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Till:  

Riksdagens ombudsmän – JO 

Box 16327 

103 26 Stockholm 

Per e-post. 

Anmälan till Justitieombudsmannen (JO)  

Anmälan riktas mot: 

Bergsstaten 

Varvsgatan 41 

972 32 Luleå 

Bergsstatens diarienummer: 200-473-2018, 200-474-20, 200-472-2018, 200-469-2018, 

200-470-2018, 200-471-2018, 200-299-2018, 200-475-2018, 200-476-2018, 200-298-2018, 

200-297-2018  

Anmälare:  

Föreningen VetoNu 

c/o Johan Gran 

Sorlabäcksgatan 27A 

216 20 MALMÖ  

E-post: johan@vetonu.se 

Tel: 0708-393 291 

Kortfattad beskrivning av ärendet 

Bergsstaten har fått in ansökningar om undersökningstillstånd för 11 områden i Skåne från 

Scandivanadium Ltd (”bolaget”), diarienummer enligt ovan. Områdena omfattar ca 22 000 

hektar, dvs. 220 kvadratkilometer. Undersökningstillstånden gäller rätten att leta efter 

mineraler, i huvudsak vanadin, på annans mark. Bergsstaten beviljade, med stöd av 

minerallagen, undersökningstillstånd för samtliga områden under sommaren och hösten 2018. 

Enligt 6§ Mineralförordningen ska samtliga berörda markägare få kopia på beslutet, samt 

karta. Denna bestämmelse är tvingande. 

Bergsstaten har trots denna tvingande lag inte skickat ut kopia på beslutet eller karta till 

samtliga berörda utan endast till ett urval av markägarna, vilket har gjort att många enskilda 

inte har haft möjlighet att tillvarata sina rättigheter genom att överklaga. Fler än 350 

överklaganden har emellertid skickats in till Förvaltningsrätten i Luleå in från privatpersoner, 
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berörda kommuner samt Länsstyrelsen i Skåne. Merparten av dessa överklaganden torde ha 

kommit från parter som blivit korrekt underrättade. Enligt uppgifter i media är det fler än 

4000 markägare som är berörda. 

Bergsstaten har annonserat i pressen att beslutet om undersökningstillstånd är fattat men utan 

att vare sig kopia på beslutet eller karta fanns med i annonserna. Utifrån annonserna går det 

därför inte att veta vilka som är berörda av besluten. Bergsstaten har inte heller på en direkt 

fråga från mig om hur urvalet gjorts svarat på denna fråga. 

Jag har haft mailväxling med Bergsstaten och påtalat felet, men Bergsstaten medger inte att 

något fel har begåtts och har därmed inte heller rättat till felet. Mailväxlingen finns som 

bilaga. 

Lagrum och handläggning 

Av 6§ st 4 Mineralförordningen (1992:285) framgår att berörda fastighetsägare och övriga 

kända sakägare ska delges kopia av tillståndet samt kartan. Annonserna i pressen innehåller 

vare sig kopia på beslutet eller kartan.  

Av 49§ p 2 Delgivningslagen (2010:1932) framgår att Kungörelsedelgivning får ske "om ett 

stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet med delgivningen inte är 

rimligt att delgivning sker med var och en av dem". Av förarbetena (Prop 2009/10:237, s. 

259) framgår dock att "Det är alltså endast när det kan antas att de handlingar som 

delgivningen avser är av begränsat intresse för de personer som ska delges som bestämmelsen 

är tillämplig. Om ändamålet med delgivningen kan antas vara angeläget för många berörda får 

bestämmelsen däremot inte tillämpas. Det gäller även i den situationen då ett mycket stort 

antal personer ska delges." Eftersom Mineralförordningen är tvingande går det 

överhuvudtaget inte att använda sig av de bedömningar som finns i Delgivningslagen som 

Bergsstaten trots det lutar sig mot. 

