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Sammanfattning 

 
Det är ett angeläget allmänintresse att ta tillvara på många av de metaller som finns i berggrunden, 

men ofta har marken där mineralerna återfinns även andra användningsområden. För att så gott det 

går tillgodose dessa olika ändamål har vi idag ett regelverk kring sådan utvinning, främst genom 

minerallagen, där även andra intressen så som rennäring, markägare och miljö finns medtagna. 

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur beslutsprocessen kring en gruvetablering ser ut, 

främst enligt minerallagen och även vissa andra lagrum, samt att se hur nämnda övriga intressen 

vägs in i den processen. Det går där att konstatera att prospektören har en fördel just p.g.a. det 

angelägna allmänintresse som mineralutvinning faktiskt klassats som.  
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1. Inledning 

 

Vi har förhållandevis mycket mineraltillgångar i vårt land som är spridda över stora områden. 

Det är mer eller mindre oundvikligt att det till följd av detta uppstår oenighet kring vad dessa 

områden ska användas till. Då mineral som har ett ekonomiskt värde påträffas är det för 

prospektören självklart av intresse att denna utvinns, något som också anses vara ett angeläget 

allmänintresse för samhället. Detta då gruvbranschen medför många nya arbetstillfällen och 

utvecklingsmöjligheter bland orter som haft minskande befolkningsantal.
1
 Samtidigt kan 

dessa områden vara av största vikt för exempelvis miljöskydd eller rennäring, där en 

gruvetablering försvårar eller helt utplånar möjligheten till fortsatt markanvändning. Likaså 

kan den fastighetsägare som får besked om att malm av intresse för utvinning finns på den 

egna marken se sin tilltänkta markanvändning hotad för många år framöver. Det är just hur 

regelverket som omgärdar en gruvetablering ser ut som ska klargöras i denna uppsats, samt 

vilken hänsyn som tas till dessa övriga intressenter. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är huvudsakligen att klargöra den inledande juridiska beslutsprocessen 

som omfattar en gruvetablering, samt belysa de konflikter som kan uppstå där med andra 

intressen än gruvnäringen i form av rennäring, fastighetsägare och miljörelaterade intressen. 

De frågeställningar som ska besvaras är: Hur ser beslutsprocessen ut? Var i processen 

kommer övriga intressen in? Hur prioriteras olika motstridiga intressen? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Avgränsning kommer ske till att enbart behandla de inledande stegen i beslutsprocessen, samt 

till att endast beröra de intressen som nämns under syftet ovan. Vidare kommer inte Plan- och 

bygglagen beröras, samt inte heller kulturmiljölagen. Jag kommer inte heller gå in närmare på 

hur de olika intressena förhåller sig till varandra, även om det även där kan uppstå en del 

konflikter.  

 

1.3 Metod 

 

Jag kommer använda mig av traditionell juridisk metod, där främst olika rättskällor studeras 

för att sedan tolka och applicera dessa på frågeställningarna. Fokus kommer ligga på 

minerallagen och dess förarbeten, och till de delar som berör andra intressen kommer 

miljöbalken, rennäringslagen och regeringsformen att beröras. För att få en inblick i hur de 

olika intressena värderas kommer utöver rättspraxis även nyhetsartiklar att användas.  

 

                                                           
1
 SOU 2000:89 s. 210 
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2. Bakgrund 

 

Vi har en lång tradition kring att ta tillvara på mineraler här i Sverige med anor redan från 

1100-talet, och där de första lagarna kring gruvor stiftades runt 1300-talet.
2
 Sedan dess har 

såklart mycket hänt, både inom lagstiftning och teknik, fram till dagens minerallag som 

antogs år 1991. Bakgrunden till att det finns en minerallag är det allmännas intresse för att 

sådan exploatering ska ske och för att exploateringen ska ske så hänsynsfullt som möjligt 

jämte andra intressen. Målet med att utvinna mineraltillgångarna är en hög 

samhällsekonomisk vinst, med en fördelning av de kostnader som uppstår hos olika grupper i 

samhället.
3
 Vidare anses det inte möjligt för den enskilde markägaren att kunna bistå med 

bl.a. den kunskap och det kapital som behövs för att både hitta och ta tillvara på eventuella 

fyndigheter (som alltså anses som ett allmänintresse) som finns på dennes mark, varför annan 

än markägaren kan beviljas tillstånd enligt minerallagen.
4
 Den kandidat som bäst lämpar sig 

för att bedriva gruvverksamhet, om flera intressenter finns till en fyndighet, kan därför utses 

och att denne bereds då ensamrätt under den tid tillstånden gäller.
5
 Det är inte heller rimligt 

att markägaren själv skulle besluta om tillstånd skulle ges, bl.a. då det kan finnas flera 

fastighetsägare varav en motsätter sig, något som vore orimligt krångligt och dyrt för 

prospektören. Därför kan detta ske tvångsvis de gånger inte markägaren utan tillräckliga skäl 

motsätter sig etableringen.
6
 Det har också ansetts orimligt att vi i Sverige, som har en hög 

teknisk standard och ett miljömedvetet tankesätt, skulle importera malm från andra länder. 

Detta då det där kanske används andra metoder för utvinning, som medför större ingrepp och 

risker för miljön. Dessutom är Sverige relativt glesbefolkat, varför mindre konflikter kring hur 

marken ska användas uppstår.
7
 

 

2.1 Den svenska gruvindustrin – ett allmänintresse 

 

Sverige anses ha bra förutsättningar för att hitta mineraler som är utvinningsbara, och är den 

största producenten inom EU vad gäller järnmalm, koppar och silver.
8
 Gruvnäringen är (och 

har varit under en lång tid) en viktig industri i Sverige och stod 2010 för 13 % av landets 

industriinvesteringar, samt bidrog med 26 miljarder till Sveriges BNP.  Sett till hur många 

personer näringen sysselsätter omfattar det 10 000 direkta och 35 000 indirekta 

arbetstillfällen.
9
 Innan en gruvverksamhet påbörjas krävs det en rad undersökningar och 

tillstånd, där företagen både behöver tillstånd för sitt arbete och där det klargörs om marken 

har nog hög malmhalt för att brytning ska löna sig. Det är här minerallagen kommer in, samt 

övriga lagstiftningar som tillämpas parallellt.
10

 När det gäller den typ av malmfyndighet som 

                                                           
2
 Bäckström, Rätten till mineral, s. 18-19 

3
 Prop. 2004/05:40 s. 29 

4
 SGU, Vägledning för prövning av gruvverksamhet, s. 9  

5
 2:4 ML och 4:4 ML 

6
 SOU 2000:89 s 216 

7
 Ibid, s. 210 

8
 Prop. 2004/05:40 s. 101 

9
 SveMin, Branschfakta. (http://www.svemin.se/gruvindustrin/branschfakta) 

10
 1:7 ML 
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omfattas av lagen är det s.k. koncessionsmineraler, där det rör sig om mineraler som är svåra 

att hitta respektive utvinna, och som utgör en viktig del inom i stort sett alla industrier.
11

 Den 

typen av metaller och mineralvaror det handlar om återfinns i 1:1 ML och kan vara 

exempelvis järn, guld, zink m.m. 

 

Det beslutande organ som handhar frågor kring mineralhantering är Bergstaten. Det är främst 

där som frågor kring tillstånd, bearbetning etc. beslutas.
12

 Chef för organisationen är 

bergmästaren, vilket också är den benämning som återfinns i lagtext, även om det där åsyftas 

hela Bergstaten.
13

 Tidigare var Bergstaten en egen myndighet, men återfinns numera under en 

annan myndighet, nämligen SGU. SGU är den myndighet som handhar frågor om berg, jord 

och grundvatten.
14

 Det är också där områden som är av riksintressen för mineralförsörjning, 

som faller under 3:7 MB, utses.
15

 I den bedömning som görs kring om ett område ska klassas 

som riksintresse i detta sammanhang görs en långsiktig bedömning kring hur fyndigheten kan 

producera, om den är av speciell karaktär, hur pass väldokumenterad den är samt om det är en 

sällsynt naturtillgång.
16

    

 

Under 2012 ansöktes det om 212 undersökningstillstånd, vilket var en ökning jämfört med 

tidigare år då 191 ansökningar inkom. Största delen av ansökningarna står stora välkända 

bolag som LKAB och Boliden för.
17

  Idag finns det 16 aktiva malmgruvor i landet, där en 

prognos som SGU utfärdat baserat på aktuella bearbetningskoncessioner visar att siffran för 

kommande decennier ökar – 30 aktiva metallgruvor år 2020 och 50 stycken år 2030.
18

 

 

  

                                                           
11

 Prop. 2004/05:40 s. 29 
12

 8:1 samt 8:3 ML. Frågan kan i vissa fall hänskjutas till regeringen, se 8:2 ML 
13

 SOU 2012:73 s. 47 
14

 SGU, Om oss. (http://www.sgu.se/sgu/sv/om_sgu/index.html) 
15

 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 2 § 5p. 
16

 SGU, Bergverksstatistik 2012, s. 51 
17

 Ibid, s. 12-13  
18

 Näringsdepartementet, Sveriges mineralstrategi, s. 11 
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3. Olika intressen 

 

Innan själva beslutsprocessen kring gruvetableringar klarläggs vill jag ge en överblick över de 

andra intressena som jag valt att belysa och som kan påverkas längs vägen. Historiskt sett har 

en konflikt mellan jordägare, stat och upphittare ofta uppstått kring de mineraltillgångar som 

hittats, där de olika intressena vägt olika starkt under tidens och lagstiftningarnas gång.
19

 Rent 

förenklat kan denna uppdelning sägas gälla fortfarande, då det faller under statens ansvar att 

skydda exempelvis känsliga miljöområden och tillgodose att rennäringen fortsatt kan verka.  

När det gäller de riksintressen som faller in under 3 kap. MB, och där både rennäring, miljö 

samt gruvetablering kan omfattas av klassificeringen, så finns det inga generella riktlinjer 

kring hur dessa ska utses. Istället åligger det olika myndigheter att inom sitt 

verksamhetsområde besluta vilka områden som ska klassas som riksintresse.
20

 Vad gäller 

riksintressen som är aktuella för denna uppsats är det sametinget som handhar frågor kring 

rennäring, naturvårdsverket som ansvarar för större delen av miljöområdet och SGU som 

beslutar kring mineralfyndigheter.
21

 Det beslut som myndigheten fattar är i sig inte rättsligt 

bindande, då detta är något som beslutas i det enskilda fallet av domstol.
22

  

 

När det gäller områden som utsetts till riksintressen är det också viktigt att nämna att i 3 kap. 

