
	  
 

 1 

  



	  
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvindustrin 
Bakgrund och förslag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen 
Oscar Alarik 
12 juni 2014 
Version 1 
 
 
 
 



	  
 

 3 

 
 
Innehållsförteckning 
 
1. Sammanfattning	  .........................................................................................................................................	  4	  

2. Bakgrund – den svenska gruvboomen	  ................................................................................................	  5	  
2.1 Den svenska gruvnäringens expansion	  ...........................................................................................	  5	  
2.2 Politisk uppslutning bakom gruvboomen	  .........................................................................................	  7	  
2.3 Lokala protester har blivit intressanta för riksmedierna	  .................................................................	  8	  
2.4 Den svenska gruvboomen i siffror	  ....................................................................................................	  9	  

3. Gruvornas miljöproblem – en översikt	  ..............................................................................................	  10	  
3.1  Läckage av giftiga ämnen från deponier	  .......................................................................................	  11	  
3.2 Intrång i värdefulla naturområden	  ...................................................................................................	  12	  
3.3 Klimatpåverkan	  ..................................................................................................................................	  13	  
3.4 Lokalbefolkningen utsätts för svåra störningar	  .............................................................................	  14	  
3.5 Dammsäkerhet	  ...................................................................................................................................	  14	  
3.6 Sveriges eventuella ansvar att bryta mineraler	  .............................................................................	  15	  

4. Politiska initiativ för att gynna mineralindustrin	  .............................................................................	  16	  
4.1 Kritiska metaller	  ..................................................................................................................................	  16	  
4.2 Den svenska mineralstrategin	  .........................................................................................................	  17	  
4.3 EU:s råvaruinitiativ	  .............................................................................................................................	  18	  
4.4 European Innovation Partnership (EIP)	  .........................................................................................	  19	  

5. Regelverkets utformning och brister	  .................................................................................................	  19	  
5.1 Prövningen enligt minerallagen och miljöbalken	  ..........................................................................	  20	  
5.2 Brister i reglerna	  .................................................................................................................................	  22	  

6. Förslag på förbättringar	  .........................................................................................................................	  23	  
 
  



	  
 

 
4 

1. Sammanfattning 
 
Under ett antal år har aktiviteten i den svenska gruvindustrin tilltagit. Malmpro-
duktionen har slagit historiska rekord och fler nya gruvprojekt förbereds än på 
många år. Investeringarna i prospektering, att leta efter malm, på svensk mark 
har ökat kraftigt. Sverige har även börjat dra till sig intresset från utländska in-
tressenter, eftersom vårt land upplevs ha en mycket industrivänlig lagstiftning 
och politik. Avgiften på två promille av värdet på malmen är mycket låg inter-
nationellt sett, och reglerna för att tvångsvis förvärva rätt att bedriva gruva mot 
markägarens vilja är förmånliga. Expansionen har under flera år gynnats av en 
hög efterfrågan på metaller på världsmarknaden, som dock börjat mattas av. 
Även på den politiska fronten har gruvorna haft medvind. Gruvindustrin har ett 
solitt stöd från en bred majoritet bland riksdagspartierna, och handelsministern 
har anammat branschorganisationen SveMin:s vision om en om tredubbling av 
produktionen och 50 000 nya arbetstillfällen. Inom EU har oron för att inte 
kunna försörja tillverkarna av bilar, mobiltelefoner och annan elektronik med så 
kallade ”kritiska metaller” lett till en bred uppslutning under EU:s råvaruini-
tiativ och EIP, European Innovation Partnership on Raw Materials. Politiken 
har lett till att EU inlett rättstvister mot Kina för att undanröja handelshinder och 
att EU-kommissionen tagit fram en vägledning till gruvbrytning i Natura 2000-
områden. Men det har också tagits initiativ för att öka återvinningen av metaller 
inom unionen. 
I Sverige har regeringen tagit fram en mineralstrategi, som syftar till att stärka 
Sveriges position som EU:s ledande gruvnation, där man bland annat aviserar 
satsningar på infrastruktur i anslutning till gruvorna, inrättar ett nationellt mine-
ralforum lett av näringsministern och gör uttalanden om en effektivare miljö-
prövning. 
Samtidigt har en serie händelser medfört att kritiken mot gruvindustrin ökat i 
medierna. Särskilt turerna kring det havererade gruvprojektet i Blaiken i Storu-
mans kommun och konflikterna kring Beowulf Minings provbrott i Kallak, Jok-
kmokks kommun, har fått stor uppmärksamhet. Från att under flera år varit en 
lokal angelägenhet, har motståndet mot nya gruvor blivit riksnyheter.  
Protesterna har sin grund i att gruvorna för med sig med sig en lång rad miljö-
problem och kommer i konflikt med rennäring och andra intressen. Utvinningen 
kan medföra svåra ingrepp i värdefull natur och allvarliga störningar för lokalbefolkningen. Upplagen 
av gruvavfall läcker inte sällan tungmetaller till omgivningen och försurar vattendrag och sjöar. Gruv-
dammar kan brista och föra med sig höga halter av frätande och hälsofarliga ämnen som kan leda till 
allvarliga olyckor nedströms. Miljöproblemen avtar inte heller nödvändigtvis med att gruvorna stängs 
ner; läckaget av farliga ämnen kan fortgå under hundratals år.  
En viktig invändning som ofta förs fram är Sveriges låga beskattning på mineralbrytning. Den så kal-
lade mineralavgiften uppgår till ett värde av två promille av det beräknade värdet av de mineral som 
brutits under året. Tre fjärdedelar tillfaller markägaren och en fjärdedel tillfaller staten. 
En alltför lite uppmärksammad del av gruvnäringens miljöproblem är den höga klimatbelastning nä-
ringen innebär på grund av energikrävande utvinningsprocesser och långväga transporter. Frågan är 
hur stora utsläpp av växthusgaser som skulle bli resultatet av den tredubbling av svensk produktion 
som regeringen uttalat sig om.  
En kraftigt ökad mineralindustri kan därför bidra till att försämra utsikterna för att komma till rätta 
med flera av miljömålen, särskilt Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. 
Slutsatsen är att regelverket som reglerar och kontrollerar gruvindustrin måste stärkas. Några åtgärder 
som kan leda till bättre beslut, kontroll och ansvar följer nedan.  

• Ställ krav på gruvbolagens ansvar. En förutsättning för tillstånd ska vara att bolaget kan 
ställa säkerhet genom försäkring eller pant för alla kostnader som kan uppkomma på grund av 

Ordförklaring 
 
Bearbetningskoncession: till-
stånd att starta en gruva enligt 
minerallagen. 
Bergsstaten: den myndighet som 
prövar ansökningar om undersök-
ning och bearbetning enligt mine-
rallagen. 
Jordartsmetaller: ett antal säll-
synta metaller som är betydelse-
fulla inom bland annat elektronik. 
Koncessionsmineral: Ett sextiotal 
mineraler, bergarter m.m. som 
omfattas av minerallagen, t.ex. 
järn, guld, uran, alunskiffer och 
gasformiga kolväten. 
Kritiska råvaror: 14 metaller och 
ämnen som EU-kommissionen låtit 
peka ut där det finns risk för att 
bristsituationer skulle kunna på-
verka ekonomin särskilt negativt 
jämfört med andra råvaror. 
Lämplighetsprövning: Bedöm-
ningen som ska ske vid en till-
ståndsprövning om ansökarens 
lämplighet. Görs ganska summa-
riskt. 
Mineralavgift: (egentligen minera-
lersättning) en avgift på två pro-
mille som gruvföretag får betala 
per brutet ton malm. 
Mineralbevisning: Exploatören 
måste visa att fyndighetens halt 
och storlek är tillräcklig för att få 
bryta. 
Prospektera: att leta efter minera-
ler. 
Undersökningstillstånd: tillstånd 
som ger ensamrätt att leta efter 
mineraler inom ett område. 



	  
 

 5 

gruvbrytningen. Det har hänt att bolag gått i konkurs innan de hunnit avsätta tillräckligt med 
pengar för att säkra deponier, marktäckning och vattenrening. Om bolaget ingår i en koncern, 
bör det bli möjligt att kräva att moderbolaget ska kunna bli betalningsansvarigt ifall det upp-
kommer kostnader utöver de säkerheter som ställts. 

• Ta bort dubbelprövningen och inordna tillståndsgivningen helt i miljöbalken. Idag prövas 
gruvor i två separata processer, bolagen måste ansöka om tillstånd både enligt minerallagen 
och miljöbalken för att kunna starta en gruva. Uppdelningen av prövningen är inte optimal ur 
miljösynpunkt och innebär en betungande dubbelprövning för bolagen som ingen är betjänt 
av. 

• Ta bort särregleringen i minerallagen som innebär att tillstånd till prospektering och bryt-
ning kan ges mot markägarens vilja och att skyddet för bland annat de obrutna fjällområdena 
och nationalälvarna i miljöbalkens fjärde kapitel är svagare när det gäller mineralindustrin. 
Avskaffa den nuvarande ordningen att avvägningen mellan nationella intressen (så kallade 
”riksintressen”) görs inom ramen för minerallagen och inte i miljöbalksprövningen.  

• Stärk naturskydd, rennäring och lokalbefolkning genom att förbjuda undersökningstill-
stånd och bearbetningskoncession i alla skyddade områden och riksintressen för naturvård och 
rennäring. Tillstånd ska inte heller få ges till projekt mindre än 3 kilometer från tätbebyggt 
område. Utvidga det kommunala vetot till att inte bara gälla vindkraft och kärnkraft, utan 
också större täkter och gruvor. 

• Skärp reglerna om granskning av gruvbolag redan när de söker prospekteringstillstånd. 
Den lämplighetsbedömning av bolag som sker idag har klara brister. Idag har Bergsstaten var-
ken resurser eller mandat till att utreda komplicerade och svåröverskådliga ägandeförhållan-
den eller ta reda på hur bolagen skött sig tidigare i Sverige och utomlands.  

• Skärp reglerna om den ekonomiska bedömningen. Inom ramen för minerallagen sker en 
ekonomisk bedömning, den så kallade mineralbevisningen. I prövningen av projektets ekono-
miska gångbarhet måste bolagens ekonomiska förutsättningar och kostnaderna för efterbe-
handling tas med i bedömningen. 

• Stärk talerätten. Idag kan miljöorganisationer inte överklaga undersökningstillstånd (bara 
bearbetningskoncession), vilket innebär att deras kunskaper om lokala förhållanden kommer 
in i ett sent stadium av processen. 

• Utred skärpta regler och ekonomiska styrmedel för återvinning av metaller. Idag förlorar 
vi värdefulla metaller när produkterna tjänat ut och kastas. Den kartläggning av möjligheterna 
till ökad återvinning som aviseras i mineralstrategin bör följas upp av en utredning om styr-
medel.  

