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Kammarrätten i Sundsvall 

Box 714 

851 21 Sundsvall 

till Kammarrätten i Sundsvall 

Överklagande av undersökningstillstånd för området ”Tosterup nr 1” 

2019-03-… 

Överklagade beslut 

Bergsstatens beslut den 8 oktober 2018 med diarienummer 200-476-2018 

Förvaltningsrätten i Luleås beslut den 1 mars 2019 i mål nr 2847-18 

Saken 

Scandivanadium Ltd (nedan kallat ”bolaget”) har av Bergsstaten beviljats 

undersökningstillstånd enligt minerallagen för området ”Tosterup nr 1”, omfattande knappt 

2000 hektar, inom huvudsakligen Tomelilla kommun (och en mindre del inom Ystad 

kommun). Bergsstaten har beviljat bolaget undersökningstillstånd för sammanlagt 11 

områden, inklusive Tosterup nr 1, med en sammanlagd areal om ca 20 000 hektar. 

Rättens handläggning 

Jag 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 min fastighet är förenligt med den 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) och då 

särskilt artiklarna 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. 

Yrkande 

Jag yrkar att rätten beviljar prövningstillstånd och undanröjer både Bergsstatens och 

Förvaltningsrättens beslut att bevilja undersökningstillstånd för ovan rubricerade område. 
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Sakskäl 

Om prövningstillstånd och förhandsavgörande från EU-domstolen 

Förvaltningsrätten motiverar sitt beslut huvudsakligen, och närmast schablonmässigt, utifrån 

överväganden som gjordes i en proposition för drygt 30 år sedan (Prop 1988/89:92). Sedan 

dess har rättsutvecklingen gått vidare och Sverige har genom inträdet i Europeiska Unionen 

(EU) blivit bundet av ett antal rättsakter som vare sig Bergsstaten eller Förvaltningsrätten har 

beaktat i sitt beslut att meddela undersökningstillstånd.  

År 1995 gick Sverige med i EU och blev därmed bundet av unionens rättsakter. Det senaste 

avgörande som Förvaltningsrätten motiverar sitt beslut med är från 2008 (Kammarrätten i 

Sundsvalls dom den 9 oktober 2008 i mål nr 3676-07), men sedan dess har det tillkommit 

såväl ny lagstiftning som nya prejudikat från högre instanser än Kammarrätten. I nämnda dom 

görs inga överväganden alls om minerallagens förhållande till EU-rätten. Sedan 2003 utgör 

Århuskonventionen en del av EU-rätten. År 2009 fastslog EU-domstolen i mål C-263/08 att 

Århuskonventionen har direkt rättsverkan som nationell lag (vilket tvingade Sverige att ändra 

i Miljöbalken). År 2013 fastslog EU-domstolen, efter begäran om förhandsavgörande från 

tingsrätten i Haparanda, i EU-domstolens mål C‑617/10 att nationell lag inte får tillämpas om 

den strider mor EU-rätten. År 2016 fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen i domen i mål 

2047-14 (det s.k. Norra Kärr-målet) att Natura 2000-skyddet har företräde före minerallagens 

bestämmelser. Högsta Förvaltningsdomstolen fastslog 2018 i dom i mål nr 1048-17 att 

egendomsskyddet i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) har företräde före bestämmelser i svensk lagstiftning. 

Därför måste Kammarrätten bevilja prövningstillstånd för att klargöra om de nästan 30 år 

gamla bestämmelserna i minerallagen är förenliga med dagens EU-rätt. Av samma anledning 

hemställer jag att rätten inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Om handläggning i Mark- och miljödomstol 

Minerallagen är, oaktat dess namn, främst av fastighetsrättslig art då den reglerar tillträde och 

rättigheter till annans mark. Utöver detta har Minerallagen direkt rättsverkan i miljöhänseende. 

I svensk rättsordning handläggs fastighetsmål såväl som miljömål av Mark- och miljödomstol, 

se 1 kap. 3§ Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar. I denna bestämmelse, punkt 2, 

framgår att Mark- och miljödomstolar handlägger överklaganden av förvaltningsmyndigheters 

beslut. 

