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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka bestämmelser i minerallagen, plan- och 

bygglagen samt miljöbalken som berör varandra under processen att söka och erhålla 

undersökningstillstånd och bearbetningskoncession för koncessionsmineraler. Minerallagen är 

den lagstiftning som reglerar utvinningen av koncessionsmineraler i Sverige och är en 

lagstiftning med en lång historik. Gruvnäringen i Sverige sträcker sig tillbaka till 1200-talets 

bergsbruk och med tidens gång har minerallagen utvecklats till den lagstiftning som gäller 

idag, en koncessionsrättslig minerallag med inslag av inmutningsrätt. Utgångspunkten var att 

undersöka hur en gruvverksamhet kan bedrivas inom ett område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Undersökningen utfördes enligt traditionell 

juridisk metod, det vill säga genom studier av lagstiftning, förarbeten och doktrin. Resultatet 

av undersökningen visar att det inte finns något hinder som inte genom dispens kan kringgås 

mot att bedriva undersökningsarbete eller bearbetning av koncessionsmineraler, oavsett plats.
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1. Inledning 

Utvinningen av mineraler är en viktig inkomstkälla för Sverige. Chanserna att på svensk mark 

finna utvinningsbara mineraler är förhållandevis stora och Sverige är ett land med stor export 

av mineraler. Inom den Europeiska Unionen (EU) är Sverige den i särklass största exportören 

av främst järnmalm, men även koppar och silver
1
. Svensk järnmalmsproduktion sker 

framförallt i Norrbotten och bedrivs av LKAB (Loussavaara - Kirunavaara AB). Dannemora 

gruvor i Uppsala län hade fram till 1900-talet Sveriges största järnmalmsproduktion. I 

dagsläget har Dannemora Magnetit AB beviljats tillstånd att återigen prospektera (undersöka) 

området och Dannemora Magnetit AB har som mål att påbörja brytning av järnmalm inom en 

snar framtid.
2
  

Det är tekniskt och ekonomiskt krävande att båda undersöka och bearbeta markområden för 

att bryta tillräckliga mängder mineraler för att det skall vara ekonomiskt lönsamt. Detta har 

lett till att utvinningen av vissa mineraler är av så kallat ”statligt allmänt intresse”. Det 

innebär att staten utövar kontroll över hur dessa mineraler utvinns. De mineraler som faller in 

under statlig kontroll kallas koncessionsmineraler. Staten har dock själv inte bedrivit 

undersökningsverksamhet sedan 1993
3
. 

Den lagstiftning som reglerar hur koncessionsmineraler skall utvinnas i Sverige är minerallag 

(1991:45). Lagstiftningens huvudsakliga innehåll är ett resultat av en lång tradition av 

gruvbrytning i Sverige. Bergsstaten är den myndighet och det beslutande organ inom Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU) som av regeringen delegerats ansvaret för att fatta beslut i 

ärenden där någon, en enskild eller ett företag, söker undersökningstillstånd eller 

bearbetningskoncession för koncessionsmineral. Det finns ett starkt ekonomiskt intresse av att 

undersökning och bearbetning av koncessionsmineraler kommer till stånd. Inkomsterna från 

mineralutvinningen i Sverige är grundläggande för många industrier i vårt land. En 

mineralutvinning inom landet minskar sårbarheten för den nationella industrin.
4
  

För att koncessionsmineraler skall kunna utvinnas måste någon leta upp dem först. Sveriges 

geologiska förutsättningar är sådana att det krävs särskilt undersökningsarbete för att 

mineralfyndigheterna skall kunna brytas. För att få prospektera efter mineraler, som är ett 

annat ord för den undersökning som skall göras enligt minerallagen, behövs ett tillstånd för 

undersökning. För att eventuellt få utvinna de koncessionsmineraler undersökningsarbetet 

påvisat krävs en bearbetningskoncession. Idag sker prövningar av ärenden enligt minerallagen 

parallellt med annan lagstiftning. Framförallt reglerar miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

samt allmänna hänsynsregler hur mineralutvinning får bedrivas. Av Plan- och bygglagen 

framgår kommunens planmonopol som har betydelse för ärenden enligt minerallagen. 

I Kiruna sker gruvbrytningen i en del av centrala staden och detta är intressant. 

Gruvverksamhet får som huvudregel inte bedrivas i område som omfattas av detaljplan eller 

                                                 
1
 http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/malm-mineral/index.html “Malm och Mineral” 2011-09-05 

2
 http://www.dannemoramineral.se/sv/verksamhet/dannemora-magnetit/ 2011-08-04 

3
 http://www.bergsstaten.se/  ”För kommuner och myndigheter” 2011-09-05 

4
 www.bergsstaten.se “Varför minerallagar?” 2011-09-05 

http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/malm-mineral/index.html
http://www.dannemoramineral.se/sv/verksamhet/dannemora-magnetit/
http://www.bergsstaten.se/
http://www.bergsstaten.se/
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områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Mindre avvikelser som inte motverkar 

planens syfte får göras enligt minerallagen.
5
 Frågan är dock hur viktig gruvnäringen är för 

Sverige, hur angeläget det allmänna intresset är? Det är även intressant att undersöka hur 

minerallagstiftningen samverkar med miljöbalken och plan- och bygglagen som genom att ha 

avvägande karaktär är lagstiftningar där skilda miljöintressen vägs gentemot varandra.   

1.2  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de rättsliga förutsättningarna i minerallagen, 

miljöbalken och plan- och bygglagen som reglerar när en gruvverksamhet får bedrivas inom 

ett område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt Plan – och 

bygglagen.  

Uppsatsen kommer behandla kommuners plansystem enligt plan- och bygglagen samt de 

bestämmelser i miljöbalken som minerallagen huvudsakligen påverkas av. Vidare kommer 

uppsatsen beskriva hur allemansrätten kan tillämpas på viss undersökningsverksamhet efter 

koncessionsmineraler. I uppsatsen kommer även gruvrättslig historik beskrivas. 

1.3 Metod 

I arbetet har jag använt mig av lagstiftning, huvudsakligen minerallagen, plan- och bygglagen 

från 2010 samt miljöbalken. Jag har studerat propositioner till minerallagen och plan- och 

bygglagen samt studerat en SOU från 2000. Jag har använt mig av Hugo Digmans bok 

”Svensk Gruvrätt” från 1953 för att undersöka och beskriva svensk gruvrättslig historik. Lars 

Delin har skrivit en lagkommentar till minerallagen 1996 vilken jag studerat. Jag har även 

använt mig av litteratur skriven utifrån miljöbalken, vilket har varit betydligt lättare att hitta. 

Bland annat har jag använt mig av Bertil Bengtssons bok ”Speciell fastighetsrätt – 

miljöbalken”. Då jag inte haft tillräckligt med aktuellt material i form av rättskällor har jag 

använt mig av offentliga myndigheters hemsidor, samt LKAB:s hemsida. De internetkällor 

jag använt mig av är relevanta och aktuella. Eftersom det är statliga myndigheters hemsidor 

utgår jag från att de även är trovärdiga.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Minerallag (1991:45) 3 kap 7§ 
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2. Svensk minerallagstiftning – historisk översikt 

Den historiska utvecklingen inom den svenska minerallagstiftningen kan beskrivas som ett 

triangeldrama, mellan jordägaren, staten och exploatören. Äganderätten har ständigt varit den 

centrala konflikten. Jordägaren kan ha intresse av att utvinna mineralfyndigheter på den egna 

marken, eller ha andra intressen med marken och vill av den anledningen inte tillåta det 

intrång på fastigheten som mineralutvinning innebär. Staten kan ha intresse av 

mineraltillgångarna som inkomstkälla och som föremål för beskattning, men även ha intresset 

att bevara markområden av miljöhänsyn. Den tredje parten är exploatören, den person eller 

det företag som har undersökningstillstånd att söka efter mineraler på ett särskilt område och 

som med stora kostnader utfört undersökningsarbetet.
6
   

Sedan flera hundra år tillbaka har det funnits svensk lagstiftning för att genom statlig kontroll 

säkra den nationella mineralförsörjningen. Bergsordningar och privilegier utfärdade för 

särskilda bergslag
7
 och gruvor kan härledas tillbaka ända till 1300-talet och dessa utgör de 

allra äldsta gruvrättsliga bestämmelserna som finns i Sverige. Den äldsta bevarade 

bergsordningen är konung Magnus Erikssons privilegium för ”Västra berget” från 1340. I 

denna bergsordning finns bestämmelser om årlig ”avgäld”, det vill säga hyra för mark om 

bergsmännen byggde på någon annans mark samt bestämmelser om tionde till kronan, vilket 

bergsmännen skulle betala med en bestämd summa pengar.
8
  

Ett bergslag kallades det område inom vilket bergsmän hade ensamrätt, även så kallat 

privilegium, att bryta malm. Troligtvis uppkom de första bergslagen i slutet av 1200-talet. 

Bergsmännen var i allmänhet markägarna till de områden där fyndigheterna fanns, 

”bergsmanshemman”.
9
 Bergsordningarna, eller privilegierna, bestod av överenskommelser 

mellan bergsmannen och kronan, det vill säga konungen. Så småningom kom dessa bergslag 

att organiseras till särskilda administrativa och judiciella enheter där en fogde representerade 

konungen.
10

  

Vår första allmänna gruvlagstiftning anses ha tillkommit under 1400-talet och utgörs av ett 

tillägg till Konung Kristoffers landslag samt ett förhandlingsprotokoll, även kallat rådslag. 

Här framkom det att det fanns tre sorters gruvor, gruvor på frälsejord, gruvor på skattejord 

och gruvor på kronojord. Några rättigheter för den som upptäckte mineralfyndigheter på 

annans mark tillkom inte förrän under 1500-talet, där det av Söderköpings Herredag 

bestämdes att den som fann mineralstreck på kronans mark skulle få fördel av den framtida 

gruvdriften.
11

 Det är dock tveksamt om denna rätt gällde andra fyndigheter än mineralstreck 

på kronans mark.
12

 Från Gustav Vasas tid finns nämligen ett antal kungliga brev bevarade 

                                                 
6
 SOU 2000:89 S 71 

7
 Bergslag kallades grupper av bergsbruksidkare i Mellansverige; även själva området kallades bergsslag 

(http://www.ne.se/bergslag) 2011-09-05 
8
 Digman s13 

9
 SOU 2000:89 s 72 

10
 Digman s 13 

11
 Digman s 14 

12
 Se även SOU 2000:89 s 73 

http://www.ne.se/bergslag
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vilka styrker att någon som hittat mineralstreck på kronojord och allmänningar erhöll rätt att 

bearbeta fyndigheterna mot att skatt betalades till kronan.
13

  

Under 1500- och 1600-talet visade kronan intresse av att ta över äganderätten för bergsbruken 

samt skatte- och frälsegruvorna. Gustav Vasa ansåg inte att bergsmännen skulle äga gruvorna 

utan att alla gruvor borde tillfalla kronan. 1587 lades ett beslut fram av kronan, 

”Helgeandsholmsbeslutet” som sade att alla bergsverk skulle lyda under kronan oavsett på 

vems ägor de finnas kunde. Kungen gjorde här gällande så kallad regalrätt.
14

 

Förfogandet över fyndigheter tog efter detta olika uttryck. Vanligt förekommande var att 

kronan överlät bearbetningen av mineralerna till någon annan. Rättsutvecklingen kom att 

kännetecknas av att upptäckaren gynnades. Under 1500- och 1600-talet utvecklades efter 

hand ett inmutningssystem som än idag influerar minerallagstiftningen.
15

 Hos adeln kom 

kronans långt gående rätt till mineralerna att väcka starka reaktioner. I 1612 års 

adelsprivilegier tillförsäkrades varje adelsman sin gamla rätt att oberoende av utomstående få 

äga rätten att uppta bergsbruk på sina egna ägor, under förutsättningen att han betalade en 

tredjedel av det han tjänade till kronan. I och med att frälsejorden försvann upphörde i princip 

de medeltida bestämmelserna med adelsprivilegier. Skattegruvorna fick dock först genom 

Drottning Kristinas generalprivilegium från 3/11 1637 för den som hittade mineralstrecken en 

ny rättslig reglering. Inmutaren (upphittaren) erhöll frihetsbrev av kronan som medförde sex 