 
 

2. Bakgrund – den svenska gruvboomen  
 

2.1 Den svenska gruvnäringens expansion 
Det brukar framhållas att Sverige är Europas ledande gruvnation, och det stämmer så till vida att Sve-
rige står för huvuddelen av EU:s järnmalmsproduktion.1 Sverige hör även till storproducenterna av 
koppar, zink och silver. Ändå är uppgiften om ”gruvnation” en smula missvisande. Internationellt sett 
är gruvbranschen i Sverige liten och de större svenska bolagen relativt små.2 Saken är snarare den att 
gruvproduktionen i EU är förhållandevis oansenlig internationellt sett, vilket gör att det kan se ut som 
                                                        
1  Sverige står för 80-90 procent av EU:s produktion av järnmalm. SveMin, Gruvbranschen – en tillväxtmotor 

för Sverige, 2012  
2  SGU, Kartläggning av Sveriges Malm- och mineraltillgångar i syfte att utveckla en kunskapsbas, 2008. 
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om Sveriges produktion skulle vara större än vad den verkligen är. Den låga produktionen beror på att 
de flesta länderna på kontinenten har en berggrund som består av yngre bergarter. Den så kallade fen-
noskandiska skölden som den svenska berggrunden är en del av, består av äldre kristallint urberg som 
är rik på flera typer av metallmalmer. Det är alltså till följd av vår berggrund som utländska bolag 
söker sig hit. 
Innan den så kallade gruvboomen satte fart hade Sverige 14 gruvor som direkt sysselsatte omkring 
4 000 personer.3 Idag rör det sig om 16 gruvor som sysselsätter cirka 10 000 anställda i gruvindustrin 
och ytterligare cirka 35 000 indirekta arbetstillfällen (leverantörer, transportörer och liknande). En stor 
del av dessa arbeten finns i glesbygd. Antalet arbetstillfällen kan sättas i relation till de totalt 4,6 mil-
joner anställda i Sverige 2011.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Sysselsättningen inom mineralindustrin har ökat de senaste åren (röd linje). Man kan dock notera att 
antalet gruvor (arbetsställen) i sig inte har ökat nämnvärt (blå staplar). Källa: SGU:s nyhetsbrev Metaller och 
mineraler, april 2013. 

 
Än så länge har den så kallade gruvboomen alltså inte givit upphov till någon expansion av särskilt 
anmärkningsvärda dimensioner. Det finns emellertid andra mått: den svenska malmproduktionen 
ökade med tio procent under 2013 till en historisk rekordnivå på 79,1 miljoner ton.5 Antalet arbetstill-
fällen i mineralindustrin ökade med 11 procent 2012. Det finns alltså skäl att tala om en expansion, 
eller i alla fall en positiv konjunktur för gruvnäringen.  
Även brytning av uran har åter blivit aktuellt i Sverige. Idag finns det inte några urangruvor i Sverige, 
men inte mindre än åtta uranbrytningsprojekt finns upptagna på SGU:s lista på aktuella gruv- och pro-
spekteringsprojekt.6 Bland annat har det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals Inc. fått 
tillstånd till en provbrytning av uran i alunskiffer i Viken, två mil utanför Östersund.7 Det verkliga 
antalet potentiella gruvor kan dock vara större, hela 129 nu gällande undersökningstillstånd kan helt 
eller delvis avse uranbrytning.8 Det ökade intresset för uranbrytning är en följd av höga världsmark-
nadspriser, som högst nästan 300 dollar per kg uranoxid sommaren 2007. Efter en tillfällig uppgång 

                                                        
3  SGU, 2008. 
4  SCB, Statistisk årsbok 2013 sid. 241 
5  SGU:s nyhetsbrev Metaller och mineraler, april 2013 
6  SGUs lista över aktuella gruv- och prospekteringsprojekt, februari 2013: www.sgu.se/dokument/malm-och-

mineral/aktuella-gruv-och-prospekteringsprojekt.pdf 
7  Se http://czqminerals.com/projects  
8  Olov Holmstrand, Uranprospektering i Sverige – läget i augusti 2013, 14 augusti 2013, sidan 4. 
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2011 har emellertid priserna fallit till 62 dollar i juni 20149, vilket betyder att det är tveksamt om det är 
lönsamt med brytning för närvarande. Det har spekulerats i om prisfallet beror på atomolyckan i Fu-
kushima i Japan.10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Ökning av produktionen av malm i Sverige. Källa: SGU:s nyhetsbrev Metaller och mineraler, april 2014. 
 

2.2 Politisk uppslutning bakom gruvboomen 
Den ökade aktiviteten i gruvnäringen är inte något resultat av den sittande regeringens insatser, och 
inte heller den förra regeringens. Med största sannolikhet är aktiviteten ett resultat av höga metallpri-
ser på världsmarknaden och en avreglering som i Sverige som skedde under lågkonjunkturen på 90-
talet.11 Inte desto mindre vill flera partiföreträdare placera sig nära gruvnäringen och framstå som en 
del av en expansionen. Särskilt regeringen knyter stora förhoppningar till att nya gruvor i Sverige ska 
ge mer jobb och bidra till en positiv ekonomisk utveckling. 
Vid en pressträff i Kiruna för ett par år sedan framhöll statsminister Fredrik Reinfeldt att ”gruvnäring-
en är för Sverige vad oljan är för Norge”, ett pregnant uttalande från regeringens sida som snart skulle 
följas av fler.12 I en debattartikel några månader senare skrev handelsminister Ewa Björling att det 
finns potential för en tre gånger så hög gruvproduktion i Sverige till år 2025, vilket skulle innebära 
50 000 nya arbetstillfällen i landet.13 Siffrorna var direkt hämtade från en rapport av branschorganisat-
ionen SveMin.14 
Den 21 februari 2013 antog regeringen ”Sveriges mineralstrategi”, för att bland annat skapa gynn-
samma förutsättningar för att gruv- och mineralnäringen ska kunna växa. I strategin nämns att upp 
emot 30 gruvor kan vara igång 2020, och 50 gruvor år 2030. I strategin aviseras bland annat miljard-
satsning på järnväg för att förbättra villkoren för gruvnäringen.15 

                                                        
9  UxC Nuclear Fuel Price Indicators, 2 juni 2014 (uranoxid, U3O8), www.uxc.com. 
10  Enligt artiklar i Financial Times och Financial Post kan prisfallet bero på att Japan gör sig kvitt överflödigt 

uran på världsmarknaden efter att ha stängt ner kärnkraftsanläggningar efter atomolyckan. Financial Times 4 
oktober 2012:”Fukushima takes the shine off uranium”; Financial Post 29 juli 2013: ”Uranium spot price 
sinks amid ‘disorderly exit’”. 

11  1993 införde den moderatledda regeringen åtgärder för att öka gruvproduktionen genom att avskaffa det så 
kallade kronoandelssystemet, som innan dess innebar att staten automatiskt gick in som en sorts hälftenägare 
i gruvprojekt. Samtidigt underlättade man för utländska bolag att bedriva gruvor i Sverige genom att ta bort 
kravet på en svensk gruvföreståndare. Prop. 1992/93:238 om ändringar i minerallagen m.m., sid 10.  

12  Regeringens presentation av satsningen på gruvor i höstbudgeten, SvD 5 september 2012. 
13  Debattartikel av Handelsminister Ewa Björling, december 2012: www.regeringen.se/sb/d/3213/a/205541 
14  SveMin, Gruvbranschen – en tillväxtmotor för Sverige, september 2012 (sid 5). 
15  Regeringskansliet, Sveriges mineralstrategi, februari 2012 (sid.35). Se vidare avsnitt 4.2 nedan. 
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”Sverige ska behålla sin position som Europas ledande gruvnation”, lovade näringsminister Annie 
Lööf i en debattartikel i Dagens Nyheter i oktober 2013, där hon försvarade den låga mineralavgiften 
på två promille av värdet på den brutna malmen med att de höga miljökraven i Sverige kostar mycket 
för bolagen.16 

Att näringsministern ansåg det nödvändigt att försvara den internationellt sett låga beskattningen på 
mineralbrytning, beror på att mycket av debatten kommit att handla om just avgiftens storlek.17 Det 
som särskilt upprör många i debatten är uppfattningen att utländska bolag kommer till Sverige och 
bryter svensk malm för en billig penning och lämnar efter sig en dyr städnota. Det rimmar inte heller 
så bra med jämförelsen med oljan i Norge, där betydligt mer hamnar i statskassan.18 
Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt var snabbt ute i debatten och krävde en höjning av mineral-
avgiften från 2 promille till 10 procent i januari 2013.19 Förslaget tillbakavisades av Socialdemokra-
ternas ordförande Stefan Löfven någon dag senare vid ett besök i den nya gruvan i Kaunisvaara i Pa-
jala, då han framhöll att man ska vara glad för att det kommer bolag till Sverige och skapar arbetstill-
fällen. Löfven uttalade sig emellertid inte konsekvent emot en avgiftshöjning, utan sa att vi måste 
”fundera på om vi inte minst av miljöskäl, gör rätt och behöver göra mer” och att ” jag är inte beredd 
att säga exakt att vi ska ha den och den skatten, och höja si och så många procent.20 
 

2.3 Lokala protester har blivit intressanta för riksmedierna 
En från början helt förbehållslöst positiv inställning till gruvboomen hos de största partierna har såle-
des delvis börjat nyanseras. Man ska emellertid ha klart för sig att gruvnäringen har en mycket stark 
ställning, särskilt i de största partierna. Även dessa partier måste dock förhålla sig till att kritiken mot 
gruvorna tilltagit, särskilt det senaste året. I själva verket har gruvdebatten varit intensiv under flera år, 
men då framförallt lokalt. I gruvprojektens närhet har det bildats nätverk och aktionsgrupper för att 
protestera mot olika gruvprojekt, ofta redan i prospekteringsstadiet. Det är inte förrän nyligen frågan 
nått riksmedierna på allvar. 
Konflikten kring Nordkalks kalkstenstäkt i Bunge på Gotland blev något av startskottet för riksmedias 
intresse. Naturskyddsföreningen hade arbetat med rättsfallet under åtta år utan att knappt mer än lo-
kalpressen intresserat sig för saken, trots att det rörde ingrepp i en planerad nationalpark.21 Det var 
först när ungdomsorganisationen Fältbiologerna – som också följt ärendet under flera år – gav sig till 
att ockupera området i Ojnareskogen som kalkstenstäkten blev en riksangelägenhet i medierna. En 
kontroversiell lagändring som skedde kort innan huvudförhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen 
hjälpte till att göra konflikten intressant,22 liksom en JO-fällning av en myndighet som suttit på dubbla 
stolar i domstolsprocessen. SGU, Statens Geologiska Undersökning, hade både iklätt sig rollen som 
konsult till bolaget och kraftfullt försvarat Nordkalks intressen under huvudförhandlingen i målet.23 
                                                        
16  DN 2 oktober 2013. 
17  Egentligen är korrekt benämning ”mineralersättning”, som enligt minerallagen 7 kap. 7 § uppgår till ett värde 

av två promille av det beräknade värdet av de mineral som brutits under året. 75 procent tillfaller fastighetsä-
garen (gruvor kan ju tvingas fram på annans mark) och 25 procent tillfaller staten. 

