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Abstract

Swedish Mining Law. A jurisprudential study on the preconditions for mineral extraction

Historically, Swedish landowners have been forced to accept that that their land is claimed for 
mining activities. This has been done on the basis of different laws and legal rules. The Min-
erals Act currently in force also entitles third parties to extract minerals from other people's 
property. The question of who owns the mineral prior to extraction is however not answered 
by the Minerals Act or by any other statute. The ownership issue is, in addition to principally 
interesting, also of practical importance, for instance in relation to the right to exploit minerals 
covered by the Minerals Act for household use, or the right to exploit unregulated minerals, as 
well as for future discussions regarding mineral compensation. Besides the principal question 
of ownership, the Minerals Act gives rise to a number of other issues affecting the landown-
er's right in relation to the extraction of minerals on the property. The main purpose of the 
study in Part I is to identify who, if anyone, under Swedish law can be regarded as the princi-
pal owner of the components of earth that contain minerals. To this end, it has been necessary 
to define the concept of ownership in the property context. Access to minerals has been essen-
tial for the development of civilization and is still of crucial importance for the way we live 
our lives. While mineral extraction can be said to constitute a significant public interest, it is 
an activity that claims limited resources, competes with other land-use interests and causes 
significant environmental impacts. Even these interests have gradually begun to be considered 
public and essential, especially the interest of sustainable development. As a result of this, the 
legal framework governing the extraction of minerals has expanded substantially. This applies 
not least in relation to other interests, such as environmental protection and the rights of oth-
ers, for example various types of user rights. The legal framework for mineral extraction is 
today a complex system consisting of several laws with wholly or partly different objectives. 
An important question is how well these overarching objectives can be ensured within the 
licensing process for mineral extraction and its associated parallel application of more or less 
independent laws. The main purpose of the study in Part II is to examine how the overarching 
objective of the Environmental Code is safeguarded in the licensing process for mineral ex-
traction, and how the process should be designed in order for it to result in well-balanced so-
lutions where all interests are given sufficient consideration. In addition to the analysis of the 
various legal issues and conflicts that may arise in connection with the exploration, exploita-
tion and processing of minerals, the study also aims to investigate what should be regarded as 
applicable law in situations where clear rules are missing.
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1 Inledning till avhandlingen

1.1 Bakgrund och syfte

1.1.1 Mineralutvinning och samhällsutveckling 
För civilisationens utveckling var upptäckten av mineral och dess användningsområden en 
mycket viktig händelse. Härmed blev människan bland annat i stånd att tillverka långt mer 
komplicerade och effektiva verktyg än hon tidigare haft möjlighet till, vilket i sin tur ledde till 
att ytterligare steg kunde tas i mänsklighetens utveckling. Att påstå att denna upptäckt var av
central betydelse för det välstånd vi idag upplever på många håll i världen saknar alltså inte 
grund.

Alltsedan bergsbrukets begynnelse har gruvverksamheten varit av stor ekonomisk och poli-
tisk betydelse i Sverige. Under en period på 1600-talet svarade Falu koppargruva för två tred-
jedelar av världens kopparproduktion.1 Dessa inkomster anses bland annat ha bidragit till att 
Sverige under 1600-talet etablerade sig som stormakt.2 I mitten av 1700-talet svarade järnet 
för cirka 70 procent av vår export.3 Förutom järn och koppar har även silver under lång tid 
varit av stor vikt för Sverige och den svenska gruvindustrin. 

Gruvindustrin har i ett historiskt perspektiv således spelat en viktig roll för såväl Sveriges 
ekonomi som för utvecklingen av vissa näringsgrenar och under perioder har inkomsterna 
från gruvindustrin också varit helt avgörande för de svenska statsfinanserna. Tillgången på 
mineral är även idag en helt avgörande faktor för den materiella välfärden i det moderna sam-
hället. Metaller och mineralvaror ingår i så gott som alla tillverkningsprocesser, från fram-
ställning av papper till telefoner. Av detta följer naturligtvis att utvinning av mineral är en 
ekonomiskt mycket betydelsefull näring.

Sverige har i dag Europas största järnmalmstillgångar och är också Europas klart största le-
verantör av järnmalm. Även när det gäller produktion av guld, koppar, bly, zink och silver är 
Sverige ett av de ledande länderna i Europa.4 Dessa naturtillgångar utgör inte bara en viktig 
del i den lokala och regionala ekonomin utan ger också betydelsefulla bidrag till såväl den 
nationella som den globala ekonomin.

