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Att stoppa gruvplaner på juridisk väg  
Som jurist specialiserad på miljörätt arbetar jag idag med att försöka stoppa flera 
pågående gruvplaner runt om i landet. Jag har även flera pågående ärenden angående 
täktverksamheter på gång, bland andra Bungetäkterna på Gotland (mer uppmärksammat 
som Ojnareskogen). Jag har nu fått förfrågan om att hjälpa till även i Skåne mot 
Scandivanadiums jakt på vanadin. Med detta brev vill jag förklara hur den juridiska 
processen går till, och erbjuda mina tjänster som miljöjurist specialiserad på just sådana 
här ärenden. 
 
Den långa (och paragrafkantade) vägen fram till ett tillstånd för gruvdrift  
Innan en gruvverksamhet kan få påbörja sin verksamhet krävs i Sverige olika tillstånd 
enligt främst två lagar, minerallagen och miljöbalken. EU:s miljölagstiftning, som är 
inarbetad i svensk lagstiftning, är även den mycket betydelsefull. Viktigast i 
sammanhanget är EU-direktiven art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet, 
ramvattendirektivet och gruvavfallsdirektivet. Även andra EU-direktiv kan vara av 
betydelse.  
 
Prövning enligt minerallagen  
Prövningen av tillstånd enligt minerallagen är uppbyggd för att ge förutsättningar för 
gruvbolagen att få igång en gruvdrift. Beslutande myndighet är Bergsstaten i Luleå, vars 
generaldirektör har titeln Bergmästare. 
 
För att få undersöka en fyndighet behövs undersökningstillstånd enligt minerallagen, och 
det är här vi är i dagsläget. Ett undersökningstillstånd ger ensamrätt i förhållande till 
markägaren och andra prospektörer att kartlägga berggrundsgeologin inom det aktuella 
området med syfte att ta reda på om det finns en fyndighet, hur den i så fall är beskaffad, 
dess storlek och om den är värd att utvinna. Arbetsplan som förklarar hur arbetena ska 
gå till ska finnas.  
 
För att i en framtid få påbörja en gruvverksamhet krävs en s.k. bearbetningskoncession 
enligt minerallagen. Genom beslutet om koncession avgörs vem som har rätt att utvinna 
de mineral som finns i området. Koncessionen ger dock inte någon rätt att påbörja 
verksamheten, för det krävs bland annat ytterligare tillstånd, nu enligt miljöbalken. 
Bergsstaten är beslutande myndighet även när det gäller bearbetningskoncession.  
 
Innan koncession kan ges ska en strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken göras. 
Bergsstatens beslut om bearbetningskoncession kan sedan överklagas till regeringen. 
Det är mycket viktigt att, förutom rena sakargument som miljöeffekter och säkerhet m m, 
grunda detta på juridiken. Det är vanligen de juridiska argumenten i ett överklagande 
som kan få regeringen att ändra ett beslut om bearbetningskoncession, även om andra 
argument är viktiga även de. 
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Om regeringen inte ändrar beslutet återstår att göra en anmälan om rättsprövning till 
Högsta förvaltningsdomstolen som då gör en strikt juridisk bedömning av ärendet utan 
att som regeringen ta hänsyn till politik. 
 
Prövning enligt miljöbalken  
Enligt miljöbalken är gruvverksamhet klassad som miljöfarlig verksamhet och innan 
sådan kan starta krävs tillstånd enligt miljöbalken för själva brytningen, anrikningen samt 
deponering av utvinningsavfallet. Att bedriva gruvverksamhet innebär också oftast att 
tillstånd krävs för s.k. vattenverksamhet, till exempel för bortledande av grundvatten och 
för uppförande av dammar. Finns risk för betydande påverkan på Natura 2000-områden 
krävs särskilt tillstånd för detta. Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet. 
 
Varför anlita en miljöjurist?  
Miljöjuridik är ett mycket omfattande och svårt juridiskt område där även EU:s lagstiftning 
har stor betydelse. Miljöbalken omfattar mer än 500 paragrafer och till detta tillkommer 
ett flertal förordningar, föreskrifter och allmänna råd från bl a Naturvårdsverket. EU: s 
miljölagstiftning består av många EU-förordningar och direktiv samt EU-domstolens 
vägledande domar som är direkt bindande i Sverige. Som enskild privatperson (eller ens 
allmänpraktiserande jurist) är det nästintill omöjligt att sätta sig in i helheten, även om 
man kan läsa sig till delar.  
Som enskild bör man i sammanhanget tänka på att förutom att verksamheten kan orsaka 
buller, försämrad luft, risker för vattenkvalitet, begränsad framkomlighet och försämrade 
rekreationsmöjligheter m m, så kan verksamheten kan medföra betydande ekonomiska 
förluster vad gäller minskat fastighetsvärde.  
 
