maximalt ett år
från det att ansökan lämnas in. Det kan åstadkommas genom hårdare styrning
från domstolarna. Det bör vara huvudregel att domstolen upprättar en tidplan i
varje mål. För att strama upp den skriftliga handläggningen bör det tydliggöras
att myndigheterna i god tid ska redovisa sina samlade synpunkter i ett yttrande
till domstolen.
12.	Avskaffa den generella kompletteringsrundan – Trots att miljöbalken inte
innehåller någon bestämmelse om att domstolen ska skicka ut den inkomna
ansökan till samtliga myndigheter sker det regelbundet. Denna praxis måste
avskaffas och miljöbalken bör förtydligas på så sätt att det ska vara domstolen
ensam som avgör om kompletteringar är nödvändiga och vilken specifik myndighet som ska kontaktas för eventuella upplysningar.
13.	Stärk domstolens kompetens – Utvecklingen går mot att det material som
ska ingå i en prövning blir alltmer omfattande. För att säkerställa domstolens
sakgranskning krävs resurstillskott som möjliggör ett ökat användande av
sakunniga tekniska råd, deltagande i samråd och muntlig förhandling samt att
domstolen strävar efter att skapa tydlighet kring vilket underlag som behövs.

Den sökande
förväntas,
med hänvisning till sin
bevisbörda,
svara på
frågorna
under mycket
begränsad tid,
vilket riskerar
kvaliteten i
svaren.

Nya frågor under huvudförhandlingen skapar rättsosäkerhet

En industriell verksamhet som gruvverksamhet kan prövas baserat på inkomna handlingar. Enbart om domstolen bedömer att det är nödvändigt hålls en muntlig huvudförhandling. Trots att huvudförhandlingen alltså är att betrakta som ett komplement till
processen är det inte ovanligt att myndigheterna vid förhandlingen lyfter andra eller
helt nya frågor än vad som avhandlats i skriftväxlingen. Den sökande förväntas, med
hänvisning till sin bevisbörda, svara på frågorna under mycket begränsad tid, vilket riskerar kvaliteten i svaren. Denna ordning kan inte anses rättssäker och måste åtgärdas.
14.	Förtydliga att huvudförhandlingen är ett komplement – Det bör tydligare
framgå i miljöbalken att huvudförhandlingen ska vara ett komplement till den
skriftliga handläggningen. Det bör också framgå att domstolen ska planera
en eventuell huvudförhandling utifrån vad den sökande anfört i ansökningshandlingarna och myndigheterna och andra intressenter anfört i sina skriftliga
yttranden. Varken domstolen eller andra aktörer ska kunna lyfta helt nya frågor
vid huvudförhandlingen.
Myndigheternas roller är otydliga

Myndigheternas medverkan i miljötillståndsprövningen är inte tillräckligt reglerad.
Lagstiftningen definierar inte myndigheternas uppdrag och tillhandahåller heller inte
någon närmare vägledning om vilka frågor och aspekter som respektive myndighet bör
fokusera på vid prövningen. Detta resulterar ofta i att myndigheterna, med hänvisning
till miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljörättsliga tillåtlighetsbestämmelser och
den sökandes bevisbörda, ställer långtgående och ibland tilltagande krav på den sökande. Dessa behöver däremot inte vara förankrade i eget underlagsmaterial från myndigheten. Det handlar ofta om frågor som kräver omfattande utredningar under en eller
flera sommar- eller barmarkssäsonger för att kunna besvaras. Resultatet är en tillståndsprövning som, utifrån sökandens perspektiv, både är svår att förutse och vars kostnader
därmed är svåra att beräkna.
15.	Förtydliga myndigheternas roll – Myndigheternas roll i prövningen behöver
förtydligas. Det kan göras genom en komplettering av 22 kap. 6 § miljöbalken så
att det framgår att myndigheternas uppgift är att bistå domstolen med relevanta
bedömningar under prövningen utifrån de sakfrågor som respektive myndighet ska bevaka. Det behöver också göras tydligt att myndigheterna måste kunna
motivera önskemål om kompletteringar från den sökande.
16.	Myndigheter ska vara objektiva – Enligt förvaltningslagen ska varje myndighet i sin verksamhet vara saklig och opartisk. Trots detta förekommer det inte
sällan i tillståndsprocesser att myndigheter och enskilda tjänstemän uppfattar
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Myndigheterna väljer
i alltför stor
utsträckning
att avstå
ifrån de samråd som de
bjuds in till.