MB används begrepp som ”…påtagligt försvåra” (bl.a. 5§) när det gäller det skydd 

riksintresset omfattar. Görs här en tolkning e contrario förefaller det som att mindre påverkan 

är accepterbart också inom dessa områden, vilket rimligtvis borde gälla det nedan under 

avsnitt 4 berörda undersökningstillstånd som kan ges vid prospektering (och som också verkar 

varit tanken). Uppstår en intressekonflikt kring mark där ett område av riksintresse är i 

farozonen, skyddas detta vanligtvis av bestämmelserna i 3 kap. i det fall att markområdet är 

av riksintresse. En förutsättning för detta är att det som just nämnts rör sig om påtaglig skada 

samt att det inte är fråga om en redan pågående markanvändning.
23

 Gäller det däremot två 

motstående riksintressen som ställs mot varandra blir förfarandet ett annat. När en sådan 

avvägning görs ska enligt 3:10 MB företräde ges åt det eller de alternativ som bäst främjar en 

långsiktig hushållning. Målregeln i 1:1 MB ska här beaktas den också. Även eventuella 

internationella åttaganden som Sverige har ska vägas in i beslutet.
24

  

 

Vidare framgår det också av 3:10 MB att beslutet inte får strida mot de särskilda 

hushållningsbestämmelserna i 4 kap. MB. Någon närmare presentation av det kapitlet, vilket 

innehåller områden som är fastställda som riksintressen, kommer inte göras här, utan jag 

kommer bara kort att nämna de delar som kan vara av intresse för denna uppsats. Som redan 

nämnts finns här områden som är viktiga för rennäringen (5§) och även naturmiljön och 

turism (2-3§§ samt 6§). Av 1§ framgår det förutsättningar som gäller för olika former av 

ingrepp i dessa områden, och där är sista styckets särskilda skäl värt att belysa som en 

                                                           
19

 Prop. 2004/05:40 s. 29-30 
20

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 144 
21

 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 2§ 1, 3 & 5 p. 
22

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s .144 
23

 Ibid, s. 148 
24

 Ibid, s. 149 



5 
 

möjlighet att kringgå bestämmelserna vid den typ av riksintresse som berör fyndigheter enligt 

3:7 MB. Se gärna också figur 1 i bilagan där en översiktskarta över var olika riksintressen 

återfinns, och där det också framgår hur ofta dessa områden överlappar. 

 

3.1 Fastighetsägare 

 

När det gäller kategorin fastighetsägare (som i denna uppsats också kommer benämnas 

markägare), vilken jag också valt att ta med i denna uppsats, kommer jag inte fokusera på 

själva äganderätten som sådan och de regelverk som omgärdar detta genom främst 

jordabalken. Istället kommer fokus ligga på de inskränkningar i äganderätten som kan bli 

aktuella just vad gäller en gruvetablering.  

 

Innebörden av begreppet äganderätt finns inte presenterat i lagtext, varför det vanligtvis görs 

en mer överskådlig presentation inom doktrinen. Där tar den ofta form genom följande: en rätt 

för ägaren att själv disponera sin egendom som denne vill (givetvis med hänsyn till lagar), 

dennes rätt att neka andra från att använda egendomen samt den rättighet ägaren har för 

rättsliga åtgärder, så som försäljning.
 25

 I 2:15 RF fastslås att var och en har sin egendom 

tryggad gentemot både enskild och det allmänna, om det inte föreligger ett angeläget allmän 

intresse. Vidare har den som på det sättet förlorar sin egendom rätt till ersättning. Det har 

redan framkommit att gruvor på ett generellt plan anses uppfylla ett sådant synnerligt 

allmänintresse som kan komma tillfråga för tvångsinlösen.  År 1994 stärktes 

egendomsskyddet som paragrafen omfattar genom omnämningen att ett ingrepp i 

egendomsskyddet ska föregås av ett angeläget allmänt intresse, samt att rätten till ersättning 

också omfattar inskränkningar i användandet av mark eller byggnad.
26

 När det gäller 

tillvaratagandet av mineral anses det vara av så starkt samhällsintresse att till och med 

benämningen angeläget allmänt intresse används i propositionen till minerallagen, där det 

också konstateras de förutsättningar som finns för inskränkningar i egendomsskyddet enligt 

nyss nämnda paragraf i grundlagen anses vara uppfyllda.
27

  

 

Det är egentligen relationen mellan fastighetsägare och prospektör som är av intresse för 

denna uppsats. Det första som kan diskuteras är om malm som finns på en fastighet anses 

tillhöra ägaren till fastigheten eller inte. Där kan det diskuteras om vart fastighetens gräns går 

både vertikalt och horisontellt, där det förstnämnda är förhållandevis lätt att fastställa men där 

osäkerhet kring det sistnämnda råder. Frågan hur långt en fastighet egentligen sträcker sig på 

djupet, som i allra högsta grad är aktuellt kring malmtillgångar, har inte fått ett entydigt svar 

varken i lagtext eller förarbeten. Det enda som konstaterats är att fastigheten omfattar både ett 

område ovan och under markytan.
28

 Att fastigheten bl.a. enligt praxis erkänns ett 

djuputrymme fastställer dock inte hur långt detta sträcker sig, samt vad som gäller kring de 

beståndsdelar som finns på marken så som mineral. Att fastighetsägaren inte ansetts ha rätt att 

                                                           
25

 Bäckström, Rätten till mineral, s. 56 
26

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 34 
27

 Prop. 2004/05:40 s. 31 
28

 Bäckström, Rätten till mineral, s. 73-74 
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själv utvinna koncessionsmineral som finns på dennes mark är något som tillämpats under 

lång tid, och av den enkla anledningen att det inte ansetts som att denne haft tillräckliga 

resurser och kunskaper för att tillgodogöra sig mineralen.
29

 Det råder alltså en ovilja från 

lagstiftarens sida att exakt precisera vem som anses som ägare till påträffat mineral, vilket 

också framkom av propositionen till nuvarande minerallag. Där ansågs frågan om vem som 

var ägare av sekundärt intresse, där det primära var om fastighetsägaren skulle erhålla en 

ersättning för gruvbrytning eller inte.
30

 

 

3.2 Rennäringen 

 

Samerna är en ursprungsbefolkning som därför har vissa ytterligare rättigheter, då de under 

lång tid använt sig av mark för främst renbete, vilket också kommer utgöra fokus för min 

framställning. Dessa rättigheter finns lagstadgat, även om det i grund och botten vilar på s.k. 

urminnes hävd och i förlängningen också sedvana.
31

 Den aktuella lagstiftningen som reglerar 

rättigheten till mark och vatten för samerna är framförallt rennäringslagen. Någon djupare 

detaljstudie av lagstiftningen kommer inte att göras i denna uppsats, utan här kommer främst 

de för arbetet viktiga paragrafer att belysas. Vidare framgår det av praxis att renskötselrätten i 

sig inte är beroende av lagstiftning för att fortleva, utan så länge denna rättighet utövas får den 

fortsätta – oavsett om rennäringslagen skulle upphävas.
32

 Där har även fastslagits att 

renskötselrätten i sig omfattas av det grundlagens egendomsskydd som hittas i 2:15 RF. Även 

i minerallagen finns rennäringen omnämnd och då i egenskap av innehavare av särskild rätt 

till fastighet, vilket framgår av 17:1 ML. 

 

Samerna har också ett folkrättsligt skydd enligt FN, vilket medför att alltför stor påverkan på 

den utövande näringen, där fortsatt utövande är i riskzonen, inte får göras.
33

 Även i 

miljöbalken återfinns som nämndes i avsnittet ovan rennäringen, och då bl.a. i 3:5 MB. Där 

fastslås det att sådana områden som är av betydelse för rennäringen så långt som möjligt ska 

skyddas mot försvårande ingrepp. Därutöver finns specifika områden av riksintresse för bl.a. 

rennäringen listade i 4:5 MB. 

 

I 3§ RNL listas de s.k. renskötselområden där rennäringen får bedrivas. Närmare 40 procent 

av den totala landytan här i Sverige består av sådan mark där renskötande samer har rätt att 

använda.
34

 Att sådana stora ytor används beror på rennäringens speciella natur där renarna, till 

skillnad från andra typer av boskapsskötsel, färdas mellan sommar- respektive vinterbete och 

letar upp sin föda själva. Just denna nyttjanderätt skiljer sig från andra typer då det inte finns 

något krav på avtal, den sträcker sig över betydligt större områden än vad som brukar vara 

                                                           
29

 Prop. 2004/05:40 s. 62 
30

 Bäckström, Rätten till mineral, s. 110 
31

 Bengtsson, Samerätt, s. 14-17 
32

 SOU 2012:73 s. 184 samt NJA 1981 s. 1 
33

 Bengtsson, Samerätt, s. 16 
34

 Länsstyrelsen Norrbotten, Rennäring. (http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-
foreningar/rennaring/Pages/default.aspx) 
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fallet i andra situationer samt att nyttjandet kan vara oregelbundet.
35

 Detta innebär å andra 

sidan inte att renägarna utan inskränkningar kan bruka den mark de har rätt till. Exempel på 

detta är att Länsstyrelsen enligt 15§ RNL bestämmer det högsta antalet renar som får hållas 

inom en samebys betesområde, och att myndigheten här väger in andra intressen också. Även 

renägarna själva måste ta hänsyn till andra intressen vilket framgår i 65§ respektive 65a§ i 

RNL.  

 

Trots ovan nämnda skydd, som sträcker sig bortom ett eventuellt borttagande av RNL, finns 

det ändå inskränkningar som kan påverka rennäringen och till och med få den upphävd. 

