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Svemin är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.
Svemin representerar cirka 60 företag med drygt 15 000 anställda inom produktion,
prospektering och teknik. Bland medlemsföretagen finns gruvföretag, prospekteringsföretag, kalk- och cementföretag respektive maskin- och entreprenadföretag. Medlemsverksamheterna förekommer i hela landet. Gruvorna är lokaliserade till norra Sverige
och Bergslagen medan kalkstensfyndigheterna främst finns på Gotland.

Förord

Bättre förutsättningar för
att öka gruvnäringens bidrag
till omställning och välstånd
under nästa mandatperiod

Svemin
kommer
att granska
och följa upp de
steg som riksdag
och regering
tar inom gruvpolitiken.

K

limatomställningen börjar i gruvan. Utan metaller och mineral är det inte möjligt
att genomföra en övergång till ett klimatneutralt samhälle. Vindkraftverk, solpaneler, elbilar och batterier, alla kräver de metaller i högre grad än i de teknologier som
används idag.
Den svenska gruv- och mineralnäringen är världsledande inom hållbar utvinning.
Gruvklustret – som innefattar aktiva gruvföretag, prospekteringsbolag, teknikleverantörer och delar av den värdekedja som bygger på metaller – spelar också en stor roll för
Sveriges ekonomi, då det står för 3 procent av BNP, 8 procent av exporten och uppåt
125 000 jobb, direkt och indirekt. Näringen är dessutom en stark motor för industriella investeringar, inte minst i norra Sverige. Och svensk gruv- och mineralnäring vill
fortsätta att utvecklas och bidra mer till både klimatomställning, ökad självförsörjning
och välstånd i Sverige.
Inför valet i september 2022 har Svemin genomfört en enkät ställd till riksdagens
partier för att utvärdera deras gruv- och mineralpolitk. De frågor vi ställt är av betydelse för branschens möjlighet att växa och utvecklas i Sverige. Syftet har varit att
utvärdera vilken linje partierna tänker driva i dessa frågor under nästa mandatperiod.
Resultatet visar att det finns skäl att tro att den svenska gruvpolitiken kommer att
genomgå en tydlig förbättring under mandatperioden 2022–2026. Åtminstone om
man ska tro vad partierna svarat i vår valenkät. På 9 av 14 frågeområden som vi valt att
prioritera i enkäten finns det förutsättningar för en tydlig majoritet för förbättringar.
På något område står det och väger och resultatet i valet i september 2022 kommer
avgöra om det finns majoritet för förändringar.
Svaren som partierna givit innebär att en rad hinder som näringen möter idag kan
komma att tas bort och att vi skulle kunna få se faktiska förbättringar – viktigt för att
det svenska gruvklustret fullt ut ska kunna ta den viktiga roll för omställning och välstånd som den har.

I

höst inleds den nya mandatperioden. Vi kommer självklart att granska och följa upp
de steg som riksdag och regering tar inom gruvpolitiken och att det som utlovas här
i enkätsvaren också blir genomfört. Vi kommer också vara aktiva i att fortsätta föra
dialog i de frågor som behöver diskuteras vidare. Vårt syfte är att se till att gruv- och
mineralnäringens förutsättningar förbättras, och att vi verkligen kan vara den gröna
motor för ekonomi och klimatomställning som vi har potential att vara.
Stockholm, juni 2022

Maria Sunér,
vd Svemin
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Så tycker
partierna:

6

Vill ditt parti att en uppdaterad gruv- och mineralstrategi ska
tas fram med uttalat syfte att möjliggöra ökad prospektering
och etablering av nya gruvor i Sverige?

Ja

Ja

Ja

Ja

Vill ditt parti att miljöbalken ska reformeras så att samhällsnytta och ekonomiska aspekter ges en större tyngd vid
prövningen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Anser ditt parti att riksintresset för mineral bör uppvärderas
och förtydligas?

Ja

Ja

Ja

Nej

Vill ditt parti att EU-direktiv i högre utsträckning implementeras i svensk lagstiftning på ett sätt som inte innebär ett mer
omfattande skydd än vad direktiven kräver, exempelvis genom
att de svenska reglerna hamnar så nära direktivens ordalydelse som möjligt?

Nej

Ja

Ja

Ja

Vill ditt parti sätta en gräns på maximalt ett år för hur lång
tid en tillståndsprövning – i första instans – får ta från det att
ansökan lämnas in?

Nej

Ja

Vet ej

Nej

Vill ditt parti att det ska vara möjligt att prospektera i naturskyddade områden så att en avvägning mellan olika intressen
ska kunna göras i de fall en ekonomiskt brytvärd fyndighet
påträffas?

Ja

Ja

Ja

Ja

Vill ditt parti att det ska tydliggöras att ekonomisk verksamhet,
såsom gruvor, ska vara möjligt att bedriva i skyddade områden efter en avvägning mellan intressen?

Ja

Ja

Ja

Nej

Vill ditt parti att Bergsstaten ska ges det samlade ansvaret för
prospektörers undersökningsarbete hela vägen fram till att en
bearbetningskoncession krävs?

Vet ej

Ja

Vet ej

Nej

Vill ditt parti att Trafikverkets årliga anslag för investeringar vid
industriella satsningar/etableringar ska prioriteras högre inom
den samlade infrastrukturbudgeten?

Ja

Ja

Vet ej

Ja

Vill ditt parti att medel för grundläggande och tillämpad forskning om svensk geologi samt gruv- och mineralområdet ska
ges högre prioritet inom forskningsbudgeten?

Vet ej

Ja

Ja

Vet ej

Är ditt parti berett att sätta ett mål för Sveriges förmåga att
producera el som överensstämmer med de planer som finns
för industrins omställning? (dvs. upp emot 300 TWh år 2045)

Ja

Ja

Ja

Ja

Vill ditt parti att förbudet mot utvinning av uran i Sverige ska
omprövas i syfte att inte försvåra för utvinning av innovationskritiska metaller?

Nej

Ja

Ja

Nej

Vill ditt parti att avgiften för mineralersättning behålls på
nuvarande nivå?

Vet ej

Ja

Nej

Nej

Strävar ni efter att er samlade politik som berör gruv- och
mineralnäringen ska leda till att fler jobb ska kunna skapas i
denna bransch?

Ja

Ja

Ja

Ja

Antal ja
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Andel Ja*

Vet ej

Ja

Ja

Nej

87

Nej

Ja

Vet ej

Nej

82

Ja

Vet ej

Ja

Nej

80

Nej

Ja

Vet ej

Nej

53

Nej

Ja

Ja

Nej

32

Nej

Ja

Vet ej

Nej

82

Nej

Ja

Nej

Nej

73

Vet ej

Ja

Vet ej

Nej

26

Vet ej

Ja

Ja

Ja

74

Vet ej

Vet ej

Nej

Ja

42

Ja

Ja

Ja

Ja

100

Nej

Ja

Ja

Nej

50

Nej

Vet ej

Vet ej

Nej

20

Ja

Ja

Vet ej

Ja

94
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Enkätundersökningen
– så gjorde vi
Inför valet i september 2022 har Svemin
ställt frågor till de åtta
partier som sitter i riksdagen för att utvärdera
deras gruv- och mineralpolitik. De frågor vi
ställt är av betydelse
för gruv- och mineralnäringen och vår
möjlighet att växa och
utvecklas i Sverige. För
att få tydliga svar har
vi formulerat dem som
ja och nej-frågor men
det har även varit möjligt att svara vet ej om
det inte finns någon
formulerad position för
partiet. För varje fråga
har det också funnits
utrymme att motivera
och resonera kring
svaret.
Vi har också ställt en
övergripande fråga
där partierna kunnat
utveckla sina tankar
kring gruvnäringens
framtid i Sverige: ”Hur
ser ert parti på svensk
gruvnäring idag och
hur vill ni att gruvnäringen utvecklas fram
till år 2045?”