Dagens svenska gruvindustri är i huvudsak belägen i Norrland och domineras av två bolag. 
Den ena aktören är statliga LKAB som bryter järnmalm i Kiruna, Gällivare och Malmberget 
och den andra är Boliden AB som främst utvinner koppar och zink i Aitik i norra Lappland 
samt i Skelleftefältet och i Garpenberg i Dalarna. Den svenska mineralindustrin omsatte år 
2011 cirka 220 miljarder och sysselsatte nästan 60 000 människor.5 LKAB, som är den enskilt 
största aktören, uppvisade ett resultat före skatt år 2011 om nästan 15 miljarder, vilket var det 

                                                           
1 SGU (2008) s. 6.
2 SOU 1986:54 s. 16.
3 SGU (2008) s. 6.
4 SGU (2008) s. 6.
5 SGU (2011) s. 5.
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högsta någonsin i kronor räknat.6 Gruvindustrin är också av avgörande betydelse för utveckl-
ingen av delar av den svenska verkstadsindustrin. Samarbetet mellan gruvindustrin och den 
del av verkstadsindustrin som sysslar med gruv- och anrikningsutrustning har varit och är 
fortfarande mycket framgångsrikt. ABB, Alimak, Atlas Copco, Nitro Nobel och Sandvik är 
bara några av de företag vilka haft stor nytta av samarbetet med gruvindustrin. 

Många av de svenska gruvorna ligger vidare i områden som knappast skulle ha varit befol-
kade, eller i vart fall mycket glest befolkade, om inte gruvetableringen funnits. Många gles-
bygder är därför helt beroende av gruvorna för sin existens. Kiruna och Gällivare är exempel 
på samhällen som byggts upp kring gruvverksamheten och där gruvföretagen visserligen är 
den helt dominerande arbetsgivaren, men där det också skett en viss diversifiering av närings-
livet. Bland annat handlar det om entreprenörer vilka indirekt får sysselsättning genom gruv-
verksamheten.

Tiden efter andra världskriget präglades av ökat utbud av malmer och metaller på världs-
marknaden, konkurrens från andra material och ökad återvinning. Priserna på malm var därför 
under en lång tid låga. I dag är läget annorlunda, även om efterfrågan dämpats något de sen-
aste åren. Marknaden, framför allt de växande ekonomierna i Asien, är enorm. Hungern efter 
malm är fortfarande stor vilket naturligtvis, under i övrigt rätt förutsättningar, kan vara pris-
drivande. Bara Kina importerade under år 2010 omkring 618 miljoner ton järnmalm.7 Som en 
jämförelse kan nämnas att det i Sverige under samma år producerades 61,5 miljoner ton 
malm, vilket för övrigt var nytt produktionsrekord.8 Hela den globala produktionen av järn-
malm uppgick under år 2010 till 1830 miljoner ton.9

Som en naturlig följd av utvecklingen på världsmarknaden ökade intresset för att söka efter 
nya malmfyndigheter kraftigt i Sverige under inledningen av 2000-talet. Under år 2010 inve-
sterades 675 miljoner kronor i sökandet efter nya fyndigheter vilket var en uppgång med 38 
procent i förhållande till året innan.10 Under första kvartalet år 2011 ökade antalet ansökning-
ar om tillstånd för att få prospektera med 40 procent. Som mest letade cirka 100 bolag samti-
digt efter malm i Sverige, en situation som aldrig tidigare upplevts. Den stora efterfrågan 
medförde också att gamla gruvor, som tidigare lagts ner på grund av bland annat för höga 
produktionskostnader, väcktes till liv men även till att nya gruvfält öppnades.11

Med denna utveckling blev också områden som tidigare inte varit föremål för gruvdrift el-
ler prospektering intressanta. Vissa av dessa områden var mer tätbefolkade och berörde i 
större utsträckning enskilda fastighetsägare, såväl praktiskt som ekonomiskt, än vad som tidi-
gare varit fallet. Därtill kommer att den prospektering som tidigare skett i det allmännas regi 
nu i huvudsak utfördes av privata företag i kommersiellt syfte, vilket förmodligen minskade 
acceptansen för åtgärderna bland många enskilda fastighetsägare. Bland annat av dessa anled-
ningar har frågan om äganderätten till mineral under det senaste decenniet åter kommit i fokus 
och bland annat resulterat i att fastighetsägarna sedan år 2005 är berättigade till så kallad mi-
neralersättning vilken utgår på basis av den från fastigheten utvunna malmen.