Sverige är bundet av Århuskonventionen som reglerar allmänhetens rätt till deltagande i 

beslutsprocesser och rätt till rättslig prövning av miljöfrågor. Århuskonventionen utgör en del 

av EU:s rättsordning, och som del av EU:s rättsordning har Århuskonventionen företräde före 

nationell lagstiftning. Århuskonventionen är direkt verkställbar om nationell lagstiftning och 

rättstillämpning inte överensstämmer med konventionstexten, se t.ex. EU-domstolens 

avgörande i mål C-263/08. 
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Enligt Århuskonventionens artikel 9.2-9.4 fastställs att allmänheten ska ha tillgång till rättvisa 

och effektiva rättsmedel i sådana mål som ligger inom Århuskonventionens ändamål. Ett 

undersökningstillstånd har direkt, såväl indirekt, rättsverkan i miljöhänseende. Av 3 kap. 1§ 

Minerallagen framgår uttryckligen att "Den som har undersökningstillstånd får inom 

tillståndsområdet bedriva undersökningsarbeten enligt 3-8§§". Sådana undersökningsarbeten 

enligt 3-8§§ inkluderar provborrningar, som klassas som djupborrningar i med verksamhetskod 

13.70 och är anmälningspliktiga enligt 4 kap. 17 § Miljöprövningsförordningen (2013:251).  

Miljömål handläggs i svensk rättsordning av Mark- och miljödomstolar, se 1 kap. 3§ Lag 

(2010:921) om mark- och miljödomstolar. Det är också Mark- och miljödomstolar som har den 

specialistkompetens att döma i miljömål som Århuskonventionen anger som effektiva och 

ändamålsenliga rättsmedel. I förarbetena till Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 

(Prop. 2009/10:215, s. 79-80) framgår att syftet med att inrätta Mark- och miljödomstolar var 

att upprätthålla och säkerställa kompetensen i avgörandet av såväl fastighetsmål som miljömål, 

vilka ofta överlappade varandra. Förvaltningsrätter i Sverige saknar denna specialistkompetens 

och uppfyller därmed inte Århuskonventionens krav på saklighet. 

16 kap. 1 § Minerallagen föreskriver att överklagande av undersökningstillstånd överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol. Mark och miljödomstolarna är de domstolar som avgör 

förvaltningsmål som gäller fastighetsrätt eller, i enlighet med Århuskonventionen, miljörätt. 

Bergsstaten gör gällande att undersökningstillståndet redan gäller, och bolaget har med stöd av 

den bedömningen lämnat in samrådshandlingar till Länsstyrelsen i Skåne län om sådana 

provborrningar. Länsstyrelsen har dock avvisat samrådshandlingarna och beslutat att prövning 

ska ske enligt Miljöprövningsförordningen (Länsstyrelsen i Skånes dnr. 525-32683-2018, 525-

33003-2018 och 525-32682-2018). 

Det är därmed uppenbart att Minerallagen har rättsverkan i miljöhänseende och därmed är 

Århuskonventionen tillämplig och en Mark- och miljödomstol är korrekt instans för att 

handlägga mål enligt Minerallagen. 

Därför måste målet flyttas till en Mark- och miljödomstol, alternativt Mark- och 

miljööverdomstolen. 

Minerallagens förhållande till EKMR 

Bergsstaten skriver felaktigt i yttrande till Förvaltningsrätten att ett undersökningstillstånd i sig 

inte innebär någon rätt att påbörja arbeten som kan innebära skada eller intrång för en 

fastighetsägare. Av 3 kap. 1§ Minerallagen framgår tvärtom uttryckligen att "Den som har 

undersökningstillstånd får inom tillståndsområdet bedriva undersökningsarbeten enligt 3-8§§". 

Denna rätt är alltså redan verkställbar av bolaget eftersom Bergsstaten gör gällande att 

undersökningstillståndet gäller trots att det är överklagat.  

Bergsstatens beslut att meddela undersökningstillstånd inskränker därmed rätten till min 

egendom genom att rådigheten över min egen mark har flyttats över från mig till bolaget på ett 
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sätt som strider mot egendomsskyddet enligt Artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till EKMR 

och som strider mot egendomsskyddet i 2 kap. 15§ Regeringsformen. Högsta 

Förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom i mål nr 1048-17 fastslagit att EKMR har företräde 

före bestämmelser i svensk rätt. Även Regeringsformen som grundlag har företräde före 

Minerallagen, därför måste beslutet om undersökningstillståndet upphävas. 