*Kolumnen ”Andel ja”
redovisar hur många
procent av riksdagsmandaten som står
bakom ett positivt svar
på Svemins fråga. Mandatfördelningen som
vi utgått ifrån avser
valresultatet 2018.
Raden ”Antal ja” redovisar hur många positiva besked respektive
parti givit.
Partierna är sorterade enligt storleksordning från
senaste valet, 2018.
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Hur ser ert parti på svensk gruvnäring idag och hur
vill ni att gruvnäringen utvecklas fram till år 2045?
För att åter
bli en gruvnation av
världsklass
måste vi
återupprätta
förtroendet
för tillståndsprocesserna
genom att göra
dem enklare
och mer rättssäkra.
Moderaterna

Svensk gruv- och mineralnäring är framstående och betydelsefull både för Sverige och utanför landets gränser. Sverige är en viktig producent av flera metaller och mineral redan i dag.
Nyindustrialiseringen och elektrifieringen av vårt samhälle kommer att kräva mer metaller
och mineral. Sverige måste ta sitt ansvar för utvinning av metaller och mineral som är viktiga för den
gröna och digitala omställningen – den omställning som också skapar framtidens företag och jobb.
Sverige har kraftigt försämrats som gruvnation, vi har långa tillståndsprövningar och handläggningstider som skapar osäkerhet. Fram till 2045 ska vi ställa om industri- och fordonsflottan och det kommer kräva både batterier och annan teknik. Sveriges gruv- och mineralnäring har även stor betydelse för såväl Sverige som andra länder. EU-kommissionen har pekat ut
Sverige som ett land som har mycket goda förutsättningar att möta den ökade efterfrågan av kritiska
råmaterial för att säkra EU:s självförsörjningsgrad. Över hälften av råmaterialen på EU:s ”Kritiska lista”
finns potential att bryta i Sverige. Frågan om försörjningsberedskap har dessutom ökat i aktualitet
i och med Rysslands invasion av Ukraina och att Kina dominerar marknaden för de råmaterial som
behövs för klimatomställningen. För svensk del betyder det att de finns en stor möjlighet för oss ta
större plats på både den europeiska, men också globala, marknaden för metaller och mineral. Som
gruvnation har vi flera fördelar gentemot många andra – lång tradition och erfarenhet av gruvbrytning, framstående forskning vid våra högre lärosäten, hög kompetens inom företagen, samt ett nät av
aktörer så som projekterings- och bearbetningsbolag.
Det är därför dags att gå från ord till handling. För att åter bli en gruvnation av världsklass måste vi
återupprätta förtroendet för tillståndsprocesserna genom att göra dem enklare och mer rättssäkra, en
ny strategi måste på plats som inte bara tar i beaktning hur vi säkrar konkurrenskraften för gruv- och
mineralnäringen men också hur dess potential bättre kan nyttjas i klimatomställnigen. Till sist måste
långsiktiga förutsättningar ges när det kommer till bland annat elförsörjning.
Vi betraktar svensk gruvindustri som en hörnpelare för Sveriges ställning som exportberoende industrination. De värdekedjor som har sitt ursprung i den malm som bryts och förädlas
i flera steg till avancerade slutprodukter har under lång tid haft stor betydelse för oss som
moden nation och vår ambition är att tillvarata och utveckla den potential som en gruvindustri i
teknologisk framkant innebär. En modern gruvnäring är också innovationsdrivande inom andra delar
av näringslivet. Det kan handla om allt från avancerade ventilationssystem, effektivare och miljövänligare sprängmedel till självkörande truckar och avancerade navigationssystem som inte bygger på
satellitpositionering.
Sveriges välståndsutveckling har mångt och mycket sin grund i växande basindustrier,
såsom gruv- och mineralnäringen. Under de senaste åren har vi dock sett hur statliga myndigheter försvårar tillståndsprocesser och etableringen av ny gruvverksamhet. Därför har
Centerpartiet som mål att tiden för tillståndsprocesser ska halveras. Det ska bli tydligare för sökanden
vad som förväntas, hur lång processen kommer att ta och på vilka grunder beslut kommer att fattas.
Samarbetet med myndigheter ska förbättras och regelverk förenklas. Kostnaderna ska sänkas för
både näringslivet och skattebetalarna.
Allt detta ska ske med bibehållen omsorg för miljö och klimat. Även när det finns goda skäl att neka
tillstånd bör det ligga i allas intresse att beslut fattas snabbare och med större förutsägbarhet. Jämfört
med en utdragen process innebär det att företaget i fråga sparar pengar och får bättre möjlighet att
göra andra satsningar. Det innebär också att Sverige blir mer attraktivt för investeringar som skapar
jobb och välstånd, och att lokalsamhället får bättre planeringsvillkor inför framtiden.
Behovet av att ställa om till ett hållbart samhälle kommer att kräva nya ämnen och material.
Sverige har med sin gruvindustri goda chanser att gå före i den utvecklingen. Gruvindustrin spelar en avgörande roll för omställningen. Vi vet att gruvindustrins verksamhet är ett
ingrepp på miljön och ekologin i sitt närområde men ingreppet är också nödvändigt för att Sverige
ska kunna ta ansvar för klimatförändringarna. För att ställa om maskiner, energitillförsel, fordon m.m.
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krävs mineraler och material. Men också för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras
i samband med brytning av mineralerna. Dock är det viktigt att ingreppen i naturen kopplas ihop med
ett ansvarstagande inför detsamma.
Svenska gruvor betyder arbetstillfällen, skatteintäkter, finansiering av välfärd och är även
en viktig pusselbit i den nödvändiga klimatomställningen. Vi är bekymrade över att Sverige
har fallit många placeringar i Fraser Institutes lista de senaste åren. Detta är en trend som
måste brytas. Särskilt viktigt är att korta ledtiderna för tillstånd och att vikta in klimateffekt tydligare

Sverige
kommer
behöva öppna
nya gruvor.
Miljöpartiet

när beslut ska fattas.
Liberalerna har ingen särskild vision för varje enskild näringsgren i Sverige. Den visionen kan
endast gruvbranschen själv teckna. Det ska inte riksdagen göra. Vi kan endast skapa goda
förutsättningar för näringslivet i Sverige genom att driva en generell energipolitik, näringspolitik och skattepolitik som ger näringslivet de förutsättningar som krävs för att klara den internationella konkurrensen, når klimatmålen och ger stabila lönsamma företag som skapar arbete och välstånd i
Sverige.
Gruvnäringen spelar en central roll för att säkra de resurser som krävs för klimatomställningen. Sverige kommer behöva öppna nya gruvor. Gruvor kommer dock alltid med
en stor miljöpåverkan och står ofta i konflikt med andra gruppers anspråk på mark. Det
tydligaste exemplet är Sveriges urfolk, Samerna, som använder stora delar av norra Sverige som
betesmarker för rennäringen. Miljöpartiet anser därför att nya gruvor alltid ska vara ett sista alternativ.
Politiken ska därför först och främst satsa på att öka återvinningen av kritiska material. Sedan måste vi
överväga att återöppna gamla gruvor, där miljöskadan redan skett.
Mineralpolitisk granskning 2022 Svemin
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1. Gruv- och mineralstrategi
Det är därför
bra om mineralutvinning kan
förläggas här
hellre än i
länder som
accepterar
skador på
miljön.
Liberalerna

I regleringsbrevet för 2011 fick SGU i uppdrag att föreslå hur arbetet med en svensk
mineralstrategi bör läggas upp. Det ledde fram till 2013 års gruv- och mineralstrategi
som hade det uttalade syftet att öka konkurrenskraften i den svenska gruv- och mineralnäringen. Det har hänt mycket på tio år. Inte minst har behovet av metaller och mineral
för klimatomställningen tydliggjorts, och det har blivit ett ökat fokus på geopolitiska
aspekter kring försörjningstrygghet för metaller och mineral både på europeisk nivå och
i Sverige. Det kan därför finnas ett behov av att ta fram en uppdaterad gruv- och mineralstrategi.

FRÅGA 1:1. Vill ditt parti att en uppdaterad gruv- och mineralstrategi ska
tas fram med uttalat syfte att möjliggöra ökad prospektering och etablering av nya gruvor i Sverige?

