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Sammanfattning 
 
Den 1 juli 1992 trädde minerallagen (1991:45) i kraft och ersatte gruvlagen 
(1974:342), samt lagen (1974:342) om vissa mineralfyndigheter. Genom ikraftträ-
dandet kom den gruvrättsliga lagstiftningen att bli enhetlig. Minerallagen är en 
exploateringslag vari en avvägning gjorts mellan markägarnas, prospektörens och 
samhällets intressen. Denna uppsats har syftat till att undersöka fastighetsägarens 
ställning vid mineralprospektering. Framställningen bygger främst på förarbetena 
till minerallagen och 1974 års gruvlagstiftning. Nyttjats har bl.a. också Lars De-
lins arbete ”Minerallagen med kontinentalsockellagen”. Arbetet begränsar sig till 
de delar av minerallagen som avser undersökningstillstånd och undersökningsar-
bete. Fastighetsägarens och sakägarens ställning har i detta sammanhang beteck-
nats som svag. Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 maj 2005 har dock 
exploateringsintresset bättre balanserats mot den enskilde sakägarens behov. Des-
sa ändringar gällde bl.a. förbättrad information till sakägare när en ansökan om 
undersökningstillstånd gjorts och när ett sådant tillstånd upphör. Samtidigt inför-
des ett system med s.k. arbetsplaner, varigenom sakägaren ges möjligheter att på-
verka hur undersökningsarbetet utförs. Ändring gjordes också så att det, mot un-
dersökningsarbete, skyddade området runt bostäder utökades. 



Abstract 
 
The minerals act (1991:45) that came into force in the first of July 1992, replaced 
the act of mining (1974:342), and the minerals act (1974:342). The mineral legis-
lation was then to be homogeneous. The minerals act is an act of exploitation that 
balances the interest of the landowner, the prospecting companies and the com-
munity. This essay has aimed to investigate the landowners status in the legisla-
tion of mineral prospecting. The inquiry is built on analysis of the mineral regula-
tions, foremost in use of legal publications. The doctrine of Lars Delin, "Mineral-
lagen med kontinentalsockellagen" has also been used. The essay is limited to the 
parts of the minerals act (1991:45) that refers to exploration permit and the execu-
tion of exploration. The status of the landowner has referring to this context been 
considered as weak. Yet this status was to be improved through reforms that came 
into effect in the first of May 2005. The reformations applied to improve the in-
formation to the landowner, referring to the situations when an exploration permit 
extends. At the same time a system with work plans was introduced, through 
which the landowner was enabled to affect the performance of the exploration. 
The reformations also increased the, from exploration protected area for residen-
tial buildings 
 
 
 

 



"Det är med ord som solstrålar - Ju mer de koncentreras desto djupare bränner de".   
- Okänd. 

 



Förord 
 

Idén till detta arbete uppkom i diskussion med två goda vänner, båda sysselsatta 
med geologisk verksamhet. I samråd med Lotta Lauritz, jurist på bergstaten i Lu-
leå, kom sedan denna idé att växa till ett uppsatsämne. Ett varmt tack riktas till 
dessa personer. Tack också till Fredrik Öhman, ekonomistuderande vid LTU, för 
hjälp med uppsatsen tillhörande abstract. För handledning och värdefulla syn-
punkter på manuskriptet framförs särskilt tack till Christer Ödberg, universitets-
lektor vid rättsvetenskapliga avdelningen här på LTU. 
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1 Inledning 
 
Till skillnad från annan näringsverksamhet skiljer sig mineralutvinning på det sät-
tet att mineral måste brytas där de finns. De mineral som finns på en fastighet till-
hör fastighetsägaren. Att mineralet tillhör fastighetsägaren innebär dock inte att 
denne fritt kan förfoga över malmen. Om markägare hade rätt att vägra andra från 
att utföra undersökningsarbeten på sin mark eller fritt kunde bestämma villkoren 
för prospektering och brytning, skulle det sannolikt medföra att prospekterings-
verksamheten i Sverige minskade eller t.o.m. upphörde. Av dessa skäl är det inte 
möjligt att helt undvara expropriativa inslag i minerallagstiftningen.   
 
Den lag som reglerar prospektering och utvinnig av mineral är minerallagen. Den-
na är i första hand ett näringspolitiskt instrument. Syftet är att främja utvinning av 
de mineral som av regering och riksdag anses som industriellt användbara och 
samhällsekonomiskt betydelsefulla. Gemensamt för de s.k. koncessionsmineral, 
som omfattas av minerallagen är att de är sällsynt förekommande i så stora kon-
centrationer att en utvinning är ekonomiskt lönsam. Mineralprospektering är såle-
des kostnadskrävande och innebär ett risktagande som medför att det redan från 
början måste stå klart under vilka förutsättningar en eventuell fyndighet får tas i 
anspråk.  
 
Det finns starka allmänna intressen av att vi i Sverige kan bibehålla och utveckla 
gruvnäringen. Mot detta måste ställas behovet av skydd för den enskilde fastig-
hetsägaren. I minerallagen har därför en avvägning gjorts mellan markägarnas, 
prospektörens och samhällets intressen. Markägarens ställning i minerallagstift-
ningen måste i allmänhet betecknas som svag. Mycket av reformarbetet hörande 
Minerallagen (1991:45) har dock syftat till att stärka denna. 
 
 
1.1 Syfte och avgränsningar 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka fastighetsägarens ställning vid mineralpro-
spektering. Arbetet är begränsat till de delar av minerallagen som avser undersök-
ningstillstånd och undersökningsarbete.  

 
Beträffande sådan ersättning som fastighetsägare och sakägare kan bli berättigad 
för skada och intrång som föranleds undersökningsarbete, gäller i tillämpliga delar 
expropriationslagen (1972:719). Framställning behandlar endast översiktligt den-
na reglering.  

 
 
1.2 Metod 
 
I arbetet har fokus lagts på de ändringar i minerallagen som trädde i kraft den 1 
maj 2005. Praxis som belyser dessa ändringar saknas. Arbetet bygger således 
främst på förarbetena till minerallagen och 1974 års gruvlagstiftning. Nyttjats har 
också Lars Delins arbete ”Minerallagen med kontinentalsockellagen” som utkom 
1996, samt Bouvin och Starks arbete ”Expropriationslagen” som utkom 1989.      
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1.3 Disposition  
 
Framställningen är disponerad på följande sätt. I detta inledande avsnitt presente-
ras uppsatsens syfte, avgränsningar samt vissa förtydliganden. I avsnitt 2 ”Mine-
rallagens grunder” ges en kortare redogörelse beträffande den Svenska mineral-
lagstiftningens utveckling. I följande kapitel behandlas gällande rätt.  
 
I avsnitt 3 ”Undersökningstillstånd” behandlas minerallagens första och andra ka-
pitel. Reglerna gäller här bl.a. de förutsättningar under vilka ett undersökningstill-
stånd ska beviljas, vilka hinder som finns mot ett sådant beviljande samt hur ett 
undersökningstillstånd överklagas. Avsnittets andra del ”Kommunikation” handlar 
om fastighetsägares och sakägares ställning vid handläggningen av ärenden om 
undersökningstillstånd.  
 
Avsnitt 4 ”Undersökningsarbete” behandlar minerallagens tredje kapitel och där-
med regler bl.a. gällande, hur undersökningsarbete får bedrivas. Särskild upp-
märksamhet riktas här mot det system med arbetsplaner för undersökningsarbete 
varigenom fastighetsägare och berörd sakägare kan påverka undersökningsarbetet.  
 
I avsnitt 5 ”Analys” diskuteras fastighetsägarens ställning vid mineralprospekte-
ring. Särskilt utvärderas de ändringar i minerallagen som infördes den 1 maj 2005.  
   
 
1.4 Förkortningar och förtydliganden 
 
MinL – Minerallagen. 
 
MinF – Minerallagsförordningen. 
 
Koncessionsmineral – Mineral som omfattas av minerallagen. 
 
Bearbetningskoncession – Tillstånd att bryta koncessionsmineral. 
 
Koncessionshavare – Den som fått bergmästarens (myndighetens) tillstånd att bry-
ta koncessionsmineral. 
 
Prospektör – Företag som söker efter mineral för att utvinna dem. 
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2 Minerallagens grunder 
 
I och med införandet av nu gällande minerallag (1991:45) ersattes gruvlagen 
(1974:342) som i sin tur ersatt 1938 års gruvlag, samt lag (1974: 890) om vissa 
mineralfyndigheter (i det följande benämnd gamla minerallagen). Minerallagen 
(1991:45) utgår i likhet med den gamla minerallagen från det s.k. koncessionssy-
stemet. Lagen har dock alltjämt starka inmutningsrättsliga inslag beträffande de 
regler som gäller undersökningstillstånd. 
 