sig ha ett uppdrag som handlar om att ensidigt bevaka och driva vissa miljöintressen eller bara sätta sig emot i tillståndsprocessen på ett sätt som inte kan
anses förenligt med lagstiftningen. Staten måste säkerställa att tjänstemännen
som handlägger tillståndsärenden på myndigheter i sin handläggning bevakar
och beaktar alla relevanta intressen och aspekter på samma sätt.
Myndigheterna deltar inte i samråden

Myndigheterna har tidigt i tillståndsprocessen möjlighet att skapa sig en bild av den
planerade verksamheten, dess förutsättningar och vilka särskilda utmaningar som
projektet kommer att behöva hantera. Utifrån den sökandes perspektiv är ett tidigt
engagemang från myndigheternas sida alltid att föredra. Genom att skaffa sig kunskap
om myndigheternas förväntningar och möjliga invändningar kan missförstånd undvikas
och efterfrågade underlag tas fram i god tid.
Trots detta väljer myndigheterna i alltför stor utsträckning att avstå ifrån de samråd
som de bjuds in till. Utan myndigheternas medverkan är det svårt för den sökande att
veta vilka förväntningar myndigheterna har på ansökans omfattning och innehåll, vilket
naturligtvis resulterar i ökad osäkerhet och längre processer.
17.	Ställ krav på medverkan i samrådet – Lagstiftningen bör förtydligas så att de
myndigheter som avser medverka i domstolsprövningen också ska delta i samrådet och den muntliga förhandlingen och sträva efter att skapa tydlighet kring
vilket underlag som behövs.

Bilden till höger: Koppar en av de viktigaste
metallerna i klimatomställningen. Återvinning av alla metaller är viktigt men enbart
återvinning är långt från att täcka behovet.
Hur mycket man än försöker går det inte att
återvinna en kopparatom och få ut två nya.
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Reformområde III.
Säkra samhällets tillgång till mineral
Metaller och mineral spelar en avgörande roll för samhällets funktioner och utveckling.
Utan mineral- och metallutvinning skulle vår moderna tillvaro inte kunna existera.
Faktum är att all välståndsutveckling från stenåldern och framåt är helt beroende av
mineral- och metallutvinning. Allt material som vi använder kommer antingen från
mineralutvinning eller från växtriket.
Medan stora delar av EU domineras av förhållandevis unga ytbergarter består den
svenska berggrunden av urberg med betydande mineralfyndigheter. Syftet med den
svenska minerallagen är att möjliggöra samhällets försörjning av nödvändiga metal�ler och mineral genom utvinning av särskilt utpekade naturresurser, så kallade koncessionsmineral. Minerallagen slår med andra ord fast att det är ett angeläget samhällsintresse att dessa gemensamma resurser tillvaratas.
Över tid har det allmänna medvetandet om syftet med minerallagen dock gått förlorat
och andra intressen har kommit att prioriteras högre. Det har blivit alltmer uppenbart
att det saknas tydliga möjligheter i lagstiftningen att göra en helhetsbedömning där
olika samhällsintressen kan vägas mot varandra. För att fler gruvor ska kunna utvecklas
och nya starta måste minerallagens syfte tydliggöras.