Minerallagens förhållande till Landskapskonventionen 

Europeiska landskapskonventionen (”Landskapskonventionen”) fastslår i Artikel 5 och 

Artikel 6E att landskapet ska skyddas som en del av ett gemensamt natur- och kulturarv, samt 

att inflytandet över förvaltningen av landskapet ska ske på lokal och regional nivå, vilket 

därmed ska ha företräde före bestämmelserna i Minerallagen. 

Tomelilla kommun har i bred politisk enighet ställt sig negativ till all form av gruvverksamhet 

och mineralutvinning inom kommunens gränser. Av den översiktsplan som gällde vid 

ansökan om undersökningstillstånd framgår att ”Gruvor och dagbrott för brytning av 

mineraler skall förhindras med hänsyn till riskerna för störningar på människor, natur och 

miljö.” (s. 14). I nuvarande översiktsplanen har kommunen tydligt fastslagit att ”Tomelilla 

kommun motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av mineraler och andra 

värdefulla ämnen.” (ställningstagande nr 71, s. 246).  Därmed är den lokala förvaltningens 

inställning till undersökningstillståndet klarlagd och översiktsplanen ska därför, med stöd av 

Landskapskonventionen, ha företräde före Minerallagen. 

Både Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2047-14, det s.k. Norra Kärr-målet, och 

domen i Bunge-målet (Högsta Domstolens dom i mål T 3158-12) har fastslagit att EU-rätten 

har företräde före svensk rätt.  Därför ska Landskapskonventionen ha företräde före 

Minerallagen, och kommunens tydliga ställningstagande mot prospektering och gruvdrift ska 

därför ligga till grund för tillämpning av Landskapskonventionen.  

EU-rätten och Natura 2000 

Jag vill särskilt påpeka att området Tosterup nr 1 gränsar till Natura 2000-området 

Ullstorpskärret som skyddas av Art- och habitatdirektivet, och erinrar om det s.k. Waddenzee-

kriteriet och Norra Kärr-målet. Båda Waddenzee-kriteriet och Norra Kärr-målet har mycket 

tydligt fastslagit att tillstånd som kan beröra Natura 2000-områden måste vara så pass 

grundligt utredda att det inte finns några tvivel om att Natura 2000-områden inte påtagligt 

berörs. Påverkan på Natura 2000-området är överhuvudtaget inte utredd i Bergsstatens 

prövning om undersökningstillstånd.  

Därmed saknas förutsättningar för att bevilja undersökningstillstånd. 

Proportionalitetsprincipen 

All myndighetsutövning måste följa proportionalitetsprincipen, se 5§ Förvaltningslagen, där 

det framgår att en myndighet endast får ingripa i ett enskilt intresse om åtgärden kan antas 
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leda till det avsedda resultatet. Resultatet av åtgärden, en tänkt gruva, är fullständigt osannolik 

inom Tosterup nr 1 eftersom området åtnjuter skydd både som riksintresse för natur- och 

kulturminnesvård, gränsar till ett Natura 2000-område och består högklassig jordbruksmark 

vilken skyddas som nationellt intresse av 3 kap. 4§ Miljöbalken. Därför är Bergsstatens beslut 

att bevilja undersökningstillstånd felaktigt och måste upphävas. 

Av samma bestämmelse, 5§ Förvaltningslagen, framgår 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. Här har 

Bergsstaten skrivit över rättigheterna över marken till ett litet fåmansbolag på ett sätt som är 

helt bortom alla rimliga proportioner. Det är orimligt att staten skriver över rättigheterna från 

de ca 4000 markägare som berörs inom de 11 olika områdena till ett litet bolag bestående av 

två (2) personer utan att ens beakta om åtgärden (undersökningsarbeten) kunde ha genomförts 

på frivillig väg genom avtal med markägarna, vilket är möjligt enligt 3 kap. 2§ Minerallagen. 

Bergsstaten borde övervägt om detta vore möjligt, men såvitt är känt har myndigheten 

överhuvudtaget inte övervägt denna möjlighet. Detta strider i grunden mot 

proportionalitetsprincipen och all rimlig myndighetsutövning. Därför är beslutet att bevilja 

undersökningstillstånd felaktigt. 