 
2.1 Kort historik 
 
Inmutningssystemet innebär att i princip vem som helst, som upptäcker en mine-
raltillgång, efter iakttagande av vissa formaliteter kan förvärva ensamrätt att ut-
nyttja fyndigheten. Sådant tillstånd skall ges till den som först ansöker om det. Sy-
stemet, vars grundtanke anses vara att stimulera eftersökande och brytning av nya 
mineralfyndigheter, utvecklades i Tyskland omkring sekelskiftet 1500.1 I Sverige 
kan utvecklingen mot ett inmutningssystem, vilken avspeglas i bergsförfattningar 
från 1600-talet, anses fullbordad genom Kungl. Maj:ts plakat och förordning den 
27 augusti 1723.2 Denna åtföljdes av 1741 och 1757 års gruvförordningar, 1855 
och 1884 års gruvstadgor samt 1938 och 1974 års gruvlagar vilka alla byggde på 
inmutningssystemet. 
 
Koncessionssystemet innebär att rätt att eftersöka och bearbeta mineralfyndigheter 
upplåts efter diskretionär prövning av statlig myndighet. Systemet härstammar 
från grundsatser proklamerade under den franska revolutionen och infördes i Sve-
rige år 1886 i fråga om stenkol. Efterhand utvidgades systemet till att avse även 
salt 1917, olja och gas 1933, alunskiffer 1942, uran 1945, naturtillgångar på den 
Svenska delen av kontinentalsockeln 1966, vissa leror och torv 1974 samt, genom 
1992 års reform till att gälla också flertalet malmfyndigheter. Koncessionssyste-
met anses genom möjligheterna att pröva vem som får gruvrättigheten samt att 
pröva konkurrerande markanvändning och andra motstående intressen, ge samhäl-
let bättre utsikter att få till stånd en från allmän synpunkt ändamålsenlig mineral-
utvinning.3  
 
 
2.1.1 1938 års gruvlag 
 
Den 1 januari 1949 trädde 1938 års gruvlag i kraft. Liksom sina föregångare 
byggde lagen på inmutningssystemet. Inmutaren hade härigenom rätt att undersö-
ka och bearbeta mineralfyndigheter på både egen och annans mark. Inmutningen 
gällde i tre år men kunde förlängas i ytterligare två år om för det fanns särskilda 
skäl. Inmutningarna skulle vara utformade som cirklar med 200 meters radie och 
mittpunkten skulle markeras på marken. Inmutningen fick inte ske närmare än 100 
meter från tomter med bostadshus. För att få ensamrätten till bearbetning måste 

                                                 
1 Minerallagen med kontinentalsockellagen: Delin, Lars, 1996. s. 16  
2 Jfr SOU 2000:89 s. 75 - 78 
3 Minerallagen med kontinentalsockellagen: Delin, Lars, 1996. s. 16  
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dock en anvisning av mark ske genom en utmålsförrättning. Utmålet skulle ligga 
inom inmutningen men var till skillnad från detta begränsat av raka linjer. Mark 
som behövdes för vägar, byggnader och upplagsplatser kunde anvisas utanför ut-
målet. Detta fick emellertid vara högst 16 hektar. För att få behålla ensamrätten 
var utmålshavaren skyldig att erlägga en årlig försvarsavgift om 10 kr/ha, vilken 
delades mellan staten och markägaren. 
 
Genom 1938 års gruvlag stärktes samhällets inflytande genom införandet av reg-
lerna om s.k. kronoandel och jordägaravgäld. Kronoandelen innebar att den rätt 
till hälftendel i gruvföretag vartill jordägaren enligt tidigare lagstiftning var berät-
tigad överflyttades på staten. Ersättning till jordägaren skulle av gruvinnehavaren 
erläggas genom en årlig avgäld. I 53 § i 1938 års gruvlag stadgades att jordägaren 
var berättigad att av gruvinnehavaren erhålla en avgäld motsvarande en procent av 
värdet av alla de inmutningsbara mineral som inom utmålet brutits och uppford-
rats, dock högst 5000 kronor per år. Avgälden skulle upphöra att utgå sedan regel-
bunden brytning pågått inom utmålet under tjugo år. 4
 
 
2.1.2 1974 års gruvlag och minerallag 

 
I 1974 års gruvlag bibehölls inmutningssystemet men bestämmelser infördes som 
gav staten ökade möjligheter att styra exploateringen. Inmutningsrätt beviljades av 
bergmästaren. Den som fått inmutningsrätt, fick inom ett angivet område utföra 
undersökningsarbete i fråga om inmutningsbart mineral i tre år, men inmutaren 
kunde efter ansökan få undersökningstiden förlängd till sammanlagt 10 år. Om 
inmutaren ville bearbeta en fyndighet hade han rätt att få sig anvisat ett arbetsom-
råde för detta, utmål. Inmutaren var dock tvungen att kunna visa på att inmut-
ningsbart och för teknisk bearbetning lämpat mineral fanns inom det inmutade 
området samt att detta förekom i sådan mängd att fyndigheten sannolikt kunde gö-
ras till föremål för gruvdrift. Utmålet gällde i första hand under tjugofem år, men 
kunde under vissa förutsättningar förlängas med tjugo år i sänder. Införandet av 
gruvlagen (1974:342) innebar en stor försämring för fastighetsägaren i och med 
att den jordägaravgäld som tidigare gällt avskaffades. Som motiv anfördes bl.a. att 
prospekteringen i allt större utsträckning börjat inriktas på djupmalmer som fas-
tighetsägaren i regel själv inte hade möjlighet att utvinna. Mot denna bakgrund 
sågs det inte längre motiverat att fastighetsägaren utan egen insats skulle vara be-
rättigad att erhålla ersättningen.5 Andra viktiga nyheter var att det inmutade om-
rådet inte längre behövde utgöra en cirkelformad yta av viss storlek, utan skulle 
utgöra ett lämpligt utformat område som inte fick vara större än att inmutaren 
hann genomföra en ändamålsenlig undersökning under tillståndstiden. För att be-
gränsa storleken av de inmutade områdena infördes också en inmutningsavgift 
som uppgick till ett visst belopp per hektar och år.  
 
Enligt minerallagen (1974:890) krävdes särskilt tillstånd -  koncession - för under-
sökning och bearbetning av vissa i lagen speciellt uppräknade ämnen. Sådana var 
bl.a. olja, gas, stensalt, alunskiffer och stenkol. Koncession meddelades som un-
dersökningskoncession eller bearbetningskoncession. Koncession beviljades en-

                                                 
4 SOU 2000:89 s. 103 
5 Prop 1974:32 s 130 
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dast den som från allmän synpunkt befanns lämplig. En koncession kunde vidare 
förenas med villkor, som kunde växla från fall till fall. Bearbetningskoncessioner 
beviljades av regeringen, medan undersökningskoncessioner i normalfall bevilja-
des av statens industriverk under perioden 1 juli 1974 – 30 juni 1982 och därefter 
av Sveriges geologiska undersökning (SGU).6

 
Både enligt gruvlagen och gamla minerallagen gällde att den mark som behövde 
tas i anspråk för bearbetning skulle anvisas vid en särskild förrättning ledd av 
bergmästaren. Markanvisningen betydde inte att jordägaren miste äganderätten till 
marken utan endast dispositionsrätten. Denna återgick till jordägaren då gruvrät-
tigheten upphörde. För skada och intrång var jordägaren berättigad full ersättning. 
Däremot hade denne inte rätt till ersättning för själva fyndigheten.7

 
 
2.1.3 1991 års minerallag 
 
Den första juli 1992 ersattes gruvlagen och lagen om vissa mineralfyndigheter 
med minerallagen (1991:45). Den gruvrättsliga lagstiftningen kom härigenom att 
bli enhetlig. Andra viktiga nyheter var att kretsen av koncessionsmineral utvidga-
des, att minerallagstiftningen samordnades med lagen (1987:12 om hushållning 
med narurresurser m.m. samt att vissa begränsade reformbehov tillgodosågs. Den 
nya lagen bygger på koncessionssystemet men har som nämnts beträffande de reg-
ler som gäller undersökning alltjämt starka inmutningsrättsliga inslag.8  
 
Den 25 februari 1999 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att utreda bl.a. vissa frågor gällande äganderätten till mark och hur denna 
äganderätt förhåller sig till gruvnäringens behov inom minerallagen. Utredaren 
hade enligt sina direktiv att ta ställning till markägarens och nyttjanderättsinneha-
varens ställning vid prospektering. Markägaren bedömdes i allmänhet ha en allde-
les för svag ställning i det gällande regelverket och man såg det på flera punkter 
möjligt och lämpligt att stärka denna utan att så skulle få några allvarliga negativa 
konsekvenser för exploateringsintresset. Vissa inslag i lagstiftningen sågs som 
särskilt långtgående, bl.a. att sakägare och andra berörda sakägare inte underrätta-
des förrän ett undersökningstillstånd beviljats på deras fastighet, att dessa inte 
hade något inflytande över hur undersökningsarbetena bedrevs och att de endast 
hade rätt till ersättning för sådan skada och intrång som kunde bli följden av un-
dersökningsarbete.9 Fr.o.m. den 1 maj 2005 gäller lagändringar som i dessa hän-
seenden förbättrat fastighetsägarens och andra berörda sakägares ställning i mine-
rallagstiftningen.  
 