                                                           
6 LKAB,.http://www.lkab.com/sv/om-oss/Korta-fakta/. Hämtad 20151214.
7 SGU (2010) s. 8.
8 Bergverksstatistik 2011, http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2012-2-rapport.pdf. Hämtad 20151213. 
9 SGU (2010) s. 8.
10 SGU (2010) s. 12.
11 Gruvföretaget Northland Resources började bryta malm i Kaunisvaara utanför Pajala hösten 2012 men redan i
december 2014 upphörde verksamheten i och med att företaget försattes i konkurs.
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Frågor om rätten till mineral är förhållandevis outforskade. Vissa frågor har behandlats i en 
avhandling från 1990,12 där författarens slutsats är att rätten, som utgångspunkt, ska ses som 
en del av äganderätten till en fastighet. Härmed är dock inte frågan om vilka befogenheter 
som hänger samman med äganderätten besvarad. Avhandlingens slutsats har också blivit mot-
sagd i motivsammanhang.13 Efter avhandlingens färdigställande har vidare antagits en ny mi-
nerallag och nya regler om så kallad tredimensionell fastighetsbildning har tillkommit. En ny 
undersökning av frågan om den principiella äganderätten till mineral är således i allra högsta 
grad motiverad. Det övergripande syftet med arbetets första del är därför att undersöka vem, 
om någon, som enligt svensk rätt är att betrakta som den principiella ägaren till de bestånds-
delar av jorden som innehåller mineral.    

1.1.2 Utvinning av mineral och andra allmänna intressen
Som framgår ovan har den inhemska gruv- och mineralindustrin under en väldigt lång tid på 
olika sätt påverkat samhällsutvecklingen i Sverige. Näringen beskrivs som en samhällseko-
nomisk basnäring av stor vikt från såväl försörjnings- och sysselsättningssynpunkt som in-
dustriell synpunkt. Enligt den relativt nyligen presenterade mineralstrategin är målsättningen 
också att stärka Sveriges position som EU:s ledande gruv- och mineralnation. Ett viktigt verk-
tyg för att förverkliga politiska mål är naturligtvis en lagstiftning som främjar målsättningen. 
Gruvverksamhet och möjligheten att utvinna mineral beskrivs i olika sammanhang ofta som 
ett allmänt intresse. Uppfattningen delas av lagstiftaren som bland annat i motivuttalanden till 
och med beskriver intresset som ett ’väsentligt’14 och ’angeläget’15 allmänintresse. Genom att 
definieras som ett allmänt intresse erhåller intresset ofta en viss särställning i rättsligt hänse-
ende, i alla fall i förhållande till intressen som inte tillerkänns samma status.16 De grundläg-
gande rättsliga förutsättningarna för mineralutvinning ges i minerallagen. Lagen beskrivs i 
dess motiv som ett ”i första hand näringspolitiskt instrument för att främja utvinning av såd-
ana mineral som av statsmakterna anses som industriellt användbara och samhällsekonomiskt 
betydelsefulla” (min kursivering).17 Utifrån uppfattningen om mineralintressets prioriterade 
ställning är regleringen i minerallagen i grunden utformad för att skapa så goda förutsättning-
ar som möjligt för exploatering av mineraltillgångar.  Även om minerallagen på senare år för-
setts med bestämmelser vilka i viss men också varierande mån kan sägas tillvarata till mine-
ralintresset motstående intressen rör det sig dock fortfarande om en exploateringslagstiftning 
vars innehåll framförallt fokuserar på att förverkliga det föreliggande mineralpolitikska målet.     

Samtidigt som mineralutvinning alltså såväl uppmuntras som underlättas, inte minst genom 
minerallagen, är det en verksamhet som tar i anspråk ändliga resurser, som konkurrerar med 
andra intressen om markområden och som medför en väsentlig påverkan på miljön. Även 
dessa aspekter har med tiden börjat betraktas som allmänna och väsentliga, inte minst intres-
set av att utvecklingen ska vara hållbar. Vissa av till mineralintresset motstående intressen var 
tidigt skyddade i rättslig mening, till exempel har jordägare sedan lång tid tillbaka haft ett 
visst rättsligt skydd mot det intrång gruvverksamheten medför. Andra har först långt senare 

                                                           
12 Michanek (1990)  kap. 9.
13 Ds 2002:65 s. 88.
14 SOU 2000:89 s. 199.
15 Prop. 2004/05:40 s. 31.
16 Se till exempel 2 kap. 18 § regeringsformen.
17 Prop. 2004/05:40 s. 30.
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identifierats som självständiga intressen och därefter skyddats. Hit hör exempelvis naturskydd 
och vissa typer av bruksrätter.