Liksom vid annan typ av markägande, som nämnts ovan under 3.1, gäller även här reglerna 

om expropriation i det allmännas intresse. Detta framgår av 26§ RNL som i sin tur hänvisar 

vidare till 2 kap. expropriationslagen. Sker sådana inskränkningar har renägarna rätt till 

ersättning
36

. Här ska också 30§ RNL nämnas, då den fastslår att visserligen får inte den som 

äger marken vidta åtgärd som medför avsevärd olägenhet för rennäringen, i annat fall än av 

regeringens godkännande, men också att detta inte hindrar företag som prövas i särskild 

ordning, där bl.a. mineralbrytning faller in.
37

  

 

3.3 Miljö 

 

Miljö- och natur är ett ganska omfattande område som omfattar många olika bestämmelser, 

exempelvis indirekt via de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och även av vissa av 

hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap. MB. För att på något sätt få en mer överskådlig bild av 

den typ av miljöområden som kan komma i fråga kring gruvetablering har jag därför fått göra 

begränsningar till sådant där det direkt uppstår en konflikt. Där är särskilt miljö- och 

naturskyddet som regleras i 7 kap. MB av vikt samt de områden av riksintresse som nämndes 

ovan under inledningen till avsnitt 3. Jag kommer här inte göra en upprepning av det som 

redan nämnts om riksintressen, då detta omfattar också de miljöområden som utsetts till 

riksintresse. Det ska också tilläggas att ytterligare miljöhänsyn sker under själva 

beslutsprocessen som omgärdar gruvetablering, denna nämns direkt under dessa steg i 

uppsatsen. Att det finns naturskydd inom vissa områden beror ibland på att det finns ett behov 

av friluftsområden för boende i närområdet och andra gånger är anledningen att det föreligger 

ett skyddsbehov av nationell eller internationell grund. Exempel på det sistnämnda är 

förpliktelsen att uppfylla EG-rättens direktiv, kanske främst genom nätverk som Natura 

2000.
38

  

 

Det finns olika typer av skyddsvärda områden som listas i 7 kap MB, som i förlängningen 

också innebär ett olika starkt rättsligt skydd. Den typ av områdesskydd som kan anses ha 

starkast skydd är nationalparker, där tanken är att bevara ett större område i sitt orörda skick 

(7:2 MB). Turism är tillåtet inom dessa områden, men endast om det inte påverkar området 

                                                           
35

 Bengtsson, Samerätt, s. 54 
36

 Se 28§ RNL 
37

 Bengtsson, Samerätt, s. 59 
38

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 202-203 
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väsentligt. Likaså ska även närliggande verksamheter handla med försiktighet så inte 

påverkan sker på en närliggande nationalpark.
39

 Vad gäller frågan om möjligheten att utöva 

prospektering inom en nationalpark, som nämnts under avsnitt 4.2, så finns i och med 3:6 ML 

inte den möjligheten tillgänglig.  

 

Andra typer av områdesskydd enligt samma kapitel i MB är natur- och kulturreservat (4-9§§). 

Där framgår att ett mark- eller vattenområden som är av betydelse för den biologiska 

mångfalden, naturmiljöer som är i behov av skydd eller sådana områden som har relevans för 

friluftslivet får utses till naturreservat. Detta görs av den länsstyrelse eller kommun som också 

beslutar om de föreskrifter som gäller för det aktuella området. Det är även de som beslutar 

om dispens eller upphävande av en föreskrift, i sådana fall att särskilda skäl i fråga om 

dispens och synnerliga skäl i fråga om upphävande föreligger. Den ursprungliga tanken med 

införandet av ett naturreservat är att området ska få ett definitivt skydd, varför dessa 

undantagsregler ska användas i begränsad omfattning.
40

 För att synnerliga skäl ska föreligga 

kan det exempelvis röra sig om att området som sådant gått igenom större förändringar och 

när det gäller särskilda skäl ska dispensen vara förenlig med reservatets syfte, där också 

proportionalitetsprincipen beaktas.
41

 7:7 MB tar också upp att vare sig det är frågan om 

upphävande eller dispens krävs att någon form av kompensation vad gäller naturvärdet ska 

ske, antingen inom aktuellt område eller någon annanstans. Kulturreservat innebär att ett 

område utses för att bevara värdefulla kulturpräglade landskap, där bestämmelserna som 

redogjorts för naturreservat även används vid detta områdesskydd. Det som har uttalats i 

förarbetena är att i normalfallet ska inte undantag göras för exploateringsföretag
42

, men här är 

som nämnts just gruvetablering av allmänintresse, varför sådana åtgärder kan komma att 

uppfylla de skäl som måste föreligga för att undantag ska göras. Vidare torde enklare 

undersökningsarbete inom dessa områden inte utgöra något problem, så länge föreskrifterna 

för aktuellt området följs.
43

 

 

En annan typ av naturskyddsområde som ofta kommer upp när beslutsprocessen kring 

mineralutvinning pågår är s.k. Natura 2000-områden. Sverige har genom sitt medlemskap i 

EU en förpliktelse att utse särskilda skyddsområden och särskilda bevarandeområden. Syftet 

med detta är att vissa områden och arter har ett skyddsvärde ur ett europeiskt perspektiv.
44

 

Inom dessa utsedda områden krävs enligt 28a § tillstånd för verksamheter eller åtgärder som 

påverkar miljön, där kraven för vad som gäller för att tillstånd ska ges listas i 28b §. Den 

prövande myndigheten är vanligtvis länsstyrelsen
45

, om det inte faller sig så att kraven i 28a § 

inte uppfylls – då är det regeringen som prövar frågan enligt 29 §. Tillåtelse att utföra åtgärd 

ska medges restriktiv, där bl.a. ett allmänt intresse som bedöms som väsentligt i kombination 

                                                           
39

 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 69-70 
40

 Ibid, s. 75  
41

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 209 
42

 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 75 
43

 Jfr 3:6 ML 
44

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 224 
45

 Se 29b § MB. Undantagsfallet är åtgärder som ska prövas annan myndighet enligt 9 kap. eller 11-15 kap. MB 
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med att alternativa lösningar saknas och det görs kompenserande åtgärder görs för att skyddet 

för området ändå kan tillgodoses.
46

  

Därutöver finns områden som har ett ännu högre skyddsvärde för vissa prioriterade arter och 

livsmiljöer. I dessa ställs ännu högre krav på omständigheterna som föreligger för att ett 

undantag ska ske enligt den prövning som görs enligt 29 § MB. Även EU-kommissionen 

yttrar sig i de sistnämnda fallen.
 47

  

                                                           
46

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 226 
47

 Ibid, s. 227 
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4. Undersökningsarbete 

 

Det brukar göras en distinktion mellan begreppen undersökning och eftersökning, där det 

förstnämnda kräver tillstånd och berörs närmare nedan. Begreppet undersökning definieras i 

1:3 ML som ”med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet av ett 

koncessionsmineral och att utröna fyndighetend sannolika ekonomiska värde och dess 

beskaffenhet i övrigt, i den mån sådant arbete innebär intrång i markägarens eller annan 

rättsinnehavares rätt”. Följden av denna definition blir alltså att sådan undersökning som inte 

innebär intrång i annans rätt inte ska klassas som undersökning i detta sammanhang, varför 

begreppet eftersökning brukar användas på denna typ av mineralletande.
48

 I denna uppsats 

kan även prospektering komma att användas som en synonym till både undersökning och 

eftersökning, då den benämningen innefattar bägge orden.
49

 

 

För att förstå på ett ungefär hur själva undersökningsarbetet går till kan det vara bra att kort 

nämna vilka metoder som används vid sådant arbete Någon fördjupad beskrivning kommer 

inte ges, utan syftet är mer att ge läsaren en ökad förståelse till vad som är acceptabelt enligt 

exempelvis allemansrätten, hur prospektören ibland behöver tillstånd inom ett 

miljöskyddsområde osv. Det finns olika typer av undersökningar att genomföra när det gäller 

att fastställa om geologin inom ett område är av intresse för mineralutvinning, och dessa 

skiljer sig sinsemellan åt vad gäller den påverkan som görs på marken och följaktligen vilka 

tillstånd som kan behövas. När mineraler eftersöks görs en studie av både berggrunden och 

bergarter, där det första steget vanligtvis är blockletning (och där även prov på dessa kan tas 

för att studera mineralinnehåll) samt geologisk kartläggning, där hällar som verkar vara av 

intresse kartläggs och prover tas för att kontrollera mineralinnehåll. Ingen av dessa 

undersökningsmetoder medför, enligt branschens egen utsago, någon större påverkan.
50

 

 

Ett annat steg i prospekteringskedjan är s.k. markgeofysisk mätning, som innebär att mätning 

av marken och dess geologi sker dels från luften (genom flygplan eller helikopter), dels av en 

mättekniker som utför fysisk mätning på marken med hjälp av olika mätinstrument. Här 

bedöms skador sällan uppstå, möjligtvis till följd av de fordon som mätteknikern kan behöva 

för att ta sig fram i terrängen.
51

 Även jordlagret tas det prover på, och då främst morän, 

genom s.k. geokemisk provtagning. På så sätt kan det hittas spår av metaller från den 

närliggande berggrunden. Görs dessa prover med hjälp av en spade, där det grävda hålet täcks 

efteråt, anses det inte medföra någon konsekvens för området. Däremot kan det behöva göras 

med hjälp av antingen handhållen eller fordonsburen borrmaskin, där viss påverkan på 

området sker. Beroende på hur djupt det behöver borras och hur stort område som behöver 

undersökas finns det olika metoder. Maskinerna som ska transporteras till platsen kan 

likställas med en skogsmaskin i fråga om omfång, och i första hand väljs redan existerande 

vägar.  

                                                           
48

 SOU 2000:89 s. 111 
49

 Bäckström, Rätten till mineral, s. 116 
50

 SveMin, Vägledning vid prospektering i Sverige, s. 9 
51

 Ibid, s. 10 
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Vatten som blir kvar efter provborrningen dräneras vanligtvis i omgivande mark, om det inte 

rör sig om känslig miljö där exempelvis containrar kan bli aktuellt för uppsamling av detta.
52

   

 

4.1 Undersökning utan tillstånd 

 

Här i Sverige har vi en unik möjlighet att i det flesta fall färdas fritt över annans mark tack 

vare den omfattande allemansrätten.  Allemansrätten är den rättighet vi har att i rimlig 

utsträckning få vistas på mark som tillhör andra, och då även plocka bär, svamp och en del 

andra naturprodukter. Dock får inte markägare förorsakas nämnvärd skada eller olägenhet, 

varför begreppet ”inte störa, inte förstöra” kan sägas sammanfatta allemansrättens räckvidd.
53

 

Någon närmare precisering av begreppet allemansrätt s räckvidd går inte att hitta i lagtext. 