Ja

Ja

Ja

Ja

Vet ej

Ja

Ja

Nej

Kommentarer:
Ej svar.
Den nya strategin måste ha tydligt fokus på hur konkurrenskraften i svenska gruv- och mineralnäringen ska stärkas. Den bör också behandla frågor som rör allt från kompetensförsörjning
och investeringsvillkor till forskning och innovation på området. En annan mycket viktig aspekt som
strategin måste ta i beaktande är hur vi bättre kan nyttja den svenska gruv- och mineralnäringen i
klimatomställningen.
Sverigedemokraterna har återkommande motionerat om att antingen uppdatera den befintliga
mineralstrategin från 2013 eller än hellre låta utarbeta en helt ny utifrån nuvarande och framtida behov och aktuella geopolitiska förutsättningar. Det är också viktigt att slutprodukten är utformad
på ett sätt som gör den tillämpbar då vi ser att nuvarande mineralstrategi inte tillämpas i den utsträckning som vore önskvärt.
År 2013 lade alliansregeringen med Annie Lööf som näringsminister fram mineralstrategin
som syftade till att stärka och behålla Sveriges position som EU:s ledande gruvnation. Men
de senaste tio åren har intresset för prospektering samt arbetet med nya gruvetableringar utanför
befintliga områden gått långsamt och Sveriges attraktionskraft för prospekterings- och gruvindustrin
har dalat. Vi ser hur statliga myndigheter försvårar etablering av ny gruvverksamhet som skapar
oförutsägbarhet och stora risker för den som vill etablera en gruvverksamhet. Centerpartiet vill se ett
krafttag och rader av konkreta åtgärder på kort och lång sikt för att Sverige ska behålla sin roll som en
ledande gruvnation. Vi har lagt flera förslag i riksdagen, bland annat en motion om en effektiviserad
gruvprövning och göra en översyn och modernisering av minerallagen.
Vänsterpartiet är inte emot att en ny gruv- och mineralstrategi tas fram även om vi inte utalat
ett sådant mål. Vi skulle dock vilja att syftet med ett sånt arbete skulle vara att delvis se över
vilken mineralförsörjning Sverige kommer att behöva i och med klimatomställningen, hur mer av brytningens vinster kan gå tillbaks till lokalsamhällena och hur vi kan upprätta ett hållbart återvinningsoch återbrukssystem för att möta ett ökat mineralbehov.
Ej svar.
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Inte minst tack vare Liberalernas (tidigare Folkpartiets) hårda arbete genom åren har Sverige
idag miljökrav som innebär att gruvor här gör mindre skada än snart sagt någon annanstans i
världen. Det är därför bra om mineralutvinning kan förläggas här hellre än i länder som accepterar
skador på miljön. De stora förändringar som skett det senaste decenniet motiverar att strategin uppdateras.
Miljöpartiet skulle gärna se att Sverige fick en ny mineralpolitisk strategi. Men inte med syfte
att öka antalet nya gruvor i Sverige. Gruvnäringen spelar en central roll för att säkra de
resurser som krävs för klimatomställningen. Men med tanke på att nya gruvor alltid kommer med en
stor miljöpåverkan och ofta står i konflikt med andra gruppers anspråk på mark är det viktigt att vi undersöker andra alternativ först. Ökad återvinning och att se över vilka gamla gruvor, där miljöskadan
redan skett, måste undersökas först.
Mineralpolitisk granskning 2022 Svemin
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2. Tillstånd och tillståndsprocesser
På kort sikt är
vi öppna för att
göra ändringar
i miljöbalken
om så bedöms
som nödvändigt för att lösa
eventuella
knutar.
Sverigedemokraterna

Tillståndsprocesserna utgör den enskilt största utmaningen för gruvnäringens möjligheter att utvecklas. Processerna skapar hinder i hela kedjan från prospektering, när
bearbetningskoncession ska ges, kring miljötillstånd för att öppna en ny gruva, till att
utveckla befintliga gruvor. Utan förändringar av tillståndsprövningen riskerar gruvnäringen att avvecklas snarare än att utvecklas i Sverige.
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 länder som Finland, Irland och flertalet av delstaterna
och territorierna i Australien. 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. Det främsta skälet till Sveriges minskade
attraktivitet är tillståndsprocesserna.
Företagen i den svenska gruv- och mineralnäringen vittnar om att det råder oklara förutsättningar och att det tar för lång tid att få besked om tillstånd för utvinning av mineral. Samhällsnytta och ekonomiska aspekter tillmäts dessutom liten betydelse i tillståndsärenden.

FRÅGA 2:1. Vill ditt parti att miljöbalken ska reformeras så att samhällsnytta och ekonomiska aspekter ges en större tyngd vid prövningen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Vet ej

Nej

Kommentarer:
Socialdemokraterna har i regeringsställning tillsatt flera utredningar för att se över prövningsprocesser för gruvor men också tillståndsprocesser generellt vilket kommer vara viktigt för
industriell verksamhet.
Många företag upplever paradoxalt nog att det största hindret för en hållbar omställning av sina
verksamheter är miljötillståndsprövningen. Moderaterna därför ser ett behov av en översyn av
miljöbalken och dess praktiska effekter, vilket kan innebära att vissa områden behöver stärkas likväl
som andra behöver förenklas. Dagens miljöbalk skapar ibland hinder för de som vill ställa om till en
mer klimatsmart produktion.
Portalparagrafen i miljöbalken medger att sociala, kulturella och samhällsekonomiska aspekter
vägs in i bedömningen. Vi upplever dock att detta ofta får stå tillbaka samtidigt som andra
aspekter tillåts väga tyngre i tillståndsprocesserna. I ett första skede bör tillämpningen av nuvarande
miljöbalk utvärderas för att klargöra om den tillämpas på det sätt som riksdagen avsåg då den beslutades. På kort sikt är vi öppna för att göra ändringar i miljöbalken om så bedöms som nödvändigt
för att lösa eventuella knutar. Om ändringsbehovet är omfattande bör det övervägas om en helt ny
lagstiftning ska arbetas fram men det är inget vi föreslår i dagsläget och ett sådant arbete skulle inte
få genomslag för näringen på flera år.
Under de senaste åren har vi sett hur statliga myndigheter försvårar tillståndsprocesser och
etableringen av ny gruvverksamhet, vilket inte är acceptabelt. Centerpartiet vill se att tillståndsprocesserna reformeras för att bli mer effektiva, rättssäkra och förutsägbara. Företag ska inte behöva
vänta i åratal på utdragna rättsprocesser eller avslag för att olika myndigheter överklagar varandras
beslut. Vi vill även reformera miljöbalken och göra den mer samtidsanpassad så att den speglar dagens tekniska möjligheter och innovationer, att den åstadkommer bättre balans mellan olika samhällsintressen samt se till att den krångliga byråkratin minskar.
12
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Vänsterpartiet menar dock att tillståndsprocesserna måste gå fortare och de prövande myndigheterna och aktörerna måste ges bättre förutsättningar för att genomföra en snabbare
handläggning.
Det är också viktigt att dels klimatnytta, dels säkerhetspolitiska aspekter vägs in tydligare än
idag.
Det är inte nödvändigtvis för att samhällsnytta och ekonomiska aspekter har för liten tyngd
som tillståndsprocesserna idag ofta är ineffektiva och tidsödande. Processerna behöver bli
mer effektiva, rättssäkra och förutsägbara. Det menar vi att de kan bli utan att balansen mellan olika
intressen ändras. Det övergripande som måste till är att olika aktörer börjar arbeta parallellt och att
myndigheterna gör vad de kan för att underlätta för den sökande. Vi har också föreslagit en rad mer
specifika åtgärder:
• D et behövs en symbolisk avgift för att överklaga. I Danmark kostar det 500 kronor som återbetalas
om överklagandet bifalls. Vi kanske kan testa en något högre nivå.
• G odkännandet av miljökonsekvensbeskrivningen behöver tidigareläggas. När ändringar i den behöver göras sent i processen förloras mycket tid.
• D et bör införas tidsfrister för när myndigheterna ska lämna svar. De bör kopplas till skadestånd till
den sökande efter nederländsk modell.
• M öjligheten att ändra och förenkla gällande tillstånd i en enklare process behöver stärkas.
• M iljöorganisationernas talerätt behöver förtydligas i miljöbalken då den idag styrs av praxis vilket
leder till otydligheter. Obs, den ska inte försvagas. Det ska dock vara tydligt vad som gäller.
• L iberalerna vill återinföra ett modernt ämbetsmannaansvar. Tjänstemän vid myndigheter har ett
ansvar för att myndighetsutövningen sköts korrekt. Men ett ämbetsmannaansvar stärker också
tjänstemännens ställning gentemot politiker som eventuellt önskar sig att tänja på reglerna.
Det är viktigt att tillståndsprocesserna blir smidigare och mer ändamålsenliga. Men miljöpartiet
vill att miljö fortsatt ska väga tungt vid prövningar av alla former av miljöfarlig verksamhet.
Mineralpolitisk granskning 2022 Svemin
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Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har varit restriktiva med att
peka ut områden av riksintresse för mineral. Jämfört med andra riksintressen omfattar
riksintresset för mineral totalt sett en begränsad yta. Vidare innebär gruvors platsbundenhet att gruvverksamhet inte kan jämföras med andra exploateringsintressen. Gruvor
kan bara anläggas där det finns tillgång till mineral som är värd att brytas, vilket kan
föranleda att riksintresse för mineral kräver ett särskilt starkt skydd.