III.	Svemins reformförslag för att säkra
samhällets tillgång till mineral
Tillgången till mark är hotad

Gruvor och tillhörande anläggningar måste förläggas till den plats där fyndigheten finns.
Var fyndigheten än finns, så finns det alltid motstående intressen när det gäller markanvändningen. Bevarandeintressena skyddas idag genom ett allt tätare nätverk av regler
om skydd av bland annat områden, arter, habitat och vattenförekomster. Flera olika
myndigheter bevakar dessa bevarandeintressen, både genom att utfärda nya föreskrifter
och genom att medverka i tillståndsprövningar.
18.	Gör minerallagen starkare – Utvinningen av mineral är helt beroende av att
den utförs på de få platser där mineraliseringar finns. Gruvor behöver därför
ges en särskild rättslig ställning när det gäller tillgång till mark. Minerallagen är
nödvändig och dess syfte behöver tydliggöras.
19.	Främja gruvetablering i förvaltningsplanering – Regeringen bör uppdra
åt alla myndigheter som ansvarar för frågor om markanvändning att särskilt
främja möjligheterna att etablera gruvor med tillhörande infrastruktur i anslutning till kända mineraliseringar. Sådana direktiv bör ligga till grund för till
exempel kommunernas fysiska planering, vattenförvaltningens normsättning
samt länsstyrelsernas beslut angående områdesskydd. Resultatet bör bli att områden med kända mineraliseringar inte naturskyddas och att förvaltningen av
stora skyddade områden planeras för att möjliggöra gruvdrift i mineraliserade
områden.
Risk för mineralbrist

Ökad elektrifiering av samhället ställer krav på tillgången till de metaller och mineral
som numera finns i alla moderna elektriska komponenter. Efterfrågan är dock mycket
stor och den globala konkurrensen hårdnar. År 2030 väntas EU till exempel behöva 18
gånger mer litium jämfört med idag enbart för att hantera produktionen av elbilsbatterier och elbilslagring. Fram till år 2060 spås efterfrågan vara 60 gånger högre än idag.
Samtidigt är EU som helhet extremt beroende av import av metaller och mineral. I flera
fall finns i princip ingen produktion alls inom EU, men även av de basmetaller som bryts
i Sverige är importberoendet till EU stort.
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För svensk industri innebär situationen en betydande risk som kan äventyra såväl
enskilda leveranser som överlevnaden för vissa företag. Här ryms även en geopolitisk
dimension och utan tillräcklig tillgång på hemmaplan riskerar många länder, inte minst
inom EU, att göra sig beroende av import av strategiska råmaterial från länder där utvinningen sker med väsentligt sämre skydd för både miljön och arbetstagarna, framför allt
Kina.
20.	Stärk riksintresset för mineralnäring – Uppvärdera riksintresset för mineral
i miljöbalken 3 kap. Förtydliga på vilka grunder riksintressen pekas ut, möjliggör att större områden kan identifieras som riksintresse för brytning samt att
områden som krävs för utvinning kan pekas ut. Områden med rätt geologisk
potential bör klassas som riksintresse för att säkra framtida prospektering.
Allt svårare att få gruvtillstånd i eller i anslutning till skyddade områden

Succesivt har allt mer natur pekats ut som skyddad. Syftet är gott – att bevara den biologiska mångfalden är viktigt. Sverige har valt en väg när det gäller utpekandet av bland
annat Natura 2000-områden längs våra älvar som gör att hela norra Sverige korsas av
skyddade områden. Samtidigt är gruvnäringen unik i att verksamheten måste bedrivas
där fyndigheterna finns. Erfarenheten visar att det finns goda möjligheter att bedriva
gruvverksamhet och att samtidigt skydda och bevara natur och biologisk mångfald i
verksamhetens närhet. Gruvbranschen arbetar dessutom aktivt enligt en färdplan för
biologisk mångfald med målsättningen att senast år 2030 bidra med ökad biologisk
mångfald i alla de regioner där gruvor och prospektering pågår. I Sverige har vi flera
exempel på områden med rik biologisk mångfald som återfinns i direkt anslutning till
gruvverksamheter eller där naturskyddade områden pekats ut långt efter det att en
gruva etablerades. Svensk gruvnäring arbetar systematiskt med målet att bidra nettopositivt till den biologiska mångfalden i alla regioner där vi verkar. Ändå går praxis mot att
det blir allt svårare att få tillstånd att bedriva gruvdrift i eller i anslutning till skyddade
områden.
21.	Tydliggör att ekonomisk aktivitet ska vara möjlig i skyddade områden – I
takt med att antalet skyddade områden i Sverige blir allt fler minskar förutsättningarna för utvinning av mineral. Tydliggör i miljöbalken och i relevant
EU-lagstiftning att det inte finns något uttalat förbud mot att bedriva gruvverksamhet eller annan ekonomisk verksamhet i ett Natura 2000-område. Prospektering och gruvverksamhet, med stor hänsyn till naturvärden, kan bedrivas i
skyddade områden.

Prospektering och
gruvverksamhet, med
stor hänsyn
till naturvärden, kan
bedrivas i
skyddade
områden.

