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__________________________________________________
Sammanfattning
________________________________________________________

Syftet med uppsatsen är att analysera de bestämmelser som reglerar miljöskyddet vid 
undersökning och bearbetning av uran. Tillståndsprocessen berör främst tre lagar; 
minerallagen, miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet. Genom att studera olika 
rättskällor, lag, förarbeten, praxis och doktrin har vi kartlagt det miljörättsliga systemet av 
bestämmelser. Teoridelen inleder med att kartlägga det rättsliga systemet i sin helhet, därefter
fokuseras de direkta miljöreglerna samt hur dessa främjar målet om hållbar utveckling. Vi har 
begränsat oss på fastighetsrättens område. Uppsatsen berör därmed inte frågor rörande t.ex. 
bygglov eller konflikter mellan markägare och prospektör som inte beror på miljöintressen. 
Arbetets tyngdpunkt återfinns i analysen av det miljörättsliga systemet, där vi genom att 
studera systemet i sin helhet kan visa på att en brist finns till miljöintressen vid 
tillståndprocessen, och där bristen på miljökrav vid undersökning och bearbetning gynnar 
prospektörens intressen. 



___________________________________________________________________________

Förkortningar
________________________________________________________

Ds Departementsserien

EU Europeiska Unionen

FO Förordning

NFS Naturvårdsverkets författningssamling

MB Miljöbalken

ML Minerallagen

MFV Miljöfarligverksamhet

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

MKN Miljökvalitetsnorm

LoKV Lag om Kärnteknisk Verksamhet

Prop. Proposition

SKI Statens Kärnkraftinspektion
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___________________________________________________________________________

1. Inledning
________________________________________________________

Till följd av ett ökat energibehov, minskade oljereserver samt allt seriösare försök att 
bemästra växthuseffekten har en betydande utbyggnad av kärnkraften skett.  I samma takt 
som världsmarknadens pris på uran stiger ökar intresset för det svenska uranet. År 2005 
vaknade åter intresset från såväl utländska som inhemska exploatörer att undersöka den 
svenska berggrunden efter uran. Det har lett till att flertalet undersökningstillstånd beviljats 
där uran angivits som förstahandsintresse.1 Sverige besitter stora tillgångar av uran, och är det 
land som beräknas ha de största urantillgångarna inom den Europeiska unionen. 
Uranprospekteringen såväl som uranbrytning är dock en känslig fråga som väckt starka 
reaktioner. Ett allmänt motstånd finns i många av de områden där uranprospektering 
förekommer och kritik har riktats till de många tillstånd som beviljats. I medier har artiklar 
avlöst varandra om läckande borrhål, missbildade renar och rädsla för ökad radioaktivitet i 
brunnar och vattendrag. Namninsamlingar och demonstrationer mot uranprospektering har 
även skett.2 Uranet, genom dess radioaktivitet, kan sägas utgöra en särart bland de svenska 
koncessionsmineralerna. 

För att få undersöka och bearbeta mineral krävs tillstånd enligt ML. ML är en 
exploateringslag med främsta syfte att verka för Sveriges närings- och sysselsättningspolitik, 
där gruvnäringen är en viktig del. Miljöskyddet vid undersöknings- och bearbetningsarbete 
regleras dock främst inte genom minerallagen utan utgör ett system av bestämmelser med 
ursprung i olika lagar, där MB utgör hörnstenen. I motsats till ML är MB en skyddslag, och 
de båda lagarna är menade att verka parallellt för att gemensamt väga det ekonomiska 
intresset att utvinna uran med intresset av att skydda miljön. Inget totalförbud råder mot 
uranbrytning men det finns bestämmelser i miljöbalken som kräver regeringens godkännande 
och vidare även ett absolut veto för berörd kommun. Kommunernas inställning till 
uranbrytning varierar men generellt kan sägas att det finns ett starkt motstånd mot 
uranbrytning, och även mot att prospektering av uran överhuvudtaget sker. 

1.2 Problemformulering

Regleringen av miljöskyddet vid undersökning och bearbetning av uran sker genom flera 
lagar. Eftersom miljöbalken inte kan innefatta alla fysiska åtgärder som kan ge effekter på 
miljön består istället rättsordningen av ett system med sektorslagstiftning där miljöbalken 
fångar upp de som inte miljöreglerats i ML. Detta medför att bestämmelserna i ML inverkar 
på möjligheterna att nå målsättningen i MB om hållbar utveckling. Det är det funktionella 
sambandet mellan bestämmelserna i ML, MB och LoKV som leder till att de tillsammans 
utgör ett system och inte endast en samling regler. Sambandet är mycket komplicerat och det 
finns därför ett behov av att överskådliggöra systemet för att kunna fastställa 
miljöbestämmelsernas verkliga betydelse.

                                                
1 Statistik över undersökningstillstånd, se bilaga 1
2 Hemsida 1, SVT, 2008
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att analysera det system av bestämmelser som reglerar miljöskyddet
vid undersöknings- och bearbetningsarbete av uran. Bedömningen av det miljörättsliga 
systemet, som utgörs av bestämmelserna i MB, LoKV samt ML, sker med bakgrund av 
miljöeffekterna att exploatera uran.  Förslag på ändringar ges i arbetets avslutande del.

1.4 Avgränsning

Avgränsning har skett på fastighetsrättens område. Det får tillföljd att arbetet inte analyserar 
bl.a. vem som äger mineralfyndigheterna, inte heller frågor rörande bygglov, samt de 
konflikter mellan prospektör och markägare som inte rör miljöintressen. Vidare har vi valt att 
avgränsa bort de civilrättsliga instrumenten för tillsyn och straff t.ex. skadeståndsfrågor. Med 
skäl att strålskyddslagen främst är inriktat på arbetsmiljö har vi valt att avgränsa bort lagen.

1.5 Disposition

Vi har inledningsvis valt att studera uranets effekter på miljön. Därefter kommer arbetets 
huvuddel där vi redogör för det rättsliga systemet på området. Indelningen av det rättsliga 
systemet består av fyra delar. Första delen utgör bestämmelser som rör undersökning och 
bearbetning av uran. Bestämmelserna i första delen är inte miljöregler, men eftersom de 
påverkar de direkta miljöreglerna har de betydelse för miljöskyddets praktiska funktion. De 
efterkommande delarna redogör för de direkta miljöbestämmelserna som reglerar 
undersökning och bearbetning av uran. Miljöbestämmelserna är uppdelade i tre delar, med en 
(1) välformulerad målsättning samt de förfaringssätt som verkar för (2) genomförande och (3) 
genomdrivande. Möjligheterna att uppnå miljömål baseras på bestämmelsernas tydlighet, att 
dessa verkar i linje med målet samt kontroll av bestämmelsernas efterlevnad. 

Vi har med bakgrund av det nu nämnda valt att disponera uppsatsen på följande sätt:3

 Det rättsliga systemet
 Lagstiftningens målsättning
 Genomförande av lagstiftningens målsättning
 Genomdrivande av lagstiftningens målsättning

I analysen kopplas de fyra delarna till varandra där de granskas som ett system, och 
miljöreglernas funktionella betydelse kan då lättare urskiljas. 

                                                
3 Westerlund, S, 1997 s. 52-53
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1.6 Metod

Vi har studerat olika rättskällor, lag, praxis, förarbeten och doktrin. Största delen av 
rättskällematerialet består av lagtext. Genom förarbeten har vi erhållit kunskap och förståelse 
om lagstiftarens vilja samt motiv. Med bakgrund till att ingen ansökan eller bedömning om 
bearbetningskoncession för uran gjorts har undersökningsarbete av naturliga skäl fått större 
utrymme i uppsatsen.  Praxis som rör överklagande av undersökningstillstånd är från 
länsrätten och kammarrätten. Anledningen till att de aktuella fallen inte härstammar från 
högre instans beror på att ingen högre prövning har skett.4 Rättsfallen har bidragit till att 
närmare illustrera kopplingen mellan ML och MB samt enskildas möjlighet att påverka. 
Fallen har vi valt mot bakgrund av att de visar hur miljöskyddet skall tolkas vid 
undersökningstillstånd samt visar möjligheten för en enskild sakägare att påverka. Syftet med 
rättsfallen är att visa på svårigheter för sakägare att få gehör för framförda synpunkter vid 
åberopan av bristande miljöhänsyn. Fallet med samebyn är intressant då det visar att liten 
hänsyn tas till rennäringsintressen, i första ledet i tillståndsprocessen, i förhållande till 
samernas behov av att miljön skyddas för att rennäringen ska kunna bibehållas.  Det har varit 
problematiskt att välja rättsfall av den orsaken att sökande för undersökningstillstånd inte 
behöver precisera den mineral som avses, utan det räcker med att ange att det är någon av de 
koncessionsmineralerna uppräknade i 1 kap 1 § ML. 

Vidare har vi studerat tre fall från miljööverdomstolen i syfte att klarlägga allmänhetens 
möjlighet att påverka vid anmälan om samråd i enlighet med 12 kap 6 § MB.  Genom doktrin 
har vi tagit del av relevanta åsikter och kommentarer. Upplägget och strukturen härstammar 
från En hållbar rättsordning.5

                                                
4 Mål nr; 993-07, M 5074-07
5 Westerlund, S, 1997
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___________________________________________________________________________

2. Bakgrund
________________________________________________________

Kapitlet ger en kort inblick i vad uran är, var i den svenska bergrunden mineralen återfinns 
samt vilka effekter uranprospektering har på omgivningen.

2.1 Uran och radioaktiv strålning

Namnet uran kommer från planeten Uranus, och är ett metalliskt grundämne med 
radioaktivitet. Uranets medel halt i jordskorpan är 2,3 g/ton och förekommer till största del i 
de magmatiska bergarterna, t.ex. finns det ungefär 4,8 g/ton uran i granit. I Sverige går det 
dock även att finna uran i sedimentära bergarter såsom i alunskiffer och fosforiter. Emellertid 
är utvinning ur alunskiffer ofördelaktig pga. att uran endast förekommer i låga halter. Vidare 
framkommer genom en avstyrkan om undersökningstillstånd från Länsstyrelsen, de möjliga 
riskerna vid prospektering i alunskiffer.6 Länsstyrelsen påpekar farorna med att tillsätta 
kemikalier i alunskiffer som innehåller en rad giftiga metaller; "Flera av de förekommande 
metallerna i alunskiffer får i vatten en toxisk inverkan på växt- och djurliv vid halter över de 
normalt förekommande."7 Metaller som löses upp i alunskiffer kan färdas långt, och det är 
bergrundens täthet och spricksystem som är avgörande för den senare faktiska miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen påpekar vidare att i de fall där sandsten underlagrar alunskiffer så kan lakvatten 
och ämnen spridas mycket långt och utgöra hot mot grundvatten över stora arealer.8 Uranet 
kan transporteras långa sträckor på grund av att det löses upp och återuppfälls i berggrunden 
då uranhaltigt vatten passerar till exempel svavelkis och återutfälls. På grund av dessa förlopp 
i form av återutfällning och upplösningar kan uranet reduceras till lösligt uran.9

Oförädlat uran är tämligen mjukt, ”en silvervit, reaktiv metall som snabbt blir gul till 
brunsvart i luft på grund av oxidation”. Uranet kan också vara likt pulver från grått till svart 
och som sakta reagerar med vatten. Urans halveringstid är 4,5 miljarder år, det innebär att det 
tar denna tid för uranet att sönderfalla först till hälften av atomerna och sedan ytterligare 4,5 
miljarder år för uranet att helt sönderfalla, under hela denna period avges radioaktiva ämnen.10

När grundämnet radium sönderfaller från uran skapas den radioaktiva ädelgasen radon, som 
vidare sprider sig till luft och omgivning. "Radondöttrarna" är radonets sönderfallsprodukt, 
där polonium-, bly- och vismutisotoper räknas in och är en stor hälsofara. Andas man in dessa 
ämnen, vilket oftast sätter sig på damm partiklar i luften är risken för lungcancer stor och kan 
ta mellan 10-30 år innan den bryter ut t ex.11 De kan också fästa sig på elektriskt laddade 
vatten-, sotpartiklar eller på luftmolekyler12 som därav bidrar till spridningen av den farliga 
radioaktiva ädelgasen. Brytningen av uran sker i dagbrott eller underjordsgruvor på liknande 
sätt som utvinning av andra mineraler. Om urankonsumtionen fortsätter på samma sätt som 

                                                
6 Hemsida 2, Grenthe , I, 2008
7 Länsstyrelsens yttrande, se bilaga 2, s. 2
8 Länsstyrelsens yttrande, se bilaga 2
9 Hemsida 2, Grenthe, I, 2008
10 Novick, S, 1970, s. 92
11 Henriksson, A, 2000 s.26
12 Jönsson, G, 1992 s. 25
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idag samt att inga nya fyndigheter påträffas, beräknas urantillgångarna räcka i ytterligare 85 
år.13

I Sverige pågår en kartläggning av den svenska berggrunden som utförs av Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU). Kartläggningen anses viktig främst för infrastrukturprojekt 
såsom vägar, geotermisk energiutvinning och arbete med olika miljöfrågor. Kunskap om 
sprickor i berggrund är betydelsefull för utnyttjande av dricksvatten och energi i 
grundvattensförekomsterna.14

