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Vägledning för 
prövning av 
gruvverksamhet 

 



Bakgrund 

 
– Kritik mot tillståndsprocessens långa 

handläggningstider 
 
– SveMins skrivelse till 

Näringsdepartementet 



Regleringsbrev 2012 

”SGU ska ta fram en branschspecifik 
vägledning för prövning av gruvverksamhet. 
Vägledningen ska tas fram i samråd med 
Naturvårdsverket och vara ett stöd för såväl 
verksamhetsutövare som myndigheter.”   



Tolkning av uppdraget 

Den breda ansatsen 
 - En vägledning av hela prövningsprocessen     

enligt minerallagen och miljöbalken. 
 
Djupdykningar 
 - Fördjupad genomgång av några av de mest  

framträdande problemområdena. 

 



Målgrupp 

– Tillsynsmyndigheter 
– Prövnings- och remissinstanser 
– Prospekteringsbolag 
– Gruvföretag 
– Konsulter (tekniska och juridiska) 

 
+ Allmänhet och andra näringsidkare m.fl. 

 



Projektorganisation 
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Joanna Lindahl, SGU 
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David Granberg, Boliden 
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David Bergggård, Lst Norrbotten 
Ylva Ågren, Lst Västerbotten 

Charlotte Lindkvist, Lst Dalarna 
Lars-Åke Lindahl, Dragon Mining 
Emma Rönnblom-Pärson, Boliden 

Lotta Lauritz, LKAB 

Arbetsgrupp 
Joanna Lindahl, SGU 

Peter Åkerhammar, SGU 
Linda Ylivainio, Bergsstaten 

Annika Månsson, NV 
Ann-Marie Fällman, NV 

Ingrid Backudd, NV 
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Tidsplan 

  

31 maj 

Referensomgång 1 Referensomgång 2 
Språkgranskning 

och finslipning 

Leverans till 
Regeringskanslie

t 

Revidering och 
förankring inom 

SGU och NV 

Revidering 



Prövningsprocessen för gruvor 

Undersökningstillstånd och 

arbetsplan enligt minerallagen.  

Bergmästaren beslutar. 

Övriga tillstånd enligt miljöbalken 

och annan lagstiftning. Bearbetningskoncession enligt 

minerallagen och 3-4 kap. 

miljöbalken.  

Bergmästaren beslutar.  

Miljötillstånd enligt 9 kap. 

miljöbalken. 

Mark- och miljödomstolen 

beslutar.  

Markanvisning enligt 

minerallagen. 

Bergmästaren beslutar.  

Bygg- och marklov enligt plan- 

och bygglagen. 

Byggnadsnämnden beslutar.  



Rapportstruktur 
1. Prövningsprocessen: från prospektering till gruvdrift  
 

2. Undersökningstillstånd och arbetsplan 
3. Provbrytning 
4. Bearbetningskoncession 
5. Tillstånd för gruvverksamhet enligt miljöbalken 
6. Markanvisning 
7. Bygg- och marklov 
 

8. Miljökonsekvensbeskrivning 
 

9. ”Knyta ihop säcken kapitel” 



Kärnfrågor 

 
– Innehåll i en miljökonsekvensbeskrivning 
 
– Prövningens omfattning 



Tack för uppmärksamheten! 

Vår förhoppning är att vägledningen ska ge en 
tydlig bild av prövningsprocessen utifrån 
gällande rätt. 



Gruvbranschens 
förslag till samverkan 
och utveckling 
David Granberg 
Bolagsjurist, Boliden 
 
Miljöbalksdagarna 2013 
Session A5  
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  Smältverk 

  Gruvor 
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Bolidenkoncernen 

 Nordiskt metallföretag – leverantör till den 
europeiska metallindustrin 
 
 Kärnkompetens inom prospektering, gruvor, 
smältverk och metallåtervinning.  
 
 Produktion i Sverige, Finland, Norge  
och på Irland 
 
 Medlem i SveMin 

- Branschförening för gruvor, mineral-  
och metallproducenter i Sverige 
- Med fokus på branschens miljöfrågor 

 
 

 



Tillståndsprövning av gruvprojekt  
Varför har de så bråttom? 
 
 Korta fönster när allt är på plats 

 
‒ Konjunktur/metallpriser 

 
‒ Finansiering 

 
‒ Utvecklad fyndighet 

 
‒ Med mera… 
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Varför har de så bråttom?    forts. 

 
 Internationell konkurrens kräver 

ständiga effektiviseringar och 
förändringar  
‒ Effektiv drift, högt kapacitetsutnyttjande, 

låga kostnader  
‒ Möjliggör: hög miljöprestanda, god 

arbetsmiljö, bra löner 
 

 Ny teknik leder till bättre miljöprestanda  
 

 Krångligt prövningssystem konserverar 
gammal teknik 
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Varför har de så bråttom?    forts.  

 Fortsatt verksamhet i 
gruvbranschen är beroende av 
nya tillstånd 
‒ Nya malmer, nya sandmagasin 
‒ Fördröjda tillstånd innebär 

neddragningar eller nedläggning 
 
 

 Exempel: Hötjärnsmagasinet 
‒ Nytt sandmagasin i Boliden 
‒ Samråd inleddes 2001 
‒ Tillståndsfrågor prövades fram 

till 2011 
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   Konsekvenser av utdragen handläggning 
‒  Fördyrat projekt 
‒  Resultatpåverkan - reducerad produktion under flera år 
‒  Reducering av personalstyrkan i området 

 



Hur kan verksamhetsutövaren bidra till 
effektivare tillståndsprövning? 