Prospektörerna saknar rättigheter när skyddade områden pekas ut

Så som nuvarande regelverk ser ut kan både länsstyrelse och kommun inrätta naturreservat i ett område där det bedöms finnas mineralfyndigheter, utan vare sig krav på
kunskapsunderlag eller vägning av det intresse som en mineralfyndighet innebär. Det
finns då inga tydliga krav på att innehavaren av undersökningstillståndet ska meddelas
eller att ekonomisk ersättning ska utgå om så sker. Det händer till och med att nya naturreservat föreslås i områden som redan klassificerats som riksintressen till följd av rika
mineralfyndigheter och som i enlighet med miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som
försvårar utvinning.
Bristen på tydliga regler för hur, när och med vilka konsekvenser som nya skyddade
områden kan inrättas bidrar till att göra tillståndsprocessen osäker och det saknas
relevanta avvägningar mot andra samhällsintressen i förfarandet med att besluta om
områdesskydd.
22.	Stärk rättssäkerheten för prospektörer – Tydliggör att innehavare av ett
undersökningstillstånd är sakägare vid utpekande av naturskyddade omåden. I
den händelse ett inrättande av naturreservat gör fortsatt undersökningsarbete
meningslöst enligt gällande undersökningstillstånd eller ändrar förutsättningarna för utvinning bör prospektören ges rätt till ersättning.

Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser 23

Stärk det lokala samhället genom omfördelning av statens intäkter från industriverksamhet

Införandet
av en vetorätt skulle gå
stick i stäv
med minerallagen och
dess syfte.

Det är viktigt att se sambandet mellan det moderna samhällets behov av metaller och
gruvor och det faktum att gruvor bara kan etableras där en mineralfyndighet finns. Det
förs ibland fram förslag om att lokalsamhällen eller markägare skulle ges rätt att säga nej
till prospektering och nya gruvor. Införandet av en vetorätt skulle gå stick i stäv med minerallagen och dess syfte. Det kan i lokalsamhällens dock finnas en berättigad oro för att
omgivningen och viktiga naturvärden ska påverkas negativt av en gruvverksamhet och
lagstiftningen måste därför bättre balansera det moderna samhällets behov av metaller
och gruvor med lokala perspektiv.
23.	Utred ny fördelning av statens intäkter av mineralersättning – Se över på
vilket sätt den del av mineralersättningen som idag tillfaller staten i ökad utsträckning kan tillfalla lokalsamhället. Se även över fördelningen av vilka, och i
vilken omfattning, skatter tillfaller samhället där värdet av verksamhet genereras. Det är centralt att detta görs utan att det totala skattetrycket ökar.

Bilden till höger: Energilagring kräver
metaller. För att lagra energi från
vindkraftsparker behövs oftast så
kallade flödesbatterier, där är metallen
vanadin en central komponent.
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Reformområde IV.
Öka Sveriges attraktivitet
för prospektering
Prospektering är grunden till all gruvverksamhet och handlar om att samla in kunskap
om en fyndighet. Det är ofta förenat med ett ekonomiskt risktagande. I gruvprojekt är de
initiala kostnaderna höga medan intäkterna är betydligt mer osäkra. Under alla omständigheter ligger intäkterna flera år fram i tiden. En förklaring är att det är svårt att hitta
mineralfyndigheter som är ekonomiskt lönsamma att utvinna. Detta illustreras av det
faktum att det endast är i storleksordningen ett av tusen undersökningstillstånd som blir
en producerande gruva.
Lagar och bestämmelser måste bidra till en så effektiv tillståndsprocess som möjligt.
Investeringar för att utvinna nya fyndigheter görs i internationell konkurrens och om
Sverige ska förbli en attraktiv gruvnation måste administrationen kring den inledande
prospekteringsfasen bli snabbare och lättare att förutse.