Den vänstra kartan visar där undersökningstillstånd för olika mineralen har sökts och den
högra kartan visar radon i vatten och berggrunden.15 Sammanlagt har 125 antal 
undersökningstillstånd med försthandsintresse av uran beviljats sedan år 2005.16 Där halterna 
av radon är stark har också många undersökningstillstånd sökts, eftersom det sönderfaller från 
uran vet man att det finns i berggrunden. Dock, kan detta medverka till att den radioaktiva
spridningen ökar eller går fortare beroende på hur man undersöker marken och med vilken 
effektivitet och noggrannhet det sker.17

Figur 1. Undersökningstillstånd Figur 2. Radon i vatten/bergrund    
Källa: Bergstaten                                                   Källa: Statens strålskyddsinstitut

                                                
13 Hemsida 2, Grenthe, I, 2008
14 Hemsida 3, SGU, 2008
15 Aubrecht, J.G, 1995 s. 409
16 Statistik över undersökningstillstånd, se bilaga 1
17 Länsstyrelsens yttrande, se bilaga 2
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2.2 Energipolitiken och dess utveckling

Som framgått av inledningen används uran som kärnbränsle i kärnkraftverk. Debatten om 
kärnkraftens vara eller icke vara som uppstod i början av 80-talet har åter blivit ett hett 
politiske ämne. Olyckorna från Harrisburg år 1979 och Tjernobyl år 1986 ledde till att en oro 
spreds över uranets risker, vilket resulterade i en folkomröstning år 1980.18 Under 
folkomröstningen kunde väljarna rösta på tre olika linjer. Linje 1 och 2 var ja till 
avvecklingen och linje 3 nej till avvecklingen. Linje 1 och 2 tillsammans stod för 60 % av alla 
rösterna. På väljarnas valsedlar stod följande; 

”(1) Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för 
upprätthållande av sysselsättning och välfärd. (2) För att bland annat minska oljeberoendet och i avvaktan på 
att förnyelsebara energikällor blir tillgängliga används högst tolv kärnkraftsreaktorer som idag är i drift, 
färdiga eller under arbete. (3) Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir 
avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift”.19

Riksdagen beslutade därefter att fortsätta med de dåvarande 12 reaktorernas produktion och 
att successivt avveckla alla fram till 2010. Efter 80-talet och framåt har kärnkraften 
behandlats likt ”Pandoras ask” där ingen politiker har velat ta upp frågan till debatt igen efter 
folkomröstningen och hela den splittrade politiska processen.20 Att avveckla kärnkraften till år 
2010 ser idag inte aktuellt ut trots folkomröstningen 1980 och riksdagsbeslutet. När 
socialdemokraterna kom till makten 1997, kom de överens med centerpartiet och folkpartiet 
att ta bort det planerade slutåret 2010 och att Barsebäck 1 och 2 skulle stängas. 21 Idag finns 
det inga klara politiska beslut i frågan om vi ska avveckla vidare eller utveckla mer i 
framtiden. Det finns inget stoppdatum likt det tidigare till år 2010. 22

Idag har informationen kring klimatfrågan och dess hot alltmer uppmärksammats och 
diskuterats. I december år 2008 var 52 % av det svenska folket positiva till nyutbyggnad av 
kärnkraften och 48 % ville inte att en utbyggnad skulle ske.23

                                                
18 Redetzki, M, 2004, s. 70
19 Hemsida 4, Vattenfall, 2008
20 Lindqvist, Per, 1997 s. 13
21 Hemsida 4, Vattenfall, 2008
22 Prop. 1996/97:176
23 Hemsida 5, DN, 2008
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__________________________________________________________________________

3. Det rättsliga systemet vid undersökning och bearbetning 
av uran
________________________________________________________

Kapitlet beskriver det rättsliga systemet vid undersökning och bearbetning av uran. 
Bestämmelserna i detta kapitel är inte miljöregler, men eftersom de påverkar miljöskyddets 
praktiska har funktion de en indirekt roll i möjligheterna att uppnå miljömål. Propositionen 
om följdlagstiftningen till MB, i kapitlets avlutande del, visar på den koppling som 
lagstiftaren tänkt mellan ML och MB.

3.1 Definition av undersökning och bearbetning

Ett undersökningstillstånd är en förutsättning för att kunna utföra en undersökning av ett 
område.24 Med undersökning avses ett arbete som syftar till att påvisa en fyndighet av ett 
koncessionsmineral i 1 kap 1 §, samt utröna fyndighetens troliga ekonomiska värde. Vidare 
måste arbetet, för att hamna under benämningen undersökning, medföra ett intrång i 
markägares rätt eller annan med särskild rätt.25 I 3 kap ML redogörs närmare vad 
undersökningsarbete innebär och hur det skall bedrivas; "Undersökningsarbete får endast 
bedrivas för att påvisa att sådant mineral som omfattas av tillståndet finns inom området och 
för att närmare ta reda på fyndighetens storlek". I regel krävs det tillstånd för det som 
definieras som undersökningsarbete i 1 kap 3 § ML. Undantag råder dock för fastighetsägare 
eller i de fall då samtycke givits, eller då undersökningsarbetet sträcker sig inom 
allemansrätten.26

För bearbetning krävs bearbetningskoncession.27 Med bearbetning åsyftas utvinning och 
tillgodogörande av koncessionsmineral.28 Hur bearbetning får bedrivas klargörs närmare i 5 
kap. ML, men skall ske på ett sådant sätt som kan anses ändamålsenligt. Bearbetning av 
koncessionsmineral kräver som regel koncession men i 1 kap 4 § 3 st. finns undantag. 
Markägaren får t.ex. bearbeta fyndigheten för husbehov under förutsättning att ingen annan 
har koncession i området. 

                                                
24 1 kap 4 § ML 
25 1 kap 3 § ML
26 1 kap 4 § 2 st 1p. ML
27 1 kap 4 § ML
28 1 kap 3 § ML
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3.2 Tillståndsprocessen

Nedan följer ett schema av tillståndets väg från undersökning till bearbetning av uran. Som 
framgått tidigare är det flera tillstånd som krävs.

1. Undersökningstillstånd krävs för att bedriva undersökningsarbete. Arbete skall ske 
inom gällande arbetsplan.  

2. Tillstånd krävs vid befattning av kärnämnen t.ex. uran enligt LoKV.
3. Bearbetningskoncession prövas av Bergmästaren. I ansökan ska en MKB upprättas. 

Det görs en prövning av 3 och 4 kap MB.
4. Miljödomstolen gör en prövning av MFV enligt MB. 
5. En tillåtlighetsprövning enligt MB sker av regeringen av själva anläggningen, varefter 

kommunfullmäktige måste tillstyrka verksamheten genom det kommunala vetot för att 
verksamheten ska bli tillåtlig. 

6. Markförvärvande sker, om markägaren inte kommer överens med sökanden tar 
Bergmästaren ett beslut i frågan.29

7. För verksamhetens anläggningar krävs bygglov m.m. enligt plan- och bygglagen, som 
prövas av kommunens byggnadsnämnd. 

8. För att bedriva en anläggning med kärntekniskt ämne krävs det tillstånd enligt LoKV. 

3.3  ML:s mål och tillämpningsområde

ML trädde i kraft år 1991 i syfte att samordna en enhetlig gruv- och minerallagstiftning, bl.a. 
fick alla mineraler som huvudregel lika lagstiftning med undantag för diamant, olja och gas 
där allt strängare krav sätts på den sökande.30 Lagen tillämpas vid undersökning och 
bearbetning av de koncessionsmineraler som finns uppräknade i 1 kap 1 §.31 ML bygger på ett 
koncessionssystem med stark inmutningsrättslig påverkan. Koncessionssystemet innebär att 
undersökning och bearbetning endast får utföras av dem som erhållit tillstånd från staten, och 
inmutningssystemet betyder att den som upptäcker en malm- eller mineraltillgång får 
ensamrätt att undersöka och utnyttja fyndigheten, oavsett vem som är markägare. Lagens 
huvudsakliga syfte är att reglera förhållandet mellan å ena sidan prospektör och å andra sidan 
markägare eller annan med särskild rätt. 

Ett undersökningstillstånd innebär i första hand att prospektör ges rätt att disponera annans 
mark för undersökningsarbete.32 Skillnaden mellan markägarmineral och koncessionsmineral 
är att koncessionsmineral regleras enligt ML och därmed kräver tillstånd. 
Koncessionsmineralerna är industriellt användbara, förekommer i Sverige i sådan 
utsträckning att en utvinning kan vara meningsfull, och kräver prospektering för att kunna 
påvisas.33

                                                
29 Hemsida 6, Bergsstaten, 2008
30 2 kap 2 § ML
31 t.ex. järn, koppar, zink
32 Prop. 1988/89:92 s.66
33 Prop. 2004/05:40 s. 16
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ML är en produkt av den svenska mineralpolitiken. Gruv- och mineralindustrin är en 
samhällsekonomisk viktig näring, såväl från försörjnings- som sysselsättningspolitik.34 Ett 
övergripande mål för näringspolitiken är därför att skapa förutsättningar för utveckling och 
förnyelse samt underlätta industrins egna ansträngningar. Prospekteringsverksamheten får 
därför som yttersta mål att lägga grunden för nya gruvor eller expandera befintliga. Vidare 
förutsätts att de konstaterade fyndigheterna vid bearbetning skall ge någon grad av ekonomisk 
utdelning.35 Reglerna vid undersökningstillstånd bygger på ett inmutningssystem i syfte att 
stimulera prospekteringsverksamheten; det är först vid bearbetningskoncession som det 
eftersträvas samhälleligt inflytande.36 Dock har, genom ändringar av minerallagen, 
möjligheter för sakägare att påverka undersökningsarbetet ökat genom krav på upprättande av 
arbetsplan för tillståndshavare.37 Se vidare under kap 3.3.2.

3.3.1 Undersökningstillstånd

Undersökningstillstånd ges av Bergmästaren till den som först söker under förutsättning att de 
allmänna kraven för sökanden är uppfyllda. Sökanden ska inte sakna möjlighet eller avsikt att 
få till ett ändamålsenligt undersökningsarbete och det ska finnas skäl att förutsätta att 
undersökning leder till upptäckt av mineral. Sökande skall heller inte vara olämplig, en 
ansökan om tillstånd kan avslås om den sökande under tidigare undersökningsarbeten visat 
sig olämplig t.ex. genom att inte utföra arbete så att minsta skada vållas.38 Kriterierna för 
tillstånd är inte avsedda att vara särskilt ingående utan syftar istället till att hindra fallen av 
missbruk, dvs. där den sökande inte har för avsikt leta efter mineral utan endast vill hindra 
andra prospektörer att leta i området. Vidare skall även amatörprospekterare ha möjlighet att 
erhålla tillstånd även om dessa sedan inte har resurser att bryta uran.39 Ett tillstånd att leta 
efter ett koncessionsmineral innebär att den sökande ges ensamrätt till marken och företräde 
framför andra prospektörer, dock ges inte någon obligatorisk rätt till bearbetning. 40

Handläggning av ärenden om undersökningstillstånd görs av Bergmästaren. Ärenden får 
avgöras utan att någon annan än den sökande haft tillfälle att yttra sig, enligt 8 kap 1 § ML. 
Bestämmelsen utgör därmed ett undantag från kommunikationsskyldigheten i 
förvaltningslagen (1986:223). I propositionen41 om ändringar i ML, diskuterades huruvida 
bestämmelsen skulle ändras i syfte att öka sakägarens ställning. Detta med anledning av att 
det finns behov för sakägare att yttra sig om undersökningsarbete, då arbetet i vissa fall kan 
leda till inskränkningar för sakägare. Vidare kan det finnas intresse av att låta Länsstyrelsen 
yttra sig om den lokala natur- och kulturmiljön samt de näringsverksamheter som kan finnas i 
området t ex renskötsel. Mot nu angiva argument anförs dock, i samma proposition, att 
Bergmästaren ofta har god kännedom om prospektören och att sakägarens upplysningar 
därmed ofta är av mindre betydelse. Vidare anförs att processen skulle öka betydligt i 
omfattning och att det därmed inte är motiverat att sakägare samt Länsstyrelse skall lämna 
yttrande innan ärenden avgörs av Bergmästaren. För att tillgodose de intressen som försvagas 
genom inskränkning av kommunikationsskyldigheten infördes istället krav på upprättande av 

                                                
34 Prop. 1988/89:92 s.31
35 Prop. 1988/89:92 s.33
36 Prop. 1988/89:92  s.10
37 3 kap 5 § ML
38 2 kap 2 § ML
39 Prop. 2004/05:40. s. 20
40 Prop.1988/89:92 s.39
41 Prop. 2004/05:40
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arbetsplan hos tillståndshavaren. Arbetsplanen ger möjlighet för sakägare att påverka arbetets 
gång samt öppnar för en dialog direkt mellan tillståndshavare och sakägare utan inblandning 
av myndighet. 42

Som nämnt tidigare innehar olja, gas och diamant prospektering en särställning där särskilda 
krav ställs på den sökande. Denna skall vara lämplig med hänsyn till att denna typ av 
prospektering kräver större omfattande tekniska och ekonomiska resurser.43 Ansökningar 
skall prövas långt mer ingående än vid prövningar av andra mineraler. Syftet är att få lämpliga 
prospektörer och för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.44

3.3.2 Arbetsplan

Tillståndshavaren skall innan påbörjad verksamhet upprätta en arbetsplan.45 Syftet med en 
arbetsplan är att fastighetsägare och sakägare skall ges möjlighet att påverka hur 
undersökningsarbetet skall fortlöpa samt öppna för dialog mellan sakägare och prospektör. 
Undersökningsarbetet få endast utföras i enlighet med gällande arbetsplan.46 Arbetsplanen 
skall lämnas till Bergstaten, och delges berörd markägare och annan med särskild rätt, som
t.ex. servitutsinnehavare. Arbetsplanen skall innehålla uppgifter på hur arbetet skall fortlöpa, 
tidsplan och på vilket sett arbetet kan antas påverka allmänna eller enskilda intressen. 