                                                 
6 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 17 
7 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 18 
8 Prop. 1988/89:92 s. 1 
9 SOU 2000:89 s. 12 
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3 Undersökningstillstånd 
 
För att få bedriva undersökningsarbete krävs, förutom med vissa begränsade un-
dantag, undersökningstillstånd. Regler om undersökningstillstånd finns i mineral-
lagens 2 kap. I detta avsnitt ges en redogörelse för dessa regler.  
 
 
3.1 Inledande bestämmelser och definitioner 
 
Enligt 1 kap. 1 § reglerar minerallagen formerna och förutsättningarna för under-
sökning och utvinning av vissa uppräknade mineraliska ämnen, oavsett vem som 
äger marken. De mineraliska ämnen som omfattas av lagen kallas koncessionsmi-
neral. Begreppet omfattar enligt uppräkningen vissa grundämnen, mineral, och 
bergarter. Lagens tillämpningsområde täcker också olja, gasformiga kolväten och 
diamant, om vilka vissa särbestämmelser gäller.   
 
Minerallagen tillämpas inte inom allmänt vattenområde i havet (1 kap. 2 §). Där är 
i stället lagen (1966:314) om kontinentalsockeln tillämplig. Minerallagen gäller 
således, förutom på land, inom allmänt vattenområde i de stora insjöarna samt på 
enskilt vatten. Bestämmelser som berör verksamhet som avses i lagen finns också 
i miljöbalken, plan- och bygglagen (1987:10), lagen (1988:950) om kulturminnen 
m.m., strålskyddslagen (1988:220) och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
( 1 kap 7 § minerallagen).  
 
I 1 kap. 3 § definieras begreppen undersökning och bearbetning. Med undersök-
ning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet av ett koncessionsmineral och att 
utröna fyndighetens sannolika ekonomiska värde och dess beskaffenhet i övrigt, i 
den mån sådant arbete innebär intrång i markägarens eller annan rättsinnehavares 
rätt. Med bearbetning avses utvinning och tillgodogörande av koncessionsmineral. 
Undersökningsarbete får enligt 1 kap. 4 § utföras endast av den som har under-
sökningstillstånd och bearbetning endast av den som har bearbetningskoncession. 
I vissa fall får dock undersökningsarbete bedrivas utan undersökningstillstånd.10  
 
Vissa typer av undersökningsarbeten, t.ex. blockletning, mätning med olika in-
strument m.m., faller inom ramen för allemansrätten och kräver inte tillstånd. För 
sådana åtgärder används ibland beteckningen eftersökning. Endast sådana åtgärder 
som innebär ett intrång i fastighetsägarens eller annan rättsinnehavares rätt, t.ex. i 
form av åverkan på marken, utgör med lagens definition undersökningsarbete.11

 
Enligt 1 kap. 5 § MinL omfattar ett undersökningstillstånd alla koncessionsmine-
ral med undantag av olja, gasformiga kolväten och diamant. Endast då sökanden i 
sin ansökan själv har undantagit vissa mineral har tillståndet en snävare omfatt-
ning. Detta motiveras med att mineral ofta förekommer tillsammans i samma fyn-
dighet och att det på förhand ofta är svårt att veta vilket av ämnena som kan vara 
av intresse. Att som huvudregel låta ett undersökningstillstånd omfatta alla kon-
cessionsmineral medför således administrativa förenklingar.12

                                                 
10 Se vidare avsnitt 4.1 
11 Prop. 1988/89:92 s. 85 
12 Prop. 1988/89:92 s. 86 
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3.1.1 Förutsättningar för undersökningstillstånd 
 
Undersökningstillstånd ska enligt 2 kap. 1 § MinL avse ett bestämt område. Det 
finns i minerallagen inga regler om hur stort detta område får vara. Frågan om 
områdets storlek hör samman med tillståndshavarens förmåga och resurser.13 Om-
rådet ska ha en för ändamålet lämplig form och får inte vara större än att till-
ståndshavaren kan antas ha möjlighet att undersöka det på ett ändamålsenligt sätt. 
Om dessa rekvisit är uppfyllda ska sökanden få det område han begär förutsatt att 
där finns geologiska förutsättningar att finna koncessionsmineral samt att det finns 
en avsikt hos sökanden att göra en ändamålsenlig undersökning. Enligt 2 kap 2 § 
MinL ska nämligen undersökningstillstånd endast meddelas om det (1) finns an-
ledning att anta att en undersökning inom området kan leda till fynd av konces-
sionsmineral och (2) sökanden inte uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att 
få till stånd en ändamålsenlig undersökning. Sökanden får heller inte tidigare visat 
sig olämplig.  
 
Att det ska finnas anledning att anta att undersökning av området kan leda till fynd 
av koncessionsmineral innebär att sökanden ska förete någon form av utredning 
som visar att denna förutsättning är uppfylld. Han ska alltså kunna visa på något 
indicium att åtminstone något koncessionsmineral finns i det aktuella området. 
Detta kan ske exempelvis genom blockfynd, vid flygning påvisad anomali eller 
slutsatser grundade på någon geologisk teori.14  
 
Att undersökningstillstånd inte ska beviljas om det är uppenbart att sökanden sak-
nar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning motive-
ras av att lagstiftaren velat förhindra missbruk av rätten att erhålla undersöknings-
tillstånd. Det skulle annars vara möjligt att få undersökningstillstånd enbart i syfte 
att hindra undersökningsarbeten på platsen.15 Prövningen av sökandens förmåga 
och avsikt sägs dock inte vara särskilt ingående och hindrar därför inte att privat-
personer och amatörgeologer kan erhålla undersökningstillstånd.16  
 
Någon prövning av sökandens lämplighet att bedriva undersökningsarbeten sker 
inte då det gäller flertalet koncessionsmaterial. Undantag gäller dock om ansökan 
avser tillstånd att söka efter olja gasformiga kolväten och diamant. Sökanden har i 
sådana fall alltid att visa på att han är lämplig att bedriva undersökning (2 kap. 2 § 
2 st.). Detta har i förarbetena motiverats med att olja och gas kan förekomma un-
der stort tryck i berggrunden och att undersökningsarbetet därför kan vara farligt 
samt att diamantprospektering kräver större ekonomiska och tekniska resurser än 
andra former av mineralletning. Lagstiftaren har ansett att amatörprospektering 
varken är möjlig eller önskvärd i dessa fall.17

 
 
 
 
 

                                                 
13 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 57 
14 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 58  
15  Prop. 1988/89:92 s 53 
16 SOU 2000:89 s. 184 
17 Prop. 1988/89:92 s. 53 
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3.1.2 Företräde vid konkurrens 
 
I Minerallagens 2 kap. 3 och 4 §§ finns regler om företräde mellan olika sökande i 
ärende om undersökningstillstånd. I dessa regler har en samordning skett med 
koncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter. Koncession enligt 
denna lag kan avse antingen undersökning eller bearbetning. Anledningen till att 
samordning skett med båda typerna av koncession är att det inte är ovanligt att 
man ansöker om bearbetningskoncession enligt torvlagen utan att dessförinnan ha 
haft undersökningstillstånd. Det kan därför inträffa att en ansökan om undersök-
ningstillstånd enligt minerallagen föreligger till prövning samtidigt med en ansö-
kan om bearbetningskoncession enligt torvlagen.18

 
Om ett område omfattas av flera ansökningar om undersökningstillstånd eller 
koncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, har den sökande 
som först kom in med sin ansökan företräde. Om ansökningarna har kommit in 
samma dag, har sökandena lika rätt inom det gemensamma området (2 kap. 3 §). 
För besvarandet av frågan om vilken dag en ansökan om undersökningstillstånd 
eller bearbetningskoncession ska anses har förvaltningslagens regler ansetts till-
lämpliga.19  
 
Innehavare av undersökningstillstånd, bearbetningskoncession eller koncession 
enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, har ensamrätt att prospektera ef-
ter de ämnen som omfattas av tillståndet eller koncessionen. Detta framgår av mi-
nerallagen 2 kap. 4 §. Särskilda skäl fordras för att tillstånd eller koncession be-
träffande andra ämnen skall meddelas annan än den som har en mineralrättighet 
avseende området. Sådana skäl kan finnas om undersökning och eventuell senare 
utvinning kan ske utan förfång för den ursprunglige tillståndshavarens rättigheter. 
Särskilda skäl kan vidare vara t.ex. att innehavaren av den äldre rättigheten lämnat 
sitt medgivande eller inte utnyttjat sin rättighet under lång tid.20  
 