års frihet från kostnader gentemot jordägaren och kronan.  Skattebonden som ägde marken 

fick endast ersättning för skada som uppkom.
16

   

Under mitten på 1600-talet bildades en särskild myndighet för bergshanteringen och 

bergslagstiftningen fick en mer generell utformning, tack vare den så kallade 

järnbergsordningen år 1649. Av förordningen framgick att alla gruvor på allmänningar skulle 

räknas som statens och att de jordägare som hade gruvor på sin mark skulle betala tionde och 

skatt till kronan. Så länge de betalade dessa avgifter till staten skulle övrig vinst tillfalla 

jordägaren.
17

  

Vid samma tid tillkom ett bergskollegium, vilket var ett centralt statligt verk. År 1630 

utfärdade Gustav II Adolf en fullmakt för ett under kammarkollegiet lydande bergsamt. År 

1637 blev bergsamtet ett självständigt ämbetsverk, ”generalbergsamtet”. Generalbergsamtet 

kan sägas motsvara dagens Bergsstat, alltså en tidig myndighet för bergsbruk.
18

   

Utvecklingen mot ett lagreglerat inmutningssystem anses fullbordat i och med utfärdandet av 

Kungliga Majestäts plakat och förordning den 10/9 1723. Förordningen reglerade de förmåner 

vilka alla som hittade mineraler och till kronan angav dessa och sedan bearbetade 

mineralstrecken skulle avnjuta. Om jordägaren själv inte ville bearbeta mineralfyndigheter på 

sin egen mark kunde bergskollegiet meddela annan tillstånd, jordägaren fick då en viss 

                                                 
13

 Digman s 14 
14

 Regal = kungligt, formellt (http://www.ne.se/regal/1454584) 2011-09-05 
15

 Digman s 14 
16

 Digman s 15-16 
17

 Digman s 16 
18

 Digman s 16 

http://www.ne.se/regal/1454584
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procent av vinsten. Om någon utomstående fann mineralstreck på annans jord, oavsett skatte-, 

frälse-, eller kronojord skulle en belöning tillfalla honom.
19

  

2.1 Svensk minerallagstiftning - äganderättsteorier och gruvrättsliga 

system 
Som jag beskrivit ovan har en utveckling mot en statlig kontroll av vissa mineraler skett 

genom århundradena. I Sverige är det idag hos en statlig myndighet som tillstånd för 

undersökning och bearbetning av koncessionsmineraler söks, likaså är det statliga 

myndigheter och kommuner som beslutar vart gruvor får bedrivas. Inkomsterna som gruvdrift 

i Sverige inbringar beskattas, vilket påminner om 1300-talets ”avgäld”. Se avsnitt 2 ovan. 

Hugo Digman beskriver i sin bok ”Svensk gruvrätt” från 1953 ett så kallat ”res nullius” – läge 

för mineralfyndigheten tills dess att någon finner den och således kan ”ockupera” den genom 

inmutning. ”Res nullius” innebär en sak utan ägare. Digman nämner även de två andra 

teorierna som har utvecklats genom äldre juridisk doktrin angående äganderätten för malm 

och mineral.
20

 Förlänings- och överlåtelseteorierna är teorier som utgår från att staten är ägare 

till alla mineraltillgångar i riket. Enligt dessa teorier överlåter staten med äganderätt mineralen 

till inmutaren eller till jordägaren, alternativt lånar ut den.
21

 Den statliga äganderätten kan 

vara av en vanlig civilrättslig karaktär men kan också vara en överäganderätt, som inte 

utesluter att någon annan innehar en civilrättslig äganderätt. Det vill säga att en vanlig 

medborgare kan äga en fyndighet men att staten har en äganderätt över samma område som i 

rättslig mening väger tyngre.
22

 Res nullius - teorin innebär att innan en fyndighet upptäcks ägs 

inte mineralen av någon. Digman jämställer således inmutningsrätten med ockupationsrätt. 

Enligt den sista teorin, pars fundi-teorin är mineralen en del av jorden och skall därför 

principiellt ägas av jordägaren.
23

 Bertil Bengtsson, författare till boken ”Speciell fastighetsrätt 

– Miljöbalken”, menar vidare att minerallagen från 1991 har behållit de inmutningsrättsliga 

inslagen för att seriösa företag skall kunna känna sig säkra på att få utnyttja de eventuella 

fyndigheter de träffar på. Skälen för att bevara ett inmutningsrättsligt system har dock minskat 

sedan minerallagens tillkomst, de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för 

undersökning har ändrats och samtidigt ökar också vikten av samhälleligt inflytande på 

området för att främja större aktivitet inom gruvnäringen.
24

   

Att seriösa företag tillförsäkras någon form av trygghet i och med att de både lägger ner såväl 

tid som pengar anser jag vara en förutsättning för att investeringar överhuvudtaget skall ske.  

Idag är det endast ett fåtal aktörer som är aktiva prospektörer efter koncessionsmineral och 

detta innebär i sin tur att dessa prospektörer också är de som får utvinna mineralerna, om inget 

direkt fel begåtts under undersökningsarbetet. Detta är ett resultat av att staten sållar bort 

företag som saknar kompetens och möjlighet att på ”ändamålsenligt sätt
25

” kunna utföra 

                                                 
19

 Digman s 16 
20

 Digman s 24 
21

 Digman s 24 
22

 SOU 2000:89 s 71 
23

 Digman s 24 
24

 Bengtsson s 244 
25

 Se minerallag (1991:45) 2 kap. 1§ 
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undersökningsarbete. I kombination med de krav som miljöbalken ställer på prospektörer (se 

avsnitt 2.8) finns endast de allra största och mest etablerade gruvbolagen kvar på marknaden. 

Till exempel LKAB som för övrigt ägs av staten. 

Inom svensk juridisk doktrin och även inom andra länders rättsliga utveckling på gruvrättens 

område kan tre rättsliga system, för att reglera brytningen av mineraler, urskiljas. Dessa 

rättsliga system hänger samman med synen på äganderätten till mineraler.
26

  

1) Jordäganderättssystemet, där jordägaren har rätt att utnyttja mineraltillgångarna. Detta 

system sägs vara det ursprungliga i Sverige. Idag gäller det bland annat i England och 

USA.
27

 Jordägaren har ensamrätt över naturtillgångar som grus och sten. Mineralen 

ses alltså som ett tillbehör till jorden, ett ”pars fundi” synsätt – jordägaren äger således 

mineralen som tillhör jorden.
28

 Denna princip härstammar från den romerska rätten 

och tillämpas idag i det svenska rättssystemet på mineraltillgångar som inte räknas 

som koncessionsmineraler och således ej heller omfattas av minerallagstiftningen.
29

  

2) Det andra rättsliga systemet, koncessionssystemet, är det som vår svenska 

minerallagstiftning mestadels bygger på, dock med starka inslag av det tredje 

systemet, inmutningssystemet. Koncessionssystemet innebär att rätten att eftersöka 

och bearbeta mineralfyndigheter upplåts av staten efter prövning. Detta system har sitt 

ursprung i grundsatser från den franska revolutionen och gäller i flertalet europeiska 

länder. Från början avsåg detta system endast stenkol i Sverige men har med tiden 

utvidgats till att gälla olja, gas, salt, alunskiffer, stenkol, vissa leror, uran och även 

flertalet malmfyndigheter.
30

  

3) Det tredje systemet är det så kallade inmutningssystemet. Här har den som först visat 

sig lämplig samt visat intresse av att exploatera en fyndighet rätt att göra detta. Det 

första steget är en ansökan om inmutning. Detta system gällde i Sverige för flertalet 

malmer enligt 1938 års gruvlag, likaså för gruvlagen från 1974, men i den senare 

infördes bestämmelser som gav staten ökad möjlighet till inflytande över 

mineralexploateringen.
31

 Detta system innebär att vem som helst som upptäcker en 

fyndighet kan efter vissa enklare formaliteter får ensamrätt av bergmästaren att 

utnyttja fyndigheten. Ingen direkt prövning av lämplighet hos den som söker 

inmutning sker. Detta system grundlades i Tyskland omkring år 1500 och Sverige har 

utvecklats mot ett inmutningssystem redan från 1600-talet vilket syns i gamla 

bergsförfattningar från den tiden.
32

 Grundtanken med ett inmutningssystem är att 

stimulera undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. Skillnaden från 

koncessionssystemet är att inmutningssystemet inte överlämnar något som helst 

kontrollansvar till staten, i dagens läge gäller alltså en lagstiftning som är en blandning 

                                                 
26

 Delin, Lars s 15 
27

 Bengtsson, Bertil s 243 
28

 SOU 2000:89 s 72 
29

 Delin s 15 
30

 Delin s 16 
31

 Bengtsson s244 
32

 Delin s 16 
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av båda systemen.
33

 Inmutningssystemets ”först till kvarn” princip gäller tillsammans 

med koncessionssystemets statliga kontroll av undersökaren och 

undersökningsarbetet. 

2.2 Aktuell minerallagstiftning 

Minerallagen (1991:45) ersatte gruvlagen (1974:342) och lagen (1974:890) om vissa 

mineralfyndigheter när den trädde i kraft den 1 juli 1992. Minerallagen bygger på 

koncessionssystemet men har starka inmutningsrättsliga inslag. Detta innebär att det är staten 

som genom bergmästaren, det vill säga den högsta chefen på bergsstaten, som avgör vem som 

ska få prospektera eller undersöka marken och senare eventuellt exploatera markområden med 

syfte att utvinna mineral.
34

 Rätten till mineraltillgångar regleras i särskilda lagstiftningar såväl 

i Sverige som i flera andra länder. Gruvdrift innebär ofta stora ingrepp i enskilda 

fastighetsägares äganderätt, men gruvdriften har lika ofta väsentlig betydelse ur 

nationalekonomisk synpunkt och sådana skäl anses väga tungt vid avvägningen mellan den 

enskildes äganderätt och det allmännas intresse. Det finns speciella särdrag inom gruvrätten 

som påverkat lagstiftningen inom rättsområdet. Eftersom mineraler inte är särskild lätta att 

finna i vårt land har man genom lagstiftningen velat uppmuntra prospektering efter nya 

fyndigheter. Därför har inte fastighetsägarens civilrättsliga äganderätt fått spela en särskild 

central roll.
35

 Lagstiftaren litar inte till markägarens insatser och förutsättningar vad gäller att 

prospektera och exploatera mineraltillgångar utan istället får exploatören, ofta ett stort företag, 

en långtgående rätt till fastigheten. Den avvägning som måste göras är den mellan 

exploatörens och statens intressen – lagstiftaren vill främja det enskilda initiativet men 

samtidigt hålla det allmännas inflytande tryggat. Staten vill bland annat utöva kontroll över att 

fyndigheterna utnyttjas effektivt.
36

  

2.3 Minerallagens tillämpningsområde 

Minerallagen är den lagstiftning som reglerar rätten att undersöka och bearbeta 

mineralfyndigheter på egen eller annans mark av vissa mineraliska ämnen, så kallade 

koncessionsmineraler.
37

 Som koncessionsmineraler räknas också olja, gasformiga kolväten 

och diamant.
38

 Lagen tillämpas inte inom allmänt vattenområde i havet.
39

 Där är istället lagen 

(1966:314) om kontinentalsockeln tillämplig. Minerallagen gäller således endast på land 

förutom inom allmänt vattenområde i de stora insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och 

Storsjön samt även på enskilt vatten. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten regleras 

genom lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.
40

  

                                                 
33

 Delin s 16 
34

 Prop. 1988/89:92 S 1 
35

 Bengtsson s 243 
36

 Bengtsson s 243 
37

 Minerallag (1991:45) 1kap 1§ 1-2p. 
38

 Minerallag (1991:45) 1kap 1§ 3p.  
39

 Minerallag (1991:45) 1 kap 2§ 
40

 Delin s 33 
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I 1 kap 1 § minerallagen (1991:45) sker en uppräkning av de koncessionsmineraler som lagen 

är tillämpbar på:   

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som förekommer i 

berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lantanider, litium, mangan, 

molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina, rodium, rubidium, rutenium, 

silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan, torium, uran, vanadin, vismut, volfram, 

yttrium, zink och zirkonium, 

2. alunskiffer, andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta eller 

klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, stenkol, stensalt eller annat 

salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat och wollastonit, 

3. olja, gasformiga kolväten och diamant.
41

 

Minerallagen (1991:45) omfattar både den gamla gruvlagens och minerallagens mineraler. 