Det finns möjligheter för sakägaren att göra invändningar mot arbetsplanen. Om sakägare och 
tillståndshavaren inte kan komma överens prövas planen av Bergmästaren som gör 
bedömning om arbetsplanen skall fastställas eller inte. Arbetsplanen kan fastställas om de 
åtgärder som den sökande anger är nödvändiga för en ändamålsenlig undersökning och inte 
medför så stora olägenheter för fastighetsägaren eller någon annan sakägare, och 
olägenheterna överväger tillståndshavarens intresse av att få utföra arbetet dvs. en avvägning 
mellan tillståndshavarens behov av att utföra en viss åtgärd och sakägarens olägenhet.47

Överklagande av Bergmästarens beslut om fastställande av arbetsplan sker hos 
fastighetsdomstol.48

                                                
42 Prop. 2004/05:40 s.24
43 2 kap 2 § 3 st ML
44 Prop.1988/89:92 s.42
45 3 kap 5 § ML.
46 3 kap 5 § ML 1st.
47 Prop. 2004/05:40 s.49
48 16 kap 1 § ML
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3.3.3 Bearbetningskoncession

För bearbetning av uran krävs tillstånd, s.k. bearbetningskoncession. Den som har 
undersökningstillstånd skall i första hand även ges bearbetningstillstånd såtillvida de 
grundläggande kraven för bearbetningskoncession är uppfyllda enligt 4 kap. 2 § ML. Kraven 
är uppfyllda om (1) den sökande kan bevisa att det finns fyndigheter i området, (2) den 
sökande har kompetens att ta tillvara på fyndigheten, (3) fyndighetens läge och art inte 
förhindrar att tillstånd meddelas samt (4) att bestämmelserna i MB inte hindrar att marken 
används för mineralutvinning.49 Kraven härleds ur dels allmänna förutsättningar för att 
bearbetningsrätt skall meddelas dvs. att malmbevisning kan företas och att reglerna i MB är 
uppfyllda, dels behov av att sökande inte är olämplig dvs. denne har för avsikt och möjlighet 
att ta tillvara mineralfyndigheterna samt att mineralens läge och art inte gör sökande 
otillbörlig.50 Med fyndighetens art syftas att vissa mineraler kan ha särskild betydelse ur t.ex. 
utrikespolitisk utgångspunkt och vidare att fyndighetens plats inte bidrar till att olämplig 
arrondering uppstår.51

Samtidigt görs en miljöprövning mot bakgrund av 3 och 4 kap MB för att bedöma om de 
allmänna förutsättningarna är uppfyllda för bearbetningskoncession.52 Prövningen innebär en 
avvägning mellan intresset att utvinna material och intressen som kan stå i konflikt med 
mineralverksamheten. Vid prövning enligt MB är Bergsstaten tvungen att samråda med 
Länsstyrelsen. Denna prövning är senare bindande för efterkommande prövningar som krävs 
enligt annan lagstiftning.53

Som regel prövar Bergsstaten beslut om bearbetningskoncession. Regeringen prövar dock 
ärenden i vissa fall där Bergmästaren och Länsstyrelsen är oense om prioriteringen av 
markanvändningen enligt MB eller om Bergstaten finner särskilda skäl föreligga.54

                                                
49 4 kap 2 § ML
50 Prop. 1988/89:92 s.48
51 Prop. 1988/89:92 s. 85
52 Prop.1988/89:92 s. 47
53 4 Kap 2 § ML
54 8 kap 2 § ML
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3.4 LoKV:s mål och tillämpningsområde

LoKV (1984:3) tillämpas vid kärntekniskverksamhet och hantering av kärnämnen.  
Definitionen av kärnteknisk verksamhet återfinns i 1 § LoKV och innefattar bl.a. all
befattning av ett kärnämne såsom uran. Kärnteknisk verksamhet kräver vidare tillstånd från 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.55

Verksamheten på kärnenergiområdet medför överhängande risker för miljö och människors 
hälsa. Detta kräver att hantering med kärnämnen lagstiftas särskilt för att uppnå de krav på 
säkerhet och skydd som ställs från allmänhetens sida. Utmärkande för LoKV är det 
säkerhetsbegrepp som genomsyrar lagen, där målet med lagen är att uppnå den högsta nivån 
av säkerhet, dvs. att den aktuella verksamheten kan drivas så långt som möjligt riskfritt.56

Med säkerhetsbegreppet åsyftas främst de tekniska åtgärder som behövs för skydd mot 
utsläpp av radioaktiva ämnen, t.ex. förebygga fel i utrustning eller felaktigt handlande enligt 4 
§ LoKV. Dock är formuleringen i 4 § mycket allmän hållen vilket motiveras av 
verksamhetens karaktär som mycket tekniskt komplicerad med snabb utveckling. 
Lagstiftningen har utformats på ett sådant sätt att den kan anpassas till nya kunskaper och nya
tekniska lösningar. Men för att garantera att de krav på säkerhet som ställs i LoKV uppfylls
kan tillståndsmyndigheten vid meddelandet av tillståndet ställa mer grundläggande krav och 
föreskrifter.57 En målsättning för dessa villkor och föreskrifter för säkerhetsarbetet är den 
säkerhetsnivå som anges i lagen. Vidare krävs, för att tillstånd skall godkännas, att det 
aktuella företaget har den specialkompetens och de resurser som behövs för att uppfylla 
kraven och villkoren i tillståndet.58

Lagen utgår från bestämmelser om tillstånd, villkor och tillsyn för att säkerställa att syftet 
med lagen uppnås. Enligt ML krävs tillstånd för undersökning och bearbetning av fyndighet 
med uranhaltigt ämne. Samtidigt krävs det särskilt tillstånd enligt LoKV för att förvärva, 
inneha, överlåta, bearbeta eller eljest ta befattning med uranhaltigt ämne. Det framgår i 
förarbeten till LoKV att denna tillståndsplikt föreligger redan vid undersökningskoncession.59

Om uranfyndigheterna däremot inte underskrider de gränser som koncessionsinnehavaren 
enligt ML får tillgodogöra sig, föreligger endast anmälningsplikt. Huruvida en kärnteknisk 
verksamhet sedan blir tillåten eller inte avgörs enligt MB:s bestämmelser.60

För tillfället pågår en utredning om ett undantag från tillståndplikten skall införas för 
undersökningsarbete vid tillämpning av LoKV. Utredningen är ute för remiss och beräknas 
vara färdig inom kort.61

                                                
55 5 § LoKV
56 2 § LoKV
57 Prop. 1983/84:60 s. 105-106
58 Prop. 1983/84:60 s.26
59 Prop. 1983784:60 s.55
60 Prop. 1983/84:60 s.52
61 SKI, utredningsrapport, 2008 



13.

3.5 Följdlagstiftning till MB

I propositionen om följdlagstiftningen till MB diskuteras ML:s förhållande till MB. 
Ändringarna trädde i kraft i samband med MB den 1 januari 1999.62 Nedan återges 
bakgrunden till förslagen. 

Det finns en rad verksamheter som påverkar miljön och regleras utanför MB. De måste kunna 
adapteras effektivt till MB. Det framgår av propositionen att MB ska tillämpas på de 
verksamheter som inte är inarbetade i balken genom en parallell tillämpning. Det finns inte 
något behov av att göra djupgående förändringar för att få till stånd den miljöhänsyn som 
eftersträvas. Dock, för att få en måttlig anpassning till MB måste ändå en del bestämmelser i 
andra lagar ändras, bl.a. för att hänsynsreglerna i MB ska kunna tillämpas effektivt i alla 
tillståndsprövningar eller vid likartade bedömningar. Ytterligare ska inte tillstånd ges om det 
innebär att en MKN överskrids. Villkoren i ett redan utgett tillstånd ska kunna ändras vid 
behov. MB:s regler om MKB appliceras när det finns upprättat i andra lagar.63 Av denna 
bedömning framkommer det att ML i första hand inte är en miljölag då prövning sker enligt 
lagen är det normalt mycket arbete kvar tills man kommer att i detalj kunna säga hur 
verksamheten ska bedrivas. Därför är det svårt att meddela villkor till skydd för miljön. Vid 
bearbetning och i vissa fall undersökningsarbete ska förutsättningarna klargöras i en 
miljöprövning som då ska ske enligt MB. Nedan redogörs det för de bestämmelser som i ett 
sådant fall ska tillämpas; 64

Regeringen förslag var att MB:s regler om MKB skulle tillämpas vid prövning av 
bearbetningskoncession och att den som bedriver en verksamhet enligt ML måste ta hänsyn 
till 2 kap. MB. Det diskuteras om dessa hänsynsregler ska tillämpas vid prövningen av 
undersökningstillstånd och bearbetningskoncession. Utredningen hade inte lämnat någon åsikt 
därom och remissinstanserna var osäkra på tillämpningen. Regeringen kommer dock fram till 
i linje med Naturvårdsverket, att det skulle vara tveksamt om en sådan tillämpning ska ske. 
Prövning av undersökningstillstånd och bearbetningskoncession sker när verksamhetens 
utsträckning är oklar och därmed kan inte dess miljöeffekter uppskattas. Istället motiveras att 
en bedömning av 2 kap MB görs när verksamhetens omfattning kan fastställas och 
miljöeffekterna är förutsägbara. Om hänsynsreglerna skulle appliceras tidigare kan det 
medföras att två olika bedömningar sker som strider mot varandra. Därför kommer regeringen 
fram till att det inte ska föreskrivas att 2 kap. MB ska appliceras vid prövningar enligt ML. Av 
samma skäl är det motiverat att MKN vid bearbetningsprövning inte heller ska iakttas, 
eftersom den tillämpas vid tillståndsprövning i senare led. Det skulle inte heller vara 
tillämpligt att förena bearbetningskoncession med nya villkor om MKN riskerar att äventyras 
eftersom den istället ska tas upp vid en eventuell omprövning av tillståndet.65

Regeringen anser att förfarandet som sker enligt MB om t.ex. samråd, MKB och allmänhetens 
tillfälle att yttra sig, inte behöver detaljeras i ML. Utan anser att det är tillräckligt att 6 kap. 
9:a § MB tillämpas, som innebär att den aktuella tillståndsmyndigheten ska bedöma om 
MKB:n uppfyller ställda krav.66

                                                
62 Prop. 1997/98:90 s.1
63 Prop. 1997/98:90 s. 1-2
64 Prop. 1997/98:90 s. 213-214
65 Prop. 1997/98:90 s. 214-216
66 Prop. 1997/98:90 s. 217
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MB:s hushållningsbestämmelser ska dock tillämpas vid prövning av bearbetningskoncession. 
Denna bedömning av 3 - 4 kap MB är senare bindande för efterkommande prövningar t.ex. 
prövning av MFV. Bergmästaren ska samråda med Länsstyrelsen vid prövning av 
bearbetningskoncession angående tillämpningen av MB. Om olika uppfattningar uppstår ska 
ärendet hänskjutas till regeringen.67

                                                
67 Prop. 1997/98:90 s. 211-212
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__________________________________________________

4. Lagstiftningens målsättning 
_________________________________________________________________________________________

Detta kapitel redogör för den miljömålsättning som är vägledande för lagstiftning och 
tillämpning av miljöbestämmelser i efterkommande led.

4.1 MB:s mål och tillämpningsområde

Balkens mål genomsyras av hållbar utveckling, i 1 kap. 1 § 1st regleras begreppet;

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”68

Bestämmelserna är av grundläggande karaktär, och behövs för att kunna uttolka de materiella 
reglernas betydelse t.ex. de allmänna hänsynsreglerna i MB;s 2 kap. MB syftar till att främja 
en hållbar utveckling där kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
Vidare innebär begreppet att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenat med ett ansvar att förvalta naturen väl. 69

MB:s tillämpningsområde är att anse som vidsträckt och går därför inte att sammanfatta i 
enstaka paragrafer. De grundläggande principerna är tillämpliga på nästan all mänsklig 
aktivitet som kan skada miljön, om det inte framgår av paragrafer att MB inte ska tillämpas på 
den aktuella verksamheten. Verksamheter och åtgärder ska bedrivas så att skador på 
människors hälsa och miljö inte riskeras. Ytterligare ska också en god hushållning med 
naturresurser främjas. Vidare är det inte av intresse om verksamheten utövas av näringsidkare 
eller privatperson utan MB är tillämplig i båda fallen. Inte heller är verksamhetens storlek 
avgörande, likaväl som MB är tillämplig på stora industrier aktualiseras balken vid enstaka 
åtgärder som tvättning av bil med rengöringsmedel. 70

Många verksamheter som faller inom MB tillämpningsområde regleras även av andra lagar 
t.ex. undersökningsarbete av uran som regleras i ML. MB ska då råda parallellt med dessa 
lagar, vilket innebär att verksamhetsutövare måsta iaktta både reglerna i MB såväl som i 
ML.71

                                                
68 Prop. 1997/98:45 s. 2
69 Prop. 1997/98:45 s. 2
70 Prop. 1997/98:45 s. 3
71 Prop. 1997/98:45 s. 3



16.