En konsekvens av att antalet skyddsvärda intressen ökat är att det rättsliga ramverk som 
kringgärdar mineralutvinning har vidgats avsevärt. Det rör sig idag om ett komplext system 
som utgörs av ett flertal författningar som har helt eller delvis skilda syften. En mycket viktig 
fråga är här hur väl dessa övergripande syften kan tillvaratas inom ramen för tillståndsproces-
sen med dess parallella tillämpning av mer eller mindre från varandra fristående regleringar. 
Denna frågeställning utgör det andra huvudsakliga syftet med föreliggande avhandling. 

Frågeställningen har delvis behandlats av Liedholm-Johnson i en fastighetsvetenskaplig 
avhandling från 2010,18 där det mineralrättsliga ramverket i Sverige jämförs med motsvarande 
system i ett antal andra länder. Avhandlingen anlägger ett lantmätarperspektiv på rätten och 
undersöker olika processer i samband med markanvändning och -utveckling från ett problem-
orienterat perspektiv. Denna avhandling kompletterar Liedholm-Johnsons resultat genom att 
på djupet studera innehållet i de materiella bestämmelserna ur ett rättsvetenskapligt perspek-
tiv. I gruvrättsliga sammanhang är det också nödvändigt att nämna dels den omfattande kom-
mentar till 1938 års gruvlag19 som år 1953 presenterades av dåvarande Hovrättsrådet Hugo 
Digman och som varit en stor inspirationskälla i huvudsak för arbetets första del och dels De-
lins lagkommentar20 från 1996 till nuvarande minerallag. 

Inom ramen för arbetets övergripande syften behandlas mer specifikt följande frågeställning-
ar:

a) Hur har frågan om äganderätten till mineral uppfattats i ett historiskt perspektiv och 
hur definieras äganderätt i fastighetssammanhang?

b) Är i jorden liggande mineral att anse som en del av den fasta egendomen och medför 
således äganderätten till fastigheten en principiell befogenhet för fastighetsägaren att 
tillgodogöra sig i jorden liggande mineral?

c) Vilka är de rättsliga förutsättningarna för eftersökning, undersökning och bearbetning 
av mineral?

d) Hur förhåller sig den rättsliga regleringen av mineralutvinning till målsättningen om 
en hållbar utveckling?

e) Kan det rättsliga systemet för mineralutvinning anses ändamålsenligt med hänsyn till 
såväl ekonomiska och sociala som ekologiska dimensioner av hållbarhet?

1.2 Metod och disposition
Avhandlingen är uppdelad i två delar vilka båda behandlar rätten till mineral, men ur olika 
perspektiv. Undersökningen i del I syftar till att utreda vem, om någon som är den principiella 
ägaren till de beståndsdelar av marken som innehåller mineral. I del I används i huvudsak ett 

                                                           
18 Liedholm-Johnson (2010).
19 Digman (1953). 
20 Delin (1996).
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traditionellt rättsvetenskapligt (rättsdogmatiskt) tillvägagångsätt där de olika rättskällorna 
lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin dominerar i olika hög grad beroende på arbetets 
olika frågeställningar. Nedan följer en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i varje ka-
pitel, samt vilka metodologiska förutsättningar som de olika frågeställningarna medfört.

Del I består av fem kapitel. Efter det inledande kapitlet, där bakgrund, syfte, metod och 
disposition presenteras, beskrivs hur äganderätten till mineral uppfattats historiskt och hur 
dessa uppfattningar påverkat innehållet i olika gruv- och minerallagstiftningar genom tiderna. 
Kapitlet syftar till att öka förståelsen för den nu gällande lagstiftningens innehåll och de frå-
gor som där aktualiseras. Undersökningen är till största delen baserad på doktrin och de redo-
görelser för äldre lagstiftning som finns återgivna i senare förarbeten till minerallagstiftningar.

I tredje kapitlet diskuteras och definieras begreppet äganderätt i fastighetssammanhang ge-
nom en relativt omfattande litteraturstudie av hur äganderättsbegreppet uppfattats under 1900-
talet. Kapitlet utgör en behövligt teoretisk utgångspunkt för bland annat frågor som rör fastig-
hetsägarens befogenheter avseende fastighetens materiella beståndsdelar.