Min erfarenhet är tyvärr att om det inte finns några motparter, dvs. enskilda människor 
eller miljöorganisationer, som har tunga juridiska motargument till det gruvbolagen vill 
göra brukar detta resultera i att gruvbolagen får igenom sitt projekt precis enligt deras 
önskemål. Man måste vara beredd på att även föra en juridisk kamp, utöver den nog så 
viktiga opinionsbildningen. 
Det väger dessutom tyngre ju fler som engagerar sig och överklagar. Detta betyder dock 
inte att alla behöver skriva sina egna överklaganden, utan ni kan, efter att ha givit mig 
fullmakt, vara med på de omfattande yttranden, överklaganden etc som jag skriver för 
mina uppdragsgivares räkning. Då får myndigheterna klart för sig att detta är ett viktigt 
ärende. Det räcker aldrig att skriva under namninsamlingar eller att skriva debattartiklar i 
pressen. Sådant är viktigt och kan påverka lokalpolitiker, men påverkar inte domstolar 
eller myndigheter. 
 
Om mig 
Jag avlade min juristexamen 1990 och har sedan dess arbetat enbart med miljörätt. 
Inledningsvis med forskning och utbildning vid bl a Uppsala universitet, men jag har 
senare även varit anställd som jurist hos bl a Svenska Naturskyddsföreningen och 
Länsstyrelsen i Uppsala län.  Sedan 1 april 2009 driver jag en egen juridisk byrå på 
heltid, GBH Miljörätt och har hela Sverige som mitt geografiska område. Jag företräder 
miljöorganisationer och privatpersoner i miljömål och arbetar enbart på ”den gröna 
sidan”. 
 
Jag har företrätt både privatpersoner och miljöorganisationer i ett flertal ärenden som rör 
undersökningstillstånd eller mineralutvinning runt om i landet. Till de mer 
uppmärksammade ärenden som jag har drivit är mot Nordkalk på Gotland i det s.k. 
Bungemålet som gav framgång i Högsta Domstolen och den planerade gruvan i Norra 
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Kärr utanför Gränna. I Norra Kärr-målet fick vi ett regeringsbeslut för gruvbrytning 
upphävt. Domen blev vägledande för andra ansökningar och gjorde att flera andra 
gruvprojekt fick omprövas. Som ombud för Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening 
vann jag i EU-domstolen våren 2009 och framtvingande en direkt lagändring i svensk 
lagstiftning där rätten för miljöorganisationer att överklaga utvidgades. 
 
Jag har således lång erfarenhet av denna typ av mål som mineralprospekteringen i 
Skåne. Då jag har låga omkostnader är mitt arvode även tämligen blygsamt jämfört med 
andra jurister. Om ni går ihop i en grupp (några grannar t.ex.)  blir dessutom kostnaden 
låg för var och en. Jag tar betalt enligt rättshjälpstaxan, d v s för år 2018 1699 kr/h 
inklusive moms. För restid debiteras halva timtaxan, om inte arbete åt uppdragsgivaren 
utförts även under resan. Resor och övernattning ersätts endast om dessa godkänts på 
förhand av uppdragsgivaren. Jag tar vanligen inte betalt för att svara på mail - om det 
inte gäller frågor som kräver längre utredningar av rättsläget etc. Inte heller tar jag betalt 
för telefonsamtal om praktiska frågor etc.  
 
Som ert juridiska ombud sköter jag alla kontakter med myndigheter och domstolar. Jag 
skriver även alla yttranden och överklaganden och företräder er vid muntliga 
förhandlingar. Jag tar självklart tacksamt emot era synpunkter och er gedigna kunskap 
om området och den miljöpåverkan som kan ske i er omgivning.  
 
Som specialiserad miljöjurist kan jag se saken utifrån och ge gruvbolaget en tuffare 
match, samtidigt som du själv inte behöver oroa dig över hur man gör. 
 
 
Mitt konkreta förslag 
Jag bedömer att jag behöver 4-8 timmars arbete för att läsa in mig på det ärende som 
berör just dig och sedan skriva ett överklagande för vart och ett av de områden som 
Scandivanadium fått undersökningstillstånd för (t ex Virrestad nr 1). Kostnaden blir då 
inledningsvis (avrundat till hela hundralappar) 7000 kr – 14000 kr per geografiskt 
område/gruvprojekt/undersökningstillstånd. Om ni är några stycken som går ihop sjunker 
kostnaden per person, om t.ex. fem personer vill gå ihop och anlita mig blir kostnaden 
1400 kr – 2800 kr per person för ett professionellt och sakkunnigt överklagande. 
 
Det är omöjligt att i dagsläget bedöma hur mycket arbetstid som slutligen behövs för 
varje ärende. Sådant beror bl a på bolagets och prövningsmyndigheternas (Bergsstatens 
och domstolarnas) inställning. Ibland får man yttra sig flera gånger, ibland fattas beslut 
nästan genast. Det är ännu en lång väg kvar innan en eventuell gruvverksamhet kan 
påbörjas. Jag vidtar dock inga åtgärder utan att först kontakta dig, så att du har kontroll 
över kostnaderna.  
 
Som ert juridiska ombud kan jag självklart inte garantera att jag kan stoppa denna 
verksamhet helt och hållet (sådana garantier kan man aldrig ge). Men det jag kan 
garantera är att jag kommer att göra allt jag kan för att verksamheten åtminstone 
kommer att få så stränga krav som det bara går, så att den kanske t o m på detta sätt blir 
ekonomiskt ointressant att fortsätta med. 
 
Vänligen prata med dina grannar, och hör av dig till mig per e-post 
gbhmiljoratt@gmail.com, om du vill ha min hjälp. 
 

Gunilla Högberg Björck 
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