IV.	Svemins reformförslag för att öka attraktiviteten
för prospektering i Sverige
Krävande administration kring prospektering

Den som vill leta mineralfyndigheter behöver utöver ett undersökningstillstånd också
utarbeta en arbetsplan som redogör för hur arbetet ska bedrivas. I praktiken krävs det
ofta överenskommelser med markägare eller sakägare som berörs, och medgivande eller
godkännande av olika myndigheter. Det är prospektörens ansvar att ta reda på vilka krav
som ställs och se till att alla villkor är uppfyllda innan arbetet påbörjas.
Arbetsplanen, som ingående ska beskriva var, hur och när undersökningsarbetet
kommer att ske, ska delges både markägare och den som bedriver renskötsel i området.
Länsstyrelsen vill också ta del av arbetsplanen.
Eftersom prospektering inledningsvis kräver stora markytor kan det ibland handla
om ett mycket stort antal markägare som prospektören ska identifiera, kontakta genom
delgivning och inhämta eventuella synpunkter från.
24.	Gör Bergsstaten till one stop-shop för prospektering – Reformera Bergsstaten och ge myndigheten ansvar för att underlätta och effektivisera processen
inför prospektörernas undersökningsarbete hela vägen fram till bearbetningskoncession. Bergsstaten bör hantera alla nödvändiga kontakter med myndigheter, göra avvägningen av intressen vid ansökan om undersökningstillstånd
och bearbetningskoncessioner inom tydligt fastställda tidsramar. Bergstatens
tekniska kompetens behöver också stärkas.
25.	
Ge prospektörerna mer tid – Den initiala tiden för undersökningstillstånd bör
förlängas från tre till sex år. Den totala maximala giltighetstiden för undersökningstillstånd skulle då bli 18 år. Detta kan göras genom en justering i 2 kap. 5 §
minerallagen.

Sedan Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken, som har sin grund i EU:s art- och
habitatdirektiv och fågeldirektiv, trädde i kraft i början av 2000-talet har markanvändningsprövningen i samband med bearbetningskoncessionen kommit att bli allt svårare.
Numera krävs att det först görs en Natura 2000-tillståndsprövning om miljön i ett
sådant område kan komma att påverkas på ett betydande sätt av gruvdriften.
För prospektören innebär detta ett dilemma. Å ena sidan måste en bearbetningskoncession sökas innan undersökningstillståndet löper ut. I annat fall riskerar den sökande
att gå miste om företrädesrätten till fyndigheten trots att stora ekonomiska resurser har
lagts ner på undersökningsarbeten. Å andra sidan är det vid tidpunkten för fyndet av
uppenbara skäl fortfarande mycket oklart hur en eventuell gruvverksamhet skulle se
ut och utformas. Vid tiden för ansökan om bearbetningskoncession är förhållandena så
osäkra att Natura 2000-prövningen ofrånkomligen kommer behöva grundas på en rad
antaganden och det inte är tillåtet enligt Natura 2000-bestämmelserna. Även om Natura
2000-tillstånd ges kan prövningen därför behöva göras om i samband med en framtida
miljötillståndsprövning.
Denna situation medför väsentligt ökade kostnader för prospektören, men framför
allt stora osäkerheter. Det är högst osäkert om det ens finns förutsättningar för att genomföra prövningen för alla gruvprojekt på det sätt som nu förutsätts i tillämpningen.
Eftersom det för framtagandet av ett underlag för en Natura 2000-tillståndsprövning
i de flesta fall krävs minst en barmarkssäsong innebär det också att processen fordrar
betydligt mer tid innan bearbetningskoncession kan prövas.
Den ordning som för närvarande gäller enligt Bergsstatens och regeringens praxis
innebär att prövningsordningen för gruvor sätts ur spel på ett sätt som inte kan ha varit
lagstiftarens syfte och som heller inte fyller någon funktion till skydd för naturmiljön.
26.	Pröva bearbetningskoncession utan föregående Natura 2000-tillståndsprövning – Regeringen bör i enlighet med riksdagens tillkännagivande inkomma med lagförslag som gör det möjligt att pröva en ansökan om bearbetningskoncession även om Natura 2000-tillståndsprövningen sker senare, i samband
med miljötillståndsprövningen.8

Inför ett generellt undantag
för terrängkörning i
samband med
prospektering,
av samma slag
som finns för
skogsbruk.