Däremot slås det fast i 2:15 RF att alla ska ha tillgång till naturen enligt just allemansrätten, 

samt att den som utnyttjar denna rättighet ska visa hänsyn och varsamhet gentemot naturen 

enligt 7:1 MB. Allemansrätten brukar beskrivas som en negativt bestämd rättighet, där vissa 

bestämmelser i brottsbalken visar vad som inte är tillåtet att göra på annans mark.
54

 

Begränsningar som kan bli aktuella för den som önskar göra eftersökning på annans mark 

enligt allemansrätten är bl.a. att det inte är tillåtet att framföra motortrafik (vilket inkluderar 

biltrafik, skoterkörning m.m.) på mark som kan ta skada, om det inte ingår i jord-eller 

skogsbruk. Markägaren kan även hindra motortrafik på en redan tillgänglig väg, om den 

aktuella vägen är en s.k. enskild väg, däremot gäller detta inte en person som färdas till fots.
55

  

Det är inte heller tillåtet att skada annans mark till fots, samt att gå för nära någons hem 

oavsett om där finns väg.
56

 Som tidigare nämnts så får vissa naturprodukter tas med vid 

nyttjande av allemansrätten, vilket också innefattar mindre stenar.
57

  

 

Det kan även diskuteras om det är skillnad på att använda sig av allemansrätten i ett delvis 

kommersiellt syfte, som faktiskt en eftersökning av detta slag är, då målet trots allt är att få en 

föraning om marken är av intresse. Då det inte rör sig om ett utbrett användande och om ovan 

nämnda begränsningar följs, så torde inte prospektören stöta på några hinder av denna 

anledning. Att allemansrätten får användas i ett kommersiellt syfte har nämnts både i 

förarbeten och praxis.
58

 Det går inte att säga hur pass vanligt (eller ovanligt) prospektering i 

en sådan inledande form som berörts ovan faktiskt är i realiteten, då det inte registreras på 

samma sätt som vid ett ansökt undersökningstillstånd. Det kan ändå vara bra att veta att 

sådant faktiskt kan inträffa, och då utgöra en grund till varför ett undersökningstillstånd 

senare ansöks om.  

 

                                                           
52

 Ibid, s. 11-12 
53

 Prop. 1997/98:45 s. 300-301 
54

 Bäckström, Rätten till mineral, s. 127 
55

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 148-151. Se även 1975 års terrängkörningslag. 
56

 Ibid, samt 4:6 och 12:4 BrB 
57

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 153, jfr 12:2 BrB för större stenar 
58

 Ibid, s. 145-146 
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4.2 Undersökningstillstånd  

 

Som fastslogs under rubriken ovan behövs tillstånd i de fall där undersökningen innebär ett 

intrång i annans rätt enligt 1:3 ML. Detta gäller inte markägaren själv, då denne utan tillstånd 

kan göra undersökningar som innebär skada och intrång, med vissa undantag som kräver 

större specialkunskaper.
59

  Får däremot någon annan ett undersökningstillstånd beviljat 

förlorar markägaren sin rätt att göra undersökningar, då ett undersökningstillstånd ger den 

sökande ensamrätt till prospektering inom området.
60

 Denna ensamrätt gäller även gentemot 

eventuella andra intresserade prospektörer inom tillståndets giltighetstid
61

. I Sverige medges 

ungefär 200 undersökningstillstånd varje år, vilket inte innebär att alla dessa leder till att 

brytningsvärda fyndigheter påträffas.
62

 

 

I 2:2 ML fastlås att undersökningstillstånd ska ges om det inom ett område finns 

förutsättningar att finna koncessionsmineral och den sökande inte uppenbarligen saknar 

möjlighet eller avsikt att få till stånd ett undersökningsarbete. Detsamma gäller en sökande 

som tidigare visat sig olämplig gällande undersökningsarbete. Betoningen på uppenbarligen 

visar att det inte är fråga om någon närmare utredning kring den sökandes förutsättningar, 

vilket också var tanken från lagstiftarens sida, då främst missbruk av tillståndet ville 

undvikas. Den typ av missbruk det kan röra sig om är t.ex. tidigare undersökningsarbete som 

inte hållit sig inom ramen för minsta möjliga skada och intrång, eller där undersökningar 

gjorts utanför det inom tillståndet angivna område.
63

 Vidare utgör den största delen av 

prospektörerna bolag som redan är kända för Bergsstaten, vilket underlättar vid 

beslutsfattandet. Slutligen är regelns mer omfattande utformning tänkt till att även ge 

amatörgeologer en möjlighet att komma till stånd med undersökningsarbete.
64

 Innehåll och 

formalia beträffande själva ansökan om tillstånd framgår av 1§ mineralförordningen.  

 

Det finns några hinder mot ett beviljat undersökningstillstånd. Undersökningsarbete får inte 

äga rum i en nationalpark, vilket framgår av 3:6 ML. Där framgår också att undersökning inte 

får ske i strid med de föreskrifter som finns om sådana områden som är uppräknade i 7 kap. 

MB. Exempel på områden det kan röra sig om är naturreservat, som nämnts ovan under 

avsnitt 3.3. Det går att genom tillstånd få tillgång till att göra arbete inom dessa områden, 

även om det innebär skada, om det anses nödvändigt och viktigt för allmänintresset.
65

 Beslut 

om tillstånd fattas av regeringen eller länsstyrelsen, beroende på typ av skyddsområde. Det 

finns även andra lokaliseringsmässiga hinder mot undersökningsarbete, så som att arbetet inte 

får ske mindre än 200 meter från bostadsbyggnad eller 30 meter från allmän väg, där 

eventuella undantag från bestämmelserna medges av bergmästaren.
66

 

 

                                                           
59

 1:4 ML samt 3:2 ML 
60

 SOU 2012:73 s. 136 samt 2:4 ML där ensamrätten framgår  
61

 3 år från dagen beslutet fattades, vilket framgår av 2:5 ML 
62

 SGU, Vägledning för prövning av gruvverksamhet, s. 11 
63

 Prop. 2004/05:40 s. 37 
64

 Bäckström, Rätten till mineral, s. 147-148 
65

 7:28a – 29b MB 
66

 3:7 ML 
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När en prövning om ett undersökningstillstånd sker tas ingen hänsyn till de allmänna 

hänsynsreglera i 2 kap. MB, även om prospektören själv vid själva undersökningsarbetet 

omfattas av regelverket. Detta motiveras delvis med att det i ett sådant inledande skede inte 

rör sig om någon större miljöpåverkan, samt att det är svårt att på ett så tidigt stadium bedöma 

vilka miljöeffekter verksamheten får.
67

 I minerallagen fastlås det också att 

undersökningsarbetet ska ske till minsta skada och intrång på både annans egendom och 

natur- och kulturmiljö.
68

 Större provbrytning ryms även det inom undersökningstillståndet, 

men då krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB och eventuellt tillstånd för 

vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. samt att en MKB upprättas i samband med det. Det rör 

sig då om en fristående prövning i förhållande till minerallagen.
69

 Det ska också nämnas att 

om skada för sakägarna uppstår som en följd av undersökningsarbetet, åligger det 

innehavaren av undersökningstillstånd att ersätta denna enligt 7:1 ML.
70

 

 

När väl beslutet om undersökningstillstånd är fattat får länsstyrelsen och kommunen en kopia 

på beslutet, samt även fastighetsägare och övriga kända sakägare.
71

 Att detta utöver sakägarna 

även sänds till länsstyrelse och kommun anses vara ett sätt att redan på ett tidigt stadie 

etablera kontakt mellan dessa och prospektören, för att på så sätt denne ska få kännedom om 

eventuella förhållningsregler som finns inom aktuella områden.
72

 Innan vi lämnar denna del 

av stegen mot en gruvetablering ska det också tilläggas att en prospektör kan få ett beviljat 

undersökningstillstånd återkallat, något som framgår av 6:3 ML. Anledningar till att detta kan 

bli nödvändigt är om de i villkoret uppställda villkoren bryts från prospektörens sida, om 

denne i övrigt frångår minerallagens bestämmelser samt om det i övrigt finns synnerliga skäl.  

 

4.2.1 Arbetsplan 

 

När undersökningstillståndet blivit beviljat ska en s.k. arbetsplan presenteras innan själva 

undersökningsarbetet startar. Detta är en relativt ny ordning som infördes i den ändring av 

minerallagen som skedde 2005, med syfte att redan på ett tidigt stadium öppna upp för en 

konversation mellan exploatör, fastighetsägare samt eventuella andra sakägare så som berörda 

samebyar.
73

 Bestämmelserna för hur en arbetsplan ska se ut återfinns i 3:5 ML, så som hur 

tidsplaneringen för undersökningen ser ut och vilken tänkbar påverkan arbetet kan få på andra 

intressen, samt att den ska delges till redan nämnda sakägare. Tanken med arbetsplanen är 

inte att få det ansökande företaget lägga fram en gedigen presentation, särskilt då det till viss 

del kan vara svårt att förutsäga hur undersökningen kommer löpa. Då det inte heller rör sig 

om några större ingrepp har det från lagstiftarens sida ansetts att det är acceptabelt med en  

                                                           
67

 SOU 2000:89 s. 165 
68

 3:3 3st ML 
69

 SGU, Vägledning för prövning av gruvverksamhet, s.14  
70

 Mer om ersättningsreglerna enligt ML under avsnitt 5.3 
71

 6 § Mineralförordning. Där framgår också att fastighetsägare och övriga sakägare inte behöver underrättas 
om det rör sig om alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant.  
72

 Bäckström, Rätten till mineral, s. 149 
73

 Prop. 2004/05:40 s. 51 
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”i viss utsträckning standardiserad utformning”.
74

 Sker några ändringar i det arbete som 

presenterats i planen måste dock en ny arbetsplan upprättas.  