Lagens omfattning beror på att flertalet mineraler som är uppräknade i 1:1 ofta förekommer 

tillsammans i fyndigheter och det är svårt att på förhand avgöra vilken eller vilka mineraler 

som är av intresse att utvinna. Därför ansåg man det lämpligt att i den nya lagen låta 

undersökningstillstånd som huvudregel omfatta alla koncessionsmineraler som räknas upp i 

1§ 1 och 2 st. Tillstånd för olja, gasformiga kolväten och diamant måste däremot ansökas om 

särskilt.
42

 De mineraler som inte omfattas av minerallagen kallas markägarmineraler, eller 

jordägarmineraler och ses äganderättsligt som ett tillbehör till marken. (Se avsnitt 2.1.) 

Jordägarmineraler ägs tillsammans med marken av fastighetsägaren. En stor del av alla 

mineralfyndigheter i Sverige består av sådana mineraliska ämnen, som inte omfattas av 

minerallagen. Med mineraliska ämnen avses de material som förekommer naturligt i jorden, 

dock ej levande organismer eller ämnen som är framställda av människan och således ej 

naturligt förekommande.
43

  

I 1 kap. 1§ Minerallagen har en uppdelning skett mellan de uppräknade 

koncessionsmineralerna. Uppdelningen som skett i punkterna 1-2 har gjort efter ämnenas 

egenskaper av antingen grundämne eller mineral och är enbart teoretisk.
44

 Vid antagandet av 

lagstiftningen var utgångspunkten att de uppräknade mineralerna med någon grad av 

sannolikhet skulle förekomma som en fyndighet möjlig att exploatera. Förekomstsättet skulle 

vara sådant att systematisk letning och undersökningsverksamhet krävs för att fyndigheter 

värda att brytas ska finnas.
45

  

3. Bestämmelser i annan lagstiftning  

Det är inte enbart minerallagen som är involverad i regelverket kring koncessionsmineraler. 

Minerallagen hänvisar i 1 kap. 7§ till bestämmelser i annan lagstiftning: ”Bestämmelser som 

berör verksamhet som avses i denna lag finns i miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen 

om kulturminnen m.m. Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta 

                                                 
41

 Minerallag (1991:45) 1 kap 1§ 1-3p.   
42

 Delin s 37 
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 Delin s 25 
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 Delin s 25 
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befattning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen om 

kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att bedriva verksamhet med strålning 

finns i strålskyddslagen.”
46

  

Att enligt minerallagen ha rätt att bedriva verksamhet som omfattas av minerallagen är en 

förutsättning, men inte en tillräcklig förutsättning att bedriva sådan verksamhet som lagen 

omfattar. Frågan om samordning mellan minerallagstiftningen och annan lagstiftning utgjorde 

en central fråga vid minerallagens tillkomst. Utgångspunkten vid minerallagens tillkomst var 

att lagstiftningarna skulle tillämpas parallellt på verksamhet som omfattas av minerallagen.
47

  

3.1 Miljöbalken 

Miljöbalken tillkom 1998 och trädde i kraft 1999. Syftet med miljöbalken var att samordna 

central miljölagstiftning i en gemensam balk. Vid miljöbalkens ikraftträdande upphörde 

sexton gamla lagstiftningar att gälla. Miljöbalken har även som syfte att tillämpa ett enhetligt 

angreppsätt på miljöfrågor.
48

 EU:s miljörätt är en del av den svenska miljörätten. I 

Miljöbalken 1 kap. 6§ hänvisas till de förpliktelser som följer av medlemskapet i den 

Europeiska Unionen.
49

 Miljöbalken är indelad i sju avdelningar och består av 33 kapitel. I den 

första avdelningen redovisas miljöbalkens syfte, tillämpningsområde samt hur miljöbalken 

skall tillämpas. I den inledande avdelningen finns de även övergripande bestämmelser som 

reglerar alla verksamheter och åtgärder som finns inom miljöbalkens tillämpningsområde.
50

 I 

balkens andra avdelning, kapitel 7-8, regleras naturskyddet. Här regleras även skydd av 

särskilda områden, till exempel nationalparker och naturreservat. I den tredje avdelningen, 

kap. 9-15, finns viktiga delar av tidigare lagstiftningar om miljö- och hälsoskydd. I den tredje 

avdelningen, kapitel 10, regleras även efterbehandling av förorenade områden. Processuella 

förfaranden enligt miljöbalken regleras i den fjärde avdelningen, kapitel 16-25. Den femte 

avdelningen, kapitel 26-28 reglerar tillsyn, avgifter och tillträde och slutligen rör den sjätte 

avdelningen, kapitel 29 och 30 straff och sanktionsavgifter
51

.  

De bestämmelser i Miljöbalken som får direkt betydelse för ärenden enligt minerallagen finns 

i miljöbalkens första avdelning, närmare bestämt kapitel 2-4. Bestämmelser angående 

upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar i det 5 och 6 kapitlet påverkar även processen 

att få till stånd undersökning och bearbetning av mineralfyndighet. Följande avsnitt kommer 

dock främst behandla de bestämmelser i miljöbalken som gör det aktuellt att överhuvudtaget 

få till stånd drift av gruvverksamhet, trots den ofta omfattande inverkan både prospektering 

såväl som bearbetning har på miljön. 

Miljöbalken skall styras i enlighet med målparagrafen i 1:1 MB ”Bestämmelser i denna balk 

syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på en insikt 
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 Minerallag  (1991:45) 1 kap 7§ 2 st.  
47

 Delin s 38-39 
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 Rubenson s 18 
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om att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka jorden är 

förenat med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”
52

 Miljöbalken skall tillämpas så att 

människors hälsa, värdefulla natur- och kulturområden samt den biologiska mångfalden så 

långt som möjligt skyddas mot skador och olägenheter. Vidare skall ur en ekologisk synpunkt 

god hushållning tryggas, återanvändning och återvinning samt annan hushållning med energi, 

material, råvaror och energi främjas.
53

 

Det finns ett antal kravregler i minerallagen som styr det beslut bergmästaren måste fatta efter 

prövningarna angående undersökningstillstånd och bearbetningskoncession. Kraven är olika 

utformade beroende på vilket slags tillstånd prövningen gäller.
54

 För undersökningstillstånd 

ställs dels kravet att det skall finnas anledning att anta att det aktuella området kan innehålla 

koncessionsmineraler
55

, samt kravet att sökanden inte ”uppenbarligen saknar möjlighet eller 

avsikt att få till stånd en ändamålsmässig undersökning”. Personen får ej heller tidigare visat 

sig olämplig för undersökningsarbete.
56

  

För att erhålla bearbetningskoncession ställs andra krav än för undersökningstillstånd. 

Sökanden måste kunna bevisa att det är sannolikt att den fyndigheten som skall utvinnas är av 

sådan art och i sådan mängd att den går att tillgodogöras ekonomiskt.
57

 Enligt den gamla 

gruvlagen hade inmutaren rätt att få bearbetningskoncession om han kunde bevisa att det 

fanns mineral lämpat för teknisk bearbetning i sådan mängd att fyndigheten sannolikt kunde 

göras till gruvdrift. Vid beräkningen av en fyndighets värde ska hänsyn tas till alla ämnen som 

omfattas av ansökan.
58

 Sannolikheten för att en fyndighet finns måste bevisas för varje ämne 

som koncessionen är begärd.
59

 

3.2 Miljöbalkens inverkan på minerallagen 

Innan miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 var föregångarna till miljöbalken med i 

uppräkningen i minerallagen 1:7, i dess ställe.
60

 I den ursprungliga propositionen om ny 

minerallagstiftning m.m. från 1988 framhåller departementschefen i den allmänna 

motiveringen att annan lagstiftning skall på samma sätt som tidigare vara tillämplig vid sidan 

av minerallagen på verksamhet som omfattas av minerallagen.
61

 Han menade att 

utgångspunkten när det gällde samordningen mellan minerallagen och annan lagstiftning är att 

båda skall tillämpas parallellt på verksamhet som omfattas av minerallagen.
62

 Innan 

miljöbalken trädde i kraft 1999 anknöts minerallagen till lagen (1987:12) om hushållning med 

naturresurser (NRL) och när ärenden om bearbetningskoncession avgjordes skulle en 

                                                 
52

 Miljöbalk (1998:808) 1 kap 1§ 
53

 Miljöbalk (1998:808) 1 kap 1§ 
54

 Michanek och Zetterberg s 450 
55

 Minerallag (1991:45) 2 kap 2§ 
56

 Minerallag (1991:45) 2 kap 2 § 1-2 st.  
57

 Detta kallades för ”malmbevisningen” i gamla gruvlagen. 
58

 Delin s 94 
59

 Minerallag (1991:45) 4 kap 2§ 1-2 p. 
60

 Miljöskyddslagen (1969:387), naturvårdslagen (1964:822), lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser 

m.m.  
61

 S 75 Prop. 1988/89:92 
62
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intresseavvägning enligt NRL ske först.
63

 Denna intresseavvägning var av stor vikt för 

gruvnäringen, eftersom den avgjorde hur den grundläggande avvägningen i frågan om 

markanvändningen skall lösas. Vid ställningstagandet behövdes således flertalet frågor 

besvaras, samt gruvnäringens grundläggande förutsättningar beaktas. Till exempel är en gruva 

inte möjlig att själv placera, det vill säga att det inte går att avgöra vart gruvan skall 

lokaliseras. En gruva är lokaliserad av sig själv och valet står mellan att utvinna fyndigheten 

eller inte.
64

  

Ibland kan bevarandeintresset, eller intresset av alternativ markanvändning vara så pass stort 

att en fyndighet inte bör utvinnas. NRL-prövningen syftade till denna grundläggande 

avvägning i markanvändningsfrågan
65

.  

3.3 Allmänna hänsynsregler och riksintressen enligt miljöbalken 

I Miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som fungerar som materiella 

miljöregler i balken. Miljöbalkens målregel, att främja en hållbar utveckling, måste ha ett 

rättsligt stöd för att kunna genomföras. De allmänna hänsynsreglerna är med andra ord 

kravregler och har en central roll vid genomförande av målen som ställs upp i 1:1 MB.
66

  

När frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden och dispens prövas och när sådana villkor 

prövas som inte avser ersättning för något, samt vid tillsyn ska alla som bedriver eller avser 

att bedriva en verksamhet, eller vidta en åtgärd, iaktta förpliktelserna i det andra kapitlet 

MB.
67

 I miljöbalkens andra kapitel avses med åtgärd något som inte är försumbart i det 

enskilda fallet.
68

  

Miljöbalken saknar definitioner av begreppen ”åtgärd” och ”verksamhet”, men i förarbetena 

till miljöbalken har framkommit att en åtgärd till skillnad från en verksamhet sker endast en 

gång, utan upprepning. En åtgärd är av så kallad momentan art.
69

 Det vedertagna synsättet på 

verksamheter är att de har en varaktig karaktär, antingen pågår den oavbrutet eller är av 

återkommande natur.
70

 Till begreppet verksamhet räknas näringsverksamhet, enskilda 

åtgärder av privatpersoner, samt nya, befintliga och även avslutade verksamheter. De 

allmänna hänsynsreglerna är omfattande och övergripande. För avslutade åtgärder eller 

verksamheter har dock ansvaret begränsats till miljöskador.
71

  

Hänsynsreglernas adressat är ”var och en”, men det krävs ytterligare kompletterande regler 

för att hänsynskraven skall kunna genomföras. Genomföranderegler finns såväl i Miljöbalken 

som i annan lagstiftning och de viktigaste är regler om prövning av tillåtlighet, tillstånd, 

godkännande, dispens och tillsyn samt sanktioner som straff och sanktionsavgift. Reglerna 

                                                 
63

 S 57 Prop. 1988/89:92 
64

 S 58 Prop. 1988/89:92 
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 S 58 Prop. 1988/89:92 
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 Michanek & Zetterberg s 107 
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 Miljöbalk (1998:808) 2 kap 1§ 
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som ger enskilda rätten att föra talan om försiktighetsmått och förbud i domstol är principiellt 

viktiga.
72

  

En tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken innebär att regeringen prövar om en verksamhet 

inledningsvis får komma till stånd och i så fall på vilken plats. Föremål för 

tillåtlighetsprövning är stora industrier och likartade anläggningar som kräver att värdefulla 

naturresurser tas i anspråk eller att riskerna för människors hälsa och miljön är särskilt stora, 

men som kanske har effekt på andra samhällsintressen på ett positivt sätt.
73

 Detta kan 

exempelvis vara en gruva, vilken å andra sidan kan vara svår att lokalisera som jag tidigare 

nämnt i arbetet. Reglerna om regeringens tillåtlighetsprövning finns i Miljöbalkens 17 kapitel.  