18  Norge beskattar oljeinkomster med en extra skatt på 50 procent utöver den ordinarie inkomstskatten på 28 
procent (Källa: Norges finansdepartement, Resource Management - The Government Take System in Nor-
way, 2009). 2012 hade norska staten skatteintäkter omfattande 229 miljarder norska kronor från oljeverk-
samheter (inräknat även miljöskatter, källa: norska regeringens budgetproposition 2013, tabell 4.14). 

19  Pressmeddelande, Vänsterpartiet: ”Gruvbolagen ska bidra till den regionala utvecklingen”, 20 januari 2013 
20  Intervju i Sveriges Radio P4 Norrbotten den 22 januari 2013. 
21  Rent juridiskt är en kalkstenstäkt inte mineralutvinning, eftersom kalk inte är ett av de så kallade koncess-

ionsmineraler som faller under minerallagen. Istället faller sådana under täktbestämmelserna i miljöbalkens 9 
kap. Det var i dessa bestämmelser regeringen ändrade hösten 2009. 

22  Regeringens proposition 2008/09:144, Enklare och bättre täktbestämmelser. Ändringen i miljöbalken 9 
kap. 6 a § trädde i kraft den 1 augusti 2009. Ändringen innebar att man tog bort en strikt utformad stoppregel 
mot täkter ”som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt el-
ler i övrigt hänsynskrävande”. Huvudförhandling i målet hölls i Visby den 25 augusti 2009. 

23  JO beslut den 20 december 2010, Dnr 6455-2009. 
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Efter uppmärksamheten kring Nordkalks ansökan om en täkt på Gotland började medierna intressera 
sig på allvar för gruvprojekten, bland annat Sveriges Radios Kalibers programserie i P1 om ”Malmens 
makt” under hösten 201224  och Uppdrag Gransknings program i SVT om Beowulf Minings provbryt-
ning i Kallak.25 
Arne Müllers debattbok ”Smutsiga miljarder, den svenska gruvboomens baksida” har också spelat en 
viktig roll för debatten. Müller är journalist på SVT i Umeå, och beskriver i boken gruvnäringen från 
flera perspektiv med fokus på lokalbefolkningen och sin egen resa från att varit tillskyndare till skarp 
kritiker.26  
Naturskyddsföreningens engagemang i frågan om gruvor och täkter har intensifierats, bland annat när 
det gäller Tasman Metals planerade gruva i Norra Kärr vid Vättern och LKAB:s gruva i Mertainen i 
Kiruna. I dessa och flera andra fall har föreningens kretsar och länsförbund intervenerat i rättsproces-
serna och drivit debatt. Dessutom har Naturskyddsföreningens konflikt med Nordkalk om Bungetäk-
ten åter blivit aktuell efter att Mark- och miljödomstolen i Nacka beviljat tillstånd efter en ny ansökan 
i juni 2014. 
 

2.4 Den svenska gruvboomen i siffror 
De industritillvända uttalandena om gruvnäringen från regeringen ska ses mot bakgrund av den kraf-
tigt ökade aktiviteten i den svenska gruvnäringen. Vid en första anblick ser det inte ut att ha startats 
särskilt många nya gruvor, det rör sig om några om året. Samtidigt läggs det också ned gruvor. Under 
2013 gav Bergsstaten tillstånd till fem gruvor och året dessförinnan sex.27 Men med tanke på att det 
sammanlagt bara finns 16 gruvor i Sverige 2012, är detta ett ansenligt antal. 
 

 
 
Tabell 1: Antalet ansökningar om att söka efter mineraler har legat relativt konstant de senaste åren, liksom anta-
let nya tillstånd till gruvor. Bergsstatens verksamhetsberättelse 2012 och 2013. ”Bearbetningskoncessioner” är 
tillstånd till gruvverksamhet, ”undersökningstillstånd” är ett beslut som ger en sorts ensamrätt att genomföra 
undersökningar i ofta mycket vidsträckta områden. 

 
Antalet ansökningar om förlängning av tillstånd har ökat markant liksom antalet gruvbolag som ansö-
ker. Något som ytterligare tyder på att aktiviteten ökat är att de resurser som investerats i prospekte-

                                                        
24  Se http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1316&grupp=18655 
25  Se www.svt.se/ug/framtidsdrommar-om-jobb-blev-lackande-gifthal 
26  Arne Müller, Smutsiga miljarder, den svenska gruvboomens baksida, 2013. Boken kan beställas på 

www.ordvisor.se. Boken innehåller bra redogörelser för ett tiotal gruvprojekt, analyser av problemen och för-
slag till lösningar. 

27  För att få starta gruvorna måste bolagen också ha tillstånd enligt miljöbalken, vilket ofta är den längre och 
svårare av tillståndsprocesserna. 
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ring ökat kraftigt de senare åren och fortsatt att ligga kvar på en hög nivå. Det tyder på ett stadigt in-
tresse från näringslivet för att öppna nya gruvor. 
Erfarenhetsmässigt är det relativt få undersökningstillstånd som utmynnar i gruvor. Startsträckan är 
lång, och mycket kan hända på vägen som gör att lovande gruvprojekt aldrig blir av. Hur stark gruv-
boomen är och om den kan fortsätta genom konjunkturcyklerna är svårt att veta. 
Den långsiktiga trenden är ett ökat investeringstryck för nya gruvor. En kulmen för konjunkturen nåd-
des vid början av 2011. Sedan dess har metallpriserna på världsmarknaden och värdet på gruvbolagens 
aktier sjunkit.28 Konjunkturen kan vara på väg att mattas av, prospekteringstakten internationellt har 
avtagit rejält och detsamma gäller för Sverige. Antalet ansökningar om undersökningstillstånd var 34 
procent lägre 2013 jämfört med året innan. Det beror förmodligen på fallande priser under 2012-13 
jämfört med toppnoteringarna.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 3: Investeringarna i prospekteringar har ökat kraftigt, men avtagit under 2012 och 2013. SGU Nyheter 14 
maj 2014. 

 
Att konjunkturen har stor betydelse för gruvnäringen står klart. De ökade priserna på metaller är utan 
tvekan den starkaste drivkraften, som gjort att tidigare fyndigheter i Sverige blivit lönsamma att bryta. 
Många av de fyndigheter som blivit aktuella för gruvbrytning har nämligen varit kända under lång tid, 
men har på grund av den låga metallhalten inte varit lönsamma att utvinna tidigare. 
 
 

3. Gruvornas miljöproblem – en översikt 
 
Mineralindustrin för i allmänhet med sig en lång rad miljöproblem. Utvinningen kan medföra svåra 
ingrepp i värdefull natur och allvarliga störningar för grannar. Upplagen av gruvavfall läcker inte säll-
an tungmetaller till omgivningen och försurar vattendrag och sjöar. Gruvdammar kan brista och föra 
med sig höga halter av frätande och hälsofarliga ämnen som kan leda till allvarliga olyckor nedströms. 

                                                        
28  Se Dow Jones General mining index (utvecklingen av aktierna för 1 715 bolag) jämfört med Basic Materials 

index 2009-2013. Se även utvecklingen för metallpriser, till exempel Nonferrous metals under samma period. 
Under 2014 har dock en viss återhämtning skett. 

29  Se SGU:s statistik redovisade i nyhetsbrevet ”Metaller och mineral”, oktober 2013:  
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En alltför lite uppmärksammad del av gruvnäringen är den höga klimatbelastning den innebär på 
grund av energikrävande utvinningsprocesser och långväga transporter.  
Miljöproblemen avtar inte heller nödvändigtvis med att gruvorna stängs ner, läckaget av farliga ämnen 
kan fortgå – och till och med öka – under hundratals år.  
En kraftigt ökad mineralindustri kan därför bidra till att försämra utsikterna för att komma till rätta 
med flera av miljömålen, särskilt Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.30 
 

3.1  Läckage av giftiga ämnen från deponier 
De flesta malmer man bryter idag innehåller mycket små halter av metall, vilket gör att det mesta av 
den sten man bryter ur gruvan blir avfall. Eftersom de fyndigheter som finns kvar efter sekler av gruv-
brytning i landet oftast har mycket låga halter av metaller, kan det röra sig om oerhörda mängder res-
ter. De två gruvor vid Rönnbäcksnäset som bolaget Nickel Mountain söker tillstånd till, beräknas att 
ge upphov till 100 miljoner kubikmeter bergrester som ska deponeras.31 Det motsvarar en kub med 
464 meters sidor, vilket skulle slå Empire State Building i New York i höjd med några meter.  
När regnvattnet sipprar genom gruvavfallet för det ofta med sig föroreningar ut i omgivningen med 
lakvattnet. Avgörande för vilka föroreningar det rör sig om är naturligtvis vilka malmer som brutits. I 
Sverige är det vanligt att man bryter så kallade sulfidmalmer, mineraler som består av metalljoner och 
svavel, till exempel kopparkis, pyrit, zinkblände och blyglans.32 Sulfidmalmer innebär betydligt större 
miljörisker än den andra stora malmtypen vi bryter i Sverige, järnmalmer. När gruvavfall från sul-
fidmalmer utsätts för syre och vatten frigörs med tiden sulfatsvavel, syra och metaller, däribland 
tungmetaller som zink, koppar, bly, kadmium, krom och arsenik 
Brytning av uranhaltiga malmer medför typiskt sett höga risker, eftersom även radioaktiva ämnen kan 
få spridning i de fallen. Uran är även – förutom radioaktiviteten – kemiskt giftigt. Toxiciteten har jäm-
förts med bly. Problematiken liknar den som är känd från sulfidmalmer, men eftersom uran ofta upp-
träder tillsammans med andra radioaktiva ämnen som ofta blir kvar i gruvavfallet, som torium, radium 
och radon, är problemen särskilt allvarliga.33 
Listan över gamla deponier med gruvavfall som behöver saneras är lång. 20 av de värsta gruvorna 
finns uppsatta på Naturvårdsverkets lista över prioriterade efterbehandlingsobjekt. De mest akuta är 
Silvhyttan i Hedemora, Vegerbols gruvor i Grums och Torskbäckens anrikningsverk i Sunne.34 
 

 
 
 
 
 

                                                        
30  http://miljomal.se/sv/Naringslivets-miljoarbete/Naringslivet-och-miljon/Miljofragor-och-miljomal-i-olika-

branscher/Gruvindustrin/ 
31  Miljökonsekvensbeskrivning för bearbetningskoncession Rönnbäcken, 2010 (sid 28).  
32  Länsstyrelsen i Västerbotten – Efterbehandling av sulfidmalmsgruvor, 2012 (sid. 28).  
33  Olof Höglund, Kunskapsläge om miljökonsekvenser av prospektering, utvinning och bearbetning av mineral-

tillgångar av uran, Konsultrapport på uppdrag av Naturvårdsverket, 2010. 
34  Naturvårdsverket, Lägesbeskrivning av arbetet med avhjälpande av föroreningsskador 2012, bilaga 2. 
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Figur 4: Gruvindustrin står för den absoluta merparten av avfallet i Sverige. Källa: Naturvårdsverket, avfall i Sve-
rige 2013. 