 

I ovan nämnda lagrum framgår också att efter det att planen delgivits de berörda sakägarna 

har de rätt att inom tre veckor komma med invändningar mot den. Enligt 3:5a ML så blir 

arbetsplanen gällande om inga invändningar framkommer. Vidare framgår att om en 

överenskommelse mellan parterna inte kan uppnås är det bergmästaren som fattar beslut i 

frågan. Här kan det vara viktigt att betona att det som då prövas är själva utformningen på 

arbetsplanen (hur arbetet ska läggas upp osv.), inte om själva tillståndet till 

undersökningsarbete i sig ska gälla eller inte.
75

 En statlig utredning om de nya lagändringarna 

som skedde 2005 har gjorts, som visar att det råder en osäkerhet bland fastighetsägare (och till 

viss del även för prospektörerna) kring arbetsplaner, där nära hälften av de tillfrågade 

fastighetsägarna känner att de fortfarande inte får vara med och påverka arbetet som sker på 

den egna marken.
76

 Det är därför på förslag att fastighetsägare och andra sakägare ska få 

tillfälle att yttra sig redan vid beslut om undersökningstillstånd
77

. Vidare har Länsstyrelsen i 

Norrbotten fått i uppdrag att ta fram en vägledning kring hur samråd mellan rennäringen och 

prospektören redan vid prospekteringsstadiet, för att på så sätt tidigt försöka planera så att de 

bägge näringarna kan samexistera.
78

 Som regelverket är nu kan bergmästaren fatta beslut om 

beviljande av undersökningstillstånd utan att annan än den sökande ges rätt att yttra sig enligt 

8:1 ML.  

4.3 Några synpunkter 

 

Eftersom ett undersökningstillstånd vanligtvis anses medföra så pass liten påverkan på den 

fysiska omgivningen, kan det nästan sägas att alla tre övriga intressen som berörs i denna 

uppsats får stå tillbaka i förhållande till prospektören. Detta förutsätter givetvis att de 

föreskrifter som finns kring vissa miljöområden följs eller tillstånd för att verka i dessa ges, 

vilken enligt branschen själv vanligtvis inte medför något problem
79

. Att övriga sakägare får 

stå tillbaka märks också i den prövning som sker kring beviljandet av undersökningstillstånd, 

där eventuella motstående intressen inte vägs in. Istället är det som prövas är sökandens 

lämplighet och om det finns skäl att anta att en undersökning kan leda till mineralfynd.
80

  

 

Det som ibland kan anses problematiskt är att redan vid undersökning kan det uppstå skada 

för de andra sakägarna, även om denna vanligtvis är ringa. Kraven på prospektören vid 

undersökning är inte lika höga som vid bearbetning, vilket också innefattar den prövning som 

sker och ekonomiska förutsättningar hos exploatören. Blir det i dessa fall frågan om skador 

som ska ersättas till sakägarna, kan det då uppstå betalningsproblematik. Då gruvnäringen är 
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så pass omvärldskänslig och marknaden svänger uppstår nya bolag som kanske inte alla 

gånger har den starka ekonomi som exempelvis LKAB och Boliden har. Ett exempel på detta 

är en sameby i Vindelfjällen som blivit påverkad av det undersökningsarbete som gjorts av ett 

kanadensiskt bolag, där de konstaterades ha rätt till ersättning om 800 000 kr för den skada de 

lidit vid prospekteringen.
81

 Där hann bolaget gå i konkurs innan någon ersättning erlagts.
82

 

Detta kan tänkas vara en anledning till att redan tidigt plocka in motstående intressen.  

Låga krav på prospektörerna borde rimligtvis också öka osäkerheten hos övriga sakägare, så 

om inte annat kan det tänkas att kraven som ställs på det företag som innehar tillstånd ska 

vara något högre vid mer ingripande undersökningsåtgärder. Det finns en uttalad önskan från 

statsmakten att öka antalet exploatörstillfällen
83

, utöver den ökning som redan skett på senare 

år.
84

 Detta i kombination med att allt fler mineraler är av intresse för prospektörerna (något 

som får antas hänga samman med råvarumarknadens svängningar och att gränsen för vad som 

är värt att utvinna förskjutits nedåt), har i sin tur skapat en ökad oro hos övriga sakägare. 

Desto fler blir dessutom berörda ju större områden och undersökningsplatser som är av 

intresse.
85

 Just detta med att motstående intressen inte vägs in i beslutet om 

undersökningstillstånd har tagits upp i en statlig utredning som gjorts, där bl.a. Kiruna 

kommun yttrat sitt missnöje över att ett beviljande av undersökningstillstånd inom marker där 

det ändå inte kommer bli aktuellt med en beviljad bearbetningskoncession bara skapar onödig 

oro hos sakägarna.
86

 Utredarna kom där fram till samma besked som tidigare överväganden 

gjort gällande, nämligen att någon prövning av olika intressen inte ska vägas in i beslutet om 

undersökningstillstånd. Delvis då det inte vore en rimlig arbetsbörda för handläggande 

myndighet och där det i slutändan inte ens är säkert att undersökningen leder fram till 

koncession. Dessutom finns redan skydd enligt MB för känslig miljö vid större åtgärder, 

något som beslutas separat.
87

  

 

Den lagändring som skedde 2005 var tänkt att till viss del stärka fastighetsägarens rättigheter, 

eller i vart fall minska olägenheten som prospektering kan innebära. Förutom införandet av 

arbetsplan återinfördes också rätten till ersättning (mer om det nedan under avsnitt 5.3). 

Dessutom avskaffades den rättighet prospektören hade att exempelvis göra vägar inom 

undersökningsområdet utan tillstånd från bergmästaren, med hänvisning till att det numera allt 

som oftast går att göra undersökningar med inte fullt så ingripande åtgärder.
88

 I de fall där 

ändå skada uppstår ska fastighetsägare och andra berörda sakägare som sagt ersättas.  

 

Att fastighetsägarens ställning till viss del har stärkts syntes bl.a. i ett fall som togs upp i 

kammarrätten i Sundsvall år 2013.
89

 Där var det Bergsstaten som överklagade ett nekande till 

förlängt undersökningstillstånd, med markägarna som motpart. Markägarna menade att det 
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prospekterande bolaget inte gjort någon ändamålsenlig undersökning, ett villkor för 

förlängning, och att någon arbetsplan inte heller fanns. Bergsstaten å andra sidan ansåg att 

undersökningsarbete inte alltid lämnar tydliga spår efter sig, och att om detta skulle detta gå 

igenom innebär det stora förändringar för prospektering genom att större undersökningar 

måste ske tidigt för att räknas som ändamålsenligt undersökningsarbete. Alltså ett försvårande 

av denna typ av verksamhet, och något som dessutom ansågs strida mot tidigare praxis. 

Markägarna menade att det var uppenbart vems sida Bergsstaten stod på i och med 

överklagandet, och att de vill uppnå en praxis med små krav på exploatören.  

Kammarrätten ansåg att det var oklart om undersökningsarbete skett, samt att det inte heller 

funnits någon arbetsplan, som borde ha funnits med tanke på den typ av undersökning som 

bolaget menade att de gjort utöver allemansrättslig grund. Där hade en arbetsplan kunnat 

förstärka bolagets bevisning på att undersökning faktiskt skett. Överklagan avslogs därför. 

Men det går inte att frångå att den motvillige markägaren fortfarande ligger i underläge 

gentemot prospektören, då gruvnäringens position som allmänintresse tveklöst överskuggar 

den enskildes. 

 

Blir det fråga om provbrytningar behövs som sagt tillstånd enligt MB för bl.a. miljöfarlig 

verksamhet, vilket vid undersökningstillstånd också innefattar 3-4 kap. MB.
90

 Som nämndes 

ovan under avsnitt 3 så ska enligt 3:10 MB en avvägning ske mellan två oförenliga områden 

som bägge är av riksintresse. Det är inte alltid sektorsmyndigheten och domstolen bedömer 

skadorna på samma sätt, vilket bl.a. skedde kring ett tillstånd för två provbrott av kalksten på 

Gotland, i ett område som var riksintresse både för naturvård och för materialförsörjning.
91

 

Här vill jag först poängtera att kalk inte är ett koncessionsmineral, men där tillvägagångssättet 

och materialet ändå är närbesläktat med dessa typer av mineral. Åter till fallet, där bl.a. 

Naturvårdsverket menade att områdets miljöskydd inte gick att kombinera med en provtäkt, 

och att alltså en avvägning mellan de olika intressena måste ske. Domstolen å sin sida ansåg 

att en sådan avvägning endast görs om den sökta åtgärden befaras medföra påtaglig skada på 

ett riksintresse, och i det aktuella fallet ansågs inte naturmiljön som helhet skadas på sådant 

sätt. Ingen avvägning enligt nämnd paragraf gjordes alltså.  

 

Frågan om skyddet för inskränkningar renskötselrätten har även den prövats i praxis, bland 

annat av Kammarrätten i Sundsvall i mål KR 2658-05. Det gällde en förlängning av 

undersökningstillstånd, där en sameby ansåg att undersökningstillståndet påverkade deras 

möjlighet till renskötsel. Kammarrätten ansåg å sin sida att denna påverkan inte var stor nog 

för att motivera att tillståndet inte skulle förlängas. Detta kan också ge viss vägledning till 

vilken ställning övriga intressenter har gentemot prospektören. 
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5. Bearbetningskoncession 

 

Nästa steg för prospektören för att kunna starta en gruvverksamhet är att ansöka om en s.k. 

bearbetningskoncession. Begreppet avser utvinning och tillgodogörande av ett 

koncessionsmineral och en ansökan om detta handläggs även här av Bergsstaten.
92

 Av 4:1 ML 

framgår att koncessionen ska avse ett på förhand bestämt område. Hur stort detta område är 

bedöms individuellt utifrån storleken på malmfyndigheten, som presenteras av företaget som 

söker tillstånd, där det också brukar läggas till en radie om 100m runt själva fyndigheten.
93

 

Som tidigare nämnts ges enligt 4:3 ML företräde till den som innehar ett 

undersökningstillstånd inom det aktuella området, om det skulle falla sig så att flera 

intressenter ansöker om koncession i samma område. Att det rör sig om just företräde innebär 

alltså inte heller att det är något krav på att ha innehaft undersökningstillstånd innan en 

koncession ska kunna beviljas. Liknande det som gäller vid undersökningstillstånd har 

markägaren själv rättigheter på sin egen fastighet. I 5:2 ML
94

 framkommer att denne får 

tillgodose fyndigheter utan koncession så länge det handlar om husbehov. Beviljas någon 

annan tillstånd försvinner denna rättighet, om det inte är så att fastighetsägaren redan har en 

påbörjad brytning. I det läget får denne vanligtvis fortsätta med sin brytning, om inte särskilda 

skäl till att detta ska sluta föreligger.  