Det är regeringen som gör intresseavvägningen enligt 17 kap MB och det innebär att beslutet 

får ett visst politiskt inslag. Regeringen är dock bunden till de allmänna hänsynsreglerna såväl 

som andra prövningsmyndigheter.
74

  

I tredje kapitlet miljöbalken finns de grundläggande bestämmelserna för hushållning med 

mark- och vattenområden. Det fjärde kapitlet i miljöbalken innehåller de särskilda 

bestämmelserna om hushållning av vissa specifikt angivna områden i landet.
75

 Bakgrunden 

till dessa regler är den riksplanering som inleddes i Sverige på 1960-talet och som medförde 

en del ändringar på plan - och byggområdet i landet. Förändringar skedde för att kommunerna 

med den dåvarande lagstiftningen riskerade att gynna lokala intressen på bekostnad av 

nationella intressen.
76

  

Riksplaneringen har till uppgift att vägleda mellan olika intressen och konkurrens om viktiga 

naturprodukter, naturskydd, kulturminnesvård eller mellan nya exploateringsönskemål och 

traditionella industrier. I och med regleringen av riksintressen i miljöbalken har miljö- och 

hushållningsfrågornas särskilda betydelse vid planeringen betonats. De allmänna 

hushållningsbestämmelserna som finns i 3 kapitlet i miljöbalken skall ligga till grund för 

beslut som kommunala och regionala myndigheter fattar enligt plan- och bygglagen, de ska 

också grundlägga andra beslut som fattas i enlighet med miljöbalken. Bestämmelserna om 

riksintressen ligger således till grund för alla beslut rörande konflikter om användningen av 

mark och vatten.
77

  

Staten har genom länsstyrelserna möjligheten att påverka planeringen av mark- och 

vattenområden. Planeringsfrågorna bör förutom det kommunala perspektivet, som behandlas 

under avsnitt 2.9, ses ur ett nationellt perspektiv. Det är vanligt att nationella intressen har stor 

påverkan på den kommunala planeringen. Ibland uppstår konflikter mellan regionala intressen 

och nationella intressen, riksintressen som de också kallas. Enligt 3 kapitlet miljöbalken kan 

områden vara av riksintresse för ett eller flera olika intressen, eller näringar.
78
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Dessa intressen kan vara jordbruk, rennäring, yrkesfiske, naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv, utvinning av värdefulla ämnen eller material, lokalisering av anläggningar för 

industri, för produktion och distribution av energi, för kommunikationer, vattenförsörjning 

och för avfallshantering samt anläggningar för totalförsvaret.
79

 Området kan också vara av 

riksintresse för utvinning av ämnen eller material som är, eller bedöms kunna bli av stor 

betydelse, för landets försörjning.
80

 Mark eller vattenområden som är av den karaktären skall 

så långt som möjligt skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan försvåra utvinningen av 

dessa ämnen eller material.
81

 

Om ett område är av riksintresse gäller att området ”skall skyddas” och inte ”så långt som 

möjligt skyddas” som miljöbalken i normalfallet förordar, dessutom skall länsstyrelsen 

överpröva planbeslut som strider emot riksintressen.
82

 Ett riksintresse pekas ut i områden som 

är unika i landet, av naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet, luftfartsverket eller Sveriges 

geologiska undersökning, det vill säga av olika sektorsmyndigheter som är insatta i specifika 

verksamheter, eller i naturskyddet. Vid framtagandet av dessa riksintresseområden samarbetar 

sektorsmyndigheterna med länsstyrelsen. Sektorsmyndigheternas beslut är dock aldrig 

rättsligt bindande, sektorsmyndigheterna saknar lagligt bemyndigande att fatta sådana beslut. 

Huruvida ett område är av riksintresse eller ej enligt 3 kapitlet miljöbalken måste därför vid 

intressekonflikter alltid avgöras i det enskilda fallet.
83

 

3.4  Plan- och bygglagen   

Som tidigare nämnts gäller även plan- och bygglagen parallellt med minerallagen.
84

 När 

minerallagen kom till var frågan om samordningen med andra lagstiftningar central. Frågan 

om samordningen med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen (PBL) tycktes 

dock besvärlig med tanke på plan- och bygglagens avvägande karaktär. Detta problem 

uppstod eftersom det inte går att avväga olika alternativ till mineralutvinning av marken 

förrän man känner till mineralfyndighetens karaktär, omfattning och eventuella värde.
85

 

En ny plan och bygglag (2010:900) trädde i kraft den andra maj i år, 2011.  Plan- och 

bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 

byggande.
86

 Bestämmelserna i PBL syftar till att ”med hänsyn till den enskilda människans 

frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 

en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer” (PBL 1 kap 1§).  

I PBL stadgas att det är kommunerna som ansvarar för att planlägga mark och vatten.
87

  I 

propositionen till den nya plan- och bygglagen (PBL) klargörs att syftet med den nya lagen är 
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att förenkla regelverket som styr plan- och byggprocesser samtidigt som kontrollen av 

byggandet skärps. För att förenkla förfaranden samt för att undvika dubbla förfaranden 

samordnas en del av handläggningar av särskilda ärenden enligt plan- och bygglagen och 

andra lagar.
88

 I sak skiljer sig inte den nya plan- och bygglagen särskilt mycket från sin 

föregångare. Meningen är helt enkelt att lagtexten ska bli mer lättbegriplig, lättare att tillämpa 

samt att i större utsträckning beakta miljö- och klimataspekter och de nya förutsättningarna 

för kommunikation och annan teknik. Översiktsplanen skall få en viktigare funktion, enskilda 

ska på förhand kunna begära så kallade planbesked och bygglov skall kunna beslutas 

snabbare. Vidare skall samordningen med annan lagstiftning förbättras.
89

 I detta arbete 

hänvisas enbart till lagrum i plan- och bygglag (2010:900) om ej annat anges. 

Att ha rätt enligt minerallagen att bedriva verksamhet som omfattas av samma lag är som 

tidigare nämnts i avsnitt 2.4 långt ifrån den enda förutsättningen som krävs. Hinder finns i 

annan lagstiftning i frågor rörande undersökningstillstånd såväl som frågor angående 

bearbetningskoncession.
90

 

Den ledande tanken bakom plan och bygglagstiftningen kan sägas vara att i princip all 

markanvändning skall kontrolleras av samhället.
91

 I PBL 1:2 stadgas att det är ett kommunalt 

ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Kommunerna avgör var, hur och när 

marken skall användas för att den skall vara lämplig för ändamålet, ur allmän synpunkt.  Plan 

– och bygglagen är en avvägningslag och detta har varit dess främsta kännetecken sedan den 

först infördes 1987.
92

 Hänsyn skall enligt lagstiftningen tas till såväl den enskildes intressen 

som allmänhetens intressen.
93

  

Planläggning och prövning av ärenden om lov eller förhandsbesked enligt PBL ska syfta till 

att mark- och vattenområden används till det de är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges sådan användning som från allmän 

synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas vid planläggning och prövning.
94

  

Syftet med plan och bygglagstiftningen har på senare tid övergått från att i detalj reglera ny 

bebyggelse och exploatering av mark till att hantera frågor av miljörättslig karaktär. Istället 

för att reglera en urbaniseringsprocess där städer ska växa och på så vis planeras, handlar 

dagens avvägningar enligt PBL i högre grad om hushållning med naturresurser, markbehov 

för friluftsliv, byggnadsunderhåll i tätorter samt förnyelse av befintliga tätorter.
95

 Från början 

kunde en skillnad urskiljas mellan tätbebyggelse och glesbygd i PBL. Myndigheterna 

kontrollerade i princip bara att tätortsbebyggelse utfördes enligt regelverket. Numera görs i 

lagstiftningen inte någon skillnad mellan tätort och glesbebyggelse annat än att tätorterna är 
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mer detaljerat planerade, genom detaljplanerna.
96

 Staten kontrollerar i stort sett all 

markanvändning dels genom planer som omfattar nästintill all mark, dels genom att den 

enskilde måste följa plan- och bygglagens regler om att bygglov krävs för byggande, om att 

rivningslov krävs för rivning av byggnader och om att marklov krävs för vissa åtgärder med 

marken.
97

  

I vissa fall kan till och med kommunen lösa in den enskilde jordägarens mark helt lagenligt, 

trots att skydd för äganderätt stadgas i grundlagen.
98

 I plan- och bygglagen framkommer det 

att den enskilde fastighetsägarens intressen inte väger särskilt tungt i avvägningen gentemot 

angelägna allmänintressen. I motiven till den ursprungliga plan- och bygglagen betonas att en 

enskilds intresse inte ska få hindra en utveckling som från allmän synpunkt är betydelsefull. 

Därmed kan markägares intressen och dennes idéer bli åsidosatta till förmån för kollektivets 

bästa. Samhällsutvecklingen samt allmänhetens behov väger alltså tyngre än 

äganderättsskyddet. Det är dock för det mesta så att ekonomisk ersättning för markområden 

som fastighetsägare tvingas avstå från att använda utgår, men långt ifrån vartenda fall 

kompenseras. Myndigheterna har således svåra avvägningar att göra och resultaten av dem 

drabbar de berörda parterna olika. I den senaste PBL från 2010 skall allmänna och enskilda 

intressen beaktas vid alla frågor enligt lagen, vilket kanske kan medföra en positiv förändring 

för den enskildes intressen vid intresseavvägningarna enligt PBL.
99

 För frågor om ersättning 

till fastighetsägare i fall där kommunen eller staten löst in enskilds mark tillämpas 

expropriationslagen 1972:719. 

Vid planläggningen och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt PBL skall 

bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 

till människors hälsa och säkerhet, men även till jord-, berg- och vattenförhållanden.
100

 

Bebyggelse och byggnadsverk skall också placeras på marken på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 

god helhetsverkan.
101

 

Plansystemet är ett sätt att förverkliga de något diffusa lagparagraferna i PBL. Bertil 

Bengtsson beskriver i sin bok ”Speciell fastighetsrätt – miljöbalken” plansystemet som en 

länk från lagens bestämmelser om lämplig markanvändning, bebyggelsemiljö och byggnaders 

utformning till reglerna om bygglov som kan beskrivas som en slags kontroll över att 

lämplighetskravet efterleves. Det skulle enligt Bertil Bengtsson vara ganska besvärligt för 

enskilda och för myndigheter att bedöma frågor om bygglov om endast allmänt utformade 

krav som reglerna i plan- och bygglagstiftningen fanns som ledning.
102

  

Genom fysisk planering av mark och vattenområden analyseras hur områden ska användas i 

framtiden. Situationen vid denna planering är komplex, i de flesta fallen uppstår 
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intressekonflikter mellan olika behov inom samma geografiska område. Ett vanligt exempel 

är lokaliseringen av industrier och trafikanläggningar i förhållande till bostäder, likaså är 

exploateringen av värdefulla miljöområden en vanlig konflikt vid planering av mark- och 

vattenområde.
103

 De fysiska planerna i Sverige är av olika karaktär, vissa är rättsligt bindande 

och andra är endast vägledande. Är en plan rättsligt bindande får inte ett bygglov meddelas 

som strider emot planen. Saknar planen däremot rättsverkan är myndigheten obunden men 

planen har betydelse som beslutsunderlag vid den rättsliga lämplighetsbedömningen som 

uppstår vid en ansökan om bygglov.
104

  