 
3.1.3 Giltighetstid   
 
Ett undersökningstillstånd gäller i tre år från dagen för beslutet (2 kap. 5 § MinL). 
Giltighetstiden kan sedan förlängas till maximalt 15 år. Förlängning sker först 
med sammanlagt högst tre år om ändamålsenlig undersökning har utförts inom 
området eller om tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte 
har skett och dessutom gör sannolikt att området kommer att undersökas inom den 
tid som ansökan avser (2 kap. 6 § MinL). Vad som är ändamålsenlig undersökning 
får avgöras från fall till fall av bergmästaren. Godtagbart skäl till att undersökning 
inte har skett kan t.ex. vara att området ska undersökas som en del i ett större pla-
nerat projekt som sträcker sig över en längre tid än tre år eller att arbeten har blivit 
försenade av någon anledning som prospektören inte råder över.21 Slutligt kan för-
längning ske med sammanlagt högst fyra år om det finns särskilda skäl och sedan 
med ytterligare sammanlagt högst fem år om det finns synnerliga skäl (2 kap. 7 §§ 
MinL). Av förarbetena framgår att med synnerliga skäl avses att sådant som tvist 

                                                 
18 Prop. 1988/89:92 s. 92 
19 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 61. Jmf förvaltningslagen (1986:223) 10 § 
20 Prop. 1988/89:92 s. 92 
21 Prop. 1988/89:92 s 91 

8 



angående undersökningstillståndet, långvarig arbetsinställelse, naturkatastrof, fyn-
dighetens beskaffenhet, särskilda naturförhållanden eller därmed jämförlig 
omständighet som hindrat eller försvårat undersökningsarbetet.22

 
Enligt minerallagen 2 kap. 8 § ska ansökan om förlängning, för att kunna tas upp 
till prövning, ha inkommit till bergmästaren under tillståndets giltighetstid. Om 
tillståndshavaren har ansökt om förlängning inom den angivna tiden eller om han 
inom samma tid har ansökt om bearbetningskoncession, gäller tillståndet till dess 
ansökningen har prövats slutgiltigt. 
 
 
3.1.4 Hinder mot undersökningstillstånd 
 
När ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession har upphört, gäller, 
om det inte finns synnerliga skäl, en karenstid på ett år från det att tillståndet eller 
koncessionen upphört att gälla tills en ny ansökan om undersökningstillstånd be-
träffande mark inom samma område kan prövas (2 kap. 9 § MinL). Bergmästaren 
får dock enligt andra stycket samma paragraf medge undantag från karenstiden, 
förutsatt att särskilda skäl föreligger. I förarbetena utläses bl.a. att sådana skäl bör 
kunna föreligga om en prospektör visar sig ha särskilda förutsättningar att under-
söka området effektivt, eller kan att han kan uppnå effektivitetsvinster genom att 
ett mer ändamålsenligt undersökningsområde skapas.23   
 
Enligt 2 kap. 9 § 2 st. MinL får undersökningstillstånd inte meddelas inom en 
skyddszon på 1000 meter runt ett område som omfattas av en bearbetningskonces-
sion. Detta motiveras med att det inte är ovanligt att nya mineralfynd görs i an-
slutning till andra fyndigheter och att man därför velat skydda igångvarande gru-
vor mot spekulativ prospektering i direkt anslutning till driftstället. Samtidigt har 
ett optimalt utnyttjande av mineralresurserna eftersträvats. Om en gruva eller mot-
svarande anläggning inte tagits i drift inom tre år från det att bearbetningskonces-
sion meddelades, får därför undersökningstillstånd meddelas inom skyddszonen 
tills anläggningen tas i drift. Lagstiftaren har på detta sätt velat sätta press på kon-
cessionshavaren att komma i gång med drift utan oskäligt dröjsmål. 24  
 
De skäl som anförs till stöd för en skyddszon har inte samma bärkraft i förhållan-
de till koncessionshavaren. Efter det att en bearbetningskoncession har beviljats 
slutligt, får därför undersökningstillstånd inom skyddszonen ges till den som in-
nehar bearbetningskoncession eller någon annan, som har dennes medgivande (2 
kap. 9 § 2 st. MinL). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Prop. 1974:32 s. 155 
23 Prop. 2004/05:40 s. 80 
24 Prop. 2004/05:40 s. 39 
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3.1.5 Villkor i undersökningstillstånd 
 
Enligt MinL 2 kap. 10 § ska undersökningstillstånd förenas med de villkor som 
behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt. Regeln innebär att vill-
kor till skydd för allmänna intressen och enskild rätt kan meddelas vid alla former 
av undersökningstillstånd. Tidigare kunde sådana villkor endast meddelas vid till-
ståndsgivning avseende olja, gasformiga kolväten och diamant. Bakgrunden till 
detta är att undersökningsarbetet i dessa fall ofta är förenat med särskilda risker 
för skador på omgivningarna.25 Regelns utvidgning motiveras bl.a. mot bakgrun-
den att beslut om undersökningstillstånd normalt fattas utan att någon sakägare 
fått tillfälle att yttra sig26 och att det inte kan uteslutas att det någon gång kan vara 
befogat att föreskriva villkor till skydd för enskild rätt även i andra undersök-
ningstillstånd.27  
 
Av 2 kap. 10 § andra meningen MinL framgår att undersökningstillstånd alltid ska 
förenas med villkor om att tillståndshavaren ska ställa säkerhet för ersättning som 
enligt 7 kap. 1 § MinL utgår för sådan skada och intrång som kan bli följden av 
undersökningsarbete. Säkerheten ska enligt 3 kap. 3 § tredje stycket MinL ha 
ställts innan undersökningsarbete påbörjas.28  
 
 
3.1.6 Överklagande av beslut  
 
År 1995 genomfördes en reformering av instansordningen m.m. i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna.29 För minerallagens del innebar reformen att vissa beslut 
av bergmästaren, som tidigare skulle överklagas hos kammarrätten, i stället skall 
överklagas hos länsrätten samt att prövningstillstånd krävs vid överklagande till 
kammarrätten. Nedflyttningen i instanskedjan av de aktuella målen från kammar-
rätt till länsrätt är i lagtexten uttryckt på det sättet att ”kammarrätten” utbytts mot 
”Allmän förvaltningsdomstol”.  
 
I 16 kap. 1 § MinL har huvuddelen av lagens bestämmelser om överklagande sam-
lats och uppställts i tabellform. Reglerna bygger på principen att ärenden där rätts-
frågan är huvudsaken skall kunna överklagas till domstol medan avgöranden av 
lämplighetskaraktär ska överklagas i administrativ ordning. 
 
Beslut av bergmästaren i frågor som gäller undersökningstillstånd är i många fall 
av rättslig natur och avser ofta ingrepp i en näringsidkares verksamhet. Dessa om-
ständigheter har motiverat att överklagande i alla sådana frågor får ske till en 
domstol.30 I 16 kap. 1 § MinL stadgas att sådan domstol är allmän förvaltnings-
domstol d.v.s. länsrätten. 
 
 
 

                                                 
25 Prop. 1988/89:92 s. 94 
26 Se vidare avsnitt 3.2 
27 Prop. 2004/05:40 s. 44 
28 Se vidare avsnitt 4.2 
29 Prop. 1994/95:27 s. 165 
30 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 229  
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3.2 Kommunikation  
 
Enligt 8 kap. 1 § MinL prövas ärenden om beviljande av undersökningstillstånd 
av bergmästaren. Enligt andra stycket får bergmästaren avgöra sådana ärenden 
utan att annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig. Detta har inneburit 
att bergmästaren inte behövt informera fastighetsägaren och andra sakägare om att 
en ansökan som berör deras fastigheter ingivits. Denna ordning har upplevts som 
kränkande.31 Från och med den 1 maj 2005 gäller därför vissa ändringar till för i 
detta hänseende bättre balansera exploateringsintresset mot enskilda sakägares be-
hov.32  
 
 
3.2.1 Handläggningen av ansökningar om undersökningstill-
stånd  
 
Före 2005 års ändringar gällde att bergmästaren fick avgöra ärenden om beviljan-
de av undersökningstillstånd utan att annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig. 
Enligt den nya lydelsen gäller att bergmästaren får avgöra sådana ärenden utan att 
annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig. Man har på detta sätt avsett 
att länsstyrelsen ska kunna yttra sig över en ansökan om undersökningstillstånd. I 
förarbetena motiveras detta med att den som ansöker om undersökningstillstånd 
på ett tidigt stadium bör få kunskap om det område där undersökningsarbeten ska 
bedrivas genom sådan information som normalt finns hos länsstyrelsen. I sam-
manhanget nämns information om områdens natur- och kulturmiljö, skyddade el-
ler särskilt skyddsvärda miljöer samt annan näringsverksamhet, t.ex. renskötsel.33  
 