 

3.2 Intrång i värdefulla naturområden 
Gruvprojekt medför ofta intrång i värdefulla naturområden. Ovan nämndes att de låga koncentration-
erna av metaller i dagens gruvor leder till att stora mängder berg måste brytas för att det ska bli lön-
samt. Det för också med sig att brytningen oftare än förr sker i öppna dagbrott som tar stora ytor i 
anspråk. Utöver den yta som gruvan och deponierna upptar, kan gruvorna också påverka omgivande 
naturområden starkt genom läckage eller förändring av hydrologin. 
Ett exempel är den ovan nämnda kalkstenstäkten i Ojnareskogen på Norra Gotland som Nordkalk AB 
vill få till stånd. Värdefulla våtmarker nära inpå gruvan skulle påverkas kraftigt av en täkt genom för-
ändring av både ytvatten och grundvatten. Natura 2000-områdena på ömse sidor om täkten kan få 
bestående skador.35 
Ett annat exempel är LKAB:s planer på en järnmalmsgruva i Mertainen mellan Kiruna och Svappa-
vaara, som innebär så stora risker för skador på det skyddade myrområdet Rautas att Naturvårdsverket 
överklagat tillståndsbeslutet. Grundvattensänkningen och dammet från gruvverksamheten kan påverka 
skyddade våtmarkstyper negativt och förändra den känsliga floran, bland annat det sällsynta gräset 
venhavre. Det finns även utter och lodjur i området som kan påverkas.36 
Vilhelmina Mineral AB ansöker för närvarande om bearbetningskoncession för gruvor i Stekenjokk, 
Vilhelmina, i ett område där tidigare Boliden hade gruvverksamhet. I ansökan ingår att man vill öppna 
ett nytt område för brytning, Levimalmen, som till största delen ligger inom Natura 2000-skyddat om-
råde. I området finns ett bestånd av fjällräv, som är en akut hotad art. Området är också klassat som 

                                                        
35  Naturskyddsföreningen lyckades sommaren 2013 tillsammans med bland andra Naturvårdsverket stoppa 

kalkstenstäkten efter att ha överklagat hela vägen till Högsta Domstolen. I maj 2014 gav emellertid mark- 
och miljödomstolen i Nacka tillstånd till täkten efter en ny ansökan från bolaget. Naturskyddsföreningen av-
ser att fortsätta driva målet i domstol. 

36  Mark- och miljööverdomstolens deldom den 3 juli 2013 i mål nr. M 595-12. Naturvårdsverkets yttrande den 
18 mars 2013 ärendenr NV-03510-12. 
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riksintresse för rennäringen. Ansökan fick dock avslag från Bergsstaten, men bolaget har överklagat 
till regeringen.37 
Gruvdriften förstör de områden där de anläggs, och innebär en kraftig negativ påverkan på naturområ-
den runt om. Det är också en vanföreställning att det går att återställa naturvärdena i efterhand annat 
än marginellt, särskilt när det rört sig om växtsamhällen med lång kontinuitet. De nedlagda gruvmiljö-
erna kan dock bli livsmiljöer för andra arter – men då rör det sig i allmänhet om andra biotoper än de 
som fanns tidigare, med betydligt fattigare artsammansättning. 

 

3.3 Klimatpåverkan 
Mineralindustrin orsakar stora utsläpp av växthusgaser, vilket beror på de stora mängder energi som 
går åt vid brytningen av malm och de processer som behövs för att anrika och processa malmen till 
färdig produkt. Mineralindustrin är den utan jämförelse största källan till utsläpp av växthusgaser från 
industrin, om man räknar med hela kedjan från gruva till färdiga metallprodukter. 
Om man räknar med både gruvverksamheten och stål- och metallverken står branschen för nästan 11 
procent av de svenska utsläppen av koldioxid:38 

• Mineralutvinning: 733 385 ton koldioxid (1,17 procent av Sveriges totala utsläpp 2010). 
• Stål- och metallverk: 5 945 761 ton (9,56 procent av Sveriges totala utsläpp 2010).39 

Branschens höga energiförbrukning innebär att varje ny större gruva kommer att medföra utsläpp av 
växthusgaser som kommer att påverka Sveriges klimatpåverkan märkbart. Rönnbäcksgruvan i Storu-
mans kommun i Västerbotten beräknas till exempel behöva 800 gigawattimmar el per år.40 Det mots-
varar en höjning med 0,6 procent av Sveriges totala elförbrukning 2011.41  
Frågan är hur stort utsläpp av växthusgaser som skulle bli resultatet av den tredubbling av svensk pro-
duktion som ställts i utsikt av handelsminister Ewa Björling och branschorganisationen SveMin.42 
I Sveriges nationalrapport om klimatförändringar räknar regeringen – trots de uttalade förväntningarna 
på expansion inom den svenska gruvnäringen – endast med en ökning av förädlingsvärdet på cirka 43 
procent fram till 2030.43 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
37  Kompletterad MKB till ansökan, Vilhelmina Mineral AB, 2013. I februari 2014 avslog dock Bergsstaten 

ansökan med hänvisning till rennäringen (beslut 19 februari 2014 i ärende nr BS 22-906-2011 och BS 22-
907-2011). Bolaget har enligt Västerbottennytt överklagat till regeringen. 

38  Det bör noteras att utsläppssiffrorna inte är fullständiga, utsläppen från transporterna till och från gruvor och 
metallverk är till exempel inte inräknade.  

39  SCB, Miljöräkenskaper, Utsläpp till luft 2008-2010 SNI2007, ton koldioxid per bransch.  
40  IGE Nordic, Miljökonsekvensbeskrivning för bearbetningskoncession Rönnbäcken 
  MKB, sid. 36. 
41  Räknat på 129 246 GWh svensk total användning av elenergi på 2011, enligt SCB:s Statistisk årsbok 2013, 

tabell 7.10, sid 155. 
42  Ewa Björling, december 2012: www.regeringen.se/sb/d/3213/a/205541 samt SveMin, Gruvbranschen – en 

tillväxtmotor för Sverige, september 2012 (sid 5).  
43  Miljödepartementet, Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar, Ds 2014:11, bilaga 5 sidan 163. 
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Figur 5: Industrins utsläpp av växthusgaser räknat som koldioxidekvivalenter 1990-2011. Miljoner ton. Det är den 
övre (ljusgröna) kurvan som omfattar   gruvverksamhet och metallproduktion. Den näst högsta kurvan (mörkt 
blålila) avser produktion av kalk, cement och asfalt m.m. Lägg märke till att utsläppen från mineralindustrin legat 
ungefär still sedan 1990, förutom en brant svacka under lågkonjunkturen 2009. Källa: Naturvårdsverkets rapport 
till klimatkonventionen 2013. I grafen ingår inte koldioxid från industrins energianvändning, utan utsläpp från indu-
striprocesser.44 

 

3.4 Lokalbefolkningen utsätts för svåra störningar 
Påfrestningarna för de som bor i ett område nära gruvverksamheten kan av naturliga skäl vara mycket 
stora. Ljudutvecklingen från regelbundna explosioner och bergkrossar är betydande, och luftförore-
ningar och den spridning av damm som gruvverksamheten för med sig kan vara klart störande. 
Grundvatten, vattendrag och sjöar påverkas. Landskapsbilden förändras ibland inom milsvida områ-
den när dagbrott och täkter skapar djupa schakt i berggrunden.  
Oftast förläggs gruvor och industri långt bort från stora befolkningscentra, men inte alltid. Runt 
LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget finns bostäder sedan länge, som kommit på undantag när 
gruvornas utvidgning orsakat spänningar och sättningar i marken. Enligt Villaägarnas riksförbund 
störs många idag av vibrationer och damm. LKAB:s planerade utvidgning av gruvorna kommer enligt 
förbundet medföra att 15 000 boende kommer att behöva flytta. ”De tvångsflyttade tvingas till investe-
ringar och högre boendekostnader som innebär helt orimliga konsekvenser”, skriver förbundet i ett 
inspel till regeringen med anledning av mineralstrategin.45 
Det är också lätt att glömma bort att även människor relativt långt bort från gruvorna kan påverkas 
starkt av de omfattande transporterna av malm på järnväg och lastbil. Boende nedströms gruvor får 
också leva med risken för brott i dammvallar. 
 

3.5 Dammsäkerhet 
Gruvindustrins dammar byggs för att deponera avfall, så kallat anrikningssand. I Sverige finns ett tju-
gotal gruvdammar som är i drift. I anslutning till gruvor finns även klarningsmagasin, där föroreningar 

                                                        
44  Naturvårdsverket, National Inventory Report, Sweden 2013, sid. 86. 
45  Villaägarnas riksförbund, Inspel till ny mineralstrategi, 13 december 2012, 

http://www.villaagarna.se/Global/Dokument/Remissyttranden/2012/Mineralstrategi.pdf. 
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i lakvattnet ska sedimentera innan det släpps vidare. De senare åren har vi sett varnande exempel i 
utlandet på vad som kan inträffa när gruvdammar brister: 

• I november 2012 upptäcktes en läcka vid Talvivaara-gruvan i östra Finland. Över 200 000 ku-
bikmeter förorenat vatten rann ut i sjöar och vattendrag, och innehöll bland annat sulfat, nickel 
och uran. En omfattande fiskdöd och uppmätta föroreningar långt nedströms blev resultatet.46  

• I oktober 2010 läckte 600 000-700 000 kubikmeter starkt frätande slam igenom en damman-
läggning vid ett aluminiumverk i Kolontár i Ungern. 109 personer blev inlagda på sjukhus med 
kemiska brännskador.47  

Den största dammolyckan i svensk historia inträffade sommaren år 2000 vid Bolidens gruva i Aitik, 
Gällivare, då 1,6 miljoner kubikmeter kopparförorenat vatten forsade ut, men stoppades av att klar-
ningsmagasinet nedströms dammen höll. Riksrevisionen konstaterade flera år senare att ”hade maga-
sinet inte klarat påfrestningarna hade följderna blivit omfattande för miljön”.48 Två teorier om vad som 
hänt framkom vid länsstyrelsens utredning. Enligt den första teorin orsakades haveriet av erosionsska-
dor på en betongkulvert som förbinder två reningsdammar. Den andra teorin är att det fanns brister i 
själva dammkroppen eller dess grundläggning. Länsstyrelsen konstaterade att ”om klarningsmagasi-
nets damm också hade brustit hade det kunna orsaka omfattande skador på liv, egendom och miljö”.49 
Det finns cirka femton gruvdammar som är över 15 meters höjd. Dammanläggningar klassificeras 
efter ”konsekvensklass”. Det finns 70 dammar i Sverige som har den högsta konsekvensklassen, varav 
6 är gruvdammar.50 
Enligt en ambitiös examensuppsats har 60 händelser av olika svårighetsgrad inträffat i svenska gruv-
dammar vid sammanlagt 12 olika gruvanläggningar mellan 1944 och 2005. Det rör sig om ytterst få 
händelser vid de högst konsekvensklassade dammarna, de allra flesta av de katalogiserade händelserna 
kunde hänföras till klass B. Enligt uppsatsen har ”den största andelen av händelserna har inträffat vid 
dammar uppbyggda av jord- och stenfyllnadsmaterial (drygt 50 procent)”.51 
 