I arbetets fjärde kapitel utreds och definieras inledningsvis objektet fast egendom. Därefter 
undersöks vilka befogenheter fastighetsägaren har till fastighetens materiella beståndsdelar. 
Utgångspunkten för undersökningen har varit den allmänna fastighetsrättsliga lagstiftningen 
och minerallagstiftningen. Då de valda frågeställningarna i stor utsträckning inte kunnat bes-
varas genom studier av lagtext, har undersökningen utvidgats till att även avse förarbeten, 
rättspraxis och doktrin. I syfte att underlätta framställningen, inte minst ur pedagogiskt hänse-
ende, har frågan om äganderätten till mineral delats in i olika delar. Inledningsvis undersöks 
gränserna för fastighets utbredning, såväl vertikalt som horisontellt. Därefter undersöks 
huruvida jordens materiella beståndsdelar kan anses vara en del av den fasta egendomen och, 
om så är fallet, vilka befogenheter att tillgodogöra sig dessa beståndsdelar som tillkommer 
fastighetsägaren. Den valda modellen innebär att vissa förarbetsuttalanden återkommer i flera 
sammanhang, dock för att besvara olika helt eller delvis skilda frågeställningar. 

I det avslutande kapitlet i del I presenteras författarens syn på frågan om vem som kan an-
ses inneha den principiella rätten till mineral genom en vidare diskussion av de frågeställning-
ar som introducerats i syftet och som behandlats i arbetet.

Avhandlingens andra del handlar om hur de i tillståndsprocessen för mineralutvinning in-
gående enskilda lagstiftningarnas skilda syften kan tillgodoses inom ramen för prövningen. 
Här är det alltså fråga om att undersöka ”harmonin” i ett system av regler.21 Vad de i systemet 
ingående reglerna har gemensamt är att de aktualiseras i samband med den rättsliga prövning-
en av mineralutvinning. Systemet är öppet i bemärkelsen att det är de vid en viss tidpunkt 
gällande och tillämpliga regelverken som ingår i systemet. Systemet är alltså inte konsistent 
och i det enskilda fallet inte på förhand definierat. Vilka regelverk som i en viss situation är 
en del av systemet är alltså avhängigt av vid tidpunkten för prövningen tillämpliga lagstift-
ningar, vilket i sin tur bland annat beror på var och på vilket sätt verksamheten är tänkt att 
bedrivas. Under dessa förhållanden torde det föreligga en inte obetydlig risk för att samord-
ningen mellan de i prövningen ingående regelverken inte är fullständig. Syftet är alltså inte att 
klarlägga vad som ska anses vara gällande rätt i varje tänkbar situation. I stället är fokus på 
just samspelet mellan regelverken. Det faktum att det i mineralsammanhang görs avsteg från 
en annars etablerad rättslig systematik när det gäller prövning av miljöfarliga verksamheter 
förstärker naturligtvis intresset av att undersöka samspelet just i detta sammanhang.

                                                           
21 Se vidare Agell (1997) s. 53.
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För att uppfylla avhandlingens andra huvudsyfte krävs således dels att innehållet i gällande 
rätt fastställs för varje delmoment i processen, dels att de syften och ändamål som uppbär de 
enskilda regelverken fastställs. Eftersom kärnan i analysen är samspelet mellan de i tillstånds-
processen för mineralutvinning ingående regelverken sträcker sig syftet längre än till att fast-
ställa gällande rätt i traditionell juridisk mening.22 Metoden kan möjligen bäst beskrivas som 
problemorienterad, vilket innebär att det huvudsakligen är forskningsfrågan som bestämmer 
undersökningens tillvägagångssätt. Förhållningssättet innebär att stort fokus läggs på princi-
piella argument och ändamålsskäl.23 Agell kallar detta för konstruktiv rättsvetenskap.24

Del II har följande upplägg. Efter en kort redogörelse för mineralutvinningens rättsliga 
kontext, definieras och presenteras det rättsliga ramverk som kringgärdar mineralutvinning i 
kapitel 2. Kapitlet utgör en nödvändig utgångspunkt i förhållande till avhandlingens syfte. 
Ambitionen är här inte att åstadkomma en uttömmande presentation utan endast att kartlägga 
de mest centrala rättsliga utgångspunkterna och författningarna för användning av mark i all-
mänhet och utvinning av mineral i synnerhet.