Officialprövning saknas  

Det är en viktig offentligrättslig princip att en myndighet ska göra en officialprövning av en 

ansökan, dvs. en självständig prövning av underlaget till ansökan, och att myndigheten 

samverkar med andra myndigheter, se 8§ och 23§ Förvaltningslagen. Dessa bestämmelser är 

tvingande och samverkansskyldigheten enligt 8§ Förvaltningslagen är inte heller begränsad 

till att enbart gälla svenska myndigheter. Vad som har framkommit av Bergsstatens 

diarieuppgifter har Bergsstaten inte alls gjort någon officialprövning av bolagets ansökan, 

utan verkar snarare okritiskt ha accepterat sökandes egna uppgifter rörande lämplighet och 

finansiell ställning. Det är anmärkningsvärt att Bergsstaten inte har begärt in kopior från 

brittiska myndigheter som visar att bolaget ens existerar som ett registrerat bolag. Inte heller 

har Bergsstaten begärt in underlag som styrker bolagsmännens egna påståenden om tidigare 

utbildningar eller arbetserfarenheter. Av Prop 2004/05:40 Ändringar i minerallagen s. 37 

framgår ”Även om tanken är att prövningen av undersökningstillstånd skall vara relativt 

schematisk måste bergmästaren ha underlag för att ta ställning till de krav som lagen ställer”. 

Det ankommer alltså helt och hållet på Bergsstaten som prövningsmyndighet att göra en 

rättssäker utredning som styrker sökandes lämplighet enligt 2 kap. 2§ Minerallagen. En sådan 

utredning saknas. Därmed är Förvaltningsrättens bedömning baserad på prop. 1988/89:92 

felaktig. 

Motparternas inställning  

Vad som förstås av Förvaltningsrätten dom har bolaget överhuvudtaget inte yttrat sig över 

överklagandet av Bergsstatens beslut. Det ter sig därför som om bolaget inte har tillräckligt 

intresse av att hävda att undersökningstillståndet ska gälla.  
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Bergsstaten har förvisso meddelat att beslutet bör kvarstå men Bergsstaten, som statlig 

förvaltningsmyndighet, företräder inte bolaget och har heller inget eget intresse av att 

undersökningstillståndet ska gälla.  

Motstående nationella intressen 

Merparten av området Tosterup nr 1 består av högklassig jordbruksmark och skyddas därmed 

av 3 kap. 4§ Miljöbalken som fastslår att ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse”. 

Detta skydd gäller för både frågan om prospekteringstillstånd, såväl som en eventuell framtida 

gruvbrytning.  

Stora delar av området Tosterup nr 1 ligger inom  Örup - Tosterup – Bollerups riksintresse för 

kulturminnesvård. Området karakteriseras som ett slottslandskap med slottsmiljöer vars 

byggnader är från medeltiden och framåt, och har fått sina huvuddrag under 1800-talets agrara 

omvälvningar. 

Mindre delar av området Tosterup nr 1 ligger dessutom inom Sjöbo Ora - Fyledalen – 

Nybroåns riksintresse för naturvård. Naturvårdsverket beskriver de aktuella områdena inom 

riksintresset som ”Representativt odlingslandskap i slättbygd, Örup - Bollerup - Ö. Ingelstad-

Ullstorp, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På öppen hagmark 

och annan öppen utmark återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter” 

(Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07, registerblad N75). 

Dessa tre nationella intressen (jordbruk, kulturminnesvård respektive naturvård) bör ha 

företräde före det enskilda bolagets intresse av att undersöka marken. 

Bolagets ekonomiska förutsättningar i förhållande till minerallagen 

Bolaget har i brev till Bergsstaten (2018-07-02) uppgett att det skulle få tillgång till inalles 4,5 

miljoner AUD, vilket i dagens växlingskurs motsvarar ca 30 miljoner kr. Givet att dessa 

pengar ska räcka till samtliga 11 områden om ca 20 000 hektar innebär det att den tillgängliga 

summan per hektar blir 30 000 000 kr / 20 000 hektar = 1500 kr / hektar. Det ter sig 

fullständigt osannolikt att det skulle vara möjligt att genomföra ett ändamålsenligt 

undersökningsarbete för denna i sammanhanget ytterst modesta summa. 

Börsvärdet för moderbolaget var 2019-03-15 enbart 3,87 miljoner AUD, vilket motsvarar ca 

27,3 miljoner kr. Om börsvärdet motsvarar de aktuella tillgångarna räcker pengarna enbart till 

ca 1200 kr/hektar. 1200 kr täcker ungefär kostnaden för att hyra en traktor med grävskopa 

under 1-2 timmar. Det är alltså osannolikt att pengarna skulle räcka till att göra 

undersökningsarbetena för ett så pass stort område som ca 20 000 hektar. 