3.6 Sveriges eventuella ansvar att bryta mineraler  
Gruvindustrins företrädare och regeringen brukar framhålla att det behövs metaller, och att det är 
bättre att utvinna dessa under miljömässigt acceptabla förhållanden i Sverige än under bedrövliga i 
tredje världen. 
Mot det kan man invända att det inte finns något som säger att miljöförhållandena i till exempel 
Kongo, Kenya eller Sydafrika skulle förbättras bara för att Sverige ökar sin produktion. Om man vill 
förbättra miljön och arbetsförhållandena i andra länder är nog andra metoder bättre, som internationell 
samverkan i miljöfrågor, utvecklingsbistånd, att stödja lokala miljöorganisationer och se till att 
svenska bolag sköter sig utomlands.  
Vissa mineraler har dessutom inte någon större nytta i sig för samhället, utan används mest som pryd-
nadsföremål eller som investering – framförallt guld. Guld bryts idag redan vid tre gruvor i Sverige 
och nyttan med de tolv ytterligare guldgruvor som är aktuella i Sverige enligt SGU måste ifrågasät-
tas.52 Särskilt med tanke på att de mineraliseringar som förekommer i Sverige har så låga koncentrat-
ioner att oerhörda mängder bergmaterial måste brytas för att utvinna ytterst små mängder, till priset av 
relativt sett höga koldioxidutsläpp och stora ytor som måste tas i anspråk för deponier. 
                                                        
46  Talvivaara Annual Report 2012. 
47  Ungerska regeringens officiella webbsida om katastrofen, http://redsludge.bm.hu. 
48  Riksrevisionen, Säkerheten vid vattenkraftsdammar, RiR 2007:9, sid. 11 
49  Länsstyrelsen i Norrbotten, Klimatförändringar i Norrbottens kommuner, Gällivare. Rapport nr 4/2013, sid 

22. 
50  SOU 2012:46, Dammsäkerhet, tydliga regler och effektiv tillsyn, sid. 78 
51  Examensuppsats, Dammsäkerhetsutvärdering samt utformning av dammregister och felrapporteringssystem 

för svenska gruvdammar, Nils Isaksson och Helena Lundström, Uppsala Universitet, Institutionen för geove-
tenskaper, 2005. 

52  SGU, Aktuella gruv- och prospekteringsprojekt, februari 2013. 
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Därmed inte sagt att nya gruvor inte behövs. Även om vi skulle öka återvinningen av metaller kraftigt, 
kommer det att behövas ny råvara och det vore knappast helt moraliskt försvarbart att importera allt 
som behövs från områden där människor och natur far illa. Därför är det så viktigt att miljökraven på 
gruvorna i Sverige moderniseras. 
 
 

4. Politiska initiativ för att gynna mineralindustrin 
 
Det finns för närvarande en samstämmighet bland vissa riksdagspartier att mineralindustrin är så vik-
tig att det är värt att satsa miljardbelopp av statsbudgeten på infrastruktur och annat för att underlätta 
för näringen.53  
Detta trots att mineralindustrin redan har synnerligen förmånliga villkor jämfört med många näringar. 
Den viktigaste av dessa förmåner är att gruvbolagen kan inhämta tillstånd att prospektera och starta 
gruvor på annans mark utan medgivande från markägaren. Bergsstaten ger tillstånd i princip till alla 
som ansöker om att få starta en gruva.54 Gruvorna anses dessutom så viktiga att myndigheterna ofta 
tillåter stora utsläpp av tungmetaller och andra föroreningar långt utöver vad som skulle tolereras av 
andra näringar. 
 
Det finns flera orsaker till det politiska stödet, som avspeglas i politiska dokument från regeringen och 
socialdemokraterna.55 Framförallt anses gruvindustrin kunna ge arbetstillfällen i områden utanför stor-
städerna. Även självförsörjningsaspekten är en viktig bevekelsegrund. Exporten av mineraler och me-
taller är dessutom viktig för Sverige, som är ett litet och exportberoende land. 
Det finns ytterligare en viktig faktor, nämligen en utbredd politisk rädsla för att ekonomiska utveckl-
ingen ska hämmas på grund av brist på så kallade ”kritiska metaller”. Nedan förklaras vad som menas 
med det. 
 

4.1 Kritiska metaller 
Under 2002-2008 ökade efterfrågan på råmaterial kraftigt i spåren av en global högkonjunktur. Under 
konjunkturens slutår blev efterfrågan på vissa metaller så hög att världsmarknadspriserna steg kraftigt. 
Högkonjunkturen sammanföll med en stark tillväxt i ett antal tillväxtekonomier, särskilt Kina, som 
under dessa år allt mer kom att införa handelshinder för att skydda tillgången till viktiga råvaror, för 
att på så sätt gynna sin egen industri. Problemet var – och är – att särskilt Kina producerar en mycket 
stor andel av så kallade strategiska eller kritiska metaller, och att OECD-ländernas framtida högtek-
nologiska utveckling på sätt och vis är beroende av om tillväxtekonomierna låter dessa metaller expor-
teras.  
Den tilltagande protektionismen i dessa länder ledde i sin tur till att bland annat USA och Japan bör-
jade agera för att säkerställa tillgången på råvaror som upplevdes som viktiga för tillväxten och som 
man hade begränsad tillgång till själv, bland annat genom att börja hamstra mer ovanliga metaller och 
på diplomatisk väg agera för att säkra handel med gruvnationer. Man driver även juridiska processer 
                                                        
53  Regeringens mineralstrategi: ”Regeringen har därför föreslagit en satsning på gruvrelaterad infrastruktur på 

3,5 miljarder kronor” (sidan 35). 
54  Smutsiga miljarder, den svenska gruvboomens baksida, Arne Müller Ord & Visor förlag 2013. Sedan år 2000 

har myndigheten meddelat bearbetningskoncession i 115 fall. Ingen ansökan har avslagits (uppgift från 
Bergsstaten, sid 59).  

55  Se till exempel regeringens mineralstrategi från 2013 och rapporten ”Strategisk samverkan för svensk gruv-
näring” som tagits fram på uppdrag av Socialdemokraternas partistyrelse 2012: 
www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/2012/Gruvrapport.pdf 
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inom WTO mot bland annat Kina.56 Handeln med mineraler och metaller är alltså föremål för konflik-
ter på en global nivå. 
Ett återkommande exempel är de så kallade sällsynta jordartsmetallerna57, som används till högeffek-
tiva permanenta magneter i vindturbiner och elektriska fordon; katalytisk rening för bilar; kretskort, 
optiska fiberkablar och högtemperatursupraledare. EU är beroende av import av jordartsmetaller, och 
Kina stod 2009 för 97 procent av världsproduktionen. Samtidigt anses möjligheterna till att använda 
andra metaller eller återvinning inte vara kommersiellt möjliga, enligt en rapport från EU-
kommissionen.58 

I svensk debatt förs det ofta fram att man måste underlätta för gruvnäringen för att säkerställa till-
gången till jordartsmetaller för miljövänlig teknik, som vindkraft, lågenergilampor, solceller, katalysa-
torer, och hybridbilar. Detta har bland annat tagits upp av näringsminister Anni Lööf i en debattartikel 
i Dagens Nyheter, där ministern uttalar att ”[u]tan sällsynta jordartsmetaller skulle det till exempel bli 
stopp för ny vindkraft, solceller och hybridbilar”. Vad som inte framgår av debattartikeln, är att bara 
två av de 88 gruvprojekt som idag är aktuella i Sverige är inriktade mot att bryta jordartsmetaller.59 
Den längst framskridna av dessa två projekt, Tasman Metals planerade gruva i Norra kärr, har mycket 
riktigt fyndigheter av jordartsmetallerna yttrium och neodym.60 Neodym och yttrium behövs till mag-
neter i vindkraftverk. Enligt en nyutkommen rapport av Ecofys finansierad av WWF International, 
behövs emellertid den aktuella typen av magneter i stort sett endast för havsbaserade anläggningar, där 
det ställs högre krav på prestanda. Rapportens slutsats är att det är osannolikt att det skulle uppstå en 
situation där tillgången på neodym och yttrium skulle bli en flaskhals för vindkraftsutbyggnaden, ef-
tersom åtgången är en bråkdel av den årliga produktionen. Slutsatsen gäller även i ett scenario där över 
15 procent av världens elförsörjning skulle komma från just havsbaserad vindkraft år 2050. 
I debatten förekommer det att man hänvisar till en lång rad metaller som skulle vara kritiska för över-
gången till ett miljöanpassat samhälle. I rapporten från WWF International finner man att behovet av 
kritiska metaller för de flesta miljötekniska ändamål är kraftigt överdrivet, även om man utgår från en 
100-procentig övergång till förnybara energikällor. I många fall finns det alternativ och fullt tillräck-
liga reserver för framtiden. Möjligen kan behovet av kobolt och litium till katalysatorer samt till hög-
presterande batterier till el- och hybridbilar innebära flaskhalsar för produktionen i framtiden, räknat 
med ett scenario med 3,3 miljarder elbilar.61 WWF framhåller dock att ökade priser på dessa metaller 
förmodligen kommer att leda till ökad återvinning.62   
 

4.2 Den svenska mineralstrategin 
För att följa upp ett ökat intresse från utländska bolag och påstötningar från industrin lanserade den 
svenska regeringen en mineralstrategi våren 2013, som avser att ”ta ett samlat grepp för att skapa 
gynnsamma förutsättningar, peka på möjligheter och identifiera utmaningar så att gruv- och mineral-
näringen kan växa på ett hållbart sätt i takt med de möjligheter som dagens starka internationella efter-
                                                        
56  Se till exempel WTO dispute settlement case DS431, DS432 och DS433, Measures Related to the Exporta-

tion of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, 13 mars 2013. 
57  Till de sällsynta jordartsmetallerna (rare earth metals) räknas yttrium, skandium och de så kallade lantanider-

na (lantan, cerium, praseodym, neodym, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, 
holmium, erbium, tulium, ytterbium och lutetium). 

58  EU-kommissionen: Tackling the Challenges in Commodity Markets and on Raw Materials, COM(2011) 25 
final, 2 februari 201l (sid. 12). 

59  SGUs lista över aktuella gruvprojekt, februari 2013: www.sgu.se/dokument/malm-och-mineral/aktuella-
gruv-och-prospekteringsprojekt.pdf. I Tasman Metals projekt i Norra Kärr och Olserum ingår brytning av 
jordartsmetaller (REE – Rare Earth Metals). 

60  Tasman Metals, Amended and Restated Preliminary Economic Assessment N1 43-101 Technical Report for 
the Norra Kärr (REE-Y-Zr) Deposit Gränna, Sweden, 9 July 2013. 