Att sakägare i enlighet med 8 kap. 1 § MinL inte behöver beredas tillfälle att yttra 
sig när en ansökan om undersökningstillstånd som berör dem har ingivits, utgör 
ett undantag från reglerna om kommunikationsskyldighet i förvaltningslagen 
(1986:223). Lagrådet har på grund härav och den i Prop. 2004/05:40 uttalade am-
bitionen att förbättra sakägarnas ställning i samband med prospektering, förordat 
en utmönstring av regeln. Regeringen har dock menat att bestämmelsen måste ses 
mot bakgrund av att lagen är ett näringspolitiskt instrument till för att underlätta 
prospektering och utvinning av sådana mineral som är svåra och kostsamma att 
hitta. Det har vidare framhållits att de förutsättningar för undersökningstillstånd 
som skall prövas är om det finns skäl att anta att undersökning kan leda till fynd 
av koncessionsmineral och om sökanden är lämplig att bedriva undersökningsar-
bete. Att en markägare eller företrädare för annat motstående intresse skulle ha 
möjlighet att tillföra något om förutsättningarna för fynd av koncessionsmineral, 
har bedömts vara synnerligen ovanligt. När det gäller sökandens lämplighet vits-
ordades att en sakägare genom tidigare erfarenhet kan ha något att tillföra ärendet. 
Sådan information av sakägaren bedömdes emellertid vara av mindre betydelse ef-
tersom bergmästaren i regel har en god kännedom om de prospektörer som ansö-
ker om tillstånd.34

 

                                                 
31 SOU 2000:89 s. 189 
32 Prop 2004/05:40 s. 1 
33 Prop. 2004/05:40 s. 41 
34 Prop. 2004/05:40 s. 41 
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Bakgrunden till bestämmelsen är att den har flyttats över från 2 kap. 12 § gruvla-
gen (1974:342) som behandlade ärenden om beviljande av inmutningsrätt. I förar-
betena till den bestämmelsen motiveras undantaget från den i förvaltningslagen 
stadgade kommunikationsskyldigheten bl.a. med att riskerna för att markägare och 
andra motparter ska åsamkas rättsförlust eller ekonomisk skada om de inte bereds 
tillfälle att yttra sig över ansökan om inmutningsrätt kan ses som ringa. Det har 
också betonats att undersökningsarbeten sällan medför bestående skada på marken 
samt att sakägare som berörs av ansökningen om inmutningsrätt har rätt att över-
klaga bergmästarens beslut.35 Dessa skäl anses i huvudsak fortfarande giltiga.36  
 
Det bör erinras om att bestämmelsen i 8 kap. 1 § 2 st. MinL på intet vis innebär 
något hinder att bergmästaren i särskilda fall företar kommunikation med sakäga-
re. Exempel på fall då kommunikation kan vara påkallad är vid ansökningar som 
avser olja, gasformiga kolväten eller diamant.37  

 
 

3.2.2 Underrättelser i vissa fall 
 

Bergmästarens frihet att avgöra ärenden om beviljande av undersökningstillstånd 
utan att annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig, har i viss mån kom-
penserats genom ändringar i minerallagsförordningen (1992:285). 38

  
Fr.o.m. den 1 maj 2005 gäller att bergmästaren ska underrätta fastighetsägare och 
övriga kända sakägare när en ansökan om undersökningstillstånd ingivits (MinF 3 
§). Sådan kommunikation ska dock inte ske om ansökan gäller alunskiffer, olja, 
gasformiga kolväten eller diamant. Ansökan ska då kungöras i Post- och Inrikes 
Tidningar samt i ortstidning. Nytt är också att bergmästaren ska underrätta fastig-
hetsägare och övriga kända sakägare när ett undersökningstillstånd helt eller del-
vis har upphört att gälla (8 a § MinF).  
 
Med hänsyn till den i Prop. 2004/05:40 uttalade ambitionen att stärka enskildas 
ställning, har det i och för sig setts närliggande att föreskriva att bergmästaren all-
tid ska kommunicera ansökningar om undersökningstillstånd med berörda sakäga-
re. Då en sådan ordning skulle föregås av en i många fall omfattande skriftväxling 
där processen skulle riskera att bli kostsam för både prospektörer och det allmänna 
har emellertid en sådan skyldighet bedömts medföra en alltför negativ inverkan på 
prospekteringsaktiviteten.39

 
Likt tidigare gäller att bergmästaren ska underrätta fastighetsägaren och övriga 
kända sakägare när prospektör ansöker om förlängning av undersökningstillstånd 
(8 § MinF). Sådan underrättelse ska dock inte ske om ansökan gäller alunskiffer, 
olja, gasformiga kolväten eller diamant. Beslutet ska kungöras i Post- och Inrikes 
Tidningar samt i ortstidning. 

                                                 
35 Prop. 1974:32 s. 149 
36 Prop. 2004/05:40 s. 42 
37 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 150 
38 Prop. 2004/05:40 s. 41 
39 Prop. 2004/05:40 s. 43 
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4 Undersökningsarbete 
 
Regler om undersökningsarbete finns i minerallagens 3 kap. Enligt 3 kap. 1 § 
MinL får den som har undersökningstillstånd bedriva undersökningsarbete inom 
tillståndsområdet. Regeln stadgar vidare att sådant arbete ska bedrivas enligt 3 
kap. 3-8 §§. I dessa paragrafer regleras hur undersökningsarbete får bedrivas samt 
vad som utgör hinder för sådant arbete.    
 
Själva undersökningsarbetena kan vara mer eller mindre ingripande. Det kan röra 
sig om elektriska mätningar och olika former av provtagningar på markytan samt 
diamantborrning för att undersöka berggrunden på djupet. Genom undersöknings-
tillståndet har emellertid tillståndshavaren i förhållande till fastighetsägaren även 
rätt att vidta mera ingripande åtgärder, såsom t.ex. grävnings- och schaktningsar-
beten, jordavrymning, sprängning och provbrytning om så erfordras. Vid sådana 
åtgärder krävs emellertid ofta ytterligare dispenser och tillstånd enligt miljöbal-
ken, plan- och bygglagen och kulturminneslagen. Provbrytning kräver alltid till-
stånd enligt miljöbalken 
 
 
4.1 Rätt av bedriva undersökningsarbete utan undersök-
ningstillstånd 
 
Fastighetsägaren eller den som har dennes medgivande får förutsatt att så kan ske 
utan intrång i nyttjanderätt, servitut eller annan särskild rätt, bedriva undersök-
ningsarbete utan undersökningstillstånd. Detta gäller beträffande alla konces-
sionsmineral utom olja, gasformiga kolväten och diamant, dock inte inom områ-
den där någon annan har tillstånd eller koncession (3 kap 2 § MinL).  
 
Om fastighetsägaren utnyttjar sin rätt att bedriva undersökning på sin mark måste 
han, som anges i paragrafen, respektera eventuell nyttjanderätt, servitut eller an-
nan särskild rätt som finns på fastigheten. Denna skyldighet följer ibland också av 
andra lagar och myndighetsbeslut. Om exempelvis renskötselrätt finns på fastighe-
ten måste fastighetsägaren respektera sådan i enlighet med bestämmelserna i ren-
näringslagen (1971:437). 

 
Minerallagens bestämmelser om undersökningsarbete är i huvudsak tillämpliga på 
sådan undersökning som bedrivs av ägaren eller med hans medgivande. Detta 
framgår av 3 kap. 2 § sista meningen, vari stadgas att bestämmelserna i 3 kap. 3-7 
§§ gäller i tillämpliga delar även för sådant undersökningsarbete. Avsikten är att 
markägaren utan tillstånd ska kunna undersöka fyndigheten så långt hans befo-
genhet som markägare räcker.40 Däremot får han av naturliga skäl inte göra in-
trång i annans rätt. Han får således inte göra intrång på annans mark genom att ex-
empelvis ta eller bygga väg. 
 
Tilläggas bör att de grundläggande bestämmelserna om koncessionshavens rätt till 
undersökningsarbete som stadgas i 5 kap 3 § MinL. Enligt denna regel får under-
sökningsarbete avse sådana mineral som omfattas av koncessionen. I den mån 
ingen annan har tillstånd eller koncession får emellertid koncessionshavaren inom 

                                                 
40 Prop. 1988/89:92 s.95 
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koncessionsområdet undersöka även andra koncessionsmineral med undantag för 
olja, gasformiga kolväten och diamant. 
 
 
4.2 Hur undersökningsarbete får bedrivas 
 
Den som har undersökningstillstånd får inom tillståndsområdet bedriva undersök-
ningsarbete för att visa att sådant mineral som omfattas av tillståndet finns inom 
området och för att ta närmare reda på fyndighetens storlek, beskaffenhet och 
brytvärdhet (3 kap. 3 § 1 st. MinL). Enligt MinL 1 kap 5 § kommer emellertid ett 
tillstånd i de flesta fall omfatta alla koncessionsmineral, undantaget olja, gasfor-
miga kolväten och diamant. Endast då sökanden själv har undantagit vissa mineral 
i sin ansökan har tillståndet en snävare omfattning. 
  