Terrängkörningsregler ger ingen miljönytta

De områden som kan bli aktuella för gruvdrift är ofta otillgängliga och saknar inte sällan
vägar. Det är därför vanligt att prospektörerna behöver använda sig av terrängfordon för
att ta sig fram – typiskt sett fyrhjulingar och maskiner som påminner om skogsmaskiner. Terrängkörningslagen förbjuder körning i terräng under barmarkssäsong för annat
ändamål än jordbruk eller skogsbruk och därför måste prospektören ansöka om dispens.
Det innebär mycket administrativt arbete både för prospektören och handläggande
myndighet, många gånger utan någon uppenbar miljönytta. Detta är i sig en administrativ pålaga som dessutom tillämpas olika i olika delar av landet. En förenkling skulle vara
att införa ett generellt undantag av samma slag som finns för skogsbruk. Även med ett
generellt undantag skulle färdvägar och tillvägagångssätt behöva beskrivas i arbetsplanen och i det samråd med tillsynsmyndigheten som vanligen föregår undersökningsarbetena och där myndigheten vid behov kan besluta om villkor och begränsningar.
27.	Ta bort dispenskravet för terrängkörning – Inför ett generellt undantag för
terrängkörning i samband med prospektering, av samma slag som finns för
skogsbruk.

Natura 2000 skapar stor osäkerhet för prospektören

Det är sällan som prospektering resulterar i att mineralfyndigheter som är så betydande
att lönsam brytning kan bli aktuell. I de få fall det sker måste prospektören kunna bevisa
att fyndigheten existerar och att brytningen både är tekniskt möjlig och ekonomiskt försvarbar. Utvinningens konsekvenser ska bedömas i förhållande till de så kallade hushållningsbestämmelserna i miljöbalken, där övriga riksintresseområden ingår, till exempel
naturskydd, kommunikationer och rennäring. Alla dessa aspekter prövas i ansökan om
bearbetningskoncession. Om förutsättningarna är uppfyllda ska bergmästaren besluta
om en bearbetningskoncession.
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8	Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att senast den 30 juni 2022 återkomma med ett
förslag på hur detta ska göras.
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emot arbetsplanen. Det visade sig att det handlade
om närmare 200 personer och företag – betydligt fler
än Prospect räknat med. Trots att Prospect anlitade
extern hjälp för att sköta kontakten med markägarna
tog processen lång tid. Flera av markägarna var
svåra att få tag på och ett antal var inte ens bosatta i
Sverige. Det tog flera månader att få medgivande från
samtliga. Vid det laget hade det fönster för undersökningar, som samebyn och länsstyrelsen accepterat,
hunnit passera.

Omfattande förberedelsearbete med
osäker utgång – dagens system med
ineffektiva och oförutsebara tillståndsprocesser måste reformeras i grunden.

För Prospect innebar detta ett rejält bakslag. Inte nog
med att undersökningsarbetet behövde skjutas fram
nästan ett år. Prospect var också tvunget att omförhandla ett stort antal hyresavtal, om alltifrån utrustning till terrängfordon, och påbörja arbetet med att
försöka hitta tillgänglig personal med rätt kompetens till kommande säsong. För de som arbetade på
Prospect innebar beskedet också att deras planering
ställdes på ända och nu behövde ses över.
Ytterligare förseningar – på grund av en groda

Den kanadensiska prospektören Prospect fann efter
flera års undersökningsarbete i Härjedalen till slut
vanadin. Fyndigheten bedömdes vara tillräckligt stor
för att motivera de ekonomiska kostnaderna som
brytning innebär och efter att bergmästaren beviljat
bearbetningskoncession var det dags för miljöprövning.

Texten nedan är fiktiv, men alla centrala delar är baserade på verkliga exempel.

Vad som hände – och vad som
hade kunnat hända – när Prospect
letade mineral i Härjedalen
Utdragen start – utmaning att nå sakägare