61  Tre koboltfyndigheter kan vara aktuella för brytning enligt SGU:s lista över aktuella gruvprojekt från febru-
ari 2013. 

62  WWF International & Ecofys, Critical materials for the transistion to a 100% sustainable energy future, Jan-
uary 2014.  
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frågan på metall och mineral ger”. Sverige ska förstärka sin position som EU:s ledande gruvnation. En 
nationell samordnare har tillsats av regeringen. 
Mineralstrategin innehåller förslag på bland annat inrättandet av ett nationellt mineralforum, nya järn-
vägsförbindelser till gruvområden och uttalanden om en effektivare lagstiftning. Det står emellertid 
klart att besluten i strategin är avhängiga de normala beslutsvägarna. 
Fem ”strategiska områden” pekas ut som särskilt viktiga för att nå visionen. I dessa ingår en lång rad 
åtgärder, varav några nämns nedan: 
1. En gruv- och mineralnäring i samklang med miljö, kultur och andra näringar: Inom detta område 

nämns bland annat uppdrag till SGU om att kartlägga potentialen för ökad återvinning av metaller. 
Länsstyrelsen i Norrbotten ska ta fram en vägledning för samråd och kommunikation mellan ren- 
och gruvnäringen.  

2. Dialog och samverkan som främjar innovation och tillväxt: Ett nationellt mineralforum ska inrät-
tas, och ledas av näringsministern för att följa upp mineralstrategin. Företag, myndigheter och in-
tresseorganisationer ska delta. Tillväxtverket ska ta fram och driva ett nationellt program för stöd 
vid planering av stora investeringar från näringslivet, samt ta fram en handbok för kommuner som 
står inför stora gruvetableringar tillsammans med Naturvårdsverket.  

3. Ramvillkor och infrastruktur för konkurrenskraft och tillväxt: miljöprövningen ska bli effektivare 
och ta kortare tid, men några nya åtgärder nämns egentligen inte utom att regeringen tänker arbeta 
för förenklade regler om miljökonsekvensbeskrivning parallellt med förhandlingarna i EU om ett 
nytt direktiv på området. Här nämner man också omfattande nyinvesteringar (som redan föreslagits 
av regeringen) i infrastruktur, bland annat ökad kapacitet på Malmbanan, järnväg mellan Pajala och 
Svappavaara och eventuella satsningar i Bergslagen. Myndigheten Tillväxtanalys ska jämföra 
svenska tillståndsprocesser på gruvområdet med utländska.  

4. En innovativ gruv- och mineralnäring med en excellent kunskapsbas: SGU ska starta ett projekt om 
geologins roll i samhället. 

5. En internationellt välkänd, aktiv och attraktiv mineralnäring: Business Sweden ska utreda en 
webbportal som synliggör gruvprojekt för utländska intressenter. SIDA och SGU ska gemensamt 
lämna förslag på hur Sverige och svenska företag kan bidra till utvecklingen av en hållbar gruvin-
dustri i utvecklingsländer. 

 
 

4.3 EU:s råvaruinitiativ 
2008 lanserade EU sitt råvaruinitiativ63 för att säkra tillgången på råvaror, med ett fokus på att få bort 
handelshinder hos länder utanför EU – men också främja återvinningen inom gemenskapen. Råvaru-
initiativet har kommit att fokusera på 14 kritiska råvaror (critical raw materials), som har det gemen-
samt att tillgången är osäker och att brist skulle kunna få svåra konsekvenser för unionens ekonomiska 
utveckling.64 

Bland problemen nämns särskilt att flera nya tillväxtekonomier som Kina, Ryssland, Ukraina, Argen-
tina, Sydafrika och Indien har infört exportrestriktioner för att gynna sina egna industrier. Man nämner 

                                                        
63  EU-kommissionen: Råvaruinitiativet – att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i 

Europa, KOM(2008) 699 slutlig, 4 november 2011. Rådet antog strategin den 10 mars 2011 och Parlamentet 
den 13 september 2011. 

64  I en rapport från 2010 identifierade EU:s Raw Materials Supply Group 14 råmaterial man ansåg ”kritiska” 
för unionen.64 Ett material ansågs ”kritisk” när risken för bristsituationer och en negativ inverkan på ekono-
min är högre än för andra: Antimon, beryllium, kobolt, flusspat, gallium, germanium, grafit, indium, magne-
sium, niob och tantal, platinagruppens metaller, sällsynta jordartsmetaller samt volfram. I bedömningen om 
vilka som anses som kritiska har man även bedömt möjligheterna att ersätta metallerna med andra m.m. EU-
kommissionen (DG Näringsliv): Raw materials for the EU, Report of the Ad-hoc Working Group on defining 
critical raw materials, juli 2010. 
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vidare att återvinningen av metaller fungerar dåligt i vissa medlemsländer och att den illegala exporten 
av skrot innebär problem för försörjningen med metaller. 
För att komma till rätta med problemen ställer kommissionen upp tre pelare som ska utgöra basen för 
strategin: 
• Säkerställande av råvarutillgången för internationella marknader. Här ingår diplomatiska åtgärder 

och att prioritera frihandel i EU:s utrikespolitik, men också att hjälpa partnerländer med att stärka 
mänskliga rättigheter och bekämpa barnarbete i den växande småskaliga metallutvinningen. 

• Att främja hållbar försörjning med råvaror från europeiska källor. I detta ingår att ta bort hinder 
för gruvverksamhet inom EU. Här nämns särskilt påskynda tillståndsprocesser för prospektering 
och utvinning. Man tog också initiativ till de riktlinjer som kommissionen senare gav ut för gruv-
brytning i Natura 2000-områden. 

• Minskning av EU:s förbrukning av primära råvaror. En inte obetydlig del av strategin handlar om 
att öka resurseffektiviteten inom EU, för att minska sårbarheten och förbättra miljön. Här pekar 
man på att mycket metaller, bland annat i form av skrot förs ut ur unionen i strid med EU:s regler, 
och att det resulterar i att en stor andel metaller som borde komma EU:s industri till del förs ut ur 
gemenskapen med miljöproblem som följd. Bland åtgärderna understryker kommissionen vikten av 
det så kallade pionjärmarknadsinitiativet för återvinning. 

I den senaste uppföljningen av råvaruinitiativet från juni 2013 nämns särskilt att EU nu väckt talan 
mot Kina inom WTO, att man tagit fram riktlinjer för gruvor i Natura 2000-områden och inrättat ett 
särskilt nätverk för experter om jordartsmetaller, ERECON.65 Kommissionen överväger också lagstift-
ning för att komma tillrätta med den olagliga fartygstrafiken med metallskrot.66 

 

4.4 European Innovation Partnership (EIP) 
I oktober 2012 antog rådet European Innovation Partnership on Raw Materials (EIP), som syftar till 
att trygga försörjningen av råvaror till unionen, hitta ersättningsmaterial och förbättra återvinningen av 
metallskrot.67 Den 25 september 2013 antog EIP:s styrgrupp (miljöminister Lena Ek är en av ledamö-
terna) en Strategic Implementation Plan, som innebär ytterligare förstärkning av råmaterialstrategins 
mål, bland annat en måttstock (benchmark) på medlemsländernas mineralpolitik, satsningar för att 
göra kommissionens guide till mineralbrytning i Natura 2000-områden bättre känd, samt introduktion-
en av ”mineralfyndigheter av allmän betydelse”. I planen ingår också förslag om förbud mot depone-
ring och förbränning för vissa avfallsslag, bland annat papper, trä, glas och metaller.68 

 
 

5. Regelverkets utformning och brister 
 
Det råder alltså inte någon brist på initiativ för att underlätta för gruvindustrin, trots att det svenska 
regelverket och politiken anses vara en av världens mest industrivänliga när det gäller gruvor. I detta 
avsnitt ges en överblick över lagstiftningen och bristerna ur miljösynpunkt. 
                                                        
65  I mars 2014 offentliggjorde WTO:s konfliktlösningsmekanism avgörandet i konflikten om handelsbegräns-

ningar av jordartsmetaller mellan Kina och USA, EU och Japan. Kina förlorade de avgörande frågorna, men 
meddelade att man avsåg att överklaga i april 2014 (WTO summary of the dispute, 9 May 2014).  

66  EU-kommissionen, Report (…) On the implementation of the Raw Materials Initiative, COM(2013)442, 24 
June 2013. 

67  EU-kommissionen, Att trygga råvaruförsörjningen för Europas framtida välstånd, förslag till ett europeiskt 
innovationspartnerskap om råvaror, COM(2012) 82 final. 

68  Strategic Implementation Plan for the European Innovation Partnership on Raw Materials, Final version 
18/09/2013.  
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Ett gruvbolag eller en privatperson som vill börja leta efter mineraler och så småningom starta en 
gruva, kommer att få sin verksamhet prövad av två fristående rättsliga processer: prövningen enligt 
minerallagen respektive miljöbalken. Dessutom behövs bygglov enligt plan- och bygglagen. I det här 
avsnittet beskrivs minerallagen och hur prövningen enligt denna lag går till och något om hur den för-
håller sig till de andra lagarna. 
 

5.1 Prövningen enligt minerallagen och miljöbalken 
Minerallagen är en sektorslag av gammalt snitt som ger en exploatör långtgående rättigheter att tillgo-
dogöra sig naturresurser i form av några särskilda typer av bergarter och mineraler. Tillstånd både till 
prospektering (”undersökningstillstånd”) och gruvdrift (”bearbetningskoncession”) kan ges mot mar-
kägarens vilja mot en ytterst låg ersättning. Gruvbolagen har rätt att dra nödvändig väg över annans 
mark för att komma fram till områdena som ska undersökas. 
För att kunna dra nytta av minerallagens fördelar måste gruvbolagen ansöka om tillstånd. Ansökningar 
enligt minerallagen prövas av Bergsstaten, en liten myndighet med huvudkontor i Luleå med 11 per-
soner anställda. Bergsstaten leds av Bergmästaren, som utses av regeringen.69 
De fördelaktiga reglerna gäller inte alla bergmaterial. Minerallagen omfattar bara ett sextiotal minera-
ler och bergarter, så kallade ”koncessionsmineral”; till exempel järn, guld, uran, alunskiffer och olja. 
Kalksten och andra bergarter och mineraler som faller utanför definitionen brukar kallas för ”mark-
ägarmineraler”, eftersom gruvbolagen inte kan tilltvinga sig rätten att bryta dem mot markägarens 
vilja. Markägarmineralerna regleras istället av täktbestämmelserna i miljöbalken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: En överblick över de tillstånd som behöver inhämtas inför starten av en gruva enligt minerallagen, miljöbalken och plan- och 
bygglagen. Källa: SGU, Vägledning för prövning av gruvverksamhet, 2013. 