3.5  Plan- och bygglagens plansystem 

Varje kommun är skyldig att upprätta en översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den 

skall uppdateras och hållas aktuell.
105

 Översiktsplanen skall ange inriktningen för den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen skall ge vägledning för beslut om hur 

mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 

och bevaras.
106

 En upprättad översiktsplan innebär dock inte ett slutgiltigt ställningstagande 

från kommunen, en översiktsplan är inte bindande och den skall dessutom löpande ses över 

för att hållas aktuell.
107

 I översiktsplanen ska kommunen redovisa sin bedömning av hur 

skyldigheten att enligt plan – och bygglagen ta hänsyn till allmänna intressen vid planeringen 

av mark - och vattenområden kommer tillgodoses. Om riksintressen enligt kapitel 3 och 4 

miljöbalken ligger inom översiktsplanen skall dessa särskilt redovisas.
108

 Varje kommun är 

unik vad gäller de geologiska förutsättningarna och dessa spelar stor roll för hur planeringen 

av kommunens mark och vattenområden skall planeras. Hur jord, berg och grundvatten ser ut 

är avgörande för vilka naturresurser som eventuellt kan utvinnas.
109

 

Sveriges Geologiska Undersökning bidrar med sin kunskap om de geologiska 

förutsättningarna i Sverige genom att upprätthålla databaser med uppgifter som är nödvändiga 

för till exempel stadsarkitekter, tekniska kontor, plan- och byggavdelningar med flera.
110

  I 

översiktsplanen skall grunddragen för den avsedda mark- och vattenanvändningen framgå, 

kommunens syn på hur den byggda miljön skall användas utvecklas och bevaras, hur 

kommunen kommer tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer (MKN) 

samt hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta 

nationella och regionala mål.
111

 Översiktsplanen skall utformas så att innebörden och 

konsekvenserna av den framgår tydligt.
112
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När den översiktliga planeringen inte räcker till regleras användningen av marken genom 

detaljplaner.
113

 Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och 

byggnadsverk regleras med hjälp av detaljplaner eller områdesbestämmelser.
114

 Kommunen 

är skyldig att med detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse 

och byggnadsverk samt reglera bebyggelsens utformning för vissa specifika byggnationer. 

Bland annat skall det om behov finns av omfattande bygglovspliktiga byggnader prövas med 

detaljplan nya sammanhängande bebyggelser.
115

 En detaljplan ger markägaren rätt att bygga 

enligt planbestämmelserna, den har bindande verkan mot både enskilda och för myndigheter. 

En detaljplan kan också ge kommunen rätt att lösa in enskilds mark. Nya förutsättningar krävs 

vid upptäckt av nya fyndigheter och om mineralutvinning kommer till stånd kommer vanliga 

tillstånd för byggnader och dylikt krävas i enlighet med PBL.
116

 I ärenden om 

bearbetningskoncession måste bergmästaren ha tillgång till den kommunala planeringen. I 

mineralförordningens 28§ anges att länsstyrelsen skall inhämta yttrande från kommunen vid 

det samråd som skall ske i ärenden om beviljande av bearbetningskoncession. Dessa 

bestämmelser finns i åttonde kapitlet minerallagen. Länsstyrelsen skall vidare bedöma den 

miljökonsekvensbeskrivning som sökande måste upprätta. I de fall ärendet rör ett område som 

omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt PBL måste bergmästaren inhämta 

yttrande från kommunen.
117

 I ärenden om medgivande till undersökningsarbete inom område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen ska bergmästaren 

inhämta yttrande från kommunen.
118
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4. Undersökning, från tillståndsansökan till undersökningsarbete  

Huvudkärnan i denna uppsats berör tillstånd för undersökning och bearbetning av 

koncessionsmineraler. Undersökning och bearbetning av koncessionsmineraler är vad 

minerallag (1991:45) huvudsakligen har till uppgift att reglera.  

4.1 Definitioner  

Minerallag 1 kap. 3§ ”Med undersökningsarbete 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”.
119

  

Enligt propositionen skall termen undersökning förstås såsom arbete i syfte att påvisa 

fyndighet av ett koncessionsmineral, samt att utforska fyndighetens ekonomiska värde och 

övriga beskaffenhet. Arbetet måste innebära intrång i markägares eller annan rättsinnehavares 

rätt. Undersökning får endast utföras av den som har tillstånd för detta med undantag för vissa 

för fastighetsägaren särskilda rättigheter.
120

 En annan vanlig term för undersökning i den 

bemärkelse minerallagen syftar till är prospektering.
121

   

En bearbetningskoncession skall avse ett bestämt område, som bestäms efter vad som är 

lämpligt med hänsyn till fyndigheten, ändamålet med koncessionen och övriga 

omständigheter.
122

 I den gamla gruvlagen kallades båda formerna av tillstånd för 

koncessioner. I den nuvarande lagstiftningen, minerallag (1991:45), skiljer man terminologin 

åt så att tillstånd för undersökning heter undersökningstillstånd och tillstånd för bearbetning 

heter bearbetningskoncession.
123

  

Att terminologin skiljer sig åt beror på att inmutningsrättsliga principer skall överväga när det 

gäller undersökningsfasen och således benämnde kommittén rättigheten 

undersökningstillstånd. Termen koncession brukar endast användas för tillstånd som ges efter 

en diskretionär
124

 prövning. Därför beslutade kommittén att ändra terminologin i den nya 

lagstiftningen från 1991.
125
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4.2 Prospektering, kostnadskrävande undersökningsarbete av riksintresse 

Intresset för att hitta nya fyndigheter av metaller och andra kvalificerade industrimineraler i 

Sverige är stort. Mineralutvinningen är viktig för Sveriges ekonomi och därför vill lagstiftaren 

underlätta för den som vill och har möjlighet att investera i prospekteringsverksamhet.
126

   

Prospektering efter mineral syftar till att påvisa förekomst av mineraler samt att försöka 

utvärdera vilket ekonomiskt värde det har att eventuellt bryta dem. För att en förekomst ska 

kunna utnyttjas måste den vara både ekonomiskt och tekniskt exploaterbar. Detta innebär att 

fyndigheten skall finnas i sådan mängd samt i sådant tillstånd att det är fysiskt möjligt att 

utvinna fyndigheten samt att en eventuell utvinning är ekonomiskt lönsam.
127

  

Prospekteringsåtgärder syftar även till att lägga grunden för nya gruvor eller att förlänga 

livslängden hos redan befintliga gruvor genom att utöka mängden brytningsvärda 

koncessionsmineraler. Kostnader för prospektering ökar och detta beror framförallt på att det 

blir allt svårare att hitta nya fyndigheter. Koncessionsmineralerna måste i allt högre 

utsträckning sökas i berggrundens djupare delar. Möjligheten att uttrycka resultaten av 

prospekteringsverksamheten ligger långt fram i tiden och därför ställs höga krav på 

prospektörernas ekonomiska och tekniska förmåga. Idag är det endast ett fåtal företag som i 

större omfattning bedriver aktiv prospekteringsverksamhet i Sverige. Även staten är genom 

LKAB involverad i prospekteringen efter mineralfyndigheter. En stor del av den 

prospekteringsverksamhet som bedrevs när nya minerallagen formulerades bedrevs för att 

trygga och utveckla den råvarutillgång som redan fanns i anslutning till gruvor som redan 

fanns i drift
128

. För att beviljas undersökningstillstånd av bergsstaten måste vissa bevis kunna 

påvisas för att det troligen finns mineraltillgångar på det aktuella området.
129

  

4.3 Undersökning med stöd av allemansrätten 

Vissa enkla undersökningsmetoder får ske av var och en, utan tillstånd från markägaren eller 

bergmästaren.
130

 

”Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende vad som föreskrivits ovan” 

(RF 2:15 sista stycket).  

Att det i grundlagen är stadgat om var och ens rätt att fritt få ströva i skog och mark, visar att 

allemansrätten är viktig i Sverige. En vanligt återkommande fråga är dock hur långt denna rätt 

sträcker sig och med minerallagen i åtanke, hur mycket mineraljakt kan ske med 

allemansrätten som stöd? Var och en som utnyttjar allemansrätten skall visa hänsyn och 

varsamhet i sitt umgänge med naturen. Åtskilliga rättsfall behandlar frågan när gränserna går 

för den tämligen generösa allemansrätten, om det är lagenligt att utnyttja allemansrätten i 
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kommersiellt syfte.
131

 Det finns en konflikt mellan äganderätt och allemansrätt, första stycket 

i RF 2:15  lyder ”Var och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat 

sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad 

utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.
132

  

Vem som helst har genom allemansrätten möjlighet att fritt ströva i skog och mark. 

Sannolikheten att då påträffa någon form av koncessionsmineral i brytningsvärd mängd och 

art torde dock inte vara särskilt stor. Det är tillåtet att i viss mån samla prover, med enklare 

utrustning mäta och fotografera förändringar i berggrunden, således bedriva enklare 

undersökningsarbete.
133

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) gav 2009 ut en handbok; ”Ut och leta sten – 

Handbok för mineraljägare”. I denna handbok hänvisar SGU delvis till allemansrätten i 

samband med mineraljakt, med rättigheten att utan markägares lov beträda annans mark och 

utföra så kallad blockletning, ”i dess enklaste form”. Att samla in prover i form av stenrester 

och dylikt torde således alltså gå att göra med stöd av allemansrätten. Likaså att gå över mark 

med olika mätinstrument kräver normalt heller inte tillstånd från markägaren, förutsättningen 

för detta är att ingen skada sker. Något mer avancerad undersökningsverksamhet i form av 

provtagningar av block och stenhällar i större utsträckning, att i undersökningssyfte gräva 

gropar i marken och så vidare krävs tillstånd från fastighetsägaren.
134

  

Det är en komplex fråga att bedöma vart gränsen för allemansrätten går då den inte i lagtext är 

närmare reglerad än avsnittet i regeringsformen 2 kap. 15§ och i miljöbalkens 7 kapitel 1 § 

där det stadgas att var och en som vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt 

umgänge med den. Brottsbalken 4 kap. 6§ sätter dock upp gränser för det otillåtna. Det är 

straffbart som hemfridsbrott enligt denna paragraf att utan lov uppehålla sig på någon annans 

tomt eller gårdsplan. Den som utan lov tar vad som växer på annans mark som näver, nötter, 

grenar och ris kan också dömas för åverkan enligt BrB 12 kap. 2§. Enligt 12 kap. 4§ kan 

någon som tar väg över annans mark eller plantering och genom denna handling orsakar 

skada, eller på sätt som innebär att skada kan uppkomma också dömas för ”tagande av olovlig 

väg” till böter.
135

 

Fastighetsägaren själv har också möjlighet att utföra enklare undersökningsarbete på sin egen 

mark, men endast om ingen annan innehar undersökningstillstånd enligt minerallagen.
136

 

Fastighetsägaren får också medge tillstånd till någon annan som vill bedriva 

undersökningsarbete.
137

 Undersökningsarbete skall dock utföras så att minsta möjliga skada 

och intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
138

 För att utföra 

mer avancerat undersökningsarbete som krävs för att lokalisera större, brytningsvärda 
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fyndigheter krävs undersökningstillstånd enligt minerallagen, delvis på grund av att 

inverkningarna på natur- och kulturmiljön skall vara i minsta möjliga mån betydande.
139

 Den 

som tidigare visat sig vara olämplig att bedriva undersökningsarbete, eller som uppenbarligen 

saknar möjlighet att bedriva ändamålsenlig undersökning skall inte beviljas tillstånd till 

undersökningsarbete enligt minerallagen.
140

  

Av att fastighetsägaren endast får utföra undersökningsarbete på egen mark om ingen annan 

innehar undersökningstillstånd på området kan slutsatsen dras att äganderätten fått kliva åt 

sidan för det väsentliga allmänintresset. Även om det i grundlagen stadgas om skydd för den 

enskildes äganderätt
141

 så borde undersökningsarbete för samt bearbetning av 

koncessionsmineral räknas som sådant angeläget allmänintresse att den enskilde måste tåla att 

inskränkningar i äganderätten sker. Detta anser jag framkomma ur RF 2:15; ”Var och ens 

egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till 

någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen”.
 142

 Det allmänna, eller någon enskild i form av ett företag, 

inskränker ju markägarens rättigheter i form av den markanvisning som sker i samband med 

undersökningsarbete samt bearbetning av mineralfyndighet.  