Det kanadensiska företaget Prospect letar mineral i
Härjedalen. Området bedöms ha rika fyndigheter av
vanadin som bland annat används i tillverkningen
av flödesbatterier, har hög kapacitet och lång livscykel. Trots att det har gått två år sedan dialogen med
Bergsstaten om undersökningstillstånd initierades
har arbetsplanen fortfarande inte blivit gällande och
Prospects internationella investerare har på senare
tid börjat ifrågasätta varför så lite händer.
Den tidskrävande processen har flera anledningar.
Samebyn sa tidigt i processen ja till att Prospect
skulle få utföra undersökningar inom området, men
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enbart under sommarhalvåret eftersom störningar
under vintern riskerar att påverka renskötseln negativt. Länsstyrelsen å sin sida såg inga hinder mot att
undersöka geologin vintertid, men kunde inte acceptera undersökningar sommartid med hänvisning till
djurlivet i området. Situationen tycktes till en början
olöslig, men efter åtskilliga möten med både samebyns företrädare och länsstyrelsen och omfattande
korrespondens nådde partnerna en kompromiss som
gjorde det möjligt för Prospect att undersöka geologin under några veckor i början av sommaren.
När dialogen med sakägarna var hanterad återstod
att säkerställa att mark- och sakägarna hade tagit

Trots att det inledande samrådet är en viktig del i
processen valde Naturvårdsverket att inte medverka.
Beskedet innebar att Prospect nu behövde utarbeta
både ansökan och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen utan kunskap om myndighetens
utgångspunkter och potentiella invändningar.
Prospects jurister kontaktade Naturvårdsverket
för att få veta mer och fick veta att myndigheten på
grund av otillräckliga resurser helt enkelt inte kunde
engagera sig.
Några månader passerade och när Prospect skickade
in ansökan för miljöprövning till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt hade det hunnit
bli vinter. Domstolen bjöd som brukligt in berörda
myndigheter till en remissrunda och den här gången
ville Naturvårdsverket medverka. I ett långt yttrande
kritiserade myndigheten Prospect för att inte ha
kartlagt förekomsten av den fridlysta åkergrodan.
Naturvårdsverket, lät skrivelsen meddela, skulle
motsätta sig gruvbrytning om grodarten, som är
skyddad i artskyddsförordningen, fanns i området.
Det enda sättet att ta reda på om så var fallet var

att göra en kompletterande inventering. Eftersom
åkergrodan leker under perioden mars–juni skulle
inventeringen inte kunna inledas förrän under sommaren.
I väntan på att utredningen skulle färdigställas och
ansökan kompletteras valde domstolen att göra ett
uppehåll i handläggningen. För Prospect innebar
detta ännu en käpp i hjulet. Dessutom var det ett
bakslag som hade kunnat undvikas om dialogen
med Naturvårdsverket hade inletts i samband med
samrådsförfarandet. Nu senarelades domstolshandläggningen, vilket krävde att finansiärerna tillförde
ytterligare resurser till ett projekt som flera år efter
att det inleddes ännu inte hade genererat några
intäkter.
Resursbrist hos domstolen sätter
ytterligare käppar i hjulet

Svårigheterna att få till stånd en tidig dialog med
Naturvårdsverket förlängde miljöprövningen för
Prospect med åtminstone ett år. Det skapade osäkerhet internt på företaget och äventyrade investerarnas
tålamod.
Med ökade resurser skulle kompetensen hos markoch miljödomstolarna kunna stärkas. Det skulle ge
dem bättre förutsättningar att på egen hand bedöma
behovet av kompletteringar av de ansökningar som
kommer till domstolen. I kombination med bland
annat en uttalad utredningsskyldighet för domstolen och ett mycket mer avgränsat remissuppdrag för
myndigheterna skulle den situation som Prospect
råkade ut för inte ha uppstått.
Istället för att dröja till kompletteringsrundan hade
Naturvårdsverket i detta fall varit tvunget att redogöra för vilka utredningar som myndigheten ansåg
nödvändiga, antingen vid det initiala samrådet, i ett
samlat yttrande eller på direkt fråga från domstolen.
Det hade sparat Prospect dyrbar tid, men även inneburit en effektivare process och en bättre hushållning
av de begränsade offentliga resurserna.
Obalans ledde till uteblivna investeringar