I grunden är
systemet med
olika riksintressen rimligt och
ändamålsenligt. FRÅGA 2:2. Anser ditt parti att riksintresset för mineral bör uppvärderas
Centerpartiet

och förtydligas?

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Vet ej

Ja

Nej

Kommentarer:
Det kan finnas behov av att se över om de områden som utpekas som riksintressen bör omfatta en större yta än enbart fyndigheten.
Omställningen av industri- och fordonsflottan samt ett försämrat omvärldsläge kräver tillgång
och en större grad av självförsörjning till mineraler och metaller som idag enbart bryts i ett fåtal
länder. Europa och Sverige är inte självförsörjande men skulle kunna bli betydligt mindre beroende än
vi är idag.
Då vår ambition är att öka självförsörjningsgraden inom metaller och mineral bör detta beaktas
som ett särskilt riksintresse utan geografisk avgränsning. I takt med den snabba teknikutvecklingen där exempelvis innovationskritiska metaller och mineral efterfrågas kommer sökandet efter sådana mineraliseringar leda till att prospektering, och eventuell brytning, kan komma att bli nödvändig
utanför de områden som SGU tidigare pekat ut. Här måste noggranna och balanserade avvägningar
göras mellan konkurrerande markintressen.
I grunden är systemet med olika riksintressen rimligt och ändamålsenligt. Det finns tillämpningsproblem i form av till exempel överimplementering av direktiv och/eller att de myndigheter i prövningsprocessen som finns undandrar sig sitt ansvar att göra avvägningar mellan konkurrerande markanvändningsanspråk/riksintressen.
Vänsterpartiet vill se att SGU får i uppdrag att utreda vilka kritiska metaller som finns i Sverige
och ta ett större helhetsansvar för mineralfyndigheter. Vi anser inte att det ska vara möjligt att få
undersökningstillstånd i naturreservat och Natura 2000-områden.
Frågan har ännu inte diskuterats som ett verktyg men om tillståndsgivningen inom de närmaste åren inte blir effektiviserad kan det här vara något att titta närmare på.
Sveriges behov av mineraler och metaller kommer att öka kraftigt i takt med att vi har valt elektrifiering som vägen för att nå målet om ett fossilfritt samhälle. Den senaste tidens debatt och
beslut om till exempel gruvbrytning i Kallak i Jokmokks kommun visar att riksintressen även fortsättningsvis kommer att stå emot varandra och att det krävs att förtydliga riksintresset för mineraler.
Miljöpartiet anser inte att riksintresset för mineral bör uppvärderas i nuläget.

14
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Direktiv från EU, t.ex. vattendirektivet, fågeldirektivet, MKB-direktivet samt art- och
habitatdirektivet (livsmiljödirektivet), ligger till grund för stora delar av svensk miljölagstiftning. Överimplementering av EU-direktiv skapar dock obalans i tillståndsprövningen. Svensk lagstiftning går nämligen ofta länge än vad EU-direktiven kräver. Detta
gäller bland annat fågeldirektivet.

FRÅGA 2:3. Vill ditt parti att EU-direktiv i högre utsträckning implementeras i svensk lagstiftning på ett sätt som inte innebär ett mer omfattande skydd än vad direktiven kräver, exempelvis genom att de svenska
reglerna hamnar så nära direktivens ordalydelse som möjligt?

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Vet ej

Nej

Kommentarer:
Inte som generell regel. Ibland finns det fördelar för Sverige att ha en starkare reglering än vad
EU-direktiv föranleder, för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft.
Moderaterna vill bland annat införa ett implementeringsråd i Regeringskansliet för att granska
och bedöma konsekvenser av EU-lagstiftning. Rådet ska säkerställa att införandet innebär minimala kostnader för företagen samt att det alltid ska redovisas tydligt vad EU-direktivet kräver på en
miniminivå och en jämförelse ska redovisas med andra länder som implementerat på en miniminivå.
Vi är generellt sett emot att EU-direktiv överimplementeras i svensk lagstiftning då det försämrar vår konkurrenskraft. Vi anser också att Sverige måste bli bättre på att ansöka om och
utnyttja redan befintliga undantag och lättnader i EU-regelverket.
Regeringen har valt att, bland annat, implementera EU:s ramvattendirektiv på ett mycket striktare sätt an andra länder. Det kan leda till kortsiktiga vinster för lokalmiljön eftersom många
investeringar stoppas men riskerar att skada miljön ur ett längre perspektiv om det står i vägen för
gröna investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser.
Vi vill se en översyn av hur dessa direktiv implementeras i Sverige, med syfte att underlätta och effektivisera tillståndsprocesser och för att implementeringen i högre utsträckning ska harmonisera med
övriga EU-länders.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen ska värnas. En förordningsändring som delar upp
förbuds-bestämmelsen på fåglar och livsmiljöarter löser inte problemen. Vi anser att Artskyddsutredningen som innehåller konstruktiva förslag i stora delar istället ska genomföras.
Ja, rent generellt vill vi ligga så nära golvet som möjligt.
Det går inte att säga generellt att EU-direktiv alltid ska implementeras ordagrant. Ibland är det
en konkurrensfördel för Sverige att genomföra en implementering i svensk lag som är mer
långtgående än direktivets minimikrav. Så måste det vara då medlemsstaterna har så olika förutsättningar. Samtidigt finns det naturligtvis exempel på att den svenska implementeringen blivit antingen
för långtgående eller att implementeringen blivit felaktig när man avvikit från direktiven 1.
Vad gäller just fågeldirektivet och dess implementering i den svenska artskyddsförordningen anser vi
att artskyddsutredningen (SOU 2021:51, ”Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar”) innehöll bra förslag som kommer att lösa de problem som idag finns. Vi ser fram emot den kommande propositionen
och hoppas att den tar fasta på alla bra förslag som finns i utredningen.
Miljöpartiet driver på för att fortsatt ge miljö, natur och djur ett långtgående skydd. Många
gånger räcker då inte EU-direktivens miniminivåer.

Ibland finns
det fördelar
för Sverige att
ha en starkare
reglering än
vad EU-direktiv
föranleder.
Socialdemokraterna
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Tillstånd för gruvverksamhet utfärdas av mark-och miljödomstolen. Idag kan tillståndsprövningarna ta orimligt lång tid på grund av att vissa myndigheter begär anstånd med
yttranden, kompletteringar i ett sent skede och att de istället för att hjälpa domstolen
med att fatta beslut som främjar miljöbalkens mål agerar som sökandens (företagets)
motpart. Domstolarna kan också sakna resurser att ta sitt processledande ansvar och
skapa tydliga ramar. Resultatet är långa ledtider, höga kostnader för processen och svårigheter med att förutse omfattningen och tidsåtgången för prövningen.