4.2 ML och LoKV

ML är, som nämnts tidigare, en exploateringslag med främsta mål att främja gruvindustrin.  
Något grundläggande miljömål finns därmed inte i ML, utan tvärtom; ML:s målsättning står i 
tydlig konflikt med MB:s mål om hållbar utveckling. Målet i ML måste dock balanseras med 
andra intressen för att lagen skall kunna utövas i praktiken. Detta görs senare genom olika 
regler som tar hänsyn till miljön samt att ML verkar parallellt med MB vid 
tillståndprövningar.

LoKV är en säkerhetslag med mål att all kärnteknisk verksamhet skall drivas så långt som 
möjligt riskfritt. Lagen motverkar därmed inte miljömålen i MB, och kan i vissa fall fungera i 
riktning mot MB:s måluppfyllelse. Men eftersom det inte återfinns några direkta miljömål i 
LoKV samt att lagen inte syftar till att förbjuda kärnteknisk verksamhet är lagen heller inte i 
konflikt med ML.  
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__________________________________________________

5. Genomförande av lagstiftningens målsättning
___________________________________________________________________________

Det andra steget i ledet efter formuleringen av miljömål är de instrument, vilka behövs för 
genomförande. Nedan preciseras de metoder som är av störst betydelse för miljöskyddet vid 
undersöknings- och bearbetningsarbete, en viktig del är de tillstånd som behövs för att vidta 
en åtgärd eller påbörja verksamhet.

5.1 Miljöbalken

5.1.1 Allmänna hänsynsreglerna 

Målregeln i 1 kap 1 § MB är mycket allmänt hållen och behöver preciseras för att uppnås. 
Detta sker delvis genom de grundläggande materiella miljökraven, de allmänna 
hänsynsreglerna i balkens 2 kap. Dessa regler är rättsligt bindande principer och ska tillämpas 
på alla åtgärder eller verksamheter som inte är försumbart i det enskilda fallet.72 Vidare är det 
den ansvarige för åtgärden eller verksamheten som har skyldigheten att bevisa att de allmänna 
hänsynsreglerna är uppfyllda.73 Följande krav utgör de allmänna hänsynsreglerna, vilka måste 
vara uppfyllda för att en verksamhets eller åtgärd skall vara tillåtlig.

2 § - Kunskapskrav dvs. verksamhetsutövaren måsta besitta nödvändig kunskap för att 
undvika skador och olägenheter för hälsa och miljö samt vidta de krav som regleras i 3 §.
3 § - Skyddsåtgärder, försiktighetsmått och bästa möjliga teknik användning.
4 § - Produktval, undvika användning av produkter som medför skada på ”människornas 
miljö och hälsa”. 
5 § - God hushållning med råvarorna och energi inom verksamheten. 
6 § - Val av plats ska ske där det mest är ändamålslikt lämpat för verksamheten och där det 
”minsta intrånget och olägenhet för människors hälsa och miljö” finns. 
7 § - Alla följande krav ska vara rimligt ställda, ”nyttan av skyddsåtgärderna och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder” ”skall särskilt beaktas”. Dock 
om en miljökvalitetsnorm riskerar att äventyras får inte denna rimlighetsavvägning göras utan 
då gäller miljöbalkens 5 kapitel om miljökvalitetsnormer. 
8 § - Ansvar vid skador eller olägenheter, för dem som bedrivit eller bedriver en verksamhet 
till dess att skadan eller olägenheten har upphört.
9 § - Om en verksamhet eller åtgärd antas ge upphov till en skada ”av väsentlig betydelse” får 
den inte utövas om inte regeringen anser att det före ligger särskilda skäl för det.
10 § - Om det ur allmän synpunkt är betydande för att verksamheten ska bedrivas kan likaväl 
regeringen här ge tillåtelse om inte det ger antas leda till att det ”allmänna hälsotillståndet” 
försämras. 

                                                
72 2 kap 1 § 2 st MB
73 2 kap 1 § 1 st MB
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5.1.2 Hushållningsbestämmelserna

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB har likheter med 2 kap, då paragraferna 
innehåller grundläggande materiella regler. Skillnaden utgörs av att 3 och 4 kap är inriktade 
på mark och vattenområdens användning.  Med anledning av att reglerna har sin grund i plan-
och marklagstiftning samt att få ändringar har gjorts i den nya regleringen kan förarbeten till 
den upphävda naturresurslagen användas i syfte att uttolka hushållningsbestämmelsernas 
funktion.74 Reglerna i 3 och 4 kap ska tolkas i ljuset av målregeln i 1 kap 1 § MB. I 3 kap MB 
regleras de grundläggande hushållningsbestämmelserna medan 4 kap reglerar de särskilda 
hushållningsbestämmelserna för vissa områden i Sverige. Den grundläggande regeln i 4 kap 1 
§ redogör under de förutsättningar exploatering och ingrepp i miljön får ske. Vid tillämpning 
av 4 kap 1 § får områdets natur- eller kulturvärden inte påtagligt försvåras. Bedömningen 
utgår från de samlade värdena i området i syfte att skapa en helhets bild. 
Hushållningsbestämmelserna utgör inte ett hinder vid tätortsutveckling i form av utvidgning 
av det lokala näringslivets eller anläggningar inom totalförsvaret.75

Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas när verksamheter eller åtgärder ska 
tillståndsprövas enligt 9 och 11 kap MB, vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap MB. Vidare 
ska bestämmelserna även tillämpas vid anmälan av MFV enligt 9 kap 6 § MB, 
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB, vid anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § MB och 
när områdesskydd enligt 7 kap MB beslutas eller enligt PBL vid planläggning.76

I 3 kap MB finns olika intresseområden vilka kan delas in i två kategorier: (1) 
bevarandevärden, som skadas om exploatering/andra ingrepp beviljas i området och (2) 
utnyttjanden, t ex industribebyggelse och om då andra utnyttjanden beviljas kan området 
försvåras. De riksintressen som återfinns i 3 kap 5-9 § § innefattar såväl olika områden som 
olika intressen t.ex. rennäring, yrkesfiske, naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och utvinning 
av värdefulla ämnen eller material eller lokaliseringsplatser för industri anläggningar. Vissa 
områdestyper är dock aldrig av riksintresse i lagens benämning t.ex. jordbruksmark, 
skogsmark eller områden för vattenbruk enligt 4 och 5 § §. Begränsningen ligger i att det 
endast är bevarandevärden som påtagligt skadas eller påtagligt försvårar ett utnyttjande som 
kan hindras i kapitlet. Dessutom har uttrycket påtagligt en oklar räckvidd av vad som ska 
innefattas i begreppet.77 En bagatellartad påverkan ska uteslutas i uttrycket, vidare måste 
åtgärden innefatta en bestående negativ inverkan på det aktuella intresset eller tillfällig 
mycket stor inverkan på detta.  Skillnaden mellan att ett område är av riksintresse eller inte är 
den att ett område av riksintresse ska skyddas så långt som möjligt. 78 Dessutom kan staten gå 
in och bryta det kommunala planmonopolet då Länsstyrelsen bland annat ska pröva om 
planbeslut strider mot riksintressena enligt 12 kap 1 § PBL.79 Sammanfattningsvis innefattar 3 
kap bestämmelser för områden av viss karaktär med vissa företrädda intressen. Områden ska 
skyddas mot ingrepp/åtgärder som skadar eller försvårar intressen i området. När 
intressekonflikter uppstår ska enligt 3 kap 1 § MB områden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 

                                                
74 Prop. 1997/98, del 2 s.29
75 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 150
76 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 151
77 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 156-157
78 Prop. 1997/98:45, del 2, s.30 och prop. 1985/86:3, s.155
79 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 158
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hushållning.80 Från lagtexten går det att utläsa att det långsiktiga behovet väger tungt i 
bedömningar. Problematik uppstår i de fall där det finns flera långsiktiga intressen, hur en 
avvägning i dessa fall ska ske framkommer inte av lagtexten. Dock skall som nämnt tidigare 
en avvägning alltid göras med bakgrund av 1 kap 1 § MB som bl.a. säger att balken ska 
tillämpas så att vissa intressen tillgodoses.81 Enligt motiven till 1 kap 1 § MB ska begreppet 
god hushållning tillämpas på ett sådant sätt att en avvägning måste göras mellan å ena sidan 
intresset av att bevara naturresurser för framtiden och å andra sidan värdet av att ta en resurs i 
anspråk.82 Även 3 kap 10 § tar upp en långsiktig hushållning där marken som är av 
riksintresse för flera ändamål ska det som främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt få företräde. Med andra ord kan sägas att t ex är 
totalförsvaret inte av riksintresse utan ett visst geografiskt område.83 Om fler konkurrerande 
riksintressen finns enligt 3 kap 5-9 § § ska 3 kap 10 § tillämpas men enligt 3 kap 10 §, 2 st får 
avvägningen inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.  

I 4 kap regleras de särskilda hushållningsbestämmelser för vissa geografiska områden som är 
av riksintressen. Skillnaden mellan 3 och 4 kap är den att 3 kap enbart gäller för naturvård, 
kulturmiljövård och/eller friluftsliv men aldrig för exploateringsföretag eller 
mineralbrytning.84 Som tidigare nämnt utgör 4 kap 1 § den grundläggande bestämmelsen för 
när exploateringsföretag eller ingrepp får ske. I 4 kap 2-8 § § återfinns de särskilda krav för 
olika områden. Enligt 2 § ska prövningar av exploatering eller ingrepp innefatta att det rörliga 
friluftslivets intressen beaktas särskilt.85 Kapitlets generella bestämmelse i 4 kap 1 § 
kompletterar bestämmelserna i 2-8 § §. Av 4 kap 1 § 1 st framgår det att exploatering/ingrepp 
inte får ske om det påtagligt försvårar områdets natur- eller kulturvärden. Därmed fångas de 
ingrepp in i denna regel som inte reglerats uttryckligen i 2-8 § §. Av 4 kap 1 § 2 st framgår det 
att bestämmelserna i 4 kap 2-6 § § inte får hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller det 
lokala näringslive eller utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Dessutom 
om t ex ett fjällområde är skyddat enligt 5 § samt är enligt 3 kap 7 § av riksintresse för 
mineralbrytning, hindras inte exploatering på området om det föreligger särskilda skäl. Med 
andra ord kan kapitlets regler öppna upp för skadliga exploateringar, dock ska de inte bara 
prövas enligt dessa regler utan andra miljökrav kommer in parallellt i prövningen t ex de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB.86 Undantaget gäller inte för nationalstadsparker eller 
Natura 2000-områden.87

                                                
80 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 159
81 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 160
82 Prop. 1985/86:3, s.151
83 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 163
84 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 164
85 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 165
86 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 167
87 Michanek, G & Zetterberg, C, 2008, s. 168
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5.1.3 Tillstånd, tillåtlighet och veto 

Det är först efter att bearbetningskoncession givits som reglerna i 2 och 9 kap MB om 
tillståndsprövning av MFV aktualiserats. Undersökningsarbete av uran är varken anmälnings-
eller tillståndspliktig enligt MB, men naturvårdsverket rekommenderar via allmänna råd att 
anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § MB sker.88

Uranbrytning är miljöfarlig verksamhet och definieras i 9 kap 1 § MB. Brytning av uran är 
bedömd som A verksamhet och miljödomstolen ska pröva verksamheten.89  I 
tillståndprövningen tillämpas främst de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB. Men även 
andra bestämmelser kan aktualiseras beroende på förhållanden i det enskilda fallet t.ex. regler 
om efterarbete enligt 10 kap MB Tillståndet förenas med villkor där balkens allmänna 
hänsynsregler preciseras och därmed verkar för att miljömålen i 1 kap 1 § MB uppnås om 
hållbar utveckling.  Genom att villkoren är förenade med stränga sanktioner ställs krav på att 
villkoren måste vara tydliga och inte för allmänt hållna då rättssäkerheten annars kan 
äventyras.90 Tillstånd får inte ges om en MKN kan överträdas.91 Inom geografiska områden 
ska regeringen eller en bemyndigande myndighet ge föreskrifter om MKN92 som härrör från 
EU direktiv.93

Vid prövning av tillstånd ska miljödomstolen enligt officialprincipen pröva allt som kan vara 
av betydelse i det enskilda fallet varav alla synpunkter skall beaktas. Vidare skall allmänheten 
ges möjlighet att delta och yttra sig vid huvudförhandlingarna i domstol. Allmänhetens och 
organisationens roll är viktig i de fall en miljömyndighet är passiv. Det är inte ovanligt att 
deltagandet från enskilda, allmänhet och organisation tillför fakta som annars inte skulle 
verkade som beslutsunderlag i målet. Genom MKB och de samråd som sker där ges goda 
möjligheter att påverka. MKB fungerar som ett beslutsunderlag. Syftet med en MKB är att 
identifiera och beskriva förväntade och möjliga effekter av verksamheten.94 Genom det 
särskilda MKB förfarandet får berörda myndigheter, enskilda och allmänheten information 
om verksamheten, samtidigt som dessa på ett tidigt stadium även kan påverka innehållet i 
beslutsunderlaget. Samråd skall ske i inledning av MKB-processen och med deltagande av 
dem som kan antas bli "särskild berörda". Begreppet är dock svårtolkat och kan uppfattas en 
aning snävt. Särskilt berörda ges en möjlighet att påverka innehållet innan en ekonomisk eller 
psykologisk bundenhet till viss lösning uppstått.95