4.4 Undersökningstillstånd  

Undersökning får, med vissa undantag som jag i avsnitt 4.3 redogjort för, utföras endast av 

den som har undersökningstillstånd och bearbetning endast av den som har 

bearbetningskoncession.
143

 Det är bergmästaren som prövar ärenden om 

undersökningstillstånd, det vill säga chefen för bergsstaten vid Sveriges Geologiska 

Undersökning, SGU.
144

 Ett undersökningstillstånd gäller som huvudregel alla 

koncessionsmineraler som räknas upp i 1:1 minerallagen, men kan även inskränkas att gälla 

vissa specifika mineraler om sökanden begär det.
145

  I särskilda fall kan detta leda till att flera 

prospektörer har tillstånd för undersökning på samma område, men för olika slags mineraler. 

Flera prospektörer kan dock inte ha undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för 

samma mineral på samma område.
146

 

4.5 Ansökan om undersökningstillstånd 

Bestämmelserna om undersökningstillstånd finns i minerallagens 2 kapitel och stadgar först 

och främst att undersökningstillståndet skall avse ett bestämt område som inte får vara större 

än tillståndshavaren kan antas ha möjlighet att undersöka på ändamålsenligt sätt och som i 
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övrigt skall ha en för ändamålet lämplig form.
147

 I mineralförordning (1992:285) redogörs 

detaljerat för de avgifter som följer med ett undersökningstillstånd och en 

bearbetningskoncession.  

Ansökan om undersökningstillstånd ska vara i skriftlig form och lämnas in till bergmästaren. 

Ansökningen ska innehålla uppgifter om den sökande och om sökanden är en juridisk 

person
148

, vilket eller vilka koncessionsmineral som ansökningen avser
149

 samt det område 

eller de områden som ansökningen avser.
150

 Vidare måste ansökningen innehålla information 

om det inom området finns hinder mot undersökningsarbete enligt 3:6-7§§ minerallagen, eller 

andra särskilda bestämmelser enligt 17:3 minerallagen.
151

 Om förhållandena är sådana som 

anges i 2:4 minerallagen, det vill säga att någon inom området innehar ett 

undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession enligt denna lag eller koncession enligt 

lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter måste detta också anges i ansökan.
152

 Vidare måste 

omständigheter så som anges i 2:9 minerallagen angående skyddszon runt område som 

omfattas av bearbetningskoncession anges i undersökningstillståndsansökan.
153

 Slutligen 

måste de omständigheter som i enlighet med 2:2 minerallagen talar för att en undersökning i 

området kan leda till fynd av koncessionsmineral anges.
154

  

Den sökande måste alltså på något sätt bevisa att det är troligt att åtminstone något 

koncessionsmineral finns på området. Detta kan ske exempelvis genom blockfynd, avvikelser 

på flygfoton, andra undersökningsresultat eller slutsatser dragna utifrån någon geologisk 

teori.
155

 Uppgifter om det namn sökanden föreslår på undersökningsområdet samt den 

planerade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intressen måste också finnas med 

samt även de åtgärder som behövs vidtas för att skydda dessa intressen.
156

 Till 

ansökningshandlingarna skall sökanden bifoga en karta över området som omfattas av 

ansökan, om bergmästaren kräver detta.
157

 En ansökan om undersökningstillstånd kostar 500 

kronor per påbörjat område på 2 000 hektar. Avgiften betalas i samband med inlämningen av 

ansökan till bergmästaren.
158

 Vissa ansökningar måste kungöras av bergsmästaren i tidningen, 

i vissa fall måste även bergsmästaren sända underrättelse om ansökan till berörda 

fastighetsägare, övriga sakägare och innehavare av företrädesrätt enligt minerallagen.
159

  

Skulle det visa sig att ansökan inte uppfyller vad som krävs enligt mineralförordningen ska 

bergmästaren förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Sker inte detta ska 

                                                 
147

 Minerallag (1991:45) 2 kap 1 §  
148

 Mineralförordning (1992:285) 1§ 1p. 
149

 Mineralförordning (1992:285) 1§ 2p. 
150

 Mineralförordning (1992:285) 1§ 3p. 
151

 Mineralförordning (1992:285) 1§ 4p.  
152

 Mineralförordning (1992:285) 1§ 5p. 
153

 Mineralförordning (1992:285) 1§6p. 
154

 Mineralförordning (1992:285) 1§ 7p. 
155

 Prop. 1988/89:92 s 88 
156

 Mineralförordning (1992:285) 1§ 8-9p. 
157

 Mineralförordning (1992:285) 1§ sista stycket 
158

 Mineralförordning (1992:285) 2§ 
159

 Mineralförordning (1992:285) 3§ 



23 

 

ansökan avvisas, men bara om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för 

prövning av ärendet eller om sökanden ej har betalat avgiften.
160

 

4.6 Förutsättningar för undersökningstillstånd 

Undersökningstillstånd skall meddelas om det finns anledning att anta att undersökning i 

området kan leda till fyndighet av koncessionsmaterial. Den sökandes förmåga och resurser 

att genomföra undersökningsarbete skall genomgå en slags prövning. Tillstånd skall meddelas 

om det finns anledning att anta att undersökning i området kan leda till fynd av 

koncessionsmineral. Den som uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd en 

ändamålsenlig undersökning, eller den som tidigare visat sig vara olämplig att bedriva 

undersökningsarbete ska ej beviljas tillstånd.
161

  

Tillstånd rörande olja, gasformiga kolväten eller diamant som särskilt skall anges i 

tillståndsansökan får endast beviljas om sökanden visar att han eller hon är lämplig att bedriva 

sådant arbete.
162

 I föregångaren till minerallagen, Gruvlag (1974:342) 2 kap 1§, tolkades 

bestämmelsen så att ingen prövning gjordes av sökandes möjligheter att utföra ett 

ändamålsenligt arbete, så länge området inte överskred 100 hektar. Detta innebar bland annat 

att vissa ”okynnesinmutningar” gjordes, vanligtvis i syfte att hindra andra från att utforska 

området. I lagförslaget till minerallagen skärptes kraven på sökanden i förhållande till vad 

som gällde i fråga om inmutningarna, främst för att kunna undvika denna typ av missbruk.
163

 

Huvudregeln i minerallagen 2 kap 2§ är sådan att den som har undersökningstillstånd eller 

bearbetningskoncession har ensamrätt över de mineraler tillståndet eller koncessionen gäller 

inom det aktuella området. Tillstånds eller koncessionshavaren ska ensam och utan 

konkurrens kunna prospektera och bearbeta området. För att flera parter skall kunna utvinna 

andra ämnen på samma mark där någon annan redan har undersökningstillstånd eller 

bearbetningskoncession fordras särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att vart och ett av 

mineralerna kan utvinnas oberoende utav varandra samt att detta kan ske utan att det negativt 

påverkar den ursprunglige tillståndshavarens rättigheter.
164

  Ett exempel på ett sådant fall kan 

till exempel vara att en typ av mineral endast bryts under jord samtidigt som den andra sortens 

mineral bryts ovan markytan. Omfattas samma område av flera ansökningar är det den 

ansökan som först kommit in till myndigheten som har företräde.
165

 Kommer ansökningarna 

in samtidigt har de sökande lika rätt inom området vid prövningen.
166

 Förvaltningslagens 

bestämmelser för inkommen handling är tillämpliga för att beräkna när ansökan nått 

bergmästaren.
167

 Ett beviljat undersökningstillstånd har en giltighetstid på tre år från och med 

dagen för beslutet.
168

 Giltighetstiden kan förlängas i vissa fall, men sammanlagt högst tre år 

om ändamålsenlig undersökning utförts inom området. Detta gäller även om tillståndshavaren 
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har godtagbara skäl till varför ändamålsenlig undersökning inte skett och gör sannolikt 

ändamålsenligt undersökningsarbete kommer ske under den tiden ansökningen gäller.
169

 Vad 

som avses med godtagbara skäl är upp till berörd myndighet, det vill säga bergsstaten, att 

avgöra. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att försenande omständigheter som 

tillståndshavaren ej råder över förhindrat undersökningsarbetet.
170

  

För att giltighetstiden ytterligare ska förlängas finns vissa möjligheter i 7§ minerallagen, detta 

i fall där det föreligger synnerliga skäl för att undersökningsarbetet försenats. Av förarbeten 

till gruvlagen framkommer att synnerliga skäl exempelvis kan vara naturkatastrofer, tvister 

angående just undersökningstillståndet eller fyndighetens beskaffelse.
171

 En sådan ytterligare 

förlängning gäller då för maximalt fyra år.
172

 Ansökningen om förlängning för 

undersökningstillstånd måste komma in under tillståndets giltighetstid.
173

  

När ett tillstånd upphört att gälla kan en ansökan från samma tillstånds, eller 

koncessionshavare inte prövas beträffande samma mark förrän tre år förflutit från det att 

tillståndet eller koncessionen upphörde att gälla.
174

 Denna tidsfrist är en slags karenstid som 

ska förhindra att tillståndshavare istället för att söka om förlängning vilket medför en 

prövning, söker nytt tillstånd för att på ett bekvämt sätt behålla sin ensamrätt för mineraltäta 

områden.
175

 Undersökningstillstånd för olja, gasformiga kolväten eller diamant är förenade 

med särskilda villkor. Dessa villkor behövs för att skydda allmänna intressen eller enskildas 

rätt.
176

 Prospektering efter olja och gas är förenade med avsevärda risker. Vid prospektering 

efter diamant krävs så stora ytor att särskilda villkor för miljöhänsyn krävs.
177

 

4.7 Undersökningsarbete 

Den som har undersökningstillstånd har rätt att bedriva undersökningsarbete. 

Undersökningsarbete får bedrivas endast för att visa att sådant mineral som omfattas av 

undersökningstillståndet finns inom området och för att ta närmare reda på fyndighetens 

storlek, beskaffenhet och brytvärdhet. I den utsträckning det är nödvändigt får 

tillståndshavaren använda väg till och inom området, efter tillstånd som söks hos 

bergmästaren får tillståndshavaren också ta mark eller annat utrymme i anspråk för att bygga 

en väg till och inom området. Innan arbetet påbörjas ska tillståndshavaren ha ställt säkerhet 

för ersättning till sakägare.
178

 Skada eller intrång som beror på undersökningsarbete ska 

ersättas av tillståndshavaren eller koncessionshavaren.
179

 Arbetet ska utföras så att minsta 

möjliga skada och intrång vållas på annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
180
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Tillståndshavaren får använda sig av det koncessionsmineral som utvinns under 

undersökningsarbetet endast för att visa att sådan mineral som omfattas av tillståndet 

verkligen finns, samt för att ta reda på fyndighetens beskaffelse. Tillståndshavaren får endast 

befatta sig med annan sorts mineral om det är nödvändigt för att undersökningsarbetet sker på 

ett ändamålsenligt sätt.
181

 Undersökningsarbetet ska ske i enlighet med en arbetsplan som 

tillståndshavaren har som skyldighet att upprätta. Denna skall innehålla en redogörelse för det 

planerade undersökningsarbetet, en tidsplan för arbetet samt en bedömning av den påverkan 

arbetet kan antas ha på allmänna och enskilda intressen. Denna arbetsplan skall delges 

markägaren och annan eventuell innehavare av särskild rätt som berörs av arbetet. Finns 

invändningar mot arbetsplanen måste dessa delges tillståndshavaren skriftligt inom tre veckor 

från delgivningen.
182

  

4.8 Hindersbestämmelser i minerallagen   

När ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession upphört att gälla kan en 

ansökan om undersökningstillstånd beträffande mark inom samma område inte prövas förrän 

ett år har gått efter det att tillståndet eller koncessionen upphört att gälla.
183

 Denna karenstid 

kom till för att hindra att prospektörer direkt efter att deras tillstånd gått ut, ansökte om nytt 

tillstånd, för att undvika den mer omfattande prövningen av förlängt undersökningstillstånd. 

Undersökningstillstånd får inte meddelas för mark inom en skyddszon runt ett område som 

omfattas av en bearbetningskoncession. Detta gäller även under den tiden ett ärende om 

bearbetningskoncession är under prövning till dess att frågan om koncession slutligen 

avgjorts.
184

  

Undersökningsarbete får vidare inte äga rum inom nationalpark eller område som en statlig 

myndighet begärt skall avsättas som nationalpark, ej heller får undersökningsarbete ske i strid 

med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kulturreservat med stöd av 7 kapitlet 

miljöbalken.
185

 Undersökningsarbete får inte utan medgivande från bergmästare ske inom 

område som är inom trettio meter från allmän väg, järnväg, flygplats eller kanal. 