I slutändan fick Prospect inget tillstånd. Företaget
hittade visserligen brytvärd vanadin i en tillräcklig
omfattning, men området där brytningen skulle ske
bedömdes av domstolen som alltför känsligt, till viss
del på grund av förekomsten av den fridlysta åkergrodan. Efter att under tre-fyra år ha satsat åtskilliga miljoner kronor i Härjedalen lämnade Prospect
Sverige tomhänt.
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Utblick i österled
Finland har i likhet med Sverige en myndighet som beslutar om tillstånd för prospektering och gruvor.
Bergsstaten och dess finländska motsvarighet skiljer sig dock åt sett till organisation och arbetssätt.
Medan det i Sverige är upp till prospektören att uppfylla lagstiftningens krav tar myndigheten i Finland
det samlade ansvaret för att gällande lagar och regelverk följs, för dialogen med andra myndigheter,
förankringen gentemot markägare och övriga sakägare samt för att inventeringar med hänsyn till undersökningsområdets naturvärden genomförs. Det tar längre tid att beviljas tillstånd i Finland jämfört med i
Sverige och för att täcka statens kostnader är själva undersökningstillståndet också dyrare.
Det finns emellertid flera fördelar med den finländska ordningen. Undersökningsfasen är ofrånkomligen
ett finansiellt riskprojekt, men prospektörerna betraktar också den formella ansökningsprocessen som
en osäkerhetsfaktor. Det gäller främst mindre utlandsägda företag som ofta saknar kännedom om lokala
förhållanden och vars erfarenheter av tillståndsprocessen är begränsade. För dessa företags del hade ett
dyrare tillstånd frigjort tid och gjort hela tillståndsprocessen betydligt mer förutsebar.
Även sakägare och markägare skulle sannolikt uppskatta att få ha en kontinuerlig dialog med en central
myndighet istället för med enskilda prospektörer. En reformering av Bergsstaten utifrån finländsk förlaga
skulle resultera i en process som av alla inblandade skulle uppfattas som mer förutsebar, effektivare och
inte minst mer rättssäker i det att alla prospektörer skulle behandlas lika.

Utfallet illustrerar obalansen i hur miljöbalken til�lämpas, vilka perspektiv som kommer fram under
prövningen och hur dessa värderas. Trots att miljöbalken ska främja en hållbar utveckling tillmättes
vanadinfyndighetens betydelse för framtagandet av
den typ av batterier som krävs för att till exempel
skapa energilagringskapacitet från vindkraft inget
värde av domstolen. Inte heller det faktum att en
ny gruva skulle skapa både nya arbetstillfällen och
en ökad efterfrågan hos andra delar av det lokala
näringslivet i Härjedalen ansågs relevant.

De ändringar av domstolens och myndigheternas
roller som föreslås i Svemins Reformpaket skulle
med stor sannolikhet även påverka övriga delar av
tillståndsprocessen. Genom att tydliggöra bedömningsgrunderna och ställa krav på en allsidig bedömning skulle framför allt myndigheternas perspektiv
förändras. Redan under prospekteringsfasen skulle
potentiella vanadinfyndigheter tillskrivas ett uttryckligt värde, vilket vore en avgörande förändring
gentemot nuvarande situation när mineralfyndigheter jämställs med de miljöskador som felaktig
gruvbrytning kan innebära. l

En reformerad tillståndsprocess
hade banat väg för ökat värde

De ändringar som föreslås i Svemins Reformpaket
hade inneburit en mer balanserad bedömning av
Prospects planer. Tydligare krav på domstolens
tillämpning av miljöbalken och myndigheternas bedömningsgrunder skulle sannolikt ha resulterat i att
gruvverksamheten fick tillstånd, men framför allt att
processen hade varit effektivare och mer förutsägbar.
Det är också troligt att utfallet hade påverkats av att
förslaget om vanadinbrytning hade bedömts som i
allra högsta grad önskvärt, givet syftet med lagstiftningen. En inhemsk vanadinproduktion skulle skapa
förutsättningar för nya satsningar inom teknik och
hållbar utveckling som vore bra både för samhällsekonomin och klimatarbetet, men också i strävan att
säkerställa en inhemsk försörjningstrygghet.
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Bilden till höger: Malmen, här Bolidens gruva i
Garpenberg, transporteras till en av två befintliga
krosstationer som ligger i anslutning till uppfordringsanläggningen. Malmen krossas i så kallade
käftkrossar innan vidare uppfordring via malmschaktet med hjälp av ett eldrivet spel (malmhiss).
Malmschaktet, som sträcker sig ned till nivån
1175 m, mynnar på norra industriområdet. En lave
i betong, cirka 65 m hög, är placerad ovanpå
schaktläget med ett så kallat Koepespel i toppen
för drivning av den så kallade malmskippen.
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