Uranbrytning är vidare prövningspliktig enligt 17 kap MB. Regeringen bedömer om 
verksamheten i sin helhet kan tillåtas. De regler som aktualiseras i prövningen är främst 2 kap. 
2 - 7 § §. Regeringen får om de bedömer verksamheten som tillåtlig förena denna med 
särskilda villkor. Efter att regeringen gjort en tillåtlighetsprövning måste kommunerna ge sitt 
samtycke enligt 17 kap 6 § MB. Det innebär att även om en verksamhet blir godkänd av 
regeringen blir den inte tillåtlig för än den berörda kommunen gett sitt samtycke. Kommunen 
behöver inte ta hänsyn till motstående intressen eller redovisa några skäl när de väljer hur de 

                                                
88 Se avsnitt 5.3 
89 FO 1998:899 
90 Michanek, G och Zetterberg, C  2004 s.335
91 16 kap 5 § MB
92 Prop. 1997/97, del 1 s.2
93 Michanek, G och Zetterberg, C 2004 s.170-171
94 6 kap 3 § MB
95 Michanek, G och Zetterberg, C 2004, s.366
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vill använda sitt veto.96 Kommunalt veto har endast utnyttjas några få gånger. I boken 
”Svensk miljörätt” skriver författaren att anledningen till detta kan vara att företag troligen 
inte vill etablera verksamhet där det finns påtaglig risk för att fullmäktige kan utnyttja sitt 
veto. Oftast fyller det kommunala vetot en viktig funktion ur miljösynpunkt. Dock påpekas 
det vidare att vetot också kan medföra negativa konsekvenser för miljön. Detta då vetorätten 
kan leda till att företagen söker sig till en kommun som är välvilligt inställd exempelvis pga. 
av hög sysselsättningsbrist, men där miljöförutsättningarna är sämre.97

5.1.4 Krav på samråd

För verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men ändå kan antas förändra 
naturmiljön väsentligt ska anmälan för samråd göras enligt 12 kap 6 § MB. Anmälan om 
samråd fyller ett vikigt komplement till reglerna om tillståndsplikt. Innan undersökningsarbete 
påbörjas rekommenderar naturvårdsverket, att samråd upprättas mellan verksamhetsutövare 
och Länsstyrelse i enlighet med 12 kap. 6 § MB. Samrådsbestämmelserna skall tillämpas på 
naturmiljö där väsentlig ändring riskerar att ske. Begreppet naturmiljö bör tolkas vidsträckt 
och omfattar berggrund, jordlager, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer på land och i 
vatten samt djur och växter. Begreppet innefattar även kulturlandskap och landskapsbilden. 
För att fastställa om verksamheten ger en väsentlig ändring av naturmiljö sker en bedömning 
av åtgärden som sådan samt typen på områdets karaktär och känslighet.98 Enligt 12 kap 6 § 
ska samråd ske hos berörd Länsstyrelse. 

När Länsstyrelsen får in en ansökan om samråd skall de först avgöra om ansökan kan anses 
komplett och tillräcklig för att bedöma verksamhetens inverkan på naturmiljö samt vilka 
skyddsåtgärder som kan vara aktuella. Länsstyrelsen prövar samtidigt om verksamheten kan 
vara tillståndspliktig enligt annan bestämmelse i MB, och meddelar i sådant fall 
verksamhetsutövaren samt annan berörd myndighet. Om Länsstyrelsen inte har några 
synpunkter på verksamheten skall detta meddelas skriftligen till verksamhetsutövaren. I de 
fall där Länsstyrelserna har synpunkter skall dialog föras mellan Länsstyrelse och 
verksamhetsutövare, som sedan själv skall föreslå de försiktighetsmått och åtgärder i enlighet 
med kraven i 2 kap MB som kan anses lämpliga till skydd för naturmiljö. Länsstyrelsen kan 
vid behov meddela förbud eller föreläggande, genom 26 kap 9 § MB. Ett exempel när 
förelägganden kan behövas är vid risk för större eller betydelsefulla skador på naturmiljön 
eller när försiktighetsmått inte följs, eller när en verksamhetsutövare inte frivilligt vill vidta de 
försiktighetsmått eller begränsningar som anses nödvändiga. 99

Omfattningen på anmälan fastställs av verksamhetens förväntade påverkan, storlek samt det 
berörda områdets känslighet. En MKB skall anses behövlig om verksamheten är omfattande, 
svårbedömd, av stort allmänt intresse eller berör områden där naturmiljö är att anse som 
särskilt känsligt.100

                                                
96 Michanek, G och Zetterberg, C 2004, s.366
97 Michanek, G och Zetterberg, C 2004, s 367
98 NFS, "Allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB"
99 NFS, "Allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB"
100 NFS, "Allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB"
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5.2 Minerallagen

5.2.1 Miljöhänsyn vid undersökningstillstånd 

Undersökningsarbete skall utföras så att minska skada på miljö- och kulturmiljö uppkommer. 
I allmänhet är miljöpåverkan av prospektering relativt liten, i inledningsfasen är det endast 
frågan om främst mätningar av berggrunden, det är i ett senare stadium som mer ingripande 
åtgärder utförs såsom provborrning.  Bestämmelsen i 3 kap 3 § ML utgör en allmän 
hänsynsregel och innebär en generell skyldighet att utföra undersökningsarbete så att minsta 
skada uppkommer. Regeln syftar till att garantera att de bästa metoderna används och att 
prospektören har klart för sig vilken miljöpåverkan olika metoder ger innan arbetet påbörjas 
samt om någon särskild risk finns för natur- och kulturmiljö.101

Möjligheterna att ge tillstånd för undersökning såväl begränsas av hindersregler i 3 kap. 6 - 7
§ § samt 5 kap. 10 § ML. Hindersreglerna medför att tillstånd för undersökningstillstånd inte 
kan meddelas i ett område där det är närmare än 200 m till kyrkor, samlingslokaler, 
kraftstationer, industriella anläggningar eller bostadshus. Hindersreglerna utgör inte ett 
uttömmande beskrivning av vad som skall beaktas utan gäller parallellt med annan 
lagstiftning.102

Någon bedömning av markpåverkan eller intrång sker i realiteten inte, utan ML gäller 
parallellt med andra skyddsregler i bl.a. MB.103 Metoderna vid undersökningsarbete medför 
oftast ingen eller liten påverkan på miljön, det kan dock finnas fall där de allmänna intressena 
inte kan skyddas genom gällande bestämmelser i ML eller andra lagar. Vidare så finns det 
risk att de allmänna intressena inte kommer beaktas i upprättande av en arbetsplan, visserligen 
så kan sakägare påtala att det råder bristande hänsyn till allmänna intressen men detta är ingen 
garanti. I dessa fall kan det då behövas detaljerade föreskrifter i tillståndet vilket motiverar att 
alla typer av tillstånd kan förenas med villkor.  Dock har kritik framkommit i samband med 
ändringar som gjorts av ML. Det ifrågasätts huruvida Bergstaten kan ha tillräckligt god 
information om förhållandena i det aktuella fallet för att villkora tillstånd om sakägare inte får 
yttra sig innan.104

Vid tillstånd för undersökning av koncessionsmineral ska en arbetsplan upprättas. Syftet med 
en arbetsplan är först och främst att skapa dialog mellan sakägare och prospektör, men planen 
kan indirekt fungerar som ett instrument till att övervaka miljöhänsynen vid 
undersökningsarbete. Det finns möjligheter för sakägare att göra invändningar mot planen 
med motivering till bristande miljöhänsyn vid undersökningsarbete. Vidare får Bergmästaren 
vid eventuellt fastställande besluta om arbetsplanen ska förenas med villkor för att skydda 
allmänna eller enskilda intressen samt förebygga att olägenheter uppstår. Exempel på villkor 
är krav på specialkompetens hos personal eller upprättande av samråd mellan berörda 
parter.105 Kommuniceras inga invändningar till Bergmästaren blir planen automatiskt gällande 
utan att planen fastställs genom myndighetsutövning, som då heller inte ges möjlighet att 
villkora undersökningsarbetet till skydd för miljöintressen.106

                                                
101 Prop. 2004/05:40 s.27
102 Prop. 2004/05:40 s.26
103 Prop. 2004/05:40 s.37
104 Prop. 2004/05:40 s.24
105 Prop. 2004/05:40 s.40
106 Prop. 2004/05:40 s.39  
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5.2.2 Tillämpning av hushållningsbestämmelserna vid 
bearbetningskoncession

Annan lagstiftning än ML är tillämplig på mineralverksamhet. ML anknyts till MB i ärenden 
om bearbetningskoncession genom den intresseavvägning som sker mellan olika 
markanvändningsintressen i enlighet med 3 och 4 kap MB.107 Någon ytterligare 
miljöprövning skall inte ske under förutsättning att verksamheten prövas av annan lagstiftning 
senare. Bearbetningskoncessionen får förenas med villkor till fördel för motstående 
markanvändningsintressen. 108 Skälen till att endast denna miljöprövning görs och denna 
sedermera är bindande för efterkommande miljöprövningar i annan lagstiftning framkommer i 
förarbetena till ML. Först och främst är en gruva inte lokaliseringsbar, den finns där 
fyndigheterna finns, vilket betyder att frågan då istället utvecklats till att bli en avvägning 
mellan att anlägga en gruva eller inte. Vidare är en prospektering en mycket kostsam 
verksamhet. Skulle beslut under tillståndsprocessen förutsättningslöst kunna omprövas skulle 
förhållanden för företagen bli mycket osäkra. Ytterligare framkommer dock av förarbeten till 
ML att det inte kan förekomma någon ovillkorlig rätt för företagen att utvinna påträffande 
mineraler då hänsyn måste tas till andra intressen såsom bevarande intressen. 109

I förarbetena till ML diskuteras möjligheten att göra en intresseavvägning tidigare, redan i 
samband med undersökningskoncession, och om intresseavvägningen då skulle ha samma 
bindande verkan som vid bearbetningskoncession. Skälen till att införa en tidigare, bindande 
intresseavvägning är att dels skapa större säkerhet för gruvföretagen, dels undvika kostnader 
för prospektering där gruvdrift är olämplig samtidigt som dessa områden skyddas från 
gruvdrift. Lagstiftaren anser att; om undersökningstillstånd inte har en bindande 
intresseavvägning skulle det få den funktionen av att verksamheter hindras utan att någon 
form av markbedömning skett. Vidare finns även skäl att införa en intresseavvägning vid 
undersökningstillstånd med hänsyn till bl.a. kommunerna. Det finns behov för kommunerna 
att räkna med gruvverksamheten i sin planering och vidare att skydda områden där 
gruvverksamhet inte bör ske. 110

Mot anförda ställs istället skälen att inte införa en intresseavvägning i ärenden om 
undersökningskoncession. Dels att undersökningsarbete inte är att rangordna som 
markanvändning i lagens mening, dels att prospekteringsmetoderna knappast påverkar miljön 
och i de fall där inverkan sker är denna så obetydlig att det inte går att tala om ändring av 
markanvändning. Vidare skulle helt nya förutsättningar uppkomma för företagen som redan 
vid undersökningsstadiet måste lägga fram tillräckligt underlag för en sådan prövning. Oftast 
är det tillgängliga materialet vid detta stadium ytterst osäkerhet och skulle således ge en 
osäker bedömning. Slutligen skulle även en intresseavvägning bli onödig eftersom endast en 
mycket liten del av alla undersökningstillstånd leder vidare till bearbetningskoncession.111

Miljöprövningen är sedermera bindande för efterkommande prövningar enligt annan 
lagstiftning. Skälen till detta är främst att den ekonomiska planeringen för gruvföretagen 
försvåras om de gjorda investeringarna kan gå till spillo genom avslag. Det skulle i sin helhet 
kunna påverka industrin negativt om ytterligare en prövning av markanvändningen skulle ske.  
Prövningen blir gällande under den tiden som koncessionstillståndet gäller. Finns det skäl att 
                                                
107 Se.avsnitt 5.1.2
108 4 kap 10 § ML
109Prop. 1988/89:92 s 50-51 
110 Prop.1988/89:92 s 51-52
111 Prop.1988/89:92 s.52
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senare göra en miljöprövning p.g.a. av att verksamheten gett upphov till betydande 
olägenheter skall en ny prövning göras av Bergstaten.112

I ärenden om prövning av hushållningsbestämmelserna skall Bergmästaren samråda med 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i sin tur hämta synpunkter från berörd kommun vad avser 
den kommunala planeringen och kommunens bedömningar av markanvändningen.113 Skulle 
inte Bergmästaren vara överens med Länsstyrelsen eller ärendet är ”särskilt betydelsefullt” ur 
allmän synpunkt kan frågan förflyttas till regeringen.114 Ärenden som kan anses vara särskild 
betydelsefulla är bedömningar av politisk vikt t.ex. ansökningar som rör mineraler som kan 
vara viktiga av försvars eller utrikespolitiska skäl.115 Bearbetning av uran kan tänkas utgöra 
ett sådant särskilt betydelsefullt skäl.   