I 3 kap. 3 § 2 st. MinL stadgas att tillståndshavaren i den utsträckning det behövs 
får använda väg till och inom området. Efter tillstånd av bergmästaren får till-
ståndshavaren också ta mark i anspråk för att bygga väg inom området eller an-
vända väg till och inom området. Det har ansetts att handläggningen av en sådan 
tillståndsfråga bör ske efter de regler som gäller för förvaltningsärenden i allmän-
het, d.v.s. förvaltningslagen (1986:223).41 Bergmästaren bör sålunda i dessa fall 
alltid bereda berörd sakägare tillfälle att yttra sig.42

 
Innan undersökningsarbete påbörjas ska tillståndshavaren ha ställt säkerhet för er-
sättning beträffande sådan skada och intrång som enligt 7 kap. 1 § MinL kan 
komma att utgå till följd av arbetet (3 kap. 3 § 3 st. MinL). 43 Den sakägare till 
vars förmån säkerheten ska ställas kan inte lämna sitt medgivande till annat. Detta 
motiveras med att det för denne normalt är svårt att ha någon grundad uppfattning 
om behovet av att prospektören ställer sådan säkerhet.44 Den berörde sakägaren 
ska vidare godkänna säkerheten. Om så inte sker ska säkerheten prövas av länssty-
relsen. Detta framgår av 17 kap 2 § MinL.  
 
I allmänhet medför de metoder som används vid mineralprospektering relativt li-
ten påverkan på natur- och kulturmiljön. Undersökningar kan emellertid i vissa 
skeden, som vid t.ex. moränprovtagning och blockletning, vara av mer ingripande 
slag. Enligt 3 kap. 3 § 4 st. MinL gäller därför den allmänna hänsynsregeln att den 
som bedriver undersökningsarbete alltid ska beakta risken för skada eller intrång 
såväl på annans egendom som på natur- och kulturmiljön samt så långt som möj-
ligt undvika sådana skador.45  

 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Delin Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 73 
42 Jfr 17 § förvaltningslagen 
43 Om sådan ersättning, se vidare avsnitt 4.5 
44 Prop. 2004/05:40 s. 82 
45 Prop. 2004/05:40 s. 48 
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4.3 Arbetsplan för undersökningsarbete 
 
Till reglerna om hur undersökningsarbete får bedrivas hör nyheten att undersök-
ningsarbete endast får utföras i enlighet med en gällande arbetsplan (3 kap. 5 § 1 
st. MinL). Enligt denna regel gällde tidigare att prospektören minst två veckor in-
nan undersökningsarbete påbörjades hade att underrätta bergmästaren, fastighets-
ägaren samt innehavarna av nyttjanderätt eller servitut om när arbetet skulle på-
börjas. Med stadgandet följde emellertid ingen rätt för sakägare att utöva inflytan-
de över hur undersökningsarbetena bedrevs sedan tillstånd väl beviljats. Syftet 
med regelns utvidgning är att förbättra informationen till fastighetsägare och andra 
sakägare samt att ge dessa möjlighet att påverka arbetenas utförande.46

 
Enligt 3 kap. 5 § 2 st. ska arbetsplanen upprättas av tillståndshavaren och innehål-
la en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras, en tidsplan för arbetet 
samt en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna 
intressen och enskild rätt. Av detta samt första stycket anses följa att arbetsplanen 
måste förnyas om arbetet går utöver vad som har redovisats.47  

 
Av 3 kap. 5 § 3 st. MinL framgår att arbetsplanen skall delges ägaren till den mark 
där arbetet ska bedrivas samt berörda innehavare av särskild rätt. Delgivning med 
innehavare av renskötselrätt får ske genom att arbetsplanen delges den sameby 
som innehavarna tillhör. Att inte samtliga renskötselberättigade inom området be-
höver underrättas beror på att man sett ett sådant krav som allt för betungande för 
prospektören. Samebyn anses representera dessa och prospektören får uppfylla sin 
underrättelseskyldighet genom att delge den eller de samebyar som berörs.48 Ar-
betsplanen ska även sändas till bergmästaren. 

 
När fastighetsägare och andra sakägare delges en arbetsplan får de möjlighet att 
bilda sig en egen uppfattning om hur de kan komma att beröras av den planerade 
verksamheten och kan därigenom ta ställning till om verksamheten ska accepteras 
eller inte. Sakägaren kan nämligen påverka det undersökningsarbete som kan 
komma att utföras på fastigheten. Invändningar mot innehållet i en arbetsplan får 
enligt 3 kap. 5 § in fine framställas skriftligt och ska vara tillståndshavaren till 
handa inom tre veckor från delgivningen. I förarbetena motiveras denna tidsrymd 
med att sakägarna, trots angelägenheten att hålla handläggningstiderna för arbets-
planer så korta som möjligt, bör få skälig tid på sig att ta ställning till de åtgärder 
som prospektören vill utföra. Tre veckor har ansetts vara en rimlig tidsrymd för 
framställande av invändningar. 49   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Prop. 2004/05:40 s. 83 
47 Prop. 2004/05:40 s. 83 
48 Prop. 1988/89:92 s. 95 
49 Prop. 2004/05:40 s. 52 
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4.3.1 Prövning av arbetsplanen 
 
Enligt 3 kap. 5 a § MinL blir en arbetsplan gällande om några invändningar enligt 
5 § fjärde stycket inte framställs. Den som förhåller sig passiv anses alltså ha god-
tagit arbetsplanens innehåll. Om inga invändningar riktas mot arbetsplanen blir 
den heller inte föremål myndighetsprövning och arbetet kan komma igång ome-
delbart. En arbetsplan blir också gällande om tillståndshavaren och den sakägare 
som framställt sådana invändningar kan komma överens om arbetsplanens inne-
håll. I den mån det därefter inte längre finns några motsättningar i fråga om ar-
betsplanens innehåll är det inte heller nödvändigt med någon särskild myndighets-
prövning. Om arbetsplanen i något avseende justeras skall den dock i likhet med 
den ursprungliga planen sändas till bergmästaren.  
 
Enligt andra stycket har prospektören, om invändningar har framställts mot ar-
betsplanen, en möjlighet att vända sig till bergmästaren med en begäran att arbets-
planen ska fastställas. Arbetsplanen ska fastställas av bergmästaren och bli gällan-
de i den utsträckning de åtgärder som anges är nödvändiga för en ändamålsenlig 
undersökning och inte medför så stora olägenheter för fastighetsägaren eller någon 
annan sakägare att olägenheterna överväger tillståndshavarens intresse av att få ut-
föra arbetena. Prövningen av arbetsplanen ska innebära en oberoende granskning 
av undersökningsarbetet, dess tidsåtgång och eventuella inverkan på markanvänd-
ning.50 Bergmästaren är därmed fri att avgöra hur arbetsplanen ska utformas i oli-
ka delar och kan förena planen med de villkor som behövs för att, skydda allmän-
na intressen, exempelvis nationella kultur- miljövärden och enskild rätt, samt att 
förebygga och begränsa olägenheter för sakägare (3 kap 5 a § 4 st. MinL). Regeln 
utgör ett komplement till bergmästarens möjlighet att enligt 2 kap. 10 § MinL 
meddela villkor i anslutning till undersökningstillstånd.51

 
Bergmästaren får också besluta att arbetsplanen ska gälla utan att den har vunnit 
laga kraft. Detta motiveras med att man därigenom kan förhindra att grundlösa in-
vändningar blockerar utförandet av undersökningsarbeten.52

 
 
4.3.2 Överklagande av fastställd arbetsplan 
 
Beslut om fastställande av arbetsplan följer efter beslut om beviljande av under-
sökningstillstånd, som enligt 16 kap. 1 § MinL överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. När det gäller undersökningstillstånd beviljas tillstånd om vissa 
formella förutsättningar föreligger. Någon bedömning av markpåverkan eller in-
trång sker inte. Så är däremot fallet när bergmästaren ska fastställa en arbetsplan. 
Eftersom ett sådant beslut kommer att beröra fastighetens användning har lagstif-
taren sett det som naturligt att ett överklagande av beslutet prövas av fastighets-
domstol.53 Beslut av bergmästaren i frågor som gäller fastställande av en arbets-
plan för undersökningsarbete enligt 3 kap. 5 a § MinL överklagas således enligt 16 
kap. 1 § 2 st. MinL hos den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvis-
ten gäller eller större delen därav är belägen.  

                                                 
50 Prop. 2004/05:40 s 53 
51 Prop. 2004/05:40 s. 54. Se härom avsnitt 3.1.5 
52 Prop. 2004/05:40 s. 54 
53 Prop. 2004/05:40 s. 68 
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4.4 Hinder mot undersökningsarbete 
 
I 3 kap. 6 och 7 §§ MinL finns regler om hinder mot undersökningsarbete. Para-
graferna motsvarar 17 och 18 §§ i gamla minerallagen. I gruvlagen fanns liknande 
bestämmelser i 2 kap. 3-4 §§. Dessa föreskrev emellertid förbud mot inmutning 
medan motsvarade bestämmelser i den gamla minerallagen – liksom 6 och 7 §§ i 
den nya lagen – i stället föreskriver förbud mot verksamheten som sådan. Förde-
larna med denna lösning kan ses genom att bergmästaren inte behöver göra sig 
underrättad i detalj om vilka hinder som kan föreligga inom olika delar av områ-
det. Det åligger istället undersökaren att skaffa sig erforderlig dispens om det blir 
aktuellt att undersöka ett område som skyddas av bestämmelserna.54 Om en pros-
pektör inte respekterar hindersbestämmelserna innebär det att han utför undersök-
ningsarbete på ett område som visserligen omfattas av tillståndet men där han inte 
utan medgivande av myndighet får utföra arbete. Hans handlande kan därmed 
komma att betraktas som skadegörelse enligt reglerna i brottsbalken.   
 