Bergsstaten uppger dessutom felaktigt till mig i e-post att "Ett undersökningstillstånd medför 

nämligen inte någon rätt att bedriva undersökningsarbete", trots att det framgår av 3 kap. 1§ 

Minerallagen att "Den som har undersökningstillstånd får inom tillståndsområdet bedriva 

undersökningsarbeten". Det är ett motsägelsefullt yttrande eftersom Bergsstaten samtidigt 

menar att undersökningstillståndet är gällande i och med att det har meddelats, trots att 

beslutet om tillstånd har överklagats och att beslutet därmed ännu inte vunnit laga kraft. 

En arbetsplan som förklarar hur undersökningsarbetet ska gå till ska upprättas av bolaget och 

fastställas av Bergmästaren, efter samråd med markägaren. Av SOU 2012:73 

Undersökningstillstånd och arbetsplaner, s. 140 framgår att "Arbetsplanens syfte är att 

förbättra informationen till fastighetsägare och innehavare av särskild rätt och ge dem en 

möjlighet att påverka arbetenas utförande". På s. 141 framgår att "Frågan om undersökning 

ska få genomföras i området eller inte är redan avgjord i och med att undersökningstillståndet 

meddelats". Därmed är enda möjligheten att invända mot att undersökningsarbete (t.ex. 

provborrningar) överhuvudtaget får genomföras eller ej att överklaga själva beslutet om 
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undersökningstillståndet. Därför är det uppenbart att det är nödvändigt att var och en som är 

berörd delges beslutet om undersökningstillståndet för rättssäkerhetens skull. Det har som 

sagts inte skett i det här fallet. 

Eftersom tillståndstiden är 3 år är det en rättsförlust för den enskilde om bolaget i slutet av 

denna tid kommer med en arbetsplan för en provborrning på dennes mark om denne inte 

tidigare har fått kännedom om undersökningstillståndet, som då inte längre är överklagbart. 

Undersökningstillståndet innebär också att den enskilde fastighetsägarens rätt att själv bedriva 

undersökningsarbeten efter koncessionsmineraler upphör. 

Jag har själv träffat flera markägare som inte fått del av beslutet om undersökningstillstånd, 

men däremot redan har blivit kontaktade av bolaget som vill genomföra provborrningar på 

markägarnas fastigheter. Eftersom de inte har fått något beslut har de också missat 

möjligheten att överklaga. Det är alltså inte någon hypotetisk situation som jag beskriver, utan 

en faktisk. På JO:s förfrågan kan jag uppge namn och adresser till flera markägare som nu 

hamnat i denna olustiga situation. 

Utöver vad jag anfört ovan så förbigår Bergsstaten 6§ Mineralförordningens krav på såväl att 

kopia av beslutet i sin helhet ska delges, som att kartorna ska delges. Detta krav har 

Bergsstaten inte heller uppfyllt i kungörelserna som vare sig innehåller kopia av beslutet eller 

kartorna, trots att bestämmelsen i 6§ Mineralförordningen är tvingande. 

Bergsstatens handläggning är rättsosäker och strider mot lagtexterna. Som en generell 

kommentar så strider det mot likabehandlingsprincipen att göra ett urval av mottagare, som 

fått beslutet med delgivningskvitton. Inte heller är det rimligt att enskilda personer förväntas 

ta på sig uppgiften att sprida information om ett myndighetsbeslut, det framgår heller inte av 

besluten att mottagarna förväntas att sprida det. Ett urval kan man möjligen göra när det gäller 

samfälligheter då delägarna av samfälligheten kan förväntas känna varandra, men inte när det 

gäller tusentals människor som överhuvudtaget inte har kännedom om varandra. 

Avslutningsvis 

När staten skriver över rättigheter från tusentals enskilda markägare till ett litet privat bolag är 

det naturligtvis absolut nödvändigt att var och en som är berörd får veta det så att de kan 

bevaka och tillvarata sina rättigheter. Det får inte vara ett lotteri om man får veta beslutet eller 

inte. Bergsstaten får inte tumma på rättssäkerheten.  

MALMÖ 2019-02-24 

VetoNu genom 

Johan Gran 

Bilaga: Mailväxling mellan mig och Bergsstaten i november 2018 