MKB ska upprättas vid beviljande av koncession och MKB:s syfte, 6 kap. 3 § MB, ska också 
vara detsamma för prövningar enligt ML samt dess innehåll enligt 6 kap. 7 § MB. 
Bergmästarens funktion är betydelsefull vid MKB, eftersom det är han som via kontakt 
nätverkar mellan Länsstyrelser och kommuner samt kan ge företagen en bra handledning på 
vad MKB;n bör innehålla i ett koncessionsärende. Vidare bedöms inte om det finns risk för att 
MKN överskridas vid prövning av bearbetningskoncession.116 Tillägg tas in i 8 kap 2 § ML 
om att Bergmästaren ska hänskjuta ärenden till regeringen i de fall där skäl finns att frångå 
Länsstyrelsens bedömning av MKB:n.117

                                                
112 6 kap. 4 § ML
113 8 kap. 2-3 § § ML
114 8 kap 2 § ML
115 Prop.1988/89:92 s.56
116 Prop. 1997/98:90 s. 216-217
117 Prop. 1997/98:90 s. 217-218
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5.3 Lagen om kärnteknisk verksamhet

LoKV är en säkerhetslag till skillnad från både ML och MB. Som nämnt ovan krävs tillstånd 
enligt LoKV för dels undersökningsarbete och innan gruvdrift inleds.118 Lagen syftar till att 
verksamheten skall kunna drivas så långt som möjligt riskfritt. Av detta framkommer att lagen 
inte syftar till att förbjuda verksamhet utan snarare sätta de villkor på verksamheten som 
behövs för att uppnå högsta tänkbara säkerhet. Ur miljöskyddsperspektiv fungerar denna lag 
då som en garant att bästa möjliga teknik används eller att den special kompetens finns som 
behövs för att kunskapskravet i MB ska vara uppfyllt. Då LoKV råder parallellt med MB är 
sedermera de bestämmelser som går att återfinna där som avgör om den kärntekniska 
verksamheten kan anses tillåtlig eller inte.

Som tidigare nämnts pågår det en utredning om huruvida undantag från tillståndplikten skall 
göras för uranprospektering vid LoKV. Utredningen är ute för remiss och beräknas vara 
färdig inom kort framtid.119

                                                
118 5 § LoKV
119 SKI, utredningsrapport 
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__________________________________________________

6. Genomdrivande av lagstiftningens målsättning
___________________________________________________________________________

Följande kapitel redogör för genomdrivandet av målsättningen. Genomdrivandet utgör det 
sista ledet, och är en vikig del för miljöbestämmelsernas verkliga betydelse och funktion.

6.1 Tillsyn och sanktioner

Det tredje och sista ledet för att garantera efterlevnaden av kravregler utgörs av 
offentligrättsliga instrumenten för genomförande främst tillsyn och sanktioner. Tillsynen av 
ML sker av Bergmästare, vilket framkommer av 15 kap 1 § ML. Av detta framkommer att 
samtidigt som Bergmästaren ger tillstånd utövar han även tillsyn. Bergmästaren får meddela 
förelägganden om detta behövs för att säkerhetsställa att lagens bestämmelser uppfylls, eller 
villkor som föreskrivits med stöd av lagen. Om arbete utförs så att det uppkommer fara för 
allmänhet eller enskilt intresse får Bergmästaren meddela förbud för verksamheten, som då 
gäller med omedelbar verkan. Verksamhetsutövaren är skyldig att meddela Bergmästaren de 
uppgifter samt ge tillgång till de anläggningar som behövs för att denne skall kunna fullfölja 
sin tillsynsplikt.120 Vidare kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de i 15 kap 
6 § ML uppräknade handlingar dömas till fängelse i högst sex månader eller böter. Exempel 
på sådan handling är den som bedriver undersökningsarbete i strid med bestämmelser om krav 
på koncessionstillstånd, eller den som påbörjar undersökningsarbete utan att iaktta vad som är 
särskilt föreskrivet. 

Tillsynen för efterlevnaden av MB varierar och det finns inte någon helt tydlig uppdelning av 
ansvaret. För tillsyn vid anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § MB ansvarar Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen utövar även tillsynen vid MFV som kräver tillsyn enligt 9 kap MB.121 MB 
kräver att olika tillsynsmyndigheter för samma verksamhet samarbetar med varandra då det 
behövs för att effektivisera tillsynsarbetet. Tillsynsmyndigheten är skyldig vid misstanke om 
brott att anmäla detta till åklagarmyndighet. Det är åklagaren som sen avgör om åtal skall 
väckas. Vidare kan tillsynsmyndigheten vid överträdelse av t.ex. villkor meddela 
föreläggande eller förbud. I de fall då frågan om en överträdelse av de allmänna hänsynsregler 
behandlas får tillsynsmyndigheterna en svårare uppgift, då dessa är mer allmänt hållna och 
om en överträdelse faktiskt skett är mer svårbedömligt.122 Skulle verksamhetsutövare bryta 
mot någon av de bestämmelser som återfinns i MB, t.ex. påbörja en verksamhet utan att ha 
erhållit tillstånd för detta, kan förevarande drabbas av miljösanktionsavgift enligt 30 kap MB.

Tillsynen av efterlevnaden av LoKV utförs av SKI.123 SKI får besluta om de åtgärder som är 
behövliga samt meddela förbud eller föreläggande för att syftet med lagen skall uppnås. 
Polismyndigheten skall om det behövs bidra vid tillsynsarbetet. Om inte verksamhetsutövaren 
utför de förelägganden som åligger denne har tillsynsmyndigheten möjlighet att ingripa på 
tillståndshavrens bekostnad.124

                                                
120 15 kap 2-3 § § ML 
121 FO 1998:900, 22 §
122 Michanek, G och Zetterberg, C, 2007, s.374
123 FO 1984:14, 22 §
124 16-17 § § LoKV
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Den som inte följer de villkor och föreskrifter som meddelats, eller underlåter att lämna de 
uppgifter som tillsynsmyndighet begärt kan föreläggas med vite av tillsynsmyndighet.125  
Vidare döms den som (1) utan tillstånd bedriver kärnteknisk verksamhet, (2) åsidosätter 
anmälningsskyldigheten, och (3) åsidosätter de villkor och föreskrifter som meddelats med 
stöd av LoKV.126

6.2 Överklagan enligt MB 

Överklagan av undersökning eller bearbetning av uran kan bli aktuell när tillstånd givits för 
MFV enligt 9 kap och beslut vid anmälan om samråd enligt 12 kap 6 §. Rätten att överklaga 
ett beslut eller dom skiljer sig från rätten att delta i första instans. Möjlighet att överklaga 
tillkommer enskild sakägare. Vad begreppet enskild sakägare innebär är inte alltid helt tydlig. 
Dock är huvudregeln att domen eller beslutet ska angå eller gå honom eller henne emot enligt 
16 kap 12 § 1p. MB;ens sakägarbegrepp är enhetligt, och ska tillämpas så att den som har 
tillfogats skada eller blivit utsatt för någon olägenhet anses vara sakägare och har rätt till att 
överklaga. En person behöver därmed inte äga eller ha rätt till en fasighet som berörs för att få 
överklaga.127

Miljöorganisationer har rätt att överklaga beslut och domar under krav att vissa 
förutsättningar är uppföljda enligt 16 kap 13 §. Förutsättningar som organisationen skall 
uppfylla är att den ska vara ideell och ha till syfte att tillvarata miljö- och naturvårdsintressen. 
Vidare skall organisationen ha minst 2000 medlemmar och verkat i Sverige under minst tre år. 
Sist men inte minst skall organisationen även vara partsbehörig dvs. en juridisk person. För 
detta krävs då stadgar, styrelse samt, för att uppnå processbehörighet, att behörig företräder 
kan föra organisationens talan. Dock, ska sägas att alla domar och beslut inte kan överklagas 
utan endast de som rör tillstånd, godkännande eller dispens. Detta betyder att en 
miljöorganisation inte själv kan inleda ett mål t.ex. för omprövning av villkor.128

6.2.1 Talerätt vid anmälan om samråd 

Talerätten för enskild vi anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § framgår inte tydligt genom 
lagtext utan fått klargöras genom praxis. Miljööverdomstolen har i några fall behandlat rätten 
att överklaga Länsstyrelsens beslut. Ingen av de tre fallen nedan behandlar anmälan om 
samråd vid undersökningsarbete, men de belyser ändå möjligheten att överklaga beslut 
rörande undersökningsarbete 

Enskilds rätt att överklaga ett beslut enligt 12 kap 6 § framgår av miljööverdomstolens dom, 
gällande beslut från miljödomstolen om uppförandet av en radiomast som överklagades av en 
privat person. Efter anmälan om samråd hade Länsstyrelsen förbjudit uppförandet av masten, 
ett beslut som senare upphävdes av miljödomstolen. Av miljööverdomstolens dom framgår att 
enskild som inte är sakägare inte har rätt att överklaga Länsstyrelsen beslut i enlighet med 12 
kap 6 §. Miljööverdomstolen biföll klagan med motivering att 12 kap 6 § grundar sig på 
skyddet av naturmiljö, vilket är ett allmänt intresse och inte ett enskilt. Rätt att föra talan där 

                                                
125 22 § LoKV
126 25 § LoKV
127 Prop. 1997/98:45 s.19
128 Michanek, G och Zetterberg, C 2004, s 374
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allmänna intressen åberopas förekommer inte en enskild klagande. Enskild har rätt att 
överklaga ett beslut enligt 12 kap 6 § endast under den förutsättning att klagande bedöms som 
sakägare. Vidare framgår av miljööverdomstolens dom att om verksamheten som behandlas i 
12 kap 6 § skall bedömas som MFV krävs att ärendet behandlas av aktuell 
tillsynsmyndighet.129

I ett liknande fall hos miljööverdomstolen behandlades också möjligheten att överklaga ett av 
Länsstyrelsens beslut i enlighet med 12 kap 6 §. Efter anmälan om samråd gällande en 
skildanläggnings utförande beslutade Länsstyrelsen att godta anläggningen. Ett antal 
närboende överklagade beslutet som bifalls i miljödomstolen.   De klagande ägde fastigheter 
som enligt detaljplan skulle komma att ingå i den planerade beslutade verksamheten. 
Miljööverdomstolen fastslog att beslutet efter anmälan enligt 12 kap 6 § inte skapar några 
rättigheter för anmälaren och därmed inte har någon faktiskt effekt gentemot klagande. Även 
om Länsstyrelsen meddelat ett positivt beslut för anmälaren innebär det inte att anmälaren kan 
vidta de aktuella åtgärderna, utan anmälaren måste först ha fått rätt att förfoga över marken. I 
fallet avslås följaktligen överklagandet med motivering att beslutet inte får någon faktiskt 
effekt på klagande.130

Miljööverdomstolen har även i ett rättsfall beaktat möjligheten för en sameby att föra talan 
mot ett beslut taget i enlighet med 12 kap 6 §. Fallet gällde ett beslut om uppförandet av en 
vindmätningsmast. Precis som i fallet ovan avdömde miljööverdomstolen överklagan då 
beslutet i sig inte innebar någon rätt för anmälaren att förfoga över marken. 
Miljööverdomstolen menade att renskötselrätten är en särskild rätt till fastighet vilken ger 
samebyn ställning som sakägare i fall där frågan gäller ändrad användning av den mark där 
renskötseln äger rum. Men med liknande motivering som i ovan nämnda fall avslås 
överklagan. Beslutet i enlighet med 12 kap. 6 § innebär inte att anmälaren ges rätt att förfoga 
över marken och därmed kan beslutet inte anses ha någon effekt för klagande.131

6.3 Överklagan enligt ML

Som nämnt är det Bergmästaren som fattar de centrala besluten med koppling till ML och är 
den som prövar ärenden i första instans. Reglerna om överklagande i ML bygger på att 
avgörande av lämplighetskaraktär överklagas i administrativ ordning medan alla ärenden där 
rättsfrågan är central överklagas till domstol. Det är typen av beslut som avgör till vilken 
domstol överklagandet sker t.ex. överklagande av Bergmästarens beslut om 
undersökningstillstånd görs till allmän förvaltningsdomstol och beslut som gäller 
bearbetningskoncession överklagas till regeringen. Bergmästarens beslut om 
bearbetningskoncession får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap 13 § 
MB.132

Sammanlagt har 392 undersökningstillstånd för alla koncessionsmineraler överklagats under 
år 2007 jämfört med år 2004 då siffran istället var 42 st. De flesta överklagningar beror på 
undersökningsarbeten där provborrningar förekommer ifrågasätts.133 Nedan följer referat av 
två överklagade beslut tagna av Bergmästaren. Det ena fallet är ett referat från kammarrättens 

                                                
129 M 7839-03
130 M 3401-06
131 M 5074-07
132 16 kap 5 § ML
133 Bergstaten, årsredovisning 2007
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dom. Det andra är ett referat från länsrättens dom, detta med anledning till att kammarrätten 
använde sig av samma domskäl samt domslut som länsrätten. Målet gällande Vapstens 
sameby har för närvarande överklagats vidare till regeringsrätten (13 mars 2008) för 
rättsprövning.134  De fastighetsrättsliga argumenten är inte medtagna i de båda rättsfallen utan 
fokus ligger på de miljörättsliga aspekterna. Syftet med rättsfallen är att visa på svårigheterna 
för sakägare att få gehör för framförda synpunkter i början av tillståndsprocessen, vid 
åberopande av bristande miljöhänsyn. Fallet med samebyn är intressant från den aspekten att 
det visar på den bristande miljöhänsyn som tas till rennäringsintressen i förhållande till 
behovet av att miljön skyddas för att rennäringen ska kunna överleva.