I det tredje kapitlet utreds de rättsliga förutsättningarna för eftersökning av mineral. För er-
hållande av undersökningstillstånd måste den sökande kunna göra det antagligt att det inom 
det sökta området finns koncessionsmineral, det vill säga mineral vilka inte får utvinnas utan 
statlig myndighets tillstånd. I vissa fall innebär detta att den sökande har behov av att vistas på 
annans mark och där utföra enklare undersökningsarbeten, så kallad eftersökning. Någon rätt 
till eftersökning medges dock inte av minerallagen och i arbetet utreds därför med vilken rätt 
sådana inledande undersökningar genomförs. Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av 
hur eftersökning, eller prospektering, sker i praktiken. Beskrivningen är nödvändig för att 
kunna bedöma hur prospekteringsverksamheten förhåller sig till dess rättsliga reglering. In-
formation rörande den faktiska verksamheten har bland annat hämtats från gruv- och prospek-
teringsbolags hemsidor.

Kapitel fyra behandlar de rättsliga förutsättningarna för att undersöka mark för förekomst 
av mineral. Rätten att utföra vad som i minerallagen definieras som undersökningsarbete krä-
ver som utgångspunkt tillstånd enligt minerallagen. Minerallagen är dock enlig dess 1 kap. 7 § 
parallellt tillämplig med annan lagstiftning. Härav följer att undersökningsarbete i vissa fall 
aktualiserar tillämpning av annan lagstiftning, till exempel miljöbalken och kulturmiljölagen, 
vilket kan föranleda krav på ytterligare tillstånd eller dispenser för arbetets bedrivande. I ka-
pitlet beskrivs och analyseras de samverkande regelverkens betydelse i samband med under-
sökningsarbeten. En djupare analys av de parallellt tillämpliga regelverken sker i kapitel sex.

I kapitel fem behandlas de rättsliga förutsättningarna för bearbetning av mineral enligt mi-
nerallagen. Under vissa i minerallagen angivna förutsättningar kan bearbetningskoncession 
meddelas. Koncession är visserligen en nödvändig förutsättning för rätten att påbörja bearbet-
ning, men inte en tillräcklig. I samband med att frågan om koncession prövas avgörs med bin-
dande verkan också markanvändningsfrågan med tillämpning av miljöbalkens hushållnings-
regeler.   

Mineralutvinning är vidare en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbal-
ken. I de allra flesta fall krävs också tillstånd till den vattenverksamhet som utgör en del av 
gruvverksamheten. Även plan- och bygglagen aktualiseras i samband med mineralutvinning 
bland annat när det gäller planförutsättningar och krav på tillstånd för uppförande av för verk-

                                                           
22 Även så kallad regelorienterad ansats. Se Westberg (1992) s. 423.
23 Se t.ex. Darpö (2001).
24 Agell (1997).
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samheten nödvändiga anläggningar och byggnader. Miljöbalken och plan- och bygglagens 
roll i mineralutvinningssammanhang undersöks i kapitel sex. I kapitlet har EU-rätten av natur-
liga skäl en framträdande roll.

I det första av de två avslutande kapitlen i del II analyseras i kapitel sju gällande rätt med 
avseende på centrala spörsmål av mer övergripande karaktär relaterade till de rättsliga förut-
sättningarna för rådighet över koncessionsmineral samt specifika frågor avseende den miljöre-
laterade prövningen av mineralutvinning. I kapitel åtta analyseras om de nuvarande rättsliga 
arrangemangen rörande mineralutvinning är ändamålsenliga med hänsyn till det övergripande 
målet om en hållbar utveckling. För analysen i kapitel åtta har ett antal indikatorer på de olika 
dimensionerna av hållbar utveckling använts som utgångspunkt för att besvara dels frågan om 
hur det rättsliga ramverket för mineralutvinning förhåller sig till en hållbar utveckling, dels 
huruvida detta system kan anses ändamålsenligt. Indikatorerna bör inte ses som vare sig full-
ständiga eller uttömmande uttryck för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. 
De är snarare ett sätt att försöka spåra väsentliga uttryck för hållbar utveckling i tillståndspro-

Owen/Kemp (2013), Laurence (2011), Withmore (2006), Azapagic (2004), Azapagic/Perdan 
(2000), Shields (1998) samt på det rättsliga material om hållbar utveckling som studerats i 
författandet av denna avhandling. 
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1 Minerallagstiftningens historia från medeltid till nutid 

1.1 Inledning
Den svenska metallframställningen har mycket gamla anor. Kunskapen om hur järn framställs 
anses ha nått Norden och Sverige några århundraden före vår moderna tideräkning tog sin 
början. Ursprungligen användes vid järnframställningen dels sjö- och myrmalm, det vill säga 
malm som hämtades ur myrar och sjöar och, dels en röd järnrik jord.25 Den ursprungliga järn-
framställningen baserades således inte på bergsbruk i egentlig mening, vilket innefattar bry-
tande av järnmalmer liggande i berggrunden. I Sverige anses bergsbruket ha uppkommit först 
någon gång under forntidens slutskede och medeltidens inledning.26