Om det finns
sakliga skäl till
att det ska ta
längre tid får
ansökan om
dispens göras
FRÅGA 2:4. Vill ditt parti sätta en gräns på maximalt ett år för hur lång
och då finns det tid en tillståndsprövning – i första instans – får ta från det att ansökan
en bevisbörda
lämnas in?
för myndigheten.
Kristdemokraterna

Nej

Ja

Vet ej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Kommentarer:
Tillståndsprocesser ska ske så snabbt och effektivt som möjligt. Men det är ofta komplexa
processer. Man kan inte slå fast att en bristfällig ansökan i ett komplext ärende, ska ta lika lite
tid som vid en fullödig ansökan vid ett mindre komplext ärende. Därtill arbetar vi hellre med målsättningar för handläggningstider och dess styrande effekter.
Moderaterna vill att handläggningen för ett ärende ska tidsbegränsas när de ligger på en myndighet/departements bord.
Sverigedemokraterna har stor respekt för den komplexitet som ofta präglar den här typen
av tillståndsprövningar och är inte säkra på att en generell tidsgräns om maximalt ett år är
att föredra. Vi föreslår däremot att det tidigt i processen ska fastställas om de handlingar som den
tillståndssökande parten har lämnat in ska anses som kompletta och av fullgod kvalitet. Därefter ska
prövningen ske utifrån de fastställda handlingarna.
En central åtgärd i Centerpartiets politik när det kommer till gruv- och mineralområdet är att
minska krångliga tillståndsprocesser och göra prövningen mer effektiv, rättssäker och förutsägbar för företag. Men det är inte säkert att den typen av fixerade tidsgränser bäst bidrar till målet om
en förutsebar, effektiv och rättssäker tillståndsprövning.
Vi har inte förespråkat en strikt gräns för tillståndsprövningen men vi har förordat att den måste
bli mer effektiv.
Som en grundläggande princip vore det här bra. Om det finns sakliga skäl till att det ska ta
längre tid får ansökan om dispens göras och då finns det en bevisbörda för myndigheten.
Det är ett problem att tidsfrister i tillståndsprocesser ibland inte respekteras. Det bör införas
skadeståndsmöjligheter kopplade till förseningar orsakade av att myndigheter inte innehåller
sina svarstider. Om just ett år är en lagom tid vill vi låta vara osagt.
Ett år är ett bra riktmärke. Men att sätta exakta tidsgränser kommer, oundvikligen, leda till
sämre prövningar. Miljöpartiet vill ändra tillståndsprocesserna för att det ska gå smidigare. Till
exempel vill vi ge ökade resurser till länsstyrelsen för att de ska kunna hålla tidiga samråd.
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3. Gruvnäringen och skyddade områden
I takt med att allt fler områden i Sverige blir skyddade riskerar förutsättningarna för att
utvinna mineral att försämras. Om prospektering inte tillåts i naturskyddade områden
kommer Sverige gå miste om insikten kring vilka mineraltillgångar som finns i landet
eftersom inga undersökningar gjorts i dessa områden. Detta innebär att Sverige även
går miste om möjligheten att göra avvägningar mellan olika intressen i enlighet med
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Det finns inget i EU- lagstiftningen som förhindrar ekonomisk aktivitet i områden som är utpekade enligt Natura 2000, men svensk
praxis har utvecklats i den riktningen. Det kan därför behöva tydliggöras i bland annat
miljöbalken att det inte finns något förbud mot att bedriva prospektering i naturskyddade områden eller att bedriva gruvverksamhet eller annan ekonomisk verksamhet i ett
Natura 2000-område, så länge den genomförs med hänsyn till naturvärden.

FRÅGA 3:1. Vill ditt parti att det ska vara möjligt att prospektera i naturskyddade områden så att en avvägning mellan olika intressen ska kunna
göras i de fall en ekonomiskt brytvärd fyndighet påträffas?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Vet ej

Nej

Kommentarer:
Begreppet naturskyddade områden är brett och omfattar olika typer av skyddade områden. I
vissa fall kan prospektering vara lämpligt men i andra fall inte som till exempel i naturreservat
och nationalparker. Om en ekonomiskt brytvärd fyndighet påträffas görs en avvägning av olika intressen i prövningen.
Moderaterna menar att det ska vara möjligt att prospektera i naturskyddade områden om
det är förenligt med det skydd som området är avsett att ge. Detta prövas i samband med att
undersökningsarbetet miljöprövas.
Sverigedemokraterna menar att den svenska tillämpningen av EU-lagstiftningen är olycklig. Det
föreligger ett nationellt intresse i att uppnå en ökad kartläggning av våra mineraliseringar. Vi
anser därför att det ska vara möjligt att prospektera både inom och i anslutning till Natura 2000-områden vilket EU-lagstiftningen också medger. Däremot är det rimligt att högre krav på exempelvis
miljöhänsyn ställs på verksamhet som bedrivs inom sådana känsliga områden.
I Sverige finns det en mängd mineral med värdefulla ämnen där utvinningen av mineral regleras genom minerallagen och miljöbalken, där förbudet mot utvinning försvårar möjligheterna
att prospektera efter och utvinna innovationskritiska jordartsmetaller. Centerpartiet värnar om ett gott
miljöskydd och vi vill att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland inom mineralnäringen när det
gäller hållbar utveckling.

Det ska vara
möjligt att
prospektera i
naturskyddade
områden om
det är förenligt
med det skydd
som området är
avsett att ge.
Moderaterna
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Ej svar.
Ej svar.

Områden kan vara skyddade av en rad olika skäl och på en rad olika sätt, så det kan nog tänkas
att det kan finnas möjlighet att prospektera på en del platser utan att det inverkar menligt på
skälet till att området skyddades. Med allt snabbare klimatförändringar får vi också vänja oss vid allt
snabbare förändringar i naturen. Det innebär att områden som var skyddsvärda tidigare inte nödvändigtvis kommer att vara det framåt. Om ett skyddat område är på väg att avvecklas kan det vara
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rationellt att prospektera innan skyddet hävs. Men, det skulle nog höra till ovanligheterna att prospekteringen kan tillåtas givet de störningar den innebär.
Miljöpartiet vill att skyddet av svensk natur ska öka, inte minska. I dagsläget är det en väldigt
begränsad del av Sveriges yta som är skyddad natur.

FRÅGA 3:2. Vill ditt parti att det ska tydliggöras att ekonomisk verksamhet, såsom gruvor, ska vara möjligt att bedriva i skyddade områden efter
en avvägning mellan intressen?

Det enda
område som
åtnjuter ett
absolut skydd
från prospektering och gruvverksamhet är
nationalparker.
Centerpartiet

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Kommentarer:
Begreppet naturskyddade områden är brett och omfattar olika typer av skyddade områden. I
vissa fall kan prospektering vara lämpligt men i andra fall inte som till exempel i naturreservat
och nationalparker.
Moderaterna menar att även detta ska vara möjligt, om det är förenligt med det skydd som
området är avsett att ge.
Vi anser att detta ska vara möjligt i enlighet med gällande EU-lagstiftning men att det är rimligt
att ställa högre krav på verksamhetsutövaren inom sådana områden. Skyddsvärdet ska också
särskilt beaktas då avvägningen görs mellan de olika konkurrerande intressena i de fall verksamheten
ska ske i eller i anslutning till Natura 2000-områden.
Nej, det är redan möjligt inom befintlig lagstiftning. Det enda område som åtnjuter ett absolut
skydd från prospektering och gruvverksamhet är nationalparker. Vi anser att detta är en ändamålsenlig ordning.
Ej svar.
Ej svar.

