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Kammarrätten i Sundsvall   Mariavall 2019–03–24 
Box 714 
851 21 Sundsvall 
 
 
 

Till Kammarrätten i Sundsvall 
 

Överklagande av undersökningstillstånd för området ”Fågeltofta 1” 
 

Överklagat beslut 
Bergsstatens beslut 2018-10-08, diarienummer 200–299–2018 
Förvaltningsrättens i Luleå beslut 2019-03-01 mål nr 2845–18 
 

Överklagande 
Stiftelsen Benediktinnunnorna 
Mariavall 
273 92 Skåne-Tranås 
 
Bergsstaten beviljade Scandivanadium Ltd (hädanefter kallat bolaget) undersökningstillstånd 
för området Fågeltofta 1, Tomelilla kommun, vilket innefattar del av vår mark. Övrig mark 
faller inom det inmutade området Andrarum 1. Ungefär 4 400 tomt- och markägare. berörs 
av de 11 beviljade undersökningstillstånden, vilket motsvarar ett område på c:a 20 000 
hektar. 
 

Yrkande 
Stiftelsen Benediktinnunnorna yrkar på att rätten beviljar prövningstillstånd och river upp 
både Bergsstatens och Förvaltningsrättens i Luleå beslut att bevilja undersökningstillstånd 
för ovan nämnda område. 
 
Vi hemställer 

1) Att rätten, med stöd av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
inhämtar ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) 
huruvida beviljandet av undersökningstillstånd på vår fastighet är förenlig med den 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) och 
då särskilt artiklarna 15, 17, 37 och 52, samt med bestämmelserna i såväl 
Århuskonventionen som Landskapskonventionen, och 

 
2) Att målet hänskjuts till Mark- och miljödomstol (alternativt Mark- och 

miljööverdomstol) för vidare handläggning. 
 

Sakskäl för prövningstillstånd 
Hur förhåller sig EU-rätten till det som nu sker här och på övriga platser i landet? Det är av 
vikt att detta undersöks. Därför måste prövningstillstånd beviljas.  
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Det har stadfästs i olika mål att nationell lag inte får tillämpas om den strider mot EU-rätten. 
Minerallagen är i stora delar äldre än EU-förordningar och direktiv. Vi hemställer att en 
prövning av den mot EU-lagstiftningen bör göras omedelbart. Det bör undersökas om 
bestämmelserna i minerallagen är förenliga med dagens EU-rätt. 
Eftersom undersökningstillståndet berör fastigheter och frågor om negativ miljöpåverkan 
hemställer vi att våra överklaganden handläggs av Mark- och miljödomstolar. De är de 
domstolar som avgör förvaltningsmål som gäller fastigheter eller, i enlighet med 
Århuskonventionen, miljörätt. 
 
Länsstyrelsen i Skåne har avvisat bolagets samrådshandlingar och beslutat att prövning ska 
ske enligt Miljöprövningsförordningen. Det betyder att Minerallagen har rättsverkan i 
miljöhänseende och att Århuskonventionen är tillämplig. En Mark- och miljödomstol är den 
korrekta instansen för att handlägga mål enligt Minerallagen. 
 
Vi yrkar på att målet flyttas till en Mark- och miljödomstol, alternativt Mark- och 
miljööverdomstol. 
 

Övriga sakskäl 
I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna står det om rätten att välja och utöva ett 
fritt valt arbete och etablera sig i varje medlemsstat. Vi har alltså rätten att leva och bo som 
nunnor i Sverige, och att etablera oss här. Minerallagens nuvarande formulering urholkar 
denna rättighet. 
 
I Artikel 5 och 6E i den Europeiska Landskapskonventionen fastslås det att landskapet ska 
skyddas som en del av ett gemensamma natur- och kulturarv. Inflytandet över förvaltningen 
av landskapet ska ske på lokal och regional nivå. Detta ska ha företräde före 
bestämmelserna i Minerallagen. 
Det finns enighet om översiktsplanen för Tomelilla kommun. Det framgår tydligt att det inte 
innefattar ”prospektering, provbrytning eller brytning av mineraler och andra värdefulla 
ämnen” (Ställningstagande nr 71, sid 246). 
EU-rätt ska gå före svensk rätt har fastslagits av Högsta Förvaltningsdomstolen och Högsta 
Domstolen i två mål (Norra Kärr och Bunge). Landskapskonventionen har då företräde över 
Minerallagen. Kommunens tydliga ställningstagande mot prospektering och gruvdrift bör 
ligga till grund för tillämpning av Landskapskonventionen.  
 
All myndighetsutövning måste följa proportionalitetsprincipen (§5 Förvaltningslagen). En 
myndighet får endast ingripa i ett enskilt intresse om åtgärden antas leda till avsett resultat. 
Vidare framgår det av samma bestämmelse att åtgärden aldrig får vara mer långtgående än 
vad som behövs och endast får vidtas om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till 
de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot. 
 