Mineralernas stora ekonomiska betydelse gjorde att de redan tidigt blev föremål för lagstif-
tarens uppmärksamhet i många länder.27 En primär och grundläggande fråga för lagstiftarna 
var bland annat vem som skulle anses ha ägande- eller förfoganderätt till landets mineraltill-
gångar. Denna fråga löstes naturligtvis på olika sätt i olika länder. Ur ett historiskt perspektiv 
kan fyra olika teorier som vid olika tidpunkter varit vägledande för lagstiftaren i Sverige ur-
skiljas:

1. Förläningsteorin. Enligt förläningsteorin är staten ägare till alla inom landet befintliga 
mineraltillgångar. Staten behöver således inte vara civilrättslig ägare av marken för att 
kunna göra anspråk på mineralen, utan rätten grundas istället på statens offentligrätts-
liga överhöghet, i senare tiders rättsvetenskapliga litteratur omnämnd som statens re-
galrätt. Som innehavare av denna rätt kan staten antingen själv bearbeta fyndigheterna, 
eller förläna rätten att tillgodogöra sig mineralen (en begränsad rätt således) till en-
skilda personer, exempelvis fyndighetens upptäckare eller jordägaren.28

2. Överlåtelseteorin. Även denna teori utgår ifrån att staten är ägare till alla mineraltill-
gångar i landet, men innebär till skillnad från förläningsteorin att staten som civilrätts-
lig ägare kan överlåta mineralen till enskilda.29

3. Res nullius-teorin. Res nullius betyder ’sak utan ägare’ och enligt denna teori ägs
alltså inte mineralen av någon förrän den upptäcks. Förespråkarna för denna teori me-
nar att äganderätten till mineralerna därigenom kan erhållas genom ockupation i form 
av inmutning.30

4. Pars fundi-teorin. Pars fundi innebär att mineralen är tillbehör till jorden och därför 
ägs av jordägaren som därigenom har rätt att förfoga över mineraltillgångarna.31

                                                           
25 Med malm avses en naturlig koncentration av mineral, mineralisering, varur metall kan utvinnas med ekono-
misk vinning. Myrmalm är en utfällning av mineral i markytans grundvatten medan sjömalm fälls ut på sjöbot-
ten.
26 SOU 1986:54 s. 15.
27 Rabenius (1863) s. 2.
28 SOU 2000:89 s. 71. 
29 SOU 2000:89 s. 71.
30 SOU 2000:89 s. 71-72. 
31 SOU 2000:89 s. 72.
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Gemensamt för samtliga teorier är att de alla syftat till att balansera intresset av att utvinna 
mineral mellan tre parter: a) jordägarens intresse av att själv tillgodogöra sig värdet av det 
mineral som han/hon betraktar som sitt; b) statens intresse av inkomster i form av beskattning; 
och c) upptäckarens intresse av att tillgodogöra sig värdet av de tillgångar som han – ofta med 
stor möda och till höga kostnader – funnit och utan vars arbetsinsats tillgångarna kanske ald-
rig hittats. 

Utöver att allmänt beskriva utvecklingen på minerallagstiftningens område syftar den histo-
riska genomgången till att belysa hur de växlande uppfattningarna om äganderätten till jord 
påverkat utformningen av den svenska minerallagstiftningen genom tiderna. Denna kunskap 
bidrar i sin tur till att förklara den nu gällande lagstiftningens innehåll.

1.2 Tidig medeltid till 1500-talet
Det råder viss osäkerhet om när bergsbruket i Sverige inleddes, men det är troligt att detta 
skedde redan någon gång under 1100-talet.32 Från denna tid finns dock inga kända bestäm-
melser rörande gruvdrift. Inte heller landskapslagarna, där den äldsta anses tillkommen i mit-
ten av 1200-talet, innehåller några bestämmelser rörande bergsbruk. Sverige första rikstäck-
ande lagstiftning anses ha tillkommit i mitten på 1300-talet när kung Magnus Eriksson utfär-
dade såväl en allmän landslag som en allmän stadslag. Inte heller dessa lagar innehöll emel-
lertid några regler om gruvverksamhet.33

De i dag äldsta kända bestämmelserna som behandlar gruvdrift härrör från 1300-talet och 
utgörs av så kallade bergsordningar och privilegier som utfärdats för särskilda bergslag och 
gruvor.34 Dessa bestämmelser hade dock mer karaktär av civilrättsliga överenskommelser än 
av generell lagstiftning och avsåg endast redan existerande gruvor. Bergslag utgjordes av om-
råden där de så kallade bergsmännen hade ensamrätt (privilegium) att driva bergsbruk.35