 

                                                        
69  Bergsstatens årsredovisning 2012. 



	  
 

 21 

Undersökningstillstånd 
Den som vill prospektera kan ansöka om undersökningstillstånd för att få leta efter mineraler på and-
ras mark. Tillståndet ger en ensamrätt att prospektera under tre års tid inom ett avgränsat område, men 
bolagen får i regel förlängd tid upp till sammanlagt 15 år. Det rör sig i genomsnitt om områden på 
drygt 15 kvadratkilometer, men ibland flera gånger större yta.70 Bergsstaten gör en summarisk lämp-
lighetsprövning av ansökaren71. Om denne ”uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt” att få till 
stånd en seriös undersökning, ska Bergsstaten inte ge tillstånd. Detsamma gäller om ansökande tidi-
gare visat sig olämplig. 
Undersökningsarbete får inte ske inom en nationalpark. Detsamma gäller om Naturvårdsverket lämnat 
förslag till regeringen om att göra området till nationalpark. Naturreservat innebär också ett stopp för 
gruvor, såvida reservatsföreskrifterna innebär ett hinder. Naturreservat, liksom Natura 2000, biotop-
skydd, strandskydd och fågelskyddsområde innebär alltså inte något absolut hinder för undersöknings-
tillstånd, men intrång i det skyddade området kan innebära att tillstånd eller dispens måste sökas enligt 
miljöbalken.  
I minerallagen anges vissa skyddsavstånd, till exempel 200 meter till bostäder, kyrkor, skolor, vårdan-
stalter och hotell. Undersökningsarbete närmare än dessa avstånd kräver medgivande av länsstyrelsen 
eller bergmästaren. 
Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd kan inte överklagas av miljöorganisationer, bara av 
berörda sakägare (huvudsakligen markägare och grannar).  
Inför undersökningsarbete ska gruvbolaget upprätta en arbetsplan. Om markägarna är missnöjda kan 
de begära att planen prövas av bergmästaren.  
 
Tillstånd till provbrytning 
När ett gruvbolag funnit en fyndighet som man tror kan vara brytvärd, söker de ibland tillstånd om 
provbrytning. Bolagen behöver ofta ett provbrott för att undersöka malmens halt och hur den lämpar 
sig för anrikning. Dessa uppgifter behövs bland annat också för den så kallade malmbevisningen om 
bolaget senare går vidare och ansöker om bearbetningskoncession. Undersökningstillståndet ger vis-
serligen rätt till provbrytning, men det behövs även ett tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsde-
legation enligt miljöbalkens 9 kap. Beslut om tillstånd till provbrytning enligt miljöbalken kan över-
klagas av sakägare och miljöorganisationer. 
 
Bearbetningskoncession – tillstånd till gruvbrytning 
En mindre del av alla undersökningstillstånd utmynnar i fullskaleprojekt. För att genomföra gruvbryt-
ning behövs en bearbetningskoncession. Även bearbetningskoncession kan beslutas mot markägarens 
vilja. Markägaren har emellertid rätt att få ut viss ersättning ur den så kallade mineralavgiften, närmare 
bestämt två tredjedelar av de 2 promille av det beräknade värdet av den upptagna malmen. Resten 
tillfaller staten. 
Bearbetningskoncessionen omfattar ett bestämt område kring själva fyndigheten, där exploatören i 
princip får ensamrätt på brytning av malm. Koncessionen gäller normalt i 25 år, men kan förlängas 
med tio år i sänder.  
När en ansökan om bearbetningskoncession prövas ska Bergsstaten ta ställning till gruvbolagets så 
kallade mineralbevisning. Bolaget måste visa att det rör sig om en ”fyndighet som sannolikt kan till-
godogöras ekonomiskt”. Man måste alltså visa att förekomsten av malmen är tillräckligt stor och hal-
terna av mineralerna tillräckligt höga för att det ska gå att uppnå lönsamhet.  
Mineralbevisningen är det centrala momentet i prövningen, men några av miljöbalkens regler ska till-
lämpas. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram och bestämmelserna om riksintressen i miljöbal-

                                                        
70  Beräknat utifrån areal och antal undersökningstillstånd angivna i Bergsstaten, Bergverksstatistik 2012 
71  I genomsnitt lades 19 timmar på ansökan om undersökningstillstånd. Bergsstatens årsredovisning 2012, sid. 
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kens tredje och fjärde kapitel ska tillämpas. Däremot tillämpas inte de allmänna hänsynsreglerna eller 
miljökvalitetsnormerna för luft och vatten i miljöbalken. 
Prövningen av miljöbalkens riksintressen är värd att nämna särskilt, eftersom lagstiftaren infört en rad 
lättnader för mineralindustrin.  
Enligt miljöbalkens tredje kapitel ska sektorsmyndigheterna peka ut områden som är särskilt viktiga 
att spara för olika ändamål. Naturvårdsverket har pekat ut områden i hela Sverige som är riksintresse 
för naturvård och friluftsliv, och SGU har pekat ut områden som är riksintresse för bergmaterialindu-
strin.72 När dessa områden överlappar, ska företräde ges för det intresse som bäst ”främjar långsiktig 
hushållning”. I fjärde kapitlet finns dessutom hushållningsbestämmelser som avser att skydda bland 
annat värdefulla kust- och fjällområden och nationalälvarna. Dessa har emellertid ett svagare skydd 
enligt en uttrycklig undantagsbestämmelse i miljöbalken, som säger att mineralutvinning som är av 
riksintresse inte ska hindras om det föreligger särskilda skäl. Det kan röra sig om sysselsättning och 
näringspolitiska skäl.73 
En annan viktig särreglering i minerallagen som skiljer sig från andra sektorslagar är att prövningen av 
riksintressena ska göras helt inom ramen för prövningen av bearbetningskoncessionen. Det är alltså 
inte tillåtet för mark- och miljödomstolen att pröva riksintressena i den senare miljöbalksprövningen.  
Rent praktiskt går prövningen av riksintressena till så att Bergsstaten skickar ansökan till länsstyrelsen 
på remiss, som bedömer frågan om gruvprojektet kan tillåtas enligt reglerna om riksintressen i balken.  
Beslut om bearbetningskoncession kan överklagas av sakägare och miljöorganisationer. 
Det kan avslutningsvis vara bra att veta att beslut om bearbetningskoncession inte får strida mot be-
stämmelserna i en detaljplan, vilket gör att kommunerna har inflytande när det gäller gruvverksamhet 
som ligger i omedelbar anslutning till tätorter.  
 
Miljöbalkstillstånd 
Slutligen behöver gruvbolaget ansöka om tillstånd enligt miljöbalken, vilket oftast är den mest omfat-
tande processen. I prövningen enligt miljöbalken kommer ofta frågor om artskydd, transporter och 
störningar för boende i området upp, liksom frågor om försiktighetsåtgärder för att förhindra att för-
oreningarna når vattensystemet. Miljökonsekvensbeskrivningen är en central del av processen, där 
bolaget måste visa upp fakta om påverkan på natur och miljö. En alltför dålig miljökonsekvensbe-
skrivning kan vara ett tillräckligt skäl för att bolaget inte ska få tillstånd – men ofta får bolagen flera 
chanser att komplettera bristerna i underlagen. Slutligen skriver domstolarna in ett antal villkor som 
ska gälla för verksamheten, vilket kan röra allt från vilka tider på dygnet sprängningar får ske till hur 
mycket pengar som ska avsättas för framtida uppstädning av området. 
Miljöbalkstillstånd kan liksom bearbetningskoncessioner överklagas av sakägare och miljöorganisat-
ioner. 
 

5.2 Brister i reglerna 
Regelverket har redan varit föremål för reformer som syftat till att göra det enklare och billigare att 
starta gruvor. 1993 införde den moderatledda regeringen åtgärder för att öka gruvproduktionen genom 
att avskaffa det så kallade kronoandelssystemet, som innan dess innebar att staten automatiskt gick in 
som en sorts hälftenägare i gruvprojekt. Samtidigt underlättade man för utländska bolag att bedriva 
gruvor i Sverige genom att ta bort kravet på en svensk gruvföreståndare.74  

                                                        
72  Hushållningsförordningen 2 § 
73  Miljöbalken 4 kap. 1 § sista stycket, som hänvisar till 3 kap. 7 § andra stycket. Se även miljöbalkskommenta-

ren och Prop. 1985/86:3 s. 93. 
74  Prop. 1992/93:238 om ändringar i minerallagen m.m., sid 10. I propositionen förbjöds prospektering i nat-

ionalparker och naturreservat. Kronoandelssystemet var ett äldre system som innebar att staten förbehöll sig 
hälften av ägandet i en bearbetningskoncession. Gruvbolaget var tvunget att betala en arrendeavgift varje år, 
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Initiativ för att miljöanpassa branschen har däremot varit en bristvara, trots att det finns ett klart be-
hov. De allvarligaste bristerna i det svenska regelverket är följande: 

• Gruvverksamhet kan få tillstånd även när de innebär alltför allvarliga ingrepp i värdefulla na-
turmiljöer, störningar för lokalbefolkningen, extremt stora utsläpp av växthusgaser och omfat-
tande utsläpp av giftiga ämnen till vattensystemen. Att bolagen inte får tillstånd från Bergssta-
ten är relativt ovanligt. 75 

• Oseriösa gruvbolag och projekt som har dåliga utsikter att nå lönsamhet får tillstånd, vilket in-
nebär onödig miljöpåverkan och risk för att lokalbefolkningen lämnas med en dyr städnota 
istället för de utlovade arbetstillfällena. 

• Det råder en obalans som består i för låga kostnader för exploatörer och för höga kostnader för 
samhället. Det ger till följd att projekt som aldrig borde ha blivit aktuella prospekteras och får 
tillstånd. Kraven på ekonomiska säkerheter och ansvar för att städa upp måste därför skärpas. 

• Det finns brister i samhällets kontroll av de gruvor som är i drift och de som lagts ned. Tillsy-
nen över gruvor, deponier och dammanläggningar behöver förstärkas. När det gäller damman-
läggningar har riksdagen nyligen antagit ett förslag om skärpt tillsyn.76 Det kan behövas fler 
skärpningar, till exempel när det gäller sanktioner. 

• Vissa typer av gruvverksamhet tillåts som över huvud taget inte borde tillåtas. Prospektering 
efter uran borde inte få ske eftersom det ämne som tas upp ur jorden till sin natur är så farligt 
att det kommer att innebära allvarliga risker i tusentals år.  

 

6. Förslag på förbättringar 
 
I föregående avsnitt togs minerallagens regler om gruvverksamheten upp och ett försök gjordes att 
identifiera de allvarligaste bristerna i regelverket. Utifrån dessa brister går det att formulera ett antal 
förslag på regelförändringar som kan minska riskerna för nya miljöproblem. 
 
Förslagen i denna del är att förstå som en provkarta på lämpliga åtgärder: 
 
Ställ krav på gruvbolagens ansvar. En förutsättning för tillstånd ska vara att bolaget kan ställa sä-
kerhet genom försäkring eller pant för alla kostnader som kan uppkomma på grund av gruvbrytningen. 
Idag ställer domstolarna krav på att bolagen ska avsätta medel till efterbehandling under tiden man 
bryter ut fyndigheten.77 Det har emellertid förekommit att bolagen gått i konkurs innan de hunnit av-
sätta tillräckligt med pengar för att säkra deponier, marktäckning och vattenrening.78 Om bolaget ingår 
i en koncern, bör det bli möjligt att kräva att moderbolaget ska kunna bli betalningsansvarigt ifall det 

                                                                                                                                                                             
som fastställdes av Nämnden för statlig gruvegendom (NSG). Detta hr felaktigt uppfattats som att gruvbola-
gen tidigare betalade skatt på hälften av sin vinst. 