 Påbörja miljöutredningar tidigt i 
projektet 
 

 Försök få in synpunkter tidigt 
‒ Medan projektet är formbart 
‒ Påminn remissmyndigheterna 

 
 God dialog med närboende och 

andra intressenter 
‒ Ta vara på inkomna synpunkter! 

 
 Gedigna utredningar 

‒ Men inte för detaljerade 
 

 Hög miljöprestanda som 
utgångspunkt 
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Hur kan gruvbranschen/SveMin bidra till 
effektivare tillståndsprövning? 
 Gemensamma standarder och 

riktlinjer 
‒ GruvRIDAS 
‒ Vägledningar för prospektering 
‒ Europastandard för gruvavfall 
‒ Fler riktlinjer välkomnas 
‒ Ger tydlighet och hög 

miljöprestanda 
 

 Kunskapssammanställningar 
‒ Metoder för kväverening 

  
 Informationsutbyte och 

kunskapsöverföring 
‒ Kommittéer, konferenser 

  
 Sätt en hög standard för miljöfrågor  
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Hur kan tillsyns- och remissmyndigheter bidra 
till effektivare tillståndsprövning? 
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 Engagera sig tidigt i projekt 
‒ Konkreta synpunkter 

  
 Kontinuerlig dialog  

‒ Inte bara vid tillståndsprövning 
 

  Vägledningar välkomnas 
‒ Konkreta 

   
 Satsa på teknisk kompetens och branschkunskap 

‒ Vi välkomnar studiebesök och kunskapsutbyte 
‒ Sträva efter att påverka projekten miljömässigt 

 
 Varning för juridifiering av tillståndsprocessen! 
 
 Beakta alla intressen – inte enbart bevarandeintressen 

 



Behov av ändring i lagar och praxis 
 

 Lättare att ändra verksamheter utan tillståndsprövning 
‒ Anmälan i större utsträckning 
  

 Prövningens omfattning måste vara rimlig 
‒ Fokusera normalt på aktuell ändring 

 
 MKB bara vid betydande miljöpåverkan 

‒ Ingen MKB för projekt utan BMP 
‒ Ingen MKB för ändringar utan BMP 
‒ EU-anpassa även utredningskraven 

 
 Tidsramar för moment i processen 
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Sammanfattningsvis: 

 

 Bra med noggrann prövning av stora  
nyanläggningar 
 

 Men ändringar av befintliga verksamheter  
måste kunna ske betydligt enklare 
 

 Den konkurrensutsatta industrin måste  
ständigt förändras 
‒ Miljölagstiftningen måste tillåta  

förbättringar i hög takt 
 

 Sverige har effektiv förvaltning, låg korruption 
och välkomnar investeringar 
‒ Men det går alltid att bli ännu bättre 

 
 En industri i världsklass… 

‒ med höga löner, god arbetsmiljö och hög miljöprestanda  
 … förutsätter en tillståndsprövning i världsklass 
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Metals for modern life 
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Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

  
NYA VÄGAR ATT EFFEKTIVISERA 

TILLSTÅNDSPROCESSEN  
  
  

Hur lång tid tar det? Varför tar det så lång tid? 
Hur kan vi alla påverka hur lång tid det tar? 

Kontaktuppgifter:  
Magnus Langendoen Enhetschef 

Länsstyrelsen i Västerbotten 
Tfn 090-10 82 69 

magnus.langendoen@lansstyrelse.se 



Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

Hur lång tid tar det? 

Källa Ramböll 2011 

• Ca 1år från ansökan till beslut enl. Ramböll 2011 
• Det som skiljer mot andra verksamheter är 

främst förstudierdelen och genomförandedelen 

Tar det verkligen 10 år att få tillstånd till en gruva? 
 



Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

Mäta handläggningstider 
Tillstånd för täkt  

(från ankommet till avslut) 
avslutade mars 2010 – mars 2012  

• När man diskuterar 
handläggningstider är det 
viktigt att veta vad man mäter 
och varför 

 
• Medel eller median ger oss 

väldigt lite stöd för att utveckla 
processen 



Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

Varför tar det så lång tid? 

• Det måste få ta tid 
• Stor påverkan på omgivningen 
• Ofta i konflikt med andra intressen 
• Korta tider medför risk för överklagan 

 
• Ibland tar det för lång tid 

• Omprövning av befintlig verksamhet 
• Prövningar som resulterar i många  

prövotider 
 

• Är myndigheterna långsamma? 
• Nej, vi är alla en del av processen 
• Både bolag och remissinstanser  

påverkar handläggningstiden 



Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

Hur kan vi alla påverka hur 
lång tid det tar? 

• Suboptimering 
– Vi behöver använda en systemsyn när vi förbättrar 

processen 
– Om var och en bara optimerar sin del av processen eller om 

man bara tittar på delar av processen kan helheten bli 
sämre 

• Centrala myndigheter 
– Behöver ha resurser, kompetens samt ett tydligt uppdrag att 

vägleda regionala och lokala myndigheter 

 



Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

Hur kan vi alla påverka hur 
lång tid det tar? 

• Öka dialogen mellan parterna 
– Diskutera processen 
– Öka förståelsen hur vi påverkas av processen 

 

• Lägga ner mer tid i början av processen 
– Vi behöver ta större ansvar för samråden 

 



Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

Hur kan vi alla påverka hur 
lång tid det tar? 

Källa Ramböll 2011 

Bolaget lägger huvuddelen av sina resurser innan 
ansökan lämnats in. 



Tillsammans gör vi det hållbara möjligt 

Slutsats 

• Införa förberedande förhandling? 
• Gå tillbaka och utvärdera genomförda prövningar 

tillsammans 
• Skapa mötesplatser för dialog 
• Analysera krav på kompletteringar 
• Hitta metoder för att mäta och följa upp på sätt som 

stödjer utveckling 
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