 

Förutom vissa formella krav
95

 på ansökan fastslås i 4:2 ML att koncession ska meddelas om 

det är sannolikt att fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt och att dess belägenhet och art 

inte gör det olämpligt att koncessionen beviljas. När det gäller att områdets belägenhet inte 

ska vara olämpligt är det utifrån andra eventuella koncessioner i området, och alltså inte enligt 

andra lokaliseringskrav som finns i exempelvis 2:6 MB. Varför detta tas med i bedömningen 

är för att underlätta prospektörernas arbete, då det kan tänkas att alltför närliggande 

koncessioner påverkar varandra negativt ur effektivitetssynvinkel.
96

 Till skillnad från när 

bedömning av undersökningstillstånd görs kommer även Bergstaten att beakta 

hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap MB. I detta steg ska också en 

miljökonsekvensbeskrivning bifogas av den sökande. En miljökonsekvensbeskrivning syftar 

till att beskriva både direkta och indirekta effekter på omgivande miljö, som innefattar 

effekter både på naturmiljö, hushållning, människor etc.
97

 Det åligger också Bergstaten att 

samråda med länsstyrelsen vid tillämpningen av kapitel 3, 4 och 6 i MB innan beslut fattas 

(mer om det nedan under avsnitt 5.1).
98

  När Bergstaten fått in en ansökan ska ett meddelande 

om detta samt den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen sändas till berörda 

fastighetsägare, nyttjanderättshavare m.m. (21§ Mineralförordning). Till skillnad för vad som 

föreskrivs om ett undersökningstillstånd finns det när det gäller bearbetningskoncession 

möjlighet att överklaga ett sådant beslut.  
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När det gäller överklagan av ett koncessionsbeslut görs detta enligt 16:1 ML hos regeringen. 

Hittills har den som överklagar inte behövt ha direkt koppling till koncessionsområdet eller 

vara sakägare för att talan har kunnat väckas, likaså har både kommunen och vissa ideella 

föreningar rätt att överklaga.
99

 Det ska också tilläggas att bergsmästaren enligt 8:2 ML kan 

hänskjuta ett ärende direkt till regeringen i de fall att ett koncessionsbeslut är av särskild vikt 

ur allmänsynpunkt samt i de fall där myndigheten finner att skäl föreligger till att frångå 

länsstyrelsens rekommendationer enligt 3-4 kap MB. Exempel på det förstnämnda finns ännu 

inte, men skulle kunna bli aktuell om det rör sig om prövning kring ett mer kontroversiellt 

ämne.
100

   

 

Liksom vid undersökningstillstånd kan det föreligga hinder mot att bearbetning sker och dessa 

hittas i 5:10 ML. Det sker där en hänvisning tillbaka till bestämmelserna i 3:6-7 ML, där de 

hinder som omfattar undersökningstillstånd även är tillämpliga gällande bearbetning. 

Exempel på sådant som nämns i dessa paragrafer är att ett visst avstånd till allmän väg och 

bostadsbyggnader ska föreligga, inget arbete utan tillstånd på kyrkogårdar etc.  Det är dock 

inte alla former av undersökning och bearbetning som omfattas av 5:10 ML, då det endast rör 

sig om undersökningsarbete ovan jord som omfattar ej anvisad mark (se avsnitt om 

markanvisning nedan) samt undersökning och bearbetning som sker under jord. Detta medför 

att den prospektör som innehar en koncession och fått mark anvisad ovan jord inte omfattas 

av hindret i paragrafen.
101

 Ytterligare ett hinder som kan uppstå är om det finns flera 

undersökningstillstånd, då huvudregeln om företräde för innehavare av undersökningstillstånd 

som hittas i 4:3 ML inte går att tillämpa. I en sådan situation blir bestämmelsen i 5:11 ML 

tillämplig, som fastslår att det arbete eller den verksamhet som tillkommit först inte får 

hindras av någon med senare tillkommen rättighet.   

5.1 Övriga bestämmelser i MB 

 

Det kommer inte att göras någon fördjupning i de tillstånd som krävs för att starta en 

gruvverksamhet enligt MB, däremot är dessa för väsentliga för att helt utelämnas. Redan då 

det rör sig om provbrytning behövs ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 

MB
102

, samt i de fall det rör sig om fullskalig malmbrytning
103

, vilket vanligtvis är målet efter 

att en bearbetningskoncession erhållits. Prövningen sker på samma sätt som vid andra typer 

av miljöfarlig verksamhet, med undantag att bestämmelserna i 3-4 kap. MB inte prövas på 

nytt då detta gjordes vid tillståndsprövningen till bearbetningskoncession.
104

 Vidare behövs 

allt som oftast tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB också, då sådan verksamhet är 

tillståndspliktig
105

. Den typ av åtgärder det kan röra sig om framkommer i 11:2 MB, vilken 

bl.a. omfattar uppförandet av dammar, grävning i vattenområde m.m. – alltså åtgärder som är 
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vanligt vid malmbrytning.
106

 Även i de fall att tillståndsplikt enligt MB saknas kan ändå en 

skyldighet att anmäla för samråd enligt 12:6 MB bli aktuell, om det rör sig om åtgärder som 

väsentligt ändrar naturmiljön. Exempel på när detta kan bli aktuellt för en prospektör är vid 

borrningsarbeten och vägbygge till följd av undersökningsarbetet.
107

 Slutligen ska också ett 

samråd hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndighet och andra särskilt berörda vid tillstånd 

enligt miljöbalken vilket framgår av 6:4 MB. Enligt paragrafen ska samrådet också omfatta 

bl.a. de kommuner och den allmänhet som kan bli berörda om det rör sig om en verksamhet 

som antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket är fallet med gruvetableringar.
108

 

 

5.2 Markanvisning 

 

När ett beslut om bearbetningskoncession är taget till den sökandes fördel, kan denne ansöka 

om markanvisningsförrättning. Detta syftar till att ge koncessionshavaren rätt att använda 

marken för de ändamål som framkommer av markanvisningsbeslutet, och att denne alltså 

övertar dispositionsrätten från markägaren.
109

  Enligt 5:1 ML får endast bearbetning som sker 

i dagen inom koncessionsområdet äga rum om en markanvisning gjorts, likaså vad gäller 

andra åtgärder ovan eller under jord som hänger samman med bearbetningen utanför 

koncessionsområdet. Här går det också att utläsa att sådan bearbetning inom 

koncessionsområdet som sker under jord inte omfattas av bestämmelsen. Många gånger är 

påverkan vid sådan verksamhet knappt märkbar vid markytan och någon större påverkan på 

markägarens rättigheter anses inte föreligga.
110

 Det kan också vara så att 

koncessionsinnehavaren kan använda ett närliggande redan existerande 

markanvisningsområde för att ta till vara på en malmfyndighet, där det är enklast att även ta 

tillvara den nya fyndigheten genom redan existerande väg, och på så sätt visa att 

markanvisning inte är nödvändigt. 
111

 

 

Det har från lagstiftarens sida ansetts som viktigt för markägaren att mark anvisas inom rimlig 

tid
112

, varför det enligt 7:2 2st ML åligger koncessionshavaren att lösa in den fastighet som 

koncessionen omfattar om ingen markanvisning skett inom en tioårsperiod. Vidare har 

markägaren enligt 7:2 1st ML också rätt till ersättning för den tid som 

bearbetningskoncessionen inte används, då denne kanske haft planer för sin mark som inte går 

att genomföra tills markanvisning skett. Båda dessa paragrafer kan anses utgöra en mild 

påtryckning gentemot koncessionshavaren att begära att markanvisning äger rum.  

 

Markanvisningsförrättningen bestämmer enligt 9:1 ML det område som får tas i anspråk för 

bearbetning och även det område som får tas i anspråk för sådana verksamheter som 

medföljer gruvdriften. Det är alltså nu hela området som kommer behöva tas i anspråk för 
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gruvdrift bestäms, där tillståndet om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB spelar in i 

områdets omfång med hänsyn till krav på exempelvis buller, vibrationer m.m.
113

  Kan 

koncessionshavaren komma överens med markägare och eventuella andra innehavare av 

särskild rätt om hur marken ska användas så utgår beslutet enligt 9:2 ML ifrån denna 

överenskommelse. Där framgår också att i det fall att parterna inte kommer överens, ska den 

mark som behövs för bearbetningen anvisas.
114

 I det fallet hålls minst ett sammanträde mellan 

sökanden och övriga sakägare, vilket inte är nödvändigt i det förstnämnda fallet där parterna 

är överens.
115

 När beslutet väl vunnit laga kraft får koncessionshavaren tillträde till marken. 

Det finns en möjlighet för koncessionshavaren att tillträda marken före denna tidpunkt, om 

säkerhet för vissa ersättningsskyldigheter fastställts och efter tillstånd från bergsmästaren.
116

  

 

 5.3 Ersättning till markägare och övriga sakägare 

 

Den som måste upplåta sin mark till gruvdrift har enligt minerallagen rätt till ersättning för 

dessa åtgärder. När det gäller ersättningsfrågan enligt minerallagen tillämpas till viss del 

ersättningsreglerna för expropriation. Det framgår av 7:4 ML som hänvisar vidare till 

expropriationslagen.
117

 Det delar av den lagen som är tillämpliga för minerallagen kan 

kortfattat sägas innebära att ersättning utgår för skada och intrång, där skada endast åsyftar 

ekonomisk skada (och alltså inte affektionsvärden) och ersättningen som ges för intrång 

motsvarar den minskning som sker av fastighetens pris till följd av intrånget. Skulle nästintill 

hela fastigheten behöva tas i anspråk ska betalning utgå till fastighetens marknadsvärde.
118

 Av 

4:1 ExprL framgår att fastigheten ska ersättas med marknadsvärdet vid full expropriation, 

eller den minskning av marknadsvärdet som skett vid expropriation av delar av fastigheten. 