Undersökningsarbete får heller inte ske inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad, kyrka, 

samlingslokal etcetera. Vidare får det inte ske inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation 

eller industriell anläggning eller – inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
186

 

4.9 Undersökning enligt minerallagen och miljöbalken 

Hindersbestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken gäller till största delen för 

ärenden om bearbetningskoncession. Dock finns 3 kapitlet 6 § minerallagen som ställer upp 

ett generellt förbud mot att bedriva undersökningsarbete inom område som blivit utsett till 

nationalpark, likaså i område som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall bli 

utsett till nationalpark. Detta får ej heller ske i strid med föreskrifter som har meddelats för 
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natur- eller kulturreservat med stöd av kapitel 7 miljöbalken. Bestämmelser om att tillstånd 

krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap 28§ miljöbalken.
187

  

Att undersökningsarbete som huvudregel inte får utföras i område utsatt till nationalpark 

stadgas i 7 kapitlet miljöbalken. Nationalparksområden skall i första hand tillgodose behovet 

av orörd natur. Ett nationalparksområde ägs alltid av staten, syftet med området är att bevara 

ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i 

väsentligt oförändrat skick. För att bilda nationalparksområde kan området exproprieras.
188

 

Ett intrång i en nationalpark får dock inte ske utan riksdagens godkännande. Dispens kan inte 

medges utan att ärendet gått hela vägen upp till riksdagen.
189

 Undersökningsarbete får inte 

heller äga rum inom fjällområden som är med i uppräkningen i 4 kap 5 § miljöbalken. Skulle 

dock ett medgivande ske för ett av dessa fjällområden ska medgivandet förenas med de 

villkor som är nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets natur- 

och kulturvärden. Länsstyrelsen får förena medgivanden med villkor.
190

 Vad gäller natur- och 

kulturreservat förklaras områden som sådana enligt miljöbalken 7 kap. 4 §. Ett område får av 

kommunen eller länsstyrelsen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk 

mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, eller tillgodose behov av områden för 

friluftslivet.
191

 I fall där ett område avsett för exploatering är betecknat som natur- eller 

kulturreservat får dock länsstyrelsen eller kommunen medge dispens från de föreskrifter som 

har meddelats för ett naturreservat om särskilda skäl finns.
192

 Enligt 3 kap 3§ minerallagen 

skall undersökningsarbete bedrivas så att minsta möjliga skada och intrång vållas. 

Bestämmelsen utgör en allmän hänsynsregel. I 2 kapitlet miljöbalken finns de allmänna 

hänsynsreglerna som också är tillämpliga på minerallagen, om undersökningsarbete kan 

utföras på olika sätt skall det sätt som vållar minst skada på miljön väljas.
193

 Det är därför 

viktigt att den som skall utföra undersökningsarbete besitter rätt kunskap om vilka metoder av 

mineralprospektering som är bäst ur miljöhänsyn.
194

 Provbrytning är ett exempel på 

omfattande undersökningsarbete och är klassificerad som miljöfarlig verksamhet enligt 

miljöbalken och kräver tillstånd av miljödomstol.
195

  

Hänsynsreglerna i miljöbalken utgör de grundläggande materiella miljökraven som talar om 

vad som krävs för att skydda miljön. Hänsynsreglerna gäller för i princip all slags verksamhet 

och de enstaka åtgärder som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.
196

 Med åtgärder avses sådana som inte är av försumbar betydelse i det enskilda 

fallet.
197

 Den som ansvarar för en verksamhet eller åtgärd som inte är av försumbar betydelse 

måste vid prövning om tillstånd visa att hänsynsbestämmelsernas krav är uppfyllda. Den som 

avser att bedriva verksamhet eller utföra en åtgärd som inte är av försumbar betydelse måste 
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ha nödvändig kunskap om hur man vid verksamheten kan motverka skada och olägenhet för 

människors hälsa och miljö.
198

 Alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet måste 

också utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar, och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
199

 Verksamhetsutövaren 

måste vidare hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheter till återvinning och 

återanvändning. Vidare skall den plats som är mest lämplig och som innebär minsta möjliga 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön väljas.
200

  

Miljöbalkens krav på val av mest lämplig plats enligt 2 kap 5§ är svårt för en person som 

avser att bedriva undersökningsarbete efter koncessionsmineraler att uppfylla. 

Undersökningsarbete torde klassas som ”verksamhet” enligt miljöbalken och inte som 

”åtgärd” eftersom åtgärd till skillnad från verksamhet är av ”momentan art”. En verksamhet 

pågår kontinuerligt eller är av varaktig karaktär eller återkommande natur.
201

  

4.10 Undersökning enligt minerallagen och plan- och bygglagen 

Undersökningsarbete får inte ske inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt plan- och bygglagen – utan medgivande från bergmästaren. Ett medgivande får inte 

heller lämnas i strid med planen eller bestämmelserna, men om syftet med planen eller 

bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. Bergmästaren får förena 

medgivanden med villkor.
202

 Dessa hinder är disponibla och kan alltså kringgås genom att 

bergmästaren beviljar dispens. I gamla gruvlagen fick inmutningsrätt inte beviljas inom ett 

område med stadsplan eller byggnadsplan. Dessa planer har genom plan- och bygglagen 

(1987:10) ersatts med detaljplan och områdesbestämmelser.
203

 Denna terminologi gäller även 

den nya lagstiftningen 2010:900. Delin nämner i sin bok ”Minerallagen med 

kontinentalsockellagen” från 1996 att beslut enligt olika speciallagar bör stå i 

överensstämmelse med gällande detaljplan och områdesbestämmelser.  

Dock finns det möjlighet att göra mindre avvikelser från planen om avvikelsen är förenlig 

med planens syfte. Sådana avvikelser beslutas av tillståndsmyndigheten, för ärenden enligt 

minerallagen, således Bergsstaten. Bergsstaten har till uppgift att pröva frågan om viss 

verksamhet enligt minerallagstiftningen kan tillåtas inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Tillståndsprövningen har flyttats från länsstyrelsen till Bergsstaten.
204

 

Prövningen av ansökningar om undersökningstillstånd sker idag oftast utan att berörda 

länsstyrelser och kommuner underrättats. Om en ansökan som avser alunskiffer, olja, 

gasformiga kolväten eller diamant inte avvisas skall bergmästaren kungöra ansökan i Post- 

och Inrikes Tidningar och i ortstidning. Om ansökan avser något annat mineral skall 

bergmästaren sända en underrättelse om ansökan till berörda fastighetsägare, övriga kända 
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sakägare och innehavare av företrädesrätt enligt minerallagen (1991:45). Länsstyrelsen skall 

ges tillfälle att yttra sig över ansökningarna. Om ansökan avser alunskiffer, olja, gasformiga 

kolväten eller diamant skall även kommunen ges tillfälle att yttra sig.
205
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5. Bearbetning - arbete i syfte att utvinna koncessionsmineral 

Trots att minerallagstiftningen är utformad för att den som bekostat ändamålsenlig 

prospekteringsverksamhet också skall få utföra bearbetningen av markområdet, är det inte en 

självklarhet att så blir fallet. För att få bearbeta en mineralfyndighet krävs en 

bearbetningskoncession.
206

  

Även vid detta skede, där undersökningsarbetet avslutats och bearbetningen inleds ska 

sökandens lämplighet samt möjlighet att utföra ett ändamålsenligt arbete prövas.
207

 Vid 

koncessionsprövningen prövas om det överhuvudtaget är önskvärt att utvinning kommer till 

stånd, därefter ska även en intresseavvägning göras av prövningsmyndigheten angående 

markanvändningen, mellan intresset av att utvinna mineraler och något annat motstående 

intresse.
208

  

Utöver bestämmelserna i minerallagen ska hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 

tillämpas, samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt miljöbalkens 6 

kapitel.
209

 Detta krav gäller endast vid prövningen om bearbetningskoncession, eftersom den 

är mer omfattande än prövningen om undersökningstillstånd.
210

  Koncessionen får inte vara 

olämplig med hänsyn till fyndighetens belägenhet och art.
211

 Är fyndigheten placerad inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte koncessionen strida mot dessa om 

de är syftade till andra ändamål. Dock kan avvikelser göras om dessa inte motverkar planens 

syfte.
212

  

Det har betydelse om sökanden redan innehar undersökningstillstånd för det avsedda området 

vid ansökan om bearbetningskoncession. Är det flera som ansöker om 

bearbetningskoncession skall den som redan innehar undersökningstillstånd för något mineral 

ha företräde till bearbetningskoncession, för de mineraler som undersökningstillståndet 

gäller.
213

 Innehar ingen av sökanden undersökningstillstånd gäller principen om först till 

kvarn, den som lämnat in ansökningshandlingarna först har företräde.
 214

  Det kan ses som ett 

klassiskt inmutningsrättsligt inslag i minerallagstiftningens.  

5.1 Bearbetningskoncession  

Ett tillstånd för att få bearbeta mark där mineralfyndigheter påträffats ansöks om hos 

bergmästaren. Koncessionen skall avse ett bestämt område som bestäms efter vad som är 

lämpligt med hänsyn till fyndigheten, ändamålet med koncessionen och övriga 

omständigheter.
215

 Ansökan om koncession skall beviljas om en fyndighet som sannolikt kan 
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tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och om fyndighetens belägenhet och art inte gör 

det olämpligt att sökanden meddelas den begärda koncessionen.
216

 

Endast den som visat sig vara lämplig att bedriva bearbetning av gasformiga kolväten eller 

olja får beviljas bearbetningskoncession för sådana ämnen.
217

 I ärenden om 

bearbetningskoncession skall bestämmelser i 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas. Om ett 

ärende avser en verksamhet som senare skall prövas enligt miljöbalken eller andra lagar skall 

3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas endast vid den prövningen som sker i 

koncessionsärendet. En miljökonsekvensbeskrivning skall fogas till ansökan om 

bearbetningskoncession. En bearbetningskoncession får slutligen inte strida mot detaljplan 

eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen, men om syftet med planen eller 

områdesbestämmelserna ej motverkas får mindre avvikelser göras.
218

  

Som tidigare behandlats ovan skall den som beviljats undersökningstillstånd i enlighet med 

minerallagen ha företräde om situationen är sådan att flera har ansökt om koncession för 

samma område. Om ingen av sökanden har undersökningstillstånd skall den ha företräde som 

redan utfört ändamålsenligt undersökningsarbete på platsen.
219

 Har flera likvärdiga 

ansökningar kommit in och ingen av de sökande innehar ett undersökningstillstånd skall den 

ansökan som inkom först ha företrädesrätt.
220

 En beviljad bearbetningskoncession skall gälla i 

25 år om inte sökanden ansökt om kortare tid. Pågår regelbunden bearbetning när 

bearbetningskoncessionen upphör att gälla skall koncessionen utan särskild ansökan förlängas 

med tio år i sänder. Om det inte pågår regelbundet arbete vid tidpunkten för koncessionens 

utgång skall tiden ändå förlängas med tio år i sänder om det istället pågår tillredningsarbete, 

anläggningsarbete, undersökningsarbete, mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat sådant 

utvecklingsarbete som syftar till att möjliggöra bearbetning av fyndigheten.
221

 Pågår inget 

sådant arbete skall ansökning om förlängning prövas i enlighet med minerallagen samt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel, ansökningen måste tillhandahållas bergmästaren sex 

månader för koncessionstidens utgång. Har koncessionshavaren ansökt om förlängning gäller 

koncessionen till dess att ansökningen slutligt prövats.
222

 

5.2 Markanvisning 

Den som inom koncessionsområdet har koncession får bedriva undersökningsarbete och 

bearbeta markområdet. Mark eller annat utrymme som ligger utanför koncessionsområdet får 

tas i anspråk för sådana ändamål som bestämts vid markanvisningen. Ärenden om 

markanvisning prövas vid den så kallade markanvisningsförättningen enligt nionde kapitlet 

minerallagen.
223

 Bearbetningen får endast avse sådana mineraler som koncessionen omfattar. 