De begränsningar i rätten till undersökningsarbete som stadgas i 3 kap. 6 § MinL, 
har uppställts för att värna om allmänna intressen. Här framgår bl.a. att undersök-
ningsarbete inte får äga rum inom nationalpark. I andra stycket stadgas att arbete 
som avser att äga rum inom befästningsområde, kyrkogård och annan begrav-
ningsplats etc., kräver länsstyrelsens medgivande.  
 
I 3 kap. 7 § MinL har sammanförts sådana hinder mot undersökningsarbete från 
vilka dispens kan beviljas av bergmästaren. I paragrafen har dessa hinder upp-
ställts i punktform. I första punkten tillgodoses skydd av vissa allmänna intressen, 
genom att bergmästarens medgivande krävs för undersökningsarbete inom områ-
den närmare än trettio meter från väg, järnväg, kanal, flygplats, etc.  Paragrafen 
erbjuder dock visst skydd också för den enskilde sakägaren. Enligt andra punkten 
krävs nämligen bergmästarens tillstånd för att få bedriva undersökningsarbete 
inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad. Innan den 1 maj 2005 gällde be-
stämmelsen ”område inom etthundra meter från tomt med byggnad där någon är 
bosatt under övervägande del av året”. Detta innebar ett skydd mot permanentbo-
städer men inte för fritidshus. I förarbetena ansågs boende i fritidshus ha ett lika 
starkt intresse av hemfrid. Till detta påpekades svårigheten med utredandet av vil-
ka byggnader som nyttjas för boende under övervägande delen av året och vilka 
som inte gör det. Härför kom bestämmelsen att utvidgas till att avse bostadsbygg-
nad i allmänhet. Då det ibland kan vara oklart hur långt en tomt sträcker sågs det 
vidare lämpligt att utmönstra tomtbegreppet och istället låta bestämmelsen gälla 
ett område 200 meter från själva bostadsbyggnaden.55 Den nya lydelsen innebär 
således att också fritidshus omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. Även 
byggnader som endast delvis är inrättade för bostadsändamål, såsom en verkstad 
med bostadslägenhet på övervåningen, bör normalt anses utgöra en bostadsbygg-
nad. I vissa fall kan dock frågan vara mer svårbedömd. Enligt förarbetena bör vid 
bedömningen av sådana omständigheter beaktas, byggnadens användningssätt och 
utformning samt om den är mer varaktigt inrättad för bostadsändamål. Som exem-
pel på byggnader som inte bör omfattas av bestämmelsen, men som ändå kan ut-
göra byggnader i plan och bygglagens mening, har angetts byggnader av enklare 

                                                 
54 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 78 
55 Prop. 2004/05:40 s. 46 
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slag som är avsedda endast för tillfällig övernattning, såsom tillfälliga baracker i 
anslutning till byggarbetsplatser eller skogskojor som används vid jakt och fiske. 
Husvagnar bör kunna omfattas av bestämmelsen om de är långtidsuppställda och 
mer varaktigt utnyttjas för bostadsändamål.56 Det får närmast åligga den som åbe-
ropar bestämmelsen, d.v.s. fastighetsägaren, att visa att förutsättningarna för att 
tillämpa bestämmelsen föreligger.  
 
Enligt MinL 3 kap. 7 § tredje punkten skyddas vissa allmännyttiga byggnader. 
Bergmästarens medgivande krävs för undersökningsarbete som avser att äga rum 
inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, ho-
tell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter från vårdanstalt, elevhem 
eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer än femtio personer. Att dessa 
typer av byggnader ska skyddas motiveras med att dessa ofta representerar bety-
dande värden och att gruvintresset därför inte oprövat bör få ta överhanden.57  
 
I MinL 3 kap. 7 § fjärde punkten stadgas att undersökningsarbete inom område av 
tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning kräver berg-
mästarens medgivande. Under begreppet elektrisk kraftstation anses falla såväl 
vattenkraftverk – med tillhörande dammbyggnad – som värmekraftverk samt i an-
slutning till sådant kraftverk uppförd transformatoranläggning men däremot knap-
past ledningar och i regel inte heller andra transformatoranläggningar. Gällande 
begreppet industriell anläggning har viss vägledning ansetts kunna hämtas från 
uppräkningarna i bilagan till 2 § miljöskyddsförordningen (1989:364) av fabriker 
och inrättningar som inte får anläggas utan tillstånd eller anmälan.  Det har emel-
lertid vidare ansetts att frågan om vad som är att hänföra till industriell anläggning 
får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet och att även 
mindre anläggningar än de som omfattas av nämnda bestämmelser kan ses som 
hinder mot undersökningsarbete enligt förevarande punkt.58 I praxis har ett ce-
mentbolags råvarubas ansetts falla utanför begreppet industriell anläggning.59   
 
I femte punkten ovanstående paragraf stadgas att undersökningsarbete inom om-
råde med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(1987:10), kräver bergmästarens medgivande. I prop. 1985/86:90 om följdlagstift-
ning till plan och bygglagen m.m. anfördes att beslut enligt olika speciallagar bör 
stå i överensstämmelse med gällande detaljplan och områdesbestämmelser. Man 
ansåg dock att det borde möjligt att göra smärre avvikelser från planerna om avvi-
kelsen var förenlig med planens syfte. Man fastslog vidare att sådana avvikelser 
borde beslutas av tillståndsmyndigheten.60 För minerallagstiftningens del innebar 
detta att beslutsmyndigheten, d.v.s. bergmästaren, ska pröva frågan om viss verk-
samhet kan tillåtas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
I 3 kap 7 § 3 st. MinL stadgas undantag från ovanstående hinder. Den som berörs 
av undersökningsarbetet får i vissa fall lämna sitt medgivande härtill. Beträffande 
arbete inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad, ska sådant medgivande lämnas 
av ägaren till byggnaden eller marken samt den som där innehar nyttjanderätt. I de 

                                                 
56 Prop. 2004/05:40 s. 86 
57 Prop. 1974:32 s. 111 
58 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 88 
59 NJA 1948 s. 116 
60 Prop. 1985/86:90 s. 92 
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fall som anges i punkterna 3 och 4 ska medgivandet lämnas av ägare och nyttjan-
derättshavare. Beträffande bergmästarens medgivanden får dessa alltid förenas 
med villkor.  
 
Som framgår i avsnitt 3.1.2 kan ett område omfattas av konkurrerande undersök-
ningstillstånd och koncessioner. I 3 kap. 8 §. stadgas därför att om det för samma 
tillståndsområde gäller flera undersökningstillstånd eller koncessioner enligt mi-
nerallagen eller enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, får arbete som 
utförs med stöd av en rättighet som tillkommit tidigare inte hindras eller uppehål-
las av arbete med stöd av en rättighet som tillkommit senare.61 Tvist i frågan prö-
vas av bergmästaren enligt 8 kap. 7 § 

 
 
4.5 Ersättning vid undersökningsarbete 
 
Enligt 1938 års gruvlag gällde ett system där inmutaren för begagnandet av den 
mark han tog i anspråk för undersökningsarbetet, till innehavaren av marken, skul-
le utge full ersättning i form av årliga avgifter som skulle erläggas i förskott. Detta 
system kom dock genom 1974 års gruvlag och minerallag att utmönstras. I förar-
betena till 1974 års gruvlag ansågs det inte föreligga någon principiell skillnad 
mellan undersökningsarbete enligt 3 kap. gruvlagen och undersökning enligt ex-
propriationslagen, väglagen, miljöskyddslagen eller vattenlagen. Det anmärktes att 
det undersökningsarbete som fick utföras enligt 3 kap. gruvlagen visserligen i all-
mänhet varade betydligt längre samt i vissa fall också innebar betydligt större in-
trång i markägarens rätt, än nämnda undersökningar. Detta utgjorde emellertid, 
enligt vederbörande departementschef inte tillräckliga skäl att reglera ersättnings-
frågan i gruvlagen annorlunda.62  
 
Gällande rätt överensstämmer i sak med vad som stadgades i 3 kap. 8 § första me-
ningen 1974 års gruvlag och 24 § första stycket första meningen gamla mineralla-
gen. Enligt 7 kap. 1 § MinL ska berörd sakägare ersättas för skada eller intrång 
som föranleds av undersökningsarbete. Ersättningen ska betalas av den som har 
undersökningstillstånd eller koncession med vars stöd arbetet bedrivs. Innan arbe-
tet påbörjas ska tillståndshavaren ställa säkerhet för eventuell sådan ersättning om 
inte den ersättningsberättigade medger annat (3 kap. 3 § 3 st. MinL). Någon ytter-
ligare ersättning utgår inte för att prospektören använder fastigheten för undersök-
ningsarbeten. I Ds 2002:65 utreddes frågan om särskild ersättning även för det 
nyttjande av fastigheten, som ett mer ingripande undersökningsarbete innefattar 
borde utgå. Flera av remissinstanserna motsatte sig dock förslaget. Arbetsgrup-
pens bedömning blev att det av flera skäl framstod som olämpligt att kombinera 
en ersättning för nyttjande med den nuvarande skadeersättningen. Främst p.g.a. att 
en sådan nyttjandeersättning sannolikt skulle baseras på den skada som ett visst 
mer ingripande undersökningsarbete innefattar. Resultatet skulle därmed bli att 
fastighetsägaren kompenseras dubbelt för samma skada.63