Dessutom ska det utgå ytterligare 25 % av antingen hela eller den minskning av 

marknadsvärdet som skett till följd av åtgärden. Att ytterligare 25 % ersättning ska utgå 

infördes vid den ändring av lagen som skedde år 2010. Syftet med detta är att ge markägaren 

en kompensation utöver marknadsvärdet (där till viss del också markens affektionsvärde 

beaktas), och tillika bli mer positivt inställd till att dennes mark exproprieras.
119

 Detta gäller 

även de fall där expropriation sker med stöd av minerallagen.
120

  

 

När det kommer till expropriation är utgångspunkten att de som har rätt till ersättning ska 

erhålla full sådan för den förlust som uppkommer till följd av expropriationen.
121

 Vilka 

åtgärder har då sakägarna rätt att få ersättning för? Det framgår av de tre första paragraferna i 

7 kap. ML: skada eller intrång till följd av undersökningsarbete vid både 

undersökningstillstånd och koncession (1 §), skada som uppkommer i samband med 
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beviljande av bearbetningskoncession (2 §) och skada eller intrång som uppkommer i 

samband med aktiv gruvdrift (3 §). Sakägare av intresse för denna uppsats är fastighetsägare 

och rennäringen, där det sistnämnda under avsnitt 3.2 konstaterats omfattas av begreppet 

enligt minerallagens bestämmelser. Vad som föreskrivs i 7:2 ML med skada som uppkommer 

i samband med beviljande av bearbetningskoncession, har till följd att koncessionshavaren 

ska lösa ut fastigheten om ägaren begär detta. Detta omfattar både en situation där ingen 

markanvisning skett inom en tioårsperiod eller fall där det uppstår synnerligt men för 

fastighetsägaren att marken tas i anspråk. Det förstnämnda togs upp ovan under avsnitter 

markanvisning, och syftar både som en påtryckning gentemot koncessionshavaren och även 

som en trygghet för fastighetsägaren. Då giltighetstiden för en bearbetningskoncession 

sträcker sig över 25 år har det ansetts orimligt att fastighetsägaren i princip ska känna sig 

bunden att inte kunna bruka sin mark i väntan på att bearbetning ska ske under hela den 

tidsperioden. I förarbetena till minerallagen var det också på förslag att en årlig ersättning 

skulle utgå till fastighetsägaren för den olägenhet som en outnyttjad bearbetningskoncession 

innebar, men detta ansågs inte rimligt utan istället finns den nyss nämnda tioårsperioden vad 

gäller markanvisning, samt ersättning för ekonomisk skada som kan uppstå.
122

 

 

Utöver ovan redovisade ersättning som utgår för skada och intrång finns numera också en s.k. 

mineralersättning, som enligt 7:7 ML utgår till fastighetsägaren och staten vid bearbetning 

och beräknas utifrån värdet på den brutna malmen. Ersättningen uppgår i två promille av det 

värdet, där tre fjärdedelar tillfaller fastighetsägaren och en fjärdedel tillfaller staten. Vi har 

tidigare haft en snarlik form av ersättning som avskaffades år 1974, men som återinfördes i 

sin nuvarande form år 2005. Detta bl.a. för att gruvetablering anses som ett så pass viktigt 

allmänintresse att allmänhetens välvilja gentemot etablering ska främjas och att minska risken 

för att en fastighets pris ska sjunka alltför mycket till följd av etableringen.
123

 När det gäller 

just mineralersättning så omfattas endast fastighetsägaren och inte andra innehavare av 

särskild rätt, så som rennäringen. Det har i propositionen till nuvarande minerallag ansetts att 

den ersättningsskyldighet, som föreligger enligt 2:15 RF vid inskränkning av 

egendomsskyddet, för rennäringens del uppfylls genom de första paragraferna i 7 kap. ML.
124

  

 

5.4 Några synpunkter  

 

Det är egentligen vid detta steg i beslutskedjan som den riktiga intressekonflikten kan uppstå, 

då det från och med nu rör sig om åtgärder som i större utsträckning påverkar omgivningen 

(och kan fortsätta göra så flera år framöver). Det är lätt att tänka sig att den oro övriga 

sakägare kände inför undersökningstillståndet (se avsnitt 4.3) ökar ytterligare om det påträffas 

malm värd att utvinna och nästa steg blir en ansökan om bearbetningskoncession. Sett till 

statistiken kring andelen beviljade koncessioner så ter det sig som att prospektören ligger 

bättre till, då det mellan år 2000-2012 beviljades 115 bearbetningskoncessioner och inga 
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avslogs.
125

 Nu är inte en beviljad koncession synonymt med en uppstartad gruva, då även 

andra tillstånd krävs, bl.a. enligt MB (miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet etc.). Men det 

är ändå intressanta siffror, särskilt då det åligger Bergstaten att göra den enda prövningen, och 

tillika intresseavvägningen, enligt 3-4 kap. MB. Det ska tilläggas att ingen annan 

sektorsmyndighet har den möjligheten att själv pröva frågan om hushållningsbestämmelserna 

utanför tillståndet för miljöfarlig verksamhet.
126

 

 

En pågående konflikt mellan riksintressen som är i högsta grad aktuell är den som sker i 

Rönnbäcken. Rönnbäcken har varit klassat som riksintresse för rennäring i många år, och i 

och med att prospektering började i området med lovande resultat utfärdades det att området 

också var av riksintresse för gruvnäringen.
127

 Där har Nickelmountain AB beviljats 

bearbetningskoncession inom just det område som både är av riksintresse för bägge 

näringarna. Frågan gick ända upp till regeringen som fick i uppgift att pröva just två intressen 

mot varandra.
128

 I det aktuella fallet ansågs det att nyttan av att mineral ska utvinnas väger 

tyngre än rennäringen, och att företaget fortsatt ska inneha en bearbetningskoncession.
129

 Nu 

är inte miljöprövning gjord i frågan, vilket kan ge ett annat utfall utifrån den påverkan som 

sker. Vidare har samebyn också vänt sig till FN:s rasdiskrimineringskommitté för att de anser 

sin rätt som ursprungsbefolkning vara kränkt, vilket ännu inte är ett avslutat ärende.
130

  

 

En likartad konflikt finns kring en bearbetningskoncession i Stekenjokk, ett område som är av 

riksintresse både för rennäringen och friluftslivet, och därutöver också är ett Natura 2000-

område. I samband med prospekteringen klassades även området som riksintresse för 

mineralutvinning enligt 3:7 MB.
131

 I detta fall avslog Bergsstaten bolagets ansökan
132

, vilket 

som tidigare nämnts inte varit särskilt förekommande under senaste decenniet. Beslutet är nu 

överklagat av prospektören, Vilhelmina mining, då utgången i regeringens prövning av 

Rönnbäcken ovan ansågs som lovande ur prospektörens synvinkel.
133
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6. Analys 

 

När det gäller gruvetableringar går det inte att bortse från andra aspekter än det rent juridiska, 

då det trots allt i allra högsta grad hänger ihop med andra inriktningar, vare sig det handlar om 

hållbar utveckling eller vad som väger tyngst som enskilt intresse. Allt handlar i grund och 

botten mycket om ekonomi, både genom företagsekonomiska vinster samt 

samhällsekonomiska fördelar. Där har rennäringen till viss del ett pris som kan ingå i 

kalkylen, då den både bidrar med arbetstillfällen och genom turism. Markägarens värde av att 

ha kvar sin mark ses inte ur ett helhetsperspektiv väga så tungt som de ekonomiska vinsterna 

för samhället. Det har visserligen satts ett pris för att kompensera denne. Miljön å sin sida är 

om möjligt ännu svårare att sätta ett pris på. Tack vare turism går det till viss del att uppskatta, 

men inom områden med exempelvis vandringsleder och ingen kommersiell turistsatsning blir 

det svårare. Numera vill jag minnas att det inom samhällsekonomin brukar ges ett värde även 

för miljön, så att en inte alltför obalanserad bild uppstår.  

 

I den bästa av världar hade givetvis inget ställningstagande behövt göras, utan det hade varit 

möjligt med en samexistens. Nu ser verkligheten inte riktigt ut så, då det delvis rör sig om ett 

så pass stort ingrepp i markytan och andra medföljande åtgärder (så som vägbygge eller 

dragning av järnväg) som en gruvetablering faktiskt är, samt att det under den tiden gruvan är 

verksam sker en försvårning av övriga intressenters nyttjandemöjligheter. Inte heller att 

förglömma naturmiljön i det berörda området, som för en oöverskådlig framtid förändras i sin 

karaktär. I den mineralstrategi som regeringen la fram 2013 påtalades att en ökad dialog 

mellan gruvbolaget och berörda samebyar skulle ske, och på ett tidigt stadium för att på så 

sätt underlätta fortsatt arbete till minsta möjliga skada för de inblandade. Det är ingen lätt 

uppgift för Länsstyrelsen att få till ett samråd mellan två så pass olika och motstående 

intressen, och jag kan inte låta bli att undra vad ett sådant samråd ska leda till annat än att 

principiellt ge en ökad känsla av delaktighet för berörda samebyar.  