6.3.1 Överklagan av förlängt undersökningstillstånd

Bergstaten överklagade länsrättens dom135 om att ge Vapstens sameby rätt om i frågan om att 
upphäva förlängt undersökningstillstånd. Bergmästaren hade som stöd för sitt yrkande dels att 
länsrättens dom skulle medföra en negativ påverkan på gruvindustrin, dels att ytterligare 
undersökningsarbete tillsammans med befintliga tillstånd om bearbetning inte innebär 
skadliga ingrepp för rennäringen. Om intrång ändå uppstår kan Bergmästaren förena 
tillståndet med villkor så att verksamheten bestäms till den tiden på året då ingen renskötsel 
sker i området.  Vidare påpekas att möjligheterna för att få sitt skydd tillgodosett från skadliga 
ingrepp är starkare i senare prövningar t.ex. vid bearbetningskoncession där hänsynsreglerna i 
3-4 kap MB prövas, framför allt genom 3 kap 5 § MB där rennäringen har särskilt som 
riksintresse och 6 kap genom MKB. Bolaget yrkar också att länsrättens dom skall upphävas 
samt att undersökningstillståndet ska förlängas. Till stöd för sin yrkan anför de att arbetet inte 
är av stor omfattning och påverkar en liten del av området. Dessutom är bolaget medveten om 
rennäringen och kommer därför att planera och anpassa verksamheten därefter.  

Vapstens sameby yrkar på att ML; s regler inte reglerar avvägningen mellan att 
undersökningstillstånd beviljas och den enskilda markägarens förfoganderätt. Samernas rätt 
att bedriva rennäring är mycket svag i ML eftersom de aldrig hörs innan Bergmästaren fattar 
beslut om undersökningstillstånd. Tillstånd beslutas på rutin enligt 2 kap. ML och med få 
begränsningar. Samebyn påpekar vidare att de är utsatta för de prospekteringar och 
bearbetningarna som pågår på grund av att området ligger i den s.k. "guldlinjen". Ytterligare 
anför de att arbetena visst sker under den tid på året som medför skada. Den samlade effekten 
av alla undersökningar, bearbetningar och gruvetablering tas inte i beräkningen av de 
klagandena. Ingreppen skall beräknas genom en samlad bedömning av alla givna tillstånds 
påverkningar. Detta borde Bergmästaren också göra innan beslut fattas.  MB:s bestämmelser 
skall alltid tillämpas och framförallt 2 kap och kapitlets 2 § och 9 §. Prövningen enligt 3 kap 
och 4 kap MB som görs vid bearbetningskoncession borde tillämpas tidigare. Ytterligare 
ifrågasätts villkorens funktion vid bearbetningskoncession och miljökonsekvensbeskrivningar. 

Kammarrätten bifaller överklagan med motivering att kraven i 2 kap 6 § är uppfyllda och 
därmed skall förlängt undersökningstillstånd beviljas. Undersökningsarbete innebär i regel 
inte någon större inskränkning för markägaren. Kammarrätten menar vidare att ML;s 
bestämmelser är förenliga med 2 kap MB och hänvisar som stöd till prop. 1997/98:47.136

                                                
134 Mål nr; 1938-08
135 Se Lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
136 Prop. 1997/98:47 s.15 f:
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"I minerallagen finns det inte några särskilda miljökrav för undersökningstillstånd. Det har sin 
bakgrund i att undersökningsarbete i allmänhet inte ger några påtagliga effekter på 
naturmiljön...Prospektering efter mineral bedrivs vanligen på sådant sätt att den inte avsätter 
några påtagliga spår i miljön. De undersökningar som bedrivs inom ett undersökningstillstånd 
är t.ex. geologiska, geofysiska och geokemiska analyser. Dessa kan utföras från flygplan, på 
marken, i borrhål samt i laboratorier. Prospektörernas ökande användning av geografiska 
informationssystem, t.ex. positionering med hjälp av bl.a. satelliter, leder till att påverkan på 
omgivningen kommer att minska...Undersökningsarbetet bör med bakgrund av dessa ringa 
miljöpåverkan normalt även kunna bedrivas i området som avses i 3 kap 5 § lagen (1987:12) 
om hushållning med naturresurser m.m., de s.k. obrutna fjällområdena."

6.3.2 Överklagan av beviljat undersökningstillstånd

Ett bolag beviljades undersökningstillstånd av Bergstaten enligt ML.  Beslutet överklagades 
av Örebro kommun samt två markägare.137 De menade att tillståndet skulle upphävas med 
motivering att ansökan inte var fullständig. Dels hade företaget fått tillstånd för gasformiga 
ämnen vilket de inte begärt, dels så saknades uppgifter om att området är av den typ vilken 
regleras i bestämmelserna i 3 kap. 6-7 § § ML. Detta kan medföra att bolaget påverkar 
skyddsvärda naturområden pga. av okunskap. Vidare saknades uppgifter om förhållanden som 
regleras i 2 kap. 4 § och 9 § ML. Formuleringen "mycket ringa inverkan på markens 
användning" var inte en godtagbar ordalydelse eftersom den inte angav vilken inverkan 
verksamheten har på allmänna och enskilda intressen. Den information från bolaget som 
behövs för att Bergstaten skall kunna bedöma fallet saknas. Örebro kommun ifrågasätter 
också de möjligheter bolaget har för att undvika att borrningar medför föroreningar samt att 
grundvattenskikt inte blandas. Slutligen ifrågasätts företagets möjligheter att senare få 
bearbetningskoncession. Med bakgrund av det nämnda gör Örebro kommun den slutsatsen att 
bolaget inte kan utföra en ändamålsenlig undersökning. De båda markägarna yrkade till stöd 
för sin överklagan att det finns värdefulla natur- och kulturhistoriska objekt inom området. 
Vidare påtalar de riskerna med att de olika grundvattenskikten blandas eller förorenas av de 
tänkta borrningarna. 

Bolaget anför till sitt försvar att de är ett välkänt företag hos Bergstaten samt att undersökning 
kan leda till fynd. Vidare avser bolaget att utföra prospektering nära markytan vilka inte 
kommer att medföra risk för spridning av radioaktivitet till grundvattnet. De kraven på 
kunskap uppfyller företaget genom lång erfarenhet av liknade undersökningar och inhyrd 
specialkompetens. Med denna bakgrund anser bolaget att kraven för undersökningstillstånd är 
uppfyllda. Vidare påpekar bolaget att de klagandes yrkan om att områdets natur- och 
kulturvärden är av sådan karaktär att det skulle anses utgöra hinder enligt 3 kap 6-7 § § ML är 
felaktig och skall då inte beaktas vid prövning. Utan istället blir området ett fastighetsintresse 
och skall därmed beaktas i senare led dvs. i arbetsplanen. Bergstaten anser att fyndigheter kan 
påträffas i området samt att bolaget uppfyller kraven i 2 kap 2 § ML. De yrkanden om 
miljöfaror med undersökningsarbete som klagande har framfört skall enligt ML prövas vid 
ärenden om undersökningsarbeten och inte undersökningstillstånd. Undersökningstillstånd 
utgör inte ett tillstånd för undersökningsarbete. Vidare påpekar Bergstaten att Örebro 
kommun inte har rätt att överklaga då de inte äger marken. 

                                                
137 Mål nr; 993-07
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Länsrättens gjorde den bedömningen att i enlighet med 1 kap. 1 § ML får undersökning och 
bearbetning göras på annans mark när fyndighet av koncessionsmineral kan påträffas under 
förutsättning att bolag har det undersökningstillstånd som krävs i enlighet med 2 kap 2 § ML. 
Tillstånd ges inte om det är uppenbart att en ändamålsenlig undersökning inte kommer att 
kunna utföras. Vidare anser länsrätten att bolaget inte visat sig olämpliga samt att det kan 
antas att koncessionsmineral kan påträffas. Därmed kan en ändamålsenlig undersökning 
komma att utföras. Området kan heller inte antas vara av den storleken att bolagets 
möjligheter att undersöka det utgör ett hinder och kraven enligt 1 kap 1 och 2 § § ML är 
därmed uppfyllda. Länsrätten menar att sakägarens överklagan aktualiseras vid 
undersökningsarbete och de bestämmelser som gäller då. På dessa grunder avslogs 
överklaganden.

6.4 Överklagan enligt LoKV

Ett besluts om grundar sig på bestämmelser i LoKV och är taget av en lokal säkerhetsnämnd 
får överklagas till länsrätten. Vidare får beslut tagna av SKI och som grundar sig på lagens 
bestämmelser överklagas till regeringen.138

                                                
138 22-23 § § LoKV
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___________________________________________________________________________

7. Analys
___________________________________________________________________________

Genomförande av de övergripande miljömålen om hållbar utveckling kräver en process där 
alla led är fullständiga för att måluppfyllelse skall nås. De senare leden av genomdrivande och 
genomförande måste utformas på ett sådant sätt att det inte strider med målet. Alla leden 
måste verka mot målet, brister ett led finns risk att det övergripande målet inte uppnås. Det 
övergripande systemet av bestämmelser måste fungera. Problematiken når ytterligare en 
dimension när systemet utgörs av flertal lagar med olika mål vilka är motstridiga till varandra. 
Lagarna måste balanseras och vägas mot varandra, där lagstiftaren i möjligaste mån måste 
finna lösningar där måluppfyllelse kan nås i båda lagarna.  En avvägning måste ständigt ske 
mellan att skydda miljön och nyttan av exploatera. ML, MB och LoKV utgör tillsammans de 
system av bestämmelser som bl.a. skall reglera skyddet för miljön vid undersöknings- och 
bearbetningstillstånd. Genom en anpassning mellan lagarna regleras intresset att skydda 
miljön med intresset att exploatera naturtillgångar. Det kan därför aldrig vara frågan om ett 
absolut miljöskydd. Frågan handlar istället om det lagstiftade miljöskyddet är för svagt i 
förhållande till det verkliga intresset att skydda miljön i förhållande till vinsterna att 
exploatera.

Rent tekniskt skiljer sig inte metoderna vid uranprospektering från prospektering av annat 
koncessionsmineral i 1 kap 1 §. Vidare så finns uran inte ensamt i berggrunden utan 
tillsammans med andra koncessionsmineraler, uran återfinns bl.a. i alunskiffer som innehåller 
ett stort antal mineraler. Letar prospektören efter koppar kan likaväl uran påträffas.
Visserligen är riskerna för prospektering i alunskiffer större än vid berggrund i Norrland, men 
dessa risker gäller då inte endast för uranprospektering utan även för prospekterering av andra 
mineraler. Vidare framgår av förarbeten till ML att lagstiftaren ville minska antalet särregler i 
syfte att förenkla tillståndsprocessen. Mot bakgrund av detta är inte motiverat att uran innehar 
en särställning i ML liknade den för olja, gas och diamant. 

Målregeln i MB använder sig av att begreppet hållbar utveckling för att klarlägga ändamålet 
med balken. Begreppet kan anses någorlunda klart, men däremot inte de åtgärder som leder 
mot hållbar utveckling. Det gör att målregeln kan uppfattas något otydlig. En av 
anledningarna till att kärnkraften och därmed efterfrågan på uran ökar är den att kärnkraft 
blivit en del av lösningen mot den globala uppvärmningen. Med dagens teknik och ökad 
säkerhet är inte riskerna för nya olyckor likt dem i Harrisburg och Tjernobyl lika 
överhängande.  Kärnkraft har därmed blivit ett medel till att nå målet om hållbar utveckling i 
många delar av världen. Med kärnkraftens nya roll i åtanke måste då även uranprospektering 
och uranbrytning i det globala perspektivet anses kunna främja hållbar utveckling. Med 
hänsyn till detta är det då intressant att begrunda den svenska ståndpunkten i kärnkraftsfrågan. 
Beroende på vilken energipolitik som drivs och i vilket syfte kan det också finnas utrymme 
för uranprospektering under begreppet hållbar utveckling. Kärnkraftsfrågan idag är otydlig. 
Ett folkomröstningsbeslut skedde år 1980, men om detta fortfarande anses aktuellt är inte helt 
klart. Vad målregeln härmed åsyftar med hållbar utveckling kan anses otydlig då kärnkraftens 
framtid mot en hållbar utveckling är oviss i den svenska energipolitiken. De lokala effekterna 
av uranbrytning anses som negativa medan de globala effekterna av kärnkraft är att anses som 
positiva i förhållande till användningen av fossila bränslen. Begreppet får därmed en bredare 
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aspekt, då hållbar utveckling i det här fallet innebär att de lokala negativa effekterna måste 
vägas mot de globala positiva effekterna. 