Skyddade områden ska vara just skyddade. Det är, i stort sett oavsett varför ett område skyddats, tveksamt att det skulle gå att bedriva gruvverksamhet utan att det skulle påverka syftet
med skyddet då gruvor till sin natur har en långtgående påverkan på närmiljön.
Miljöpartiet anser bestämt att gruvor inte lämpar sig överallt. Exempelvis inte i skyddade områden.
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4. Bergsstaten
Vi vill att länsstyrelsen ska
ha en central
roll, för att bidra
med lokal
kännedom.
Miljöpartiet

Enligt minerallagen krävs tillstånd dels för ensamrätt till undersökningar (prospektering), dels för bearbetning. Bergmästaren beviljar undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner och utses av regeringen. Utöver de tillstånd som utfärdas av
bergmästaren krävs i regel tillstånd enligt flera andra lagar, främst miljöbalken. Idag
fungerar Bergsstatens arbete inte bra nog för att stötta prospektörer i Sverige, och näringen ser att dess arbete behöver utvecklas.

FRÅGA 4:1. Vill ditt parti att Bergsstaten ska ges det samlade ansvaret
för prospektörers undersökningsarbete hela vägen fram till att en
bearbetningskoncession krävs?

Vet ej

Ja

Vet ej

Nej

Vet ej

Ja

Vet ej

Nej

Kommentarer:
En översyn av prövningsprocesser bör göras. Om en förändring bör göras är det för tidigt att
innan en översyn är gjord peka ut vem som ska ansvara för vad.
Moderaterna vill tillsätta en särskild samordnare för större gruvärenden som ser till att man
tar ett samlat grepp av statens roll i dessa tillståndsprocesser. En del i tillståndsprocessen är
att regeringen ska ge sitt godkännande för gruvärenden i det fall Bergmästarens beslut överklagas.
Under nuvarande regering har det blivit en långdragen process där gruvföretag fått vänta flera år på
besked. När ärenden väl hamnar på regeringens bord har gruvföretagen väldigt lite insyn i processen
– företag får inte ens argumentera för sin sak. Det måste ändras. Processen måste bli mer transparent
och gå snabbare. Dessutom finns det mycket jobb att ta ikapp efter nuvarande regerings senfärdighet.
Sverigedemokraterna förordar ett så kallat "one stop shop" förfarande vilket innebär att den tillståndssökande parten endast ska ha en motpart som för statens samlade talan. Vi har däremot
inte någon uppfattning i dagsläget om denna motpart ska vara Länsstyrelsen i berört län, Bergsstaten
eller en ny myndighet.
Dagens ordning är i huvudsak ändamålsenlig, med olika aktörer som tar ställning till olika
delar av en ansökan om undersökningstillstånd till bearbetningskoncession. Vinsterna ligger
snarare i att stärka förutsebarheten när det gäller vilka slags tillstånd som ska föreligga i skedet när en
ansökan om bearbetningskoncession prövas respektive stärkandet av mark- och miljödomstolarnas
processledningsansvar när det gäller prövning av miljötillstånd.
Vi har inte tagit ställning i den frågan.
Ej svar.

De tillstånd som krävs enligt miljöbalken och andra lagar har skapat ett system med tillståndsgivning som skapar alltför långa handläggningstider, är alltför fragmenterad och kraftigt ökad
byråkrati. Liberalerna har i riksdagsmotioner krävt att systemet med tillstånd måste ses över i syfte att
nå rejält förkortade handläggningstider.
Vi vill att länsstyrelsen ska ha en central roll, för att bidra med lokal kännedom.
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5. Infrastruktur
De svenska gruv- och mineralföretagen finns typiskt sett i landsbygd och långt från slutkunderna.
Företagen är beroende av en stabil infrastruktur där olika transportslag samverkar på ett stabilt
och kostnadseffektivt sätt.

FRÅGA 5:1. Vill ditt parti att Trafikverkets årliga anslag för investeringar
vid industriella satsningar/etableringar ska prioriteras högre inom den
samlade infrastrukturbudgeten?

Infrastrukturinvesteringar
måste ses som
en helhet där vi
ogärna ser att
vissa sektorer
ställs mot
andra.
Vänsterpartiet

Ja

Ja

Vet ej

Ja

Vet ej

Ja

Ja

Ja

Kommentarer:
Anslagen ska fortsatt vara höga vid industriella satsningar och etableringar.
Under allt för lång tid har infrastruktursatsningarna inte haft den samhällsekonomiska nyttan i
fokus. Moderaterna vill skifta fokus på investeringarna så att underhåll och nya projekt i större
utsträckning tar hänsyn till den samhällsekonomiska nyttan.
Vi föreslår en nyinrättad pott för företag och kommuner att ansöka om medel ur, i syfte att
underlätta nyetablering av till exempel industrier. Detta för att bidra till att sänka kostnaderna
för nyetableringar. Infrastrukturen till nya anläggningar utgör en icke obetydlig andel av investeringskostnaden och genom detta stöd är målsättningen att underlätta för nyetableringar.
Sverigedemokraterna motsätter oss också investeringar i höghastighetsbanor och vill hellre se en
nationell upprustning av befintlig järnvägsinfrastruktur. I detta ingår också färdigställandet av Norrbottniabanan och en upprustning av malmbanan.
Gruv- och mineralindustrin är beroende av kapacitetsstarka och tillförlitliga godstransporter både
inom Sverige och vidare ut på de globala marknaderna. En stor andel av gruv- och stålindustrins
godstransporter sker med idag med järnväg och sjöfart, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv. Under
2021 förhandlade Centerpartiet fram nya investeringar för Sveriges vägar och järnvägar för att både människor och företag ska ha möjlighet att verka i hela landet. Drygt 800 miljarder fram till 2033 planerades för
att transportsystemet ska bli bättre i form av underhåll, investeringar, hållbarhet och framkomlighet.
Infrastrukturinvesteringar måste ses som en helhet där vi ogärna ser att vissa sektorer ställs
mot andra. Men självklart måste industrins stora investeringar i norra Sverige få betydelse i
regeringens kommande förslag till infrastrukturplan. Anslagen till hållbar infrastruktur i norra Sverige
måste därför höjas kraftigt. Det är bl. a. därför vi i Västerpartiet har anslagit 170 miljarder kr mer än
regeringen i ram för infrastrukturplanen 2022–2033.
Den samlade samhällsnyttan för varje enskild investering måste vara vägledande. Ett välfungerande näringsliv är nödvändigt för vårt välfärdssamhälle.
En fortsatt satsning på underhåll och bärighetshöjande åtgärder på vägarna i hela landet med
betydelse för näringslivets transporter är mycket angelägen, eftersom många av dessa vägar
enligt den nuvarande nationella planen riskerar att vara i än sämre skick i slutet av den nuvarande
planperioden. Regeringen bör därför skynda på utbyggnaden av BK4-vägarna för tyngre lastbilar och
även tillåta längre lastbilar. Tyngre och längre lastbilar ger mer gods på färre bilar vilket främjar miljön,
men ställer ökade krav på vägnätet.
För att Sverige ska kunna leverera på löftet om att bli en grön industrination, krävs en infrastruktur i världsklass. Miljöpartiet vill se stora investeringar i svensk järnväg, bland annat för att
skapa förutsättningar för en mer miljövänlig godstrafiken.
Mineralpolitisk granskning 2022 Svemin
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6. Forskning och Innovation
I Sverige finns en unik synergi mellan gruvbolag, teknikleverantörer, akademi och institut
som gör att svenska gruvor fungerar som motor för teknikutveckling. Svenska gruvinnovationer driver på klimatomställningen inte bara i Sverige utan även med svensk varuexport.
Metallbehovet för att möjliggöra klimatomställningen kräver en snabb miljö- och teknikutveckling, från hållbar prospektering till metallutvinning och återvinning. Grundläggande geovetenskaplig forskning stärker samtidigt kunskapen om grundvatten, berg och jord.

FRÅGA 6:1. Vill ditt parti att medel för grundläggande och tillämpad
forskning om svensk geologi samt gruv- och mineralområdet ska ges
högre prioritet inom forskningsbudgeten?