 
Beträffande ersättning för skada och intrång enligt 7 kap 1 § gäller 4 kap. och 5 
kap 23 §, 24 § och 27 § första stycket första meningen expropriationslagen 

                                                 
61 Prop. 1974:46 s. 85 
62 Prop. 1974:32 s. 157 
63 Ds 2002:65 s. 97 
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(1972:719) i tillämpliga delar. Detta framgår av 7 kap. 4 § MinL. Paragrafen hade 
motsvarighet i 4 kap. 4 § andra stycket gruvlagen och 27 § andra stycket mineral-
lagen. I propositionen till den nya minerallagen föreslogs att denna hänvisning till 
expropriationslagen endast skulle göras beträffande sådan ersättning för skada och 
intrång som föranleds av att mark tas i anspråk för bearbetning. Lagrådet ansåg 
det emellertid lämpligt att de angivna bestämmelserna i expropriationslagen skulle 
gälla i tillämpliga delar även beträffande ersättning enligt 7 kap. 1 § MinL. Syn-
punkterna godtogs och paragrafen är utformad enligt med detta. Ersättningsfrågor 
enligt såväl 7 kap 1 § som 2 § MinL är avsedda att i första hand prövas av berg-
mästaren.64  

 
 
4.5.1 Kort om expropriationslagens ersättningsregler 

 
Av 4 kap 1 § expropriationslagen (1972:719) framgår att det vid expropriation fö-
rekommer tre slag av ersättning, löseskilling vid expropriation av hel fastighet, in-
trångsersättning vid expropriation av del av fastighet och ersättning för annan 
skada. Som exempel på annan skada kan nämnas att sakägaren får kostnader för 
flyttning till annan fastighet eller att en av honom driven rörelse måste läggas ned. 
I praxis har ersättning för sådan skada utgått p.g.a. att jordbruk tvingats fördelas 
på en mindre brukningsareal.65 Endast ekonomisk skada ersätts, inte s.k. affek-
tionsvärde.  
 
Upplåtelse av mark för undersökningsarbete enligt minerallagen är att betrakta 
som delexpropriation.66 Härför ska intrångsersättning betalas med belopp som 
motsvarar den minskning i fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom 
expropriationen. Detta anses vara ett direkt uttryck för den grundläggande princi-
pen att ersättningen normalt ska medföra oförändrad förmögenhetsställning.67  

 
Enligt 8 kap. 8 § MinL prövas tvister om ersättning för skada och intrång av 
bergmästaren. Sådant beslut överklagas hos den fastighetsdomstol inom vars om-
råde marken som tvisten gäller, eller större delen därav, är belägen (16 kap. 1 §). 
Ifråga om bevisbördan i ersättningsärenden enligt minerallagen gäller samma 
grundsatser som vid expropriation, d.v.s. samma principer som i skadeståndsrätts-
liga mål. Detta innebär att en viss bevisbörda alltid kommer att ligga på den som 
framställer ett yrkande i målet. Något mått av utredning krävas alltid för bifall till 
yrkandet. Hur stark bevisning som ska behövas blir beroende av olika faktorer. En 
fråga som härvid får stor betydelse är vilken av parterna som har de största möj-
ligheterna att förebringa bevisning. Några allmänna regler om vilka beviskrav som 
ska gälla i olika situationer har inte ansetts kunna uppställas.68 Det får helt enkelt 
överlämnas till rättstillämpningen att avgöra detta från fall till fall efter allmänna 
överväganden.    
 

                                                 
64 Prop. 1988/89:92 s. 109 och 253 
65 NJA 1960 s. 125 
66 Jfr prop. 1974:32 s. 178 och 309  
67 Bouvin och Stark, 1989, Expropriationslagen, s. 175 
68 Delin, Lars, 1996, Minerallagen med kontinentalsockellagen, s. 142 
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5 Analys 
 

Minerallagen (1991:45) är en exploateringslag vari en avvägning gjorts mellan 
markägarnas, prospektörens och samhällets intressen. Det starka allmänintresset 
av en konkurrenskraftig gruvnäring har i detta sammanhang gett den enskilde sak-
ägaren en svag ställning. De lagändringar som infördes den 1 maj 2005 har dock 
bättre balanserat minerallagstiftningen till den enskilde sakägarens behov. Änd-
ringarna har avsett förbättrad information till sakägare. Vidare har sakägare givits 
möjligheter att påverka hur undersökningsarbete utförs. Ändring gjordes också så 
att det skyddade området runt bostäder utökades. Samtidigt infördes begreppet bo-
stadsbyggnad som till skillnad mot tidigare också skyddar fritidshus.   
  
De förutsättningar för undersökningstillstånd som skall prövas är om det finns 
skäl att anta att undersökning kan leda till fynd av koncessionsmineral och om sö-
kanden är lämplig att bedriva undersökningsarbete. Att en markägare eller företrä-
dare för annat motstående intresse skulle ha möjlighet att tillföra något om förut-
sättningarna för fynd av koncessionsmineral, har bedömts vara synnerligen ovan-
ligt. Bergmästaren får därför avgöra ärenden om beviljande av undersökningstill-
stånd utan att någon annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig, trots att 
det strider mot förvaltningslagens regler om kommunikation. Regeln har inneburit 
att bergmästaren inte behövt informera fastighetsägaren och andra sakägare om att 
en ansökan som berör deras fastighet ingivits. Förfarandet har med fog upplevts 
som onödigt långtgående. I minerallagsförordningen (1992:285) har därför stad-
gats att bergmästaren ska underrätta fastighetsägaren och övriga kända sakägare 
när en ansökan om undersökningstillstånd ingivits. Samtidigt infördes systemet 
med s.k. arbetsplan för undersökningsarbete. En sådan plan ska upprättas av till-
ståndshavaren och innehålla en redogörelse för det undersökningsarbete som pla-
neras, en tidsplan för arbetet samt en bedömning av i vilken utsträckning arbetet 
kan antas påverka allmänna intressen och enskild rätt. Mot denna bakgrund kan 
fastighetsägare och andra sakägare lämna välmotiverade invändningar mot under-
sökningsarbetet.  
 
Fram till den 1 maj 2005 gällde att bergmästarens medgivande krävdes för under-
sökningsarbete inom ett område av 100 meter från tomt med byggnad där någon 
är bosatt under övervägande del av året. Detta skydd omfattade endast permanent-
bostäder. Eftersom boende i fritidshus har ansetts ha ett lika stort intresse av hem-
frid samt att det kan vara oklart hur långt en tomt sträcker sig har bestämmelsen 
ändrats till att gälla ett område av 200 meter från bostadsbyggnad. Till skillnad 
från tidigare skyddas således även fritidshus. Minerallagen har i detta hänseende 
kommit att stämma bättre mot miljö- samt plan- och bygglagstiftningen där ingen 
åtskillnad görs mellan permanentbostäder och bostadsbyggnader i allmänhet.   
 
Innan undersökningsarbetet påbörjas ska tillståndshavaren ha ställt säkerhet för 
ersättning beträffande sådan skada eller intrång som kan bli följden av arbetet. 
Regeln är indispositiv i det avseendet att den sakägare till vars förmån säkerheten 
ska ställas inte kan lämna sitt medgivande till annat. Detta har motiverats med att 
det för den berörde sakägaren kan vara svårt att ha någon grundad uppfattning om 
behovet av att prospektören ställer sådan säkerhet. Den berörde sakägaren ska vi-
dare godkänna säkerheten. Om så inte sker ska säkerheten prövas av länsstyrelsen. 
I fråga om bestämmandet ersättningen tillämpas expropriationslagens regler.  
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Utöver ersättning för skada och intrång utgår inte någon ersättning för att prospek-
tören använder fastigheten för undersökningsarbeten. Kritik måste riktas mot det-
ta. Det framstår som rimligt att den som upplåter sin fastighet för kommersiell 
verksamhet ska få viss ersättning för detta. I Ds 2002:65 utreddes frågan om sär-
skild ersättning även för det nyttjande av fastigheten, som ett mer ingripande un-
dersökningsarbete innefattar, borde utgå. Flera av remissinstanserna motsatte sig 
dock förslaget. Arbetsgruppens bedömning blev att det framstod som olämpligt att 
kombinera en ersättning för nyttjande med den nuvarande skadeersättningen. 
Främst p.g.a. att en sådan nyttjandeersättning sannolikt skulle baseras på den ska-
da som ett visst mer ingripande undersökningsarbete innefattar. Man ansåg att re-
sultatet därmed skulle bli att fastighetsägaren kompenseras dubbelt för samma 
skada.  
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