För Bergsstaten uppnås det avsedda resultatet då områdena inventeras på annans 
bekostnad. Bolaget uppnår inte självklart sitt mål som ju rimligtvis inte stannar vid 
inventeringen. För deras del kallas åtgärden för prospektering och det har en långt aktivare 
klang. 
Det har gått rutin i att utfärda undersökningstillstånd. I områdena som nu ska undersökas 
har redan flera provborrningar utförts. Det måste vara rimligt att göra avvägningar och 
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begränsningar. Myndigheten som ansvarar för berg, ansvarar också för vatten och mark. Här 
finns motstående intressen och kunskaper. En samordning av dessa skulle vara 
eftersträvansvärt. 
”I rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå”. Från Bergsstatens och 
bolagets sida hävdas att inga olägenheter uppstår. Ingreppet, provborrningen, är obetydligt 
och ska förläggas på sådant sätt att den ordinarie arbetet på marken inte påverkas. Det tycks 
råda en stor okunnighet om hur markägarnas verklighet ser ut i prospekterat område. 
Svensktalande kontaktpersoner ringer upp markägare för att boka en tid för möte mellan 
dem och bolagets män, de fungerar ofta som tolkar. Någon av bolagets två män kommer 
tillsammans med tolk in i deras hem, sitter vid köksbordet och talar med mjuka röster om 
hur bra deras projekt är, att marken kommer att återskapas, att de endast lånar den ett kort 
tag. De erbjuder ersättning och förklarar att det hela är helt ofarligt och att projektet är en 
del av en grön revolution som Skåne nu inbjuds att delta i. De visar power point 
framställningar från olika gruvor som tycks understryka att det går att bryta mineraler utan 
att göra negativ åverkan på naturen. Fina återställda landskap visas där kol och guldgruvor 
förut legat. Att föroreningar från alunskiffer ger ett helt annat problem förbigås med 
tystnad. 
Prospektören har all rätt på sin sida. I slutänden får han också oftast rätten att provborra 
från Bergmästaren. Markägaren har bara olusten och rättslösheten. Det ger en stark känsla 
av maktlöshet och oro för de berörda markägarna som inte står i rimlig proportion till 
åtgärderna. 
 
 

Undersökningstillstånd 
I dessa mål vi nu har förlorat och vars slutsats vi åter överklagar framstår det en skevhet för 
oss som motsäger vad vi trodde oss veta om rättsväsendet. Bergsstaten är en av 
motparterna i dessa mål. Rätten ska alltså skifta rätt mellan dem och markägarna. Samtidigt 
verkar rättens beslut baseras på tanken att Bergsstatens antaganden i förhållande till de 
punkter som kan överklagas är korrekta och behöver inte undersökas.  
Vi trodde att i tvister om tolkning skulle domstolen, rätten avgöra tolkning och så ge upphov 
till en saklig grund för avvägningarna.  
Detta tycks oss vara den riktiga vägen och därför hemställer vi att kammarrätten tar upp 
ärendena och river upp besluten om undersökningstillstånd för bolaget Scandivanadium Ltd. 
 
Förvaltningsrätten skriver: 
Undersökningstillstånd ska meddelas, om det finns anledning att anta att undersökning i 
området kan leda till fynd av koncessionsmineral. Undersökningstillstånd får dock inte beviljas 
den som uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få tillstånd ändamålsenlig 
undersökning eller den som tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete (2 kap. 
2§ minerallagen). Undersökningstillstånd ska förenas med de villkor som behövs att skydda 
allmänna intressen eller enskild rätt samt villkor att tillståndshavaren ska ställa säkerhet för 
ersättning enligt 7 kap. 1§ (2 kap. 10§ minerallagen). 
… 
Sökanden ska inge någon form av utredning som visar att undersökning i området kan leda till 
fynd av koncessionsmineral, exempelvis genom undersökningsresultat. När det gäller att 
bedöma om bolaget uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få tillstånd en 
ändamålsenlig undersökning eller om bolaget tidigare visat sig olämplig att bedriva 
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undersökningsarbete ska det göras en prövning om sökanden är seriös eller inte. Redan 
underlaget för ansökan kan visa att det är frågan om en seriös prospektör. Endast i uppenbara 
fall av oförmåga eller bristande avsikt att bedriva ändamålsenlig undersökning ska ansökan 
avslås. 
 