Vet ej

Ja

Ja

Vet ej Vet ej Vet ej

Nej

Ja

Kommentarer:
Det sker mycket intressant utveckling inom gruv- och mineralnäringen något som också
behöver förutsättningar att fortsätta. I forsknings- och innovationspropositionen har regeringen pekat ut samhällsutmaningar som ska mötas inom b.la. universitet och högskola. Hur anslag för
grundforskning fördelas ska inte bestämmas av riksdag och regering, det är viktigt för den akademiska friheten. Medel för tillämpad forskning och riktad grundforskning kan behöva ökas.
Vi vill bland annat främja materialåtervinningen inom gruvnäringen genom att öka forskningsanslaget för återvinningssektorn och att det ska satsas mer pengar på geovetenskaplig forskning.
Sverigedemokraterna har återkommande motionerat om att stärka forskning och utbildning
inom områden som är relevanta för svensk gruvnäring.
Centrala konkurrensförutsättningar för gruv- och mineralområdet styrs av politiken där Centerpartiet vill se ändamålsenliga insatser för forskning och innovation. Vi vill stärka bandet mellan
forskning, nya idéer och näringslivet.
Vi har ej tagit ställning till exakta summor i budgeten än men vi vill generellt se fler satsningar
på forskningsprojekt med syfte att avhjälpa omställningen. Sverige har goda förutsättningar för
en framstående gruvforskning. Vi har en högteknologisk industri med hög kompetens och genom att
skapa en attraktiv forsknings- eller utbildningsmiljö kan den kompetens och de resurser som redan
finns komma till stor nytta, både för lokalsamhälle och industri.
Det är grundläggande att forskningsfinansieringen ska vara konkurrensutsatt och utgå från hög
vetenskaplig kvalitet. Forskning ska styras i så liten omfattning som möjligt av politiska beslut.
För att främja kvaliteten i forskningen anser vi att det bör tillsättas en utredning i syfte att säkerställa att
statlig forskningsfinansiering ska fördelas genom en kvalitetsprocess likt den som Vetenskapsrådet har.

Vi vill generellt se fler
satsningar på
forskningsprojekt med
syfte att avhjälpa omställningen.
Vänsterpartiet
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Vi kräver ökade forskningsanslag, men har inte särskilt pekat ut det området. Liberalerna vill
införa ett nytt mål som ska vara övergripande och vägledande för högre utbildning i Sverige.
Målet lyder som följer: "Sverige ska vara en framstående kunskapsnation, där högre utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och effektivitet samt bidrar till samhällets utveckling
och näringslivets konkurrenskraft.” Liberalerna vill att det av EU rekommenderade enprocentmålet för
forskningsanslagen ska genomföras i alla medlemsländer.
Forskning och innovation inom detta område är centralt. Framförallt för att kunna öka återvinning och minska miljöpåverkan av gruvverksamhet.
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7. Elförsörjning
Gruv- och mineralindustrin är en energiintensiv näring. För att klara klimatomställningen pekar dagens prognoser på ett ökat elbehov från dagens 6 TWh till 65 TWh år 2045
enbart för gruvnäringen. Ser man till hela den svenska industrin förväntas elbehovet
2045 uppgå till upp emot 300 TWh. En stabil energitillgång och långsiktigt konkurrenskraftiga kostnader är förutsättningar för att företagen ska kunna göra de ofta omfattande
investeringar som krävs för att utveckla verksamheterna och ställa om produktionen.

FRÅGA 7:1. Är ditt parti berett att sätta ett mål för Sveriges förmåga att
producera el som överensstämmer med de planer som finns för industrins omställning? (dvs. upp emot 300 TWh år 2045)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Det är viktigt att
lyssna till industrins önskemål
om en snabb
utbyggnad av
vindkraft.
Socialdemokraterna

Ja

Kommentarer:
Vi tar höjd för en fördubbling av elanvändningen till år 2045. Här är det också viktigt att lyssna
till industrins önskemål om en snabb utbyggnad av vindkraft.
Moderaterna vill se ett mål om ett 100 procent fossilfritt elsystem och ett leveransmål som ska
säkerställa att att elsystemet tillhandahåller tillräckligt med fossilfri el av god kvalitet.
Vi anser att det behövs politiska initiativ för att inte hålla tillbaka något fossilfritt alternativ och
för att kunna säkerställa att Sverige har fortsatt god tillgång till el under årets alla timmar till
rimliga priser.
Centerpartiet har presenterat en färdplan för att fördubbla den svenska elproduktionen, redan
till 2030, för att klara av klimatomställningen samt att förenkla för energiproduktion och effektivisering, både för privatpersoner och industrin. Tillsammans möjliggör våra förslag en framtida
elproduktion på minst 330 TWh.
Vänsterpartiet vill ha ett energisystem som stärker svensk industri, istället för att den drabbas
av vad som sker energipolitiskt i andra länder. Det är inte hållbart. Vi behöver få till ett system
där vi bygger ut förnybar elproduktion och förhindrar att man kan sälja elproduktionen utomlands när
vi behöver den i Sverige. Då behövs att staten träder fram för att ta hand om en samhällsviktig funktion som elförsörjningen. Idag är elförsörjningen ytterligare ett marknadsexperiment som en följd av
en gemensam europeisk elmarknad.
Vi vill bejaka samtliga fossilfria energislag.
Det behövs ett mål och det målet måste innehålla en option om att ytterligare utöka kraftsystemet. Det räcker inte med ett mål. Expansionen behöver ske så skyndsamt att det också behöver
finnas en plan för hur den ska gå till. En fördubbling (minst) inom 20 år innebär att en rad tunga
investeringsbeslut behöver fattas under nästa mandatperiod. Det kommer att kräva politisk tydlighet
och någon form av riskdelning mellan användare, elproducenter och staten.
Miljöpartiet vill storsatsa i utbyggnaden av förnybar energiproduktion. Den är många gånger
billigare och mycket snabbare att bygga ut. Dessutom vill vi ge stora resurser för att främja
industrins energieffektivisering. Det är bra för både plånbok, elnät och miljö!
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8. Förbud mot utvinning av vissa ämnen
2018 fattade riksdagen beslut om ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär
att det inte längre är möjligt att ge tillstånd till gruvdrift för att utvinna uran. Uran får
inte heller utvinnas som biprodukt vid utvinning av andra metaller. Vid gruvbrytning av
vissa mineralförekomster kan uran därmed behöva hanteras som utvinningsavfall med
ökade kostnader för hantering av avfallet och med högre miljörisker vilket i sin tur kan
leda till att brytning av innovationskritiska metaller inte kommer till stånd. I propositionen (Prop. 2017/18:212) angavs att en mer omfattande utvärdering av föreslagna
ändringar i förhållande till utvinning av innovationskritiska metaller och mineral ska
genomföras senast efter fem år.

FRÅGA 8:1. Vill ditt parti att förbudet mot utvinning av uran i Sverige ska
omprövas i syfte att inte försvåra för utvinning av innovationskritiska
metaller?