I brevet till Bergsstaten 2018-07-02 meddelade även bolaget att det avsåg att genomföra 

provborrningar om totalt ca 4000 m. Det är då relevant att påpeka att när oljebolaget Shell, för 

nästan 10 år sedan, genomförde provborrningar efter gas (åren 2009-2010) om totalt ca 3000 

m hade Shell en budget på ca 150 miljoner kr. Därmed borde det krävas 200 miljoner kr (i 
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2010 års penningvärde) för att göra borrningar om 4000 m. Med kännedom om detta ter det 

sig osannolikt att tro att Scandivanadium skulle ha resurser för att genomföra de arbeten som 

det uppgivit i sin ansökan. 

Därmed är inte förutsättningarna för undersökningstillstånd enligt 2 kap. 2§ st 2 Minerallagen 

uppfyllda. 

Geologin  

Projektet att bedriva undersökningstillstånd inom Tosterup nr 1 är ett riskprojekt för mig och 

övriga boende och markägare. Bolaget är intresserat av vanadinförekomsten i alunskiffern och 

det är väl känt att denna bergart innehåller hälsovådliga ämnen såsom uran, radon, koppar, bly 

och svavel, vilka riskerar att frigöras i samband med provborrningar och därmed kontaminera 

grundvattnet. Inom området Tosterup nr 1 försörjs absoluta merparten av fastigheterna med 

vatten från enskilda brunnar som därför riskerar att drabbas av föroreningar.  

Som bevismaterial för mitt påstående om möjliga konsekvenser av provborrningar hänvisar 

jag till det geologiska utlåtande som Barbara Wohlfarth, professor i geologi vid Stockholms 

universitet har skrivit och som jag inkommit med till Förvaltningsrätten. 

Konsekvenserna av dessa risker hamnar inte primärt hos bolaget, utan hos mig och övriga 

boende i området som riskerar sin hälsa. Jag erinrar här om bestämmelserna i 1 kap. 2§ st 2 

Regeringsformen som säger att det allmänna ska verka för goda förutsättningar för hälsa. 

Tredje stycket i samma bestämmelse anger att ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling 

som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. Såväl hälsa som god 

miljö riskeras av undersökningsarbeten. Då dessa bestämmelser är tvingande och 

Regeringsformen utgör en grundlag måste därmed Regeringsformens tvingande bestämmelser 

ha företräde före uttolkningen av Minerallagen. 
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Avslutande kommentarer  

Sammanfattningsvis måste rätten  

1) Inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att klargöra om minerallagens 

bestämmelser är förenliga med EU-rätten, och 

2) Flytta handläggningen av målet till Mark- och miljödomstol för att efterleva 

Århuskonventionens krav på effektiva rättsmedel. 

Undersökningstillståndet måste upphävas därför  

1) Att bestämmelserna om skydd för egendom i Europeiska konventionen om mänskliga 

rättigheter (EKMR) och Regeringsformen har företräde före Minerallagen, och 

2) Att Minerallagen inte är förenlig med Artikel 5 och Artikel 6E i 

Landskapskonventionen som har företräde före Minerallagen, och  

3) Att Art- och habitatdirektivet har företräde före Minerallagen, och  

4) Att beslutet om undersökningstillstånd strider mot proportionalitetsprincipen, och 

5) Att officialprövning av ansökan saknas och därmed saknas en rättssäker grund för 

beslutet att bevilja undersökningstillstånd, och  

6) Att de nationella intressena för jordbruk, kulturminnesvård respektive naturvård ska ha 

företräde före bolagets intresse av att undersöka markens tillgångar på mineraler, och 

7) Att bolaget inte uppfyller förutsättningarna enligt 2 kap. 2§ st 2 Minerallagen då det har 

ett kapital på endast ca 1200-1500 kr/ha, vilket omöjligen kan bekosta ett 

ändamålsenligt undersökningsarbete, och 

8) Att undersökningstillståndet medför risker för kontaminering av grundvattnet, och 

därmed konsekvenser för såväl miljö som hälsa på ett sätt som strider mot 

Regeringsformen. 

Därför måste rätten undanröja Bergsstatens och Förvaltningsrättens beslut och upphäva 

Scandivanadiums undersökningstillstånd. 

 

TOSTERUP dag som ovan 

 

………………………….. 

Namn 

Adress 

 