Utifrån dessa premisser betraktas ansökan och överklaganden. Texten karakteriseras av ord 
med flytande innebörd: anledning att anta, uppenbarligen, visat sig olämplig, villkor som 
behövs, bolaget tidigare visat sig. 
Dessa ord måste tolkas efter någon slags skala. I den påföljande texten läser vi in att 
Bergsstaten sätter den skalan. Bergsstatens tolkningar utgår ensidigt från tanken att 
mineraler och gruvdrift skulle vara av högsta prioritet jämfört med andra värden. Att det 
skulle ligga i det allmännas intresse att berggrunden inventeras, dvs att det ligger också i de 
berörda tomt- och markägarnas intresse. Undersökningstillstånd betyder inget större 
ingrepp på enskild rätt, och är inte till olägenhet för markägare – i den bästa av världar där 
tjänstemän bor. Vi som däremot bebor marken som inmutas utsätts för företagens 
missvisande information och ovilja till dialog. Genom en ridå av korrekta ord göms 
verkligheten, att de har rätten och vi ska tacka och ta emot. De utgör en ständig provokation 
och påminnelse hur osäker äganderätten är. Hur lätt det är med rätt ord och rätta 
påtryckningar vinna gehör för tvivelaktiga projekt. Att vi låter våra erfarenheter, och vår i 
kunskapsinhämtande och samtal begrundade mening leda till ett engagemang för bygden 
tycks öppna för att tjänstemän i olika myndigheter och intresseorganisationer tar sig rätten 
att bemöta oss med tillmälen av förklenande art. Vi är bakåtsträvare, och s.k. nimbys, 
okunniga och naiva. Det verkliga samtalet som skulle kunna leda fram till verkliga lösningar 
på de problem vi står inför saknas helt. 
Genom att aktivt söka kontakt med markägare för att inleda samtal medvetandegör de 
ständigt för oss att deras tillstånd är första steget till gruvbrytning. Svensktalande konsulter 
till bolaget ringer upp enskilda för att boka ett samtal åt bolagets två engelsktalande 
anställda. Det är lätt att falla för att mötet sker hos markägaren vid dennes köksbord. Det är 
svårt att värja sig för dessa företrädare av något ingen här önskar. De kan låta övertygande 
med sina power point presentationer av vackra återställda landskap efter kol och 
guldgruvor. Genom ensidig information i intervjuer döljs de problematiska sidorna av 
brytning i alunskiffret och vad en kontinuerlig brytning egentligen innebär. Det sakliga 
samtalet kan inte bli av då maktförhållandena är så skeva. 
 
Det resonemang vi ofta möts av är att statens grundläggande intresse att få kunskap om 
berggrundens rikedomar skulle väga tyngre än något annat värde. Att vårt lands välfärd 
skulle bero av gruvindustrin, och vår planets prekära läge bara skulle kunna övervinnas 
genom större och intensivare gruvdrift. Mer teknik anges som en av lösningarna, så behöver 
vi inte ändra vår livsstil. Om vi bara konsekvent fortsätter på den inslagna vägen att öka 
behovet av mineraler och med mer eller mindre nödvändiga artiklar skulle vi komma fram till 
en hållbar lösning, tycks den grundläggande tanken vara. Vi ges inte tid att stanna upp och 
tänka efter och VÄLJA väg in i framtiden. 
 
Så kan alltså ett tvåmannabolag vinna gehör för sin längtan att ta del av det nya guldets löfte 
om rikedomar. Bolaget har ingen historik av vare sig bra eller tvivelaktiga affärer. Hur görs då 
en bedömning av deras lämplighet för undersökning i ett land de aldrig tidigare arbetat i? De 
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antas kunna genomföra undersökningarna på tillfredsställande sätt med säkerheter avsatta 
om något skulle gå fel. Vårt rättssystem ter sig nöja sig med detta. 
Bergsstaten har anfört att initiala undersökningsarbeten inte är särskilt kostsamma. Genom 
det kompakta motstånd som gäller här nere från alla olika nivåer i samhället kan det 
antagandet inte längre sägas gälla. Det har lett till nödvändigheten för Scandivanadium Ltd 
att ta hjälp av kommunikationsfirmor och olika jurister. Det kan inte heller sägas gälla de 
instanser och myndigheter som blir berörda av överklaganden och JO-anmälningar. Detta 
s.k. Skane project har redan kostat onödigt mycket pengar. För att inte tala om hur mycket 
tid detta har kostat många av oss. Frågan är om det kan anses ansvarsfullt.  
Vi skulle vilja hävda att hela detta projekt visar på minerallagens oförmåga att fungera i den 
verklighet som är vår, med kunskap om vart mänsklighetens handlande har lett oss. Att utan 
eftertanke fortsätta döma och bedöma över människors huvuden utifrån tolkningar som inte 
beaktar andra värden än rätten till kunskap om berggrunden, är en återvändsgränd. Vi 
fortsätter på samma sätt, det sätt som leder oss allt djupare in i en värld i kaos. En planet 
som tydligt visar att vi inte har kontroll över den. På ingen nivå tycks det finnas tjänstemän 
som tänker efter, som ser folk och land som en helhet.  
Det är oproportionerligt att tillämpningen av en lag medger att ett litet tvåmannabolag ges 
så otroligt långtgående rättigheter på bekostnad av oss c:a 4000 mark- och tomtägare som 
berörs.  
 

Var blev du av ljuva dröm om en lyckligare värld… 
 
 

Det är därför av stor vikt att lagtolkningen verkligen prövas i högre instans och 
att undersökningstillståndet upphävs. 
 
Datum som ovan 
 
Stiftelsen Benediktinnunnorna 
 
 