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Men vi vill
understryka
vikten av att
förbudet inte
försvårar utvinningen av
andra viktiga
mineraler än
just uran.
Centerpartiet

Nej

Kommentarer:
Ej svar.
Ej svar.
Sverigedemokraterna har återkommande motionerat om att upphäva förbudet mot utvinning
av uran. Vi kommer, givet det rådande geopolitiska läget, även att motsätta oss den föreslagna
lagändringen som syftar till att på samma sätt förbjuda prospektering efter, och utvinning av, kol, olja
och naturgas samt brytning i alunskiffer.
Utvinning av uran innebär betydande miljö- och hälsorisker och Centerpartiet anser att det
förbudet inte skulle tillföra några negativa konsekvenser för gruvnäringen i Sverige. Men vi vill
understryka vikten av att förbudet inte försvårar utvinningen av andra viktiga mineraler än just uran.
Uranets egenskaper måste exempelvis kunna användas även fortsättningsvis i samband med prospektering efter andra utvinningsvärda mineraler så länge de metoder som används inte äventyrar miljön
eller människors hälsa. Det vore olyckligt om förbudet på något sätt begränsar möjligheterna att eftersöka och utvinna sådana metaller och mineraler som kan vara nödvändiga för en grön omställning.
Ej svar.
Likaledes ville vi avslå propositionen ”2021/22:150 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer” med samma argumentation.
Det finns inget skäl till att utvinning av just uran ska vara förbjudet. Det är ingen principiell
skillnad mellan att bryta uran eller att bryta andra metaller. Syftet med att bryta uran kan för all
del också gärna få vara att utvinna just uran även om det givetvis också är ett bekymmer att förbudet
hindrar utvinning av andra metaller.
Miljöpartiet står fortsatt bakom förbudet mot att bryta uran. Miljöpartiet bedömer att både
uran och kärnkraft utgör en stor säkerhetsrisk. Vi vill därför fasa ut både brytning av uran och
kraftproduktion från kärnkraft under ordnade former, allt eftersom att vår förnyelsebara energiproduktion ökar.
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9. Mineralersättning
Vi vill se över
minerallagen.
Utredningen
ska bland annat ta ställning
till om det
finns anledning att ändra
äganderättens
utsträckning
under markytan.
Kristdemokraterna

Bearbetningskoncessioner beviljade från och med maj 2005 omfattas av bestämmelsen om mineralersättning. Vid bearbetning ska koncessionshavaren varje år betala en
mineralersättning. Ersättningen ska motsvara två promille av det beräknade värdet av
de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och tagits upp inom koncessionsområdet under året. En fjärdedel av mineralavgiften betalas till staten och tre
fjärdedelar till markägaren.
Mineralersättningens nivå bestämdes med utgångspunkt att inte hindra nya investeringar i prospektering och gruvverksamhet. Förekomsten av och storleken på ersättningar eller royalties av olika slag är en viktig beslutsparameter vid investeringar i
prospekterings- och gruvverksamhet. Det är den samlade kostnadsbilden för gruvproduktion där alla delar räkas som styr hur Sverige kan konkurrera på den globala marknaden.
Myndigheten Tillväxtanalys har i flera rapporter analyserat hur en höjning av mineralersättning skulle påverka gruvnäringen. Tillväxtanalys har gjort bedömningen att
utvinning av innovationskritiska metaller och mineral är särskilt känslig för en höjning
av mineralersättningen då en höjning troligen skulle göra den svenska utvinningen till
en av de dyraste på marknaden och därmed göra den känslig för höjda driftkostnader.

FRÅGA 9:1. Vill ditt parti att avgiften för mineralersättning behålls på
nuvarande nivå?

Vet ej

Ja

Nej

Nej

Nej

Vet ej Vet ej

Nej

Kommentarer:
En utredning ska analysera och föreslå förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att
en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet
till del. Att nu slå fast att nivån för nuvarande avgift exakt ska ligga som den ligger går inte att göra.
Ej svar.
Sverigedemokraterna anser att mineralavgiften i sin nuvarande nivå är för låg och föreslår att
nivån och dess fördelning ska ses över på ett sätt som gagnar såväl berörda markägare som
staten. Vidare anser vi att markägarens del av mineralavgiften ska anses utgöra en prioriterad fordran
vid en eventuell konkurs.
Vi vill höja mineralersättningen – en avgift som gruvbolagen betalar utifrån den mängd mineraler som bryts – och utreda hur den bättre kan komma lokalbefolkningen till gagn. Idag går
mineralavgiften endast till de fastighetsägare och rättighetsinnehavare vars fastighet belastas, vilket i
många fall är gruvföretaget självt. Vi vill istället utreda hur den kan omfördelas till lokalbefolkningen i
bredare mening.
Den svenska mineralavgiften behöver ses över. Mer pengar behöver gå tillbaka till orterna och
biverksamhet runt gruvbrytningen borde i högre utsträckning ske runt de platser där gruvbrytningen sker. Det är rimligt att gruvbolagen ger tillbaka till de samhällen de verkar i. En framtida mineralavgift bör fungera degressivt i förhållande till vidareförädling. De företag som väljer att i högre grad
förädla sina råvaror lokalt bör ha en lägre mineralavgift än annars. Detta skulle främja lokalsamhällen,
ge arbetstillfällen och värden skulle stanna där gruvbrytningen sker. Utöver det bör mineralavgiften
generellt höjas och inkomsterna detta ger bör gå tillbaka till gruvregionerna. Det skulle göra att de
värden gruvan skapar skulle kunna utökas till samhället i stort och vinsterna för medborgarna att ha
en gruva skulle därför bli större.
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Kristdemokraterna vill se över minerallagen. Utredningen ska bland annat ta ställning till om
det finns anledning att ändra äganderättens utsträckning under markytan. Utredningen ska
också ge förslag på hur frågan om säkerhet för återställande av skador ska lösas tillfredsställande.
Samtidigt ska den beakta samhällets behov av olika slags mineraler för att klara omställningen till en
klimatneutral energianvändning och upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning. Vi har
ännu inte landat i en specifik ersättningsnivå.
Liberalerna har inte tagit ställning.
Miljöpartiet vill öka mineralersättningen till en nivå som är ändamålsenlig. Vilken nivå det handlar om vill vi inte ta ställning till idag.
Mineralpolitisk granskning 2022 Svemin
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10. Arbetstillfällen
Vi vill skapa
förutsättningar
för att kunna
starta och driva
företag med
god lönsamhet
i alla branscher.

Det svenska gruvklustret står för upp till 20 procent av Sveriges industriella investeringar och 1,2 procent av de totala skatteinbetalningarna i landet. Mellan 100 000 och
125 000 personer arbetar direkt och indirekt i detta kluster.

FRÅGA 10:1. Strävar ni efter att er samlade politik som berör gruv- och
mineralnäringen ska leda till att fler jobb ska kunna skapas i denna
bransch?

Liberalerna

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vet ej

Ja

Kommentarer:
Ej svar.
Moderaterna vill återupprätta Sverige som en stark gruvnation. Det innebär fler gruvor och en
ökad grad av självförsörjning som i sin tur kommer leda till att fler jobb skapas. Gruvnäringen är
även en avgörande faktor för att den tekniktunga industri som nu satsar i Sverige kan realiseras. Det
är bra för både jobben och för klimatet.
Sverigedemokraterna anser att gruvnäringen är en viktig bransch och vi förstår dess värde för
övrig industri, men även andra branscher som exempelvis akademi, i Sverige. Vi menar att vår
samlade politik på detta, och andra relevanta, områden skapar gynnsamma förutsättningar för Svensk
gruvnäring att utvecklas på ett gynnsamt sätt.
Gruv- och mineralnäringen ingår i den svensk basindustrin och är en bärande del av svensk
export och står för cirka 20 000 direkta jobb i Sverige. Till detta kommer underleverantörer
och andra indirekta effekter som enligt branschen uppgår till sammanlagt ytterligare 20 000 jobb.
Centerpartiet vill gynna den branschen genom att effektivisera och underlätta tillståndsprocesserna
för ny gruvetablering och verksamhet.
Klimatomställningen kommer kräva mer insatser och med det fler jobb. Det rör allt från mineralbrytning till mineralforskning till återvinnings- och återbruksprocesser.
Ej svar.
Liberalerna har inget särskilt sysselsättningsmål för varje enskild näringslivsbransch i Sverige. Vi
vill skapa förutsättningar för att kunna starta och driva företag med god lönsamhet i alla branscher genom vår skatte- och näringslivspolitik.
Miljöpartiet vill storsatsa på återvinning av metaller och mineraler. Här finns möjlighet att skapa
mängder med jobb. Dessutom vill vi undersöka möjligheten att återöppna gamla gruvor. Det
skulle också generera nya jobb.
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Svemin är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Svemin
representerar cirka 60 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och
teknik. Bland medlemsföretagen finns gruvföretag, prospekteringsföretag, kalk- och cement-företag
respektive maskin- och entreprenadföretag. Medlemsverksamheterna förekommer i hela landet,
varav gruvorna är lokaliserade till norra Sverige och Bergslagen.
www.svemin.se