Målregelns betydelse preciseras något i kravreglerna, vilka är rättsligt bindande. Även om de 
är preciserade är de fortfarande allmänt hållna. Ingen tydlig gräns för det otillåtna framgår i 2 
kap MB; det kan därför vara svårt för verksamhetsutövaren, tillsynsmyndighet och allmänhet 
att ingripa med miljöskydd. Domstol kan även underlåta att straffsanktionera med hänvisning 
till 2 kap MB för att inte äventyra rättssäkerheten. Med anlednings av detta kan regler 
ytterligare preciseras, vilket är aktuellt när man förenar tillstånd med villkor. Bergstaten 
bedömer inte tillstånd med bakgrund till 2 kap MB, men samma princip återfinns i ML. Enligt 
ML får bergstaten förena undersökningstillstånd med villkor till skydd för miljön. 
Problematiken ligger dock i att vid prövning av undersökningstillstånd bedöms inte 
undersökningsarbetet, om ingen annan än sökande behöver yttra sig innan tillstånd beviljas. 
Det kan då ifrågasättas om den allmänna hänsynsregeln och villkorsregeln fyller någon reell 
funktion då Bergsstaten inte har tillräckligt med kunskap om miljöpåverkningar för att 
villkora. 

Uppdelning mellan undersökningstillstånd och undersökningsarbete är oklart vid 
tillståndsprövningar. Som framgått av förarbeten till ML samt överklagade domar prövas inte 
Bergmästaren undersökningsarbetet, utan ett undersökningstillstånd är främst inriktad på de 
fastighetsrättsliga förhållandena mellan markägare och prospektör. Det framkommer i de fall 
där sakägare överklagat undersökningstillstånd att detta är otydligt för allmänheten då de 
flesta yrkat på att hänsyn inte tas till miljön vid undersökningsarbete. Bedömningen av 
undersökningsarbete kan istället bedömas av Länsstyrelsen, eftersom uranprospektering inte 
är tillstånds- eller anmälningspliktig. Bedömningen sker då istället genom anmälan av samråd 
enligt 12 kap 6 § MB. Länsstyrelsen kan vid samrådet villkora arbetet eller meddela att 
verksamheten skall vara tillståndspliktig. Detta är såtillvida en möjlighet för Länsstyrelsen att 
kontrollera verksamheten innan den påbörjas och därmed förhindra att en eventuellt skada 
uppkommer. Det finns dock inte något tydligt krav på företagen att själva anmäla om samråd 
eftersom uranprospektering inte alltid behöver medföra en risk för väsentlig ändring av 
naturmiljön samt att inget är särskilt föreskrivet om krav på anmälan om samråd. Utan samråd 
och villkor på verksamheten blir det svårare för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn samt att 
straffsanktionera om överträdelser av 2 kap MB sker. 

Bergmästaren gör ingen egentlig miljöprövning vid beviljan av undersökningstillstånd. Vidare 
finns ingen skyldighet för företagen att anmäla om samråd enligt 12 kap 6 § MB. Det finns 
därmed risk att miljöeffekterna av undersökningsarbete inte bedöms. Därtill finns en klar 
missuppfattning hos allmänheten att själva undersökningsarbetet bedöms i prövning av 
undersökningstillstånd. Det kan därför finnas behov av att tydliggöra för sakägare hur och var 
undersökningsarbete prövas samt hur detta överklagas. Med anledning av nu nämnda är det av 
intresse att en skyldighet om anmälan samråd enligt 12 kap 6 § MB införs i ML, under 3 kap 
om undersökningstillstånd. Anmälan om samråd är en möjlighet att skydda miljöintressen, 
utöva tillsyn vid undersökningsarbete samt klargöra för allmänhet var undersökningsarbeten 
prövas. Genom hänvisning från ML till MB får samrådsregleringen en framträdande ställning. 
Miljöintressen säkerhetsställs genom att en miljöbedömning garanteras vid 
undersökningstillstånd utan att Bergstaten behöver ändra på tillståndsförfarandet. 
Miljöintresset får en större tyngd utan att exploateringsintresset blir lidande. 

För att överklaga ett beslut som Länsstyrelsen har tagit vid anmälan om samråd måste man 
vara sakägare. Det framgår vidare av målen från miljööverdomstolen att klaganden måste vara 
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berörd på så sätt att verksamhetsutövaren innehar förfoganderätt över marken.  I de aktuella 
målen hade verksamhetsutövaren inte detta och därmed var den klagande heller inte berörd 
varav fallet ogillades. Gällande undersökningsarbete är frågan om verksamhetsutövaren 
genom undersökningstillståndet har förfoganderätt över marken och en överklagan av 
sakägare skulle därmed bifallas.

Enligt ML skall en arbetsplan upprättas innan påbörjat undersökningsarbete. Här har sakägare 
möjlighet att påverkan undersökningsarbetet, genom att bolaget ska redovisa de metoder samt 
de tänkbara miljöeffekterna. Arbetsplanen fyller dock inte någon funktion till skydd för 
miljön utan planen syftar främst till att skapa en dialog mellan prospektör och markägare. Om 
sakägare inte väljer att påpeka allmänna intressen eller negativa miljöeffekter finns ingen 
garanti att miljöintressen skyddas. Arbetsplan ges till berörda sakägare och om ingen gör 
invändningar sker ingen myndighetsinblandning. Det åligger härmed berörda sakägare att 
uppmärksamma brist på miljöskydd samt meddela dessa till berörda myndigheter. 

I den allmänna debatten har frågan berörts om kommunalt veto skall komma tidigare i 
tillståndsprocessen. Att detta inte är aktuellt vid undersökningstillstånd beror på att 
miljöriskerna bedöms mindre i förhållande till intresset att prospektera. Dels är mängden 
ansökningar av undersökningstillstånd för många till antalet för att kommunerna skall kunna 
göra en förenlig bedömning i varje enskilt fall. För detta behövs mer kunskap vilket fås 
genom prövning av undersökningsarbete. Kommunalt veto vid undersökningsprocessen skulle 
kunna minska prospektörernas intressen att undersöka berggrunden, vilket är av betydelse för 
andra miljöintressen så som kartläggning av grundvattensförekomster. 

Eventuellt skulle ett kommunalt veto vid prövning av bearbetningskoncession vara intressant. 
Med samma anledning som används i förarbeten till ML för att motivera att prövningen enligt 
3 - 4 kap MB är bindande för efterkommande prövningar kan också ett kommunalt veto vid 
bearbetningskoncession vara aktuellt. Enligt förarbetena framkommer det att prövningen är 
bindande av den anledningen att prospekterings processen kostar mycket för bolaget. De skall 
då kunna vara någorlunda säkra på att de kommer att få bryta mineral innan de fördjupar sig i 
tillståndsprocessen. Men då det krävs att den aktuella kommunen tillstyrker brytning av uran 
blir utgången av tillståndsprocessen oavsett bindande prövning eller inte, är ytterst osäkert. 
Det är då av samma anledning som en bindande prövning sker av 3 - 4 kap MB, motiverat 
med kommunalt veto vid bearbetningskoncession. Bolagen skulle då inte behöva satsa stora 
summor pengar för tillståndsprövningar för att senare hindras av det kommunala vetot. Ett 
kommunalt veto tidigare skulle även gynna kommuner där det finns ett starkt motstånd mot 
uranbrytning. De skulle slippa oro för fortsatta undersökningar samt att de ekonomiska och 
politiska påtryckningarna ska bli för starka.  Vidare med tanke på att antalet ansökningar om 
bearbetning inte är många i förhållande till undersökningar kan det vara motiverat att göra en 
miljöprövning enligt 9 kap MB i samband att bearbetningskoncession beviljas. Bolaget måste 
då lägga ut mer pengar, eftersom utförligare MKB och undersökningsarbete behövs göras, 
utan att vara säkra på att tillstånd ges. Men istället ökar det samhälliga inflytandet samt att 
miljöintressen prioriteras högre. 

Ingen enighet råder om vilka effekter undersökningsarbete egentligen har. Folk i allmänhet i 
norra Sverige är mer positivt inställda till provborrningar än folk i södra Sverige. Detta har 
troligen sina orsaker i att det i norr finns det en kultur av gruvnäring, där allmänheten ser 
möjligheterna med en ökad sysselsättning och förbättrad ekonomi. Glesare befolkning med 
större ytor samt att berggrunden i norr kan anses vara av sådan art att det finns mindre risk för 
spridning av metaller genom sprickbildning är också en orsak. Om verksamheten vid 
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undersökningstillstånd inte ger betydande miljöeffekter är det heller inte motiverat att från
samhällets sida införa hårda miljökrav. Dock skall tilläggas att så länge det finns en risk att 
miljöintressen äventyras måste dessa iakttas genom olika miljöbestämmelser.

Genom att inledningsvis studera de olika delarna i tillståndsprocessen och därefter sätta dem 
samman i en sammanhängande process framträder systemets svagheter. De olika miljökraven 
eller brist på miljökrav vid specifika tillstånd får en bredare betydelse när de sätts i perspektiv 
med övriga miljökrav vid andra tillstånd i samma tillståndsprocess. För att få 
undersökningstillstånd krävs endast att sökande inte är olämplig dvs. det är inte svårt för 
sökande att erhålla undersökningstillstånd. Av förarbete till ML framkommer att anledningen 
till de låga miljökraven vid undersökningsarbete är att det inte uppstår några större negativa 
miljöeffekter. Vilket i många fall också stämmer, undersökningsarbete behöver inte alltid ge 
några negativa effekter på miljön. Dock, skall bristen på miljökrav vid undersökningstillstånd 
sättas i förhållande till övriga tillstånd och systemet i sin helhet. Genom att göra detta 
framkommer då en kedja av bristande miljöhänsyn där prospektörens intressen sätts i första 
rum. Av lagtext framkommer att bearbetningskoncession skall ges till sökande om denne 
erhållit undersökningstillstånd dvs. innehar sökande undersökningstillstånd skall således 
bearbetningskoncession ges. Vid prövning av tillstånd av bearbetningskoncession görs ingen 
helhetsprövning av verksamhetens miljöeffekter i enlighet med MB;s bestämmelser utan 
endast en intresseavvägning av hushållningsbestämmelserna. Det är efter att 
bearbetningskoncession meddelats som det är aktuellt med en miljöprövning i enlighet med 
MB;s bestämmelser. Dock är denna prövning bakbunden, till fördel för prospektörens 
intressen, av Bergstatens intresseavvägning i enlighet med 3 och 4 kap MB. Som nämnts 
tidigare är hushållningsbestämmelserna inte helt tydliga, hur och till fördel för vilka intressen 
en avvägning skall ske framkommer inte alltid genom lagtext. Med
tillämpningsproblematiken av 3 - 4 kap MB i åtanke går det att ifrågasätta huruvida 
Bergsstaten sedermera har den kompetens som krävs för en korrekt intresseavvägning. Som 
framgår av förarbeten till ML är gruvnäringen en liten bransch med förhållandevis få bolag 
där Bergstaten har upprepad kontakt och god kännedom om de sökande bolagen. Den nära 
kontakten med de bolag som Bergstaten sedermera skall besluta kan medföra att 
objektiviteten riskeras. Vidare är som självklart, men i sammanhanget värt att påpekas, 
Bergsstaten är inriktad på gruvnäring och har då inte självklart den neutralitet eller kunskap 
om andra riksintressen som behövs för en riktig intresseavvägning. Med orsak av detta finns 
det anledning att ifrågasätta om huruvida Bergstaten har de resurser som behövs för att göra 
en bedömning enligt 3 - 4 kap MB som sedan är bindande för miljödomstolen.  

Sammanfattningsvis är det enkelt att få undersökningstillstånd, därefter skall
bearbetningskoncession ges om sökande uppfyller vissa krav. Vidare kan bergstatens 
intresseavvägning av hushållningsbestämmelserna ifrågasättas, risken att gruvnäringen 
favoriseras framför andra intressen och att denna bedömning senare är bindande för 
miljödomstolen.  Prospektör, som påbörjat tillståndsprocess, gynnas av systemet och när 
sökande erhållit undersökningstillstånd samt påträffat mineral är svårigheterna att ta 
ytterligare ett steg i processen inte stora i förhållande till de tänkbara effekterna av 
bearbetning av mineral.  Till detta skall tilläggas de bestämmelser som tydligt visar bristen av 
miljöhänsyn. MKN behöver inte iakttas vid undersökningstillstånd och 
bearbetningskoncession utan även denna bedömning sker senare. De överklagade fallen visar 
även på svårigheter att framföra miljöintressen. De framkom av samebyns överklagande att 
liten hänsyn tas till även denna näring som är starkt beroende av att naturen bevaras. Dessa 
intressen bedöms först senare i processen efter att verksamhetens existens praktiskt taget är 
fastställd genom bedömningen i 3- 4 kap MB, vid bearbetningskoncession. I beaktning skall 
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också tas att de ekonomiska och politiska påtryckningarna för brytning kan bli starkare ju 
längre in i tillståndsprocessen miljöprövningen sker och det kan bli svårare att neka en 
verksamhet med hänvisning till miljöintressen. I ML finns vissa miljöregler samt möjlighet att 
villkora till skydd för miljön. Men som nämnts tidigare kan dessas praktiska funktion 
ifrågasättas speciellt vid undersökningstillstånd där sökande som regel inte behöver ange vilka 
typer av metoder som skall användas samt miljöeffekterna av dessa.  Slutsatsen blir därför, 
efter att studerat systemet i sin helhet och samverkan mellan bestämmelser, att det finns en 
överhängande risk att inte tillräcklig miljöhänsyn tas. 
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