I den mån det behövs för att arbetet skall kunna utföras på ändamålsenligt sätt får 
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koncessionshavaren inom området även utvinna andra koncessionsmineraler. Det som behövs 

för bearbetningen av andra koncessionsmineraler får också användas till det. Bearbetningen 

får dock inte ske på sådant sätt att det äventyrar framtida utvinningar av något 

koncessionsmineral, uppenbart slöseri med koncessionsmineraler är ej heller tillåtet.
224

  

För att bearbetning skall vara möjligt måste en markanvisningsförrättning hållas, detta på 

begäran av koncessionshavaren. Vid förrättningen bestäms vilken mark inom 

koncessionsområdet som koncessionshavaren får ta i anspråk för bearbetningen av en 

mineralfyndighet. Vidare bestäms den mark som ligger utanför koncessionsområdet och som 

koncessionshavaren får ta i anspråk för verksamhet som hänger samman med bearbetningen, 

denna verksamhets art skall anges.
225

 En bearbetningskoncession innebär att 

koncessionshavaren får en rätt att nyttja mark som någon annan egentligen äger. Denna 

relation mellan markägaren och koncessionshavaren regleras i det nionde kapitlet 

minerallagen.  

5.3 Avvägning enligt miljöbalken 

I ärenden om bearbetningskoncession skall en avvägning enligt miljöbalkens tredje och fjärde 

kapitel göras. Detta innebär att bergmästaren måste avväga hur marken och berggrunden på 

det aktuella området på bästa sätt ska brukas, om det finns något annat alternativ än 

mineralutvinning. Enligt miljöbalkens 3 kap 1§ ska mark- och vattenområden användas för de 

ändamål de är mest lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande 

behov.
226

 Vidare skall områden som innehåller värdefulla ämnen eller material så långt som 

möjligt skyddas från åtgärder eller ingrepp som försvårar utvinningen av dessa ämnen och 

material.
227

 Skulle det vara så att flera oförenliga intressen avseende markområdets 

användning står i konflikt med varandra ska det ändamålet som mest främjar en långsiktigt 

hållbar utveckling ges företräde.
228

 Villkor skall vidare kunna ställas för att tillvarata allmänna 

intressen och bearbetningskoncessionen skall vara bindande i sådana frågor som avgjorts i 

prövningen enligt miljöbalken.
229

 Vissa intressen är så pass skyddsvärda att de inte kan vara 

enkla att kringgå genom dispens av olika slag, dessa har företräde gentemot mineralintresset. 

Nationalpark, eller ett område som statlig myndighet har begärt klassat som nationalpark eller 

natur- och kulturreservat är sådana områden. Att få utföra exploateringsverksamhet på dessa 

områden förutsätter, beroende på hindrets art, ett medgivande från antingen 

äganderättsinnehavaren, länsstyrelsen eller regeringen.
230

 I minerallagen förutsätts att en 

avvägning görs mellan olika allmänna intressen i koncessionsärendena, enligt miljöbalken 

skall särskilt känsliga områden skyddas vid denna avvägning. Verksamheten skall enligt 
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minerallagen ske så att minsta möjliga skada och intrång vållas i och med brytningen. 

Bearbetningen av mineralfyndigheter innebär dock stora ingrepp i lokala miljöer.231   

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ställer upp krav som tydligare 

reglerar delmål i miljöbalken för att huvudmålet i 1:1 skall uppnås, att främja en hållbar 

utveckling. Hela kapitel två i miljöbalken gäller för alla som avser att ”bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd”
232

, som inte är av ”försumbar betydelse”.
233

 Att starta gruvdrift är 

således att bedriva verksamhet i enlighet med kapitel två, då det inte rör sig om något av 

momentan art, en verksamhet är något av varaktig natur.
234

 Liksom reglerna i kapitel två är 

reglerna i tredje och fjärde kapitlet miljöbalken materiella miljöregler. 

Hushållningsbestämmelserna fokuserar endast på användningen av mark och vattenområden, 

på grund av att reglerna bottnar i den numera upphävda naturresurslagen.
235

   

Innan en bearbetningskoncession beviljas av bergmästaren måste en prövning ske enligt 

miljöbalken. I propositionen till minerallagen föreslogs även att prövning enligt den gamla 

naturresurslagen skulle ske innan undersökningstillstånd medgavs. Frågan där var vilken 

verksamhet som föll under begreppet markanvändning. Det kan dock konstateras att när 

ansökningen gäller en bearbetningskoncession känner sökanden till vilken omfattning 

kommande arbete kommer att innebära och kan därför upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.
236

 En miljökonsekvensbeskrivning måste 

upprättas för bearbetning och ingå i ansökan om tillstånd för bearbetningsverksamhet enligt 

minerallagen.
237

 När kommunen utformar sin detaljplan för drift av gruva inom tätbebyggt 

område skall även till denna fogas en miljökonsekvensbeskrivning.
238

 

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att identifiera och beskriva vilka direkta effekter och 

indirekta effekter den planerade verksamheter kan antas medföra, dessa effekter är indelade i 

tre grupper. Hälso- och miljöeffekter; effekter på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 

klimat, landskap och kulturmiljö, effekter på hushållningen med mark och vatten och den 

fysiska miljön i övrigt; samt effekter på annan hushållning med material råvaror och energi.
239

 

Insyn och samråd är centrala moment i upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning. 

Verksamhetsutövaren måste hålla samråd med länsstyrelsen och med andra särskilt berörda 

där eventuella motsättningar måste komma fram.
240

   

Michanek & Zetterberg anser att miljöbalken placerar minerallagen i en slags ”gräddfil”.  

Bergmästaren måste enligt författarna ha särskilt goda förutsättningar att bedöma de svåra 

miljöfrågor som ofta måste ske vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna. Antingen 

har bergmästaren särskilda kvalitéer eller så är mineralbrytning så viktigt för landet att 

hushållningsbestämmelserna bör tolkas ur ett exploateringsperspektiv. Som exempel för 
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denna teori anger de att naturvårdsverket har beslutat att ett område skall ses som riksintresse 

för naturvård enligt 3 kap. 6§ MB. Området får således inte ”påtagligt skadas” vilket normalt 

blir konsekvensen av en mineralutvinning på platsen. Bergmästaren kan då vid en prövning 

om bearbetningskoncession bedöma att området inte alls bör betraktas som riksintresse för 

naturvård. När detta sker faller kravet på att ”påtaglig skada” ej får drabba området. Även om 

miljödomstolen i en efterföljande prövning av mineralutvinningen enligt miljöbalken skulle 

anse att Naturvårdsverket gjort en riktig bedömning av området, kan domstolen inte hindra 

projektet med hjälp av hushållningsbestämmelserna.
241
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Analys 

I de lagstiftningar jag undersökt, de förarbeten jag studerat och i litteraturen jag använt mig av 

har inga tydliga hinder mot att bedriva undersökningsarbete och bearbetning av 

koncessionsmineraler inom tätbebyggt område framträtt. Syftet med denna uppsats var att 

tolka och analysera det regelverk som finns kring att bedriva gruvverksamhet inom tätbebyggt 

område, det vill säga inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Plan- och bygglagen är den lagstiftning som reglerar planering av mark- och vattenområden 

och därför kändes en komparativ studie mellan minerallagstiftningen samt plan- och 

bygglagstiftningen naturlig. 

Det stod dock snart klart för mig att de hindersbestämmelser jag letade efter inte existerar i 

den form jag trodde. Det finns inga hindersbestämmelser i varken minerallagen, plan- och 

bygglagen eller miljöbalken som tydligt sätter stopp för att verksamhet såsom undersökning 

eller bearbetning av koncessionsmineraler sker inom tätbebyggda områden.  

Regelverket ställer snarare upp ramar för hur driften av gruvverksamheten skall ske. De rent 

praktiska reglerna finns i minerallagen, i mineralförordningen och i miljöbalkens andra 

kapitel, de allmänna hänsynsreglerna som fungerar som ren materiell lagstiftning i 

miljöbalken. Plan- och bygglagen reglerar hur kommunen och i vissa fall staten skall utforma 

planeringen av mark- och vattenområden så att områden som är av riksintressen och därmed 

av väsentligt allmänintresse skall kunna utnyttjas till fullo.  

I mitt arbete har jag kommit fram till att ’det väsentliga allmänintresset’ är av yttersta vikt.  

Plan- och bygglagen är en lagstiftning med avvägande karaktär som skall se till att mark- och 

vattenområden används på bästa sätt, både med hänsyn till de som lever idag men även för 

framtida generationer
242

. Miljöbalkens huvudsakliga mål är hållbar utveckling och även där är 

fokus på både samtida och framtida generationers hälsa och miljö.
243

  

Den lagstiftning som reglerar undersöknings- och bearbetningsverksamhet på 

koncessionsmineraler bär fortfarande med sig delar av rättsutvecklingen som pågått sedan 

1300-talet.
244

 Koncessionssystemet innebär att staten har kontrollansvaret över vem som får 

prospektera efter mineral och sedan utvinna dem kombineras med inmutningssystemet så att 

den med störst möjlighet att utföra arbetet också får göra detta. Detta har medfört att endast ett 

fåtal stora aktörer finns på marknaden, således de som har tekniska men även tillräckliga 

ekonomiska resurser för att kunna utföra prospekteringsverksamhet. Det allra största 

gruvbolaget i Sverige är i statlig ägo. Gruvverksamhet innebär stora ingrepp i miljön, 

landskapsbilden och dessutom enskildas rättigheter men kan som jag tolkat det inte hindras på 

annat vis än genom att prospektören visar sig olämplig. Jag anser att detta regelverk till viss 

del kan ses som konservativt i förhållande till den i övrigt moderna miljölagstiftning som 

Sverige implementerat i och med miljöbalkens ikraftträdande 1/1 1999. Det kan i min mening 
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inte leda till en positiv utveckling av svensk miljöpolitik om ekonomisk vinning utan 

undantag står över andra intressen, till exempel miljöskyddsintressen.  

Planeringen av mark- och vattenområden i Sverige är en kommunal angelägenhet, men sker 

med statlig kontroll som utövas bland annat genom länsstyrelserna.
245

 Översiktsplaneringen 

av kommunerna skall hela tiden hållas uppdaterade
246

 och här inhämtas uppgifter från 

sektorsmyndigheterna, bland andra SGU – Sveriges Geologiska Undersökning om det råder 

speciella geologiska förutsättningar på vissa områden. SGU kan påvisa att markområden 

innehåller eller kan innehålla fyndigheter av koncessionsmineral som kan vara av riksintresse 

att utvinna.
247

 Att ett område är av riksintresse innebär att området har en karaktär som lämpar 

sig särskilt för ett visst ändamål, till exempel utvinning av mineraler. Om området har utlysts 

som riksintresse för utvinning av ”värdefulla ämnen och material” skall området skyddas mot 

åtgärder som försvårar utvinningen av dessa.
248

  

I Kiruna har gruvbrytningen i anknytning till staden orsakat en sprickbildning som går in 

under stadskärnan, vilket idag innebär att staden måste flyttas. Detta innebär att även 3000 

invånare måste flytta. Detta har orsakat en intensiv debatt om gruvjättens roll i staden.
249

 

Denna debatt tycks dock inte vara särskilt intensiv i själva staden, kirunaborna och malmfälts 

borna verkar vara beredda att utan större motstånd bereda väg för bolaget och dess framtida 

brytning. Trots att Kiruna är en stad med gamla anor och många byggnader som nu måste 

rivas, eller flyttas sker detta med vetskapen om att det är ett måste för bygden.  LKAB är den 

allra största arbetsgivaren i Malmfälten och i Kiruna.
250

 

Å andra sidan; som LKAB själv uttrycker det i frågan om den stundande flytten av ett helt 

samhälle; områden som försvinner och med dem minnen – ”alla år som gruvorna i 

Malmfälten funnits har beroendet funnits. Utan gruvorna – inga samhällen – och tvärtom.”
251

 

En förståelse för gruvnäringens värde för samhällsekonomin samt för gruvnäringens karaktär 

som varken anpassningsbar eller möjlig att flytta tycks genomsyra hela regelverket kring 

undersökning efter brytningen av koncessionsmineraler. Utvinningen av 

koncessionsmineraler, även andra koncessionsmineraler än järnmalm är onekligen ett 

riksintresse.   
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 Miljöbalk (1998:808) 3 kap 7§ 
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