75  Ett av undantagen var beslutet om Stekenjokkgruvan i februari 2014, där Bergsstaten nekade bearbetnings-
koncession med hänvisning till rennäringen (beslut 19 februari 2014 i ärende nr BS 22-906-2011 och BS 22-
907-2011). Bolaget har enligt Västerbottennytt överklagat till regeringen. 

76  Prop. 2013/14:38, Dammsäkerhet. 
77  Innan undersökningsarbete inleds måste också bolaget ställa säkerhet för ersättning till markägare för skador 

som kan uppstå på grund av arbetena (minerallagen 3 kap. 3 §). 
78  Blaikengruvan är det mest kända exemplet (se ovan). Kravet har redan använts i en dom från 2006, då miljö-

domstolen krävde att Boliden skulle ställa upp en säkerhet om 10 miljoner kronor för efterbehandlingen av 
Aitikgruvan i form av pant eller borgen. Enligt 16 kap. 3 § miljöbalken får tillstånd göras beroende av att den 
som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för efterbehandling och andra återställ-
ningsåtgärder. Regeln är emellertid inte obligatorisk. Miljööverdomstolens dom M 8709-05 den 26 oktober 
2006. 



	  
 

 
24 

uppkommer kostnader utöver de säkerheter som ställts.79 

Utred ekonomiska styrmedel. Gruvnäringens miljökostnader övervältras på andra och ger upphov 
till avsevärda miljöskulder som kommande generationer får betala. Dessa kostnader bör belastas gruv-
näringen genom till exempel en höjning och förändring av gruversättningen i form av en skatt på uttag 
av naturresurser, vars intäkter även kan användas för efterbehandling, restaurering och skyddsåtgärder 
i de fall bolagen går i konkurs eller på annat sätt undflyr sitt ansvar.  

Ta bort dubbelprövningen och inordna tillståndsgivningen helt i miljöbalken. Idag prövas gruvor 
i två separata processer, bolagen måste ansöka om tillstånd enligt både minerallagen och miljöbalken 
för att kunna starta en gruva. Man behöver dels en bearbetningskoncession från Bergsstaten, dels ett 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenarbeten från mark- och miljödomstolen. Uppdelningen 
av prövningen mellan Bergsstaten och mark- och miljödomstolarna är inte optimal ur miljösynpunkt.80 
Idag råder en egendomlig ordning där täkter av så kallade markägarmineraler som kalksten prövas 
enligt miljöbalken, och de andra så kallade koncessionsmineralerna prövas i en särskild ordning med 
särregler som skiljer sig från de inom de flesta andra näringar. Dagens ordning innebär en betungande 
dubbelprövning för bolagen som ingen är betjänt av. 
Om inte prövningen enligt minerallagen inordnas i miljöbalken, bör ett minimikrav vara att miljöbal-
kens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer måste få genomslag i minerallagen genom en 
uttrycklig hänvisning. 
 
Ta bort särregleringen i minerallagen som innebär att tillstånd till prospektering och brytning kan 
ges utan markägarens godkännande. Avskaffa den nuvarande ordningen att avvägningen mellan nat-
ionella intressen (så kallade ”riksintressen”) görs inom ramen för minerallagen och inte i miljöbalks-
prövningen. Bergsstaten har inte resurser och kompetens för att bedöma riksintressen för naturvård, 
och systemet innebär typiskt sett en alltför stor press på länsstyrelserna (som Bergsstaten ska samråda 
med om riksintressen) att ta regionala hänsyn.  
Ofta står riksintresset för mineralbrytning i konflikt med riksintressen för natur, friluftsliv och rensköt-
sel. Enligt miljöbalken 3 kap. 10 § ska då företräde ges för det intresse som ”på lämpligaste sätt främ-
jar en långsiktig hushållning”. Ett viktigt krav är därför att förtydliga i miljöbalken 3 kap. att brytning 
av mineraler eller täktmaterial under några decennier aldrig kan anses vara ”mer långsiktig hushåll-
ning” än de värden som skyddas av riksintressen för naturvård, rennäring och friluftsliv. 
I miljöbalken 4 kap 1 § sista stycket finns en särbestämmelse som försvagar skyddet av bland annat de 
obrutna kust- och fjällområden, nationalälvarna och de primära rekreationsområdena när det gäller 
gruvor. När det finns särskilda skäl, ska inte reglerna hindra mineralbrytning av riksintresse. Med sär-
skilda skäl avses att mineralbrytningen är av mycket stor betydelse från näringspolitiska eller syssel-
sättningsmässiga utgångspunkter.81 Denna bestämmelse bör avskaffas helt. 
 

Stärk naturskydd, rennäring och lokalbefolkning genom att förbjuda undersökningstillstånd och 
bearbetningskoncession i alla skyddade områden och riksintressen för naturvård och rennäring. Idag är 
nationalpark ett hinder för undersökningstillstånd. Undersökningstillstånd får enligt gällande rätt inte 
heller ges till prospektering i naturreservat – men bara om reservatsföreskrifterna hindrar detta.82 Nå-

                                                        
79  Kravet om att moderbolaget i en koncern ska ikläda sig ansvar finns när det gäller kärnkraft i Tyskland. Om 

inte moderbolaget går med på saken, blir det inget tillstånd. Till skillnad från kärnteknikbolagen finns det 
dock inte alltid någon kapitalstark koncern med i ägarbilden till gruvbolagen. 

80  Slutsatsen att uppdelningen av prövningen mellan minerallagen och miljöbalken inte är optimal ur miljösyn-
punkt dras i ”Tillsynsprojekt – efterbehandling av sulfidmalmsgruvor”, Länsstyrelsen i Västerbotten, 2012 
(sid.119). Västerbottens län  

81  Prop. 1985/86:3 sid. 93 
82  Minerallagen 3 kap. 6 §. 
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got absolut förbud föreligger inte heller för prospektering i Natura 2000-områden. Tillstånd till gruvor 
i såväl naturreservat som Natura 2000-områden måste dock prövas enligt miljöbalken.83 
Vidare bör tillstånd heller inte få ges till projekt mindre än förslagsvis 3 km från tätbebyggt område. 
Idag gäller att prospektering inte får ske utan medgivande från Bergmästaren inom detaljplan, och inte 
heller inom 200 meter från bostadshus. Detta krav bör utökas till 1 kilometer. 
Utvidga slutligen det kommunala vetot till att inte bara gälla vindkraft och kärnkraft, utan också större 
täkter och gruvor. 
 
Inför en samhällsekonomisk avvägningsregel, som innebär att en ny gruvexploatering inte får 
komma till stånd om samhällets kostnader och skadorna på miljön bedöms bli större än vinsterna i 
form av arbetstillfällen och försörjning med nödvändiga råvaror. Särskilt klimataspekten ska väga 
tungt i avvägningen. 
 
Skärp reglerna om granskning av gruvbolag. Den lämplighetsbedömning av bolag som sker idag 
vid ansökan om undersökningstillstånd utgår från en situation då det bara fanns en handfull gruvbolag 
i landet som myndigheterna redan kände väl. Idag riskerar vi att få in bolag i Sverige med ett långt 
syndaregister. Idag har inte Bergsstaten resurser eller mandat till att utreda komplicerade och svårö-
verskådliga ägandeförhållanden eller ta reda på hur bolagen skött sig tidigare. Problem i Sverige och 
utomlands bör tas upp i lämplighetsbedömningen – även i tidigare dotterbolag och delägda bolag.  
Reglerna för lämplighetsprövningen vid prövning av ansökningar om bearbetningskoncession borde 
vara ännu strängare, idag sker ingen lämplighetsprövning alls utom när det gäller koncessioner för olja 
eller gasformiga kolväten. I dessa fall måste bolagen visa att de är lämpliga att driva sådan bearbet-
ning. När det gäller olja och gasformiga kolväten görs en sådan lämplighetsbedömning även när en ny 
ägare tar över verksamheten. Dessa regler bör gälla alla former av koncessionsmineraler och även för 
större täkter av markägarmineral. 
 
Skärp reglerna om den ekonomiska bedömningen. Inom ramen för minerallagen sker en ekono-
misk bedömning, den så kallade mineralbevisningen. I bedömningen av projektets ekonomiska förut-
sättningar måste bolagens ekonomiska förutsättningar, kostnaderna för efterbehandling och frågan om 
det finns teknik som verkligen kan anrika den specifika malmen ingå. Enligt riktlinjerna ska det räcka 
att gruvan bär sig med eventuell anrikningsverksamhet inom 25 år från det att tillstånd meddelas, vil-
ket är ett alltför lågt krav på lönsamhet med tanke på de höga efterbehandlingskostnader som kan falla 
på samhället om bolaget hamnar i obestånd.84 
 
Utred skärpta regler och ekonomiska styrmedel för återvinning av metaller. Idag förlorar vi vär-
defulla metaller när produkterna tjänat ut och kastas. Enligt den svenska mineralstrategin ska SGU och 
Naturvårdsverket utreda potentialen för ökad metallåtervinning,85 och inom EU förespråkar man ökad 
resurseffektivitet, substitution av kritiska metaller samt överväger ett förbud mot förbränning av me-
taller.86 Dessa initiativ kan vara startpunkten för en svensk utredning om styrmedel på området. En 
lämplig åtgärd kan vara pantsystem för produkter som innehåller höga koncentrationer av kritiska 
metaller och lätt blir kvar i byrålådorna – som uttjänta mobiltelefoner. 
 

                                                        
83  Kommissionen gav 2011 ut en handledning till bedömning av gruvverksamhet i Natura 2000-områden, något 

som Naturskyddsföreningen kritiserade ibland annat Ekot i Sveriges Radio. ”Guidance Document, Non-
energy mineral extraction and Natura 2000”, July 2010. Ekot 19 oktober 2010: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4108556. 

84  SGU, Vägledning för prövning av gruvverksamhet, maj 2013 (sid 21). 
85  Sveriges Mineralstrategi, sid. 26 
86  Strategic Implementation Plan for the European Innovation Partnership on Raw Materials, Final version 

18/09/2013, del 1 sid. 9-10 och 1; samt del 2 sid. 35. 
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Stärk talerätten. Idag kan miljöorganisationer inte överklaga prospekteringstillstånd (bara bearbet-
ningstillstånd), vilket innebär att deras kännedom om lokala förhållanden kommer in i ett sent stadium 
av processen. 
Inför miljökvalitetsnormer för damm och skakningar. Idag finns det inte några bindande regler för 
damm och skakningar från gruvor, vilket framförallt drabbar dem som bor i närheten. Damm kan även 
spridas från transporter i en sådan omfattning att det försvårar livet för de drabbade. 
  
 