 

När det gäller den avvägning mellan olika riksintressen enligt 3:10 MB ska företräde ges åt 

det intresse som ger en långsiktig hushållning. Frågan att ställa sig där är hur långsiktig är en 

gruva? Enligt mig är det skillnad om det är en för många år framöver aktiv gruva eller endast 

ett fåtal år. Ytterligare en aspekt är också vad det nu får för konsekvenser att regeringen 

uttalat sig om vilket riksintresse som väger tyngst i Rönnbäcken. Kommer det bli reprimander 

från utlandet eller kommer det till viss del anses som fritt fram för prospektörerna att använda 

sig av marker i rennäringens intresse? När det gäller det beslut som fattades och hur de olika 

riksintressena sinsemellan ska prioriteras, ska det nog ändå inte dras några generella slutsatser 

av just denna utgång, även om det till viss del kan ge en vägledning om hur den styrande 

makten ser på frågan. Varför jag tror denna försiktighet är på bra att ha med är p.g.a. det 

uttalande som också gjorts i litteraturen och nämnts tidigare: det går inte att ge några 

generella riktlinjer kring hur ett riksintresse ska utses och inte heller vilka som ska prioriteras 

högst, då det istället måste avgöras i det enskilda fallet. I just Rönnbäcken ansågs inte 

rennäringens skäl nog starka för att detta riksintresse skulle väga över, medan utgången kan 

bli den motsatta vid exempelvis den prövning som kommer framöver angående Stekenjokk, 

där det är fråga om viktiga marker för rennäringen och dessutom för friluftsliv/miljö. Särskilt 

nu med den kritik som lyfts mot Sverige från internationellt håll kommer nog ytterligare 

övertramp på rennäringen, och då av ett kanske ännu grövre slag, ske med stor försiktighet.  
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Fastighetsägarna har nästan det jag skulle klassa som svagaste skyddet, så till vida att de inte 

har något direkt att sätta uppemot ett allmänintresse som råkar omfatta deras mark. De sitter 

lite i en låst position, p.g.a. det i grundlagen fastställda faktumet att äganderätten får stå 

tillbaka när det kommer till ett så pass starkt allmänintresse. Visserligen finns här en 

ekonomisk kompensation, vilket i vissa fall säkert anses som tillräckligt plåster på såren, 

beroende på vad markägaren har för relation till och tankar om sin mark. På ett generellt plan 

kan markägaren i och med den ytterligare förbättring av ersättningen som skedde år 2010, där 

nu 125 % av marknadsvärdet utgår, sägas ha en relativt bra kompensation för den skada denne 

lider. Att det utöver tidigare använda ersättningssystemet, där endast marknadsvärdet ersattes, 

införts en ”morot” på ytterligare 25 % tror jag får många markägare att i mindre skala 

opponera sig mot att en gruvetablering sker. Det går dock fortfarande inte att fullt ut ersätta 

affektionsvärde och där mark kanske gått i arv i generationer, varför dessa motvilliga 

fastighetsägare givetvis fortfarande kan känna sig överkörda. Det blir till viss del lättare att 

motivera ett beslut som inkräktar på en sakägares rätt till mark om det samtidigt medföljer en 

kompensation som ekonomiskt ersätter en sådan förlust. I vart fall i de allmännas ögon kan en 

sådan ersättning öka förståelsen för gruvetablering och till viss del minska invändningarna.  

 

Svårare blir det med de bägge andra intressena som krockar med gruvetableringen, där det 

inte alla gånger går att ekonomiskt kompensera för det ingrepp som görs. Miljön exempelvis 

är svår att sätta ett pris på, och även om en annan åtgärd ska göras från gruvbolagets sida för 

att kompensera ingreppet så går det aldrig (åtminstone inte inom en överskådlig tid) att 

återställa området till sitt ursprungliga skick. Det är inte bara för de arter som vistas där att 

hitta nya platser att leva på och där hela ekosystem kan rubbas. Likaså för samerna, som 

visserligen har rätt till viss ekonomisk kompensation men som likväl känner sig alltmer 

undanträngda i sitt yrkesagerande av olika samhälleliga åtgärder. Rennäringen berörs inte 

enbart av gruvetableringar utan även av andra samhällsprojekt så som järnvägar, bilvägar etc. 

Hela deras näring (och till viss del även kultur) bygger på en möjlighet att kunna transportera 

runt renarna mellan olika betesmarker och ju mer undanträngda de blir desto svårare blir 

yrkesutövandet. Nu anser jag att det är fullt rimligt att dessa typer av kompensationer 

föreligger, tvärtom vore det otänkbart att intrång skulle ske utan motkrav. Men det kan också 

vara bra att ha i bakhuvudet att det kan ses som ett sätt att motivera ett beslut till 

prospektörens fördel. 

 

Blickar vi istället framåt så ska det onekligen bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen 

inom området. Detta både utifrån den nyligen presenterade mineralstrategin från regeringens 

sida, där ökad exploatering av gruvor efterfrågas som ett allmänt intresse, samtidigt som det 

börjat komma kritik från internationellt håll genom FN:s rasdiskrimineringskommitté. Det 

känns som att det liksom många andra större etableringar kan svänga beroende på vilken 

partitillhörighet den sittande regeringen innehar samt hur befolkningen ställer sig till frågan. 

Ponera att det skulle ske en större miljöolycka, kanske till och med mynna ut i en 

miljökatastrof, till följd av någon parameter som brustit kring en gruva. Detta skulle troligtvis 

få den allmänna opinionen att svänga åt ett annat, mindre positivt, synsätt på gruvornas 

allmänintresse. Jag tänker lite grann på det som hände runt synen på kärnkraftverk, där det 

närmast gjordes en helomvändning vad gällde svenska folkets inställning till frågan efter 

Tjernobylolyckan. Samtidigt går det också att väga in miljön på ett globalt plan, där kanske en 

gruva i Sverige gör mindre sammanvägd skada på miljön än vad en motsvarande gruva hade 

gjort i ett annat land. Vi har ett stort behov av mineraler att tillgodose i vårt välfärdssamhälle, 

där mineralerna för att uppnå en fortsatt likvärdig standard trots allt måste brytas någonstans. 
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Det är onekligen en svår nöt att knäcka då inte alla parter går att tillfredsställa, även om målet 

är att samexistera, något som många gånger är problematiskt då ändamålen skiljer sig åt så 

pass. Till skillnad från andra näringar som klassas som miljöfarlig verksamhetet går det inte 

heller att styra vart mineraltillgångar upptäcks. Men det verkar onekligen på det hela taget 

som att exploatörens intresse väger tyngre, både utifrån hur regelverket ser ut och det 

möjligheter till undantag som kan göras, och utifrån antalet beviljade 

bearbetningskoncessioner och det starka allmänna intresse som gruvindustrin klassas som.  

  



26 
 

7. Källförteckning 

 

Offentliga tryck 

 

Prop. 1997/98:45. Miljöbalk del I 

Prop. 1997/98:45. Miljöbalk del II 

Prop. 2004/05:40. Ändringar i minerallagen 

Prop. 2009/10:162. Ersättning vid expropriation 

SOU 2000:89. Minerallagen, markägarna och miljön 

SOU 2012:73. Undersökningstillstånd och arbetsplaner 

 

Övriga offentliga handlingar 

 

Regeringskansliet, Näringsdepartementet. Sveriges mineralstrategi. Artikelnummer N2013.02 

SGU. Bergverksstatistik 2012. Periodiska publikationer 2013:2, ISSN 0283-2038 

SGU. Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Rönnbäcken i Storumans kommun. 

2010. Beteckning 46-352/2010. 

SGU. Vägledning för prövning av gruvverksamhet. 2013, Dnr 04-2288/2012 

Bergsstaten. Kungörelse Stekenjokk. Dnr BS 22-906-2011, Dnr 2-907-2011. 

 

Litteratur 

 

Bengtsson, Bertil. Samerätt - en översikt. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2004 

Bengtsson, Bertil. Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken. 10 uppl. Uppsala: Iustus förlag, 2010  

Bäckström, Lars. Rätten till mineral. Lic.-avh., Luleå tekniska universitet, 2012 

Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta. Den svenska miljörätten. 3 uppl. Uppsala: Iustus 

Förlag AB, 2012 

Müller, Arne. Smutsiga miljarder: den svenska gruvboomens baksida. Skellefteå: Ord&visor 

förlag, 2013 

 

Rättsfall 

 

NJA 1981 s. 1 

MÖD 2006:48  

KR mål nr 2658-05 

KR mål nr 455-12 

HFD mål nr. 443-11 

 

Tidningsartiklar 

 

Holmberg, Örjan. Malmletare måste betala sameby. Sveriges radio. 2012-12-17. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5383940 

 

 



27 
 

Johansson, Agneta. Grans sameby lurad av utländskt gruvbolag. Sveriges radio. 2013-04-02.   

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5491548 

 

Müller, Arne. Vilhelmina mineral överklagar gruvnej. Sveriges television. 2014-03-05. 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/vilhelmina-mineral-overklagar-gruvnej 

 

Heikki, Jörgen. Sverige avvisar FN-anmälan om Rönnbäcken. Sveriges radio. 2014-02-03. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5774336 

 

Internetkällor 

 

Länsstyrelsen Norrbotten. Rennäring.  

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-

foreningar/rennaring/Pages/default.aspx (senast besökt 2014-04-12) 

 

SGU. Om oss. 

http://www.sgu.se/sgu/sv/om_sgu/index.html (senast besökt 2014-04-12) 

 

SveMin. Branschfakta. 

http://www.svemin.se/gruvindustrin/branschfakta (senast besökt 2014-04-12) 

 

SveMin. Vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade områden. 2007. 

http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ea3a2f22-6926-4b30-

ad94-

421875acb6ef&FileName=4_v%C3%A4gledning_prospektering_skyddade_omr%C3%A5de

n.pdf (senast besökt 2014-04-12) 

 

SveMin. Vägledning vid prospektering i Sverige. 2012 

http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c09333d8-bd89-4638-

b00a-63c7c12eda0c&FileName=3_v%C3%A4gledning_prospektering.pdf (senast besökt 

2014-04-12) 

 

Sveriges radio. Regeringsbeslut Rönnbäcken. 

http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/2327/13751.pdf (senast besökt 2014-04-12) 

 

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/rennaring/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/rennaring/Pages/default.aspx
http://www.sgu.se/sgu/sv/om_sgu/index.html
http://www.svemin.se/gruvindustrin/branschfakta
http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ea3a2f22-6926-4b30-ad94-421875acb6ef&FileName=4_v%C3%A4gledning_prospektering_skyddade_omr%C3%A5den.pdf
http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ea3a2f22-6926-4b30-ad94-421875acb6ef&FileName=4_v%C3%A4gledning_prospektering_skyddade_omr%C3%A5den.pdf
http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ea3a2f22-6926-4b30-ad94-421875acb6ef&FileName=4_v%C3%A4gledning_prospektering_skyddade_omr%C3%A5den.pdf
http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ea3a2f22-6926-4b30-ad94-421875acb6ef&FileName=4_v%C3%A4gledning_prospektering_skyddade_omr%C3%A5den.pdf
http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c09333d8-bd89-4638-b00a-63c7c12eda0c&FileName=3_v%C3%A4gledning_prospektering.pdf
http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c09333d8-bd89-4638-b00a-63c7c12eda0c&FileName=3_v%C3%A4gledning_prospektering.pdf
http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/2327/13751.pdf


28 
 

8. Bilaga 

 

Överblick över områden i norra Sverige utsedda till riksintressen, där det också framgår hur 

ofta dessa områden kolliderar och där alltså intressekonflikter kan uppstå. 

 

 

Figur 1. Källa: Näringsdepartementet, Sveriges mineralstrategi, s. 27 