Dessa bergsmän var också oftast ägare av den mark där bergsbruket skedde (bergsmanshem-
man).36 Med tiden organiserades bergslagen som särskilda administrativa och juridiska enhet-
er där kungen representerades av en fogde som bland annat hade att se till att bergsmännen 
fullgjorde de skyldigheter de åtagit sig vid tilldelningen av privilegiet. Den idag äldsta beva-
rade bergsordningen utfärdades den 7 november år 1340 för Västra berget i Närke.37

Att privilegier utfärdats tidigare än så framgår emellertid dels av ingressen till ett av Mag-
nus Eriksson år 1347 utfärdat privilegium där det nämns att tidigare privilegier och brev för-
kommit och dels genom att privilegiet för Västra berget utfärdades först efter det att bergs-
männen klagat över att ”de icke hade någon lag” och uttryckt en önskan om att ”få njuta
samma lag och rätt som bergsmännen på Östra berget.”38 Bergsmännens sätt att uttrycka sig 
antyder också att gruvverksamheten påbörjats utan stöd i någon författning.39 Även om det 
således inte kommer till uttryck i någon allmän gruvlagstiftning tycks de flesta författare vara 
överens om att äganderätten till mineral vid bergsbrukets födelse ansågs tillkomma jordäga-

                                                           
32 Digman (1953) s. 13.
33 Inger (1986) s. 16. Således under den tid som i historiebeskrivningar brukar betecknas som senare medeltid, år 
1319-1520.
34 Digman (1953) s. 13.  Se även Almquist (1930) s. 11.
35 Under 1600-talet började begreppet bergslag också användas som beteckning för gruvor belägna på allmän-
ningar (Almquist (1930) s. 15).
36 SOU 2000:89 s. 72.
37 SOU 2000:89 s. 72.
38 Digman (1953) s. 14 och Hammarskjöld (1891) s. 23.
39 Hammarskjöld s. 23.
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ren.40 Förutom ovan nämnda privilegium för Västra berget, där det till exempel nämns att om 
bergsmännen inte förmådde att bearbeta fyndigheten skulle jorden återgå till ”rätte ägaren”41

finns ytterligare stöd i de många bevarade urkunder från denna tid som avser försäljningar av 
gruvor mellan enskilda.42

Den första kända allmänna lagstiftning som behandlar gruvrätt kom till under 1400-talet 
och bestod dels av ett tillägg till kung Kristoffers landslag, som stadfästes år 144243 och dels 
av ett rådsbeslut daterat år 148544. Här framgick att gruvorna delades in i tre olika kategorier: 
gruvor belägna på frälsejord, gruvor på skattejord och gruvor på kronojord och allmänning-
ar.45 Malm belägen på frälsejord ansågs vara tillbehör till jorden, vilket i enlighet med pars 
fundi-teorin innebar att ägaren av frälsejorden också var ägare till gruvor och malm belägna 
på denna mark. Staten ansågs alltså inte kunna göra några anspråk på malm belägen i dessa 
områden och hade heller inte rätt att kräva av ägaren att malmbrytning kom till stånd. Markä-
garen var inte heller skyldig att betala skatt eller avgift till staten för pågående gruvbrytning 
eftersom denna kategori av markägare var befriad från sådana pålagor. Istället hade markäga-
ren en skyldighet att fullgöra så kallad rusttjänst åt kungen.46

Malm belägen på skattejord ansågs på samma sätt vara en beståndsdel av marken och där-
för tillhöra markägaren. Dessa markägare var dock inte ”frälsta” från skattskyldighet, utan var 
tvungna att betala skatt för den malmutvinning som faktiskt skedde.47 Om ägaren till skatte-
jorden inte själv valde att bearbeta malmen hade dessutom kungen möjlighet att överta fyn-
digheten mot full ersättning i form av annan jord.48

Den tredje kategorin utgjordes av gruvor belägna på kronojord och lands- och häradsall-
männingar. Dessa gruvor förklarades i tillägget till Kristoffers allmänna landslag ”höra ko-
nungen enskilt till”.49 Beträffande malmfyndigheter på kronojord är detta inte särskilt an-
märkningsvärt då det ligger i linje med resonemanget kring hur tillgångar på frälse- och 
skattejord betraktades civilrättsligt, och där alltså ägaren till marken där fyndigheten var belä-
gen också skulle betraktas som ägare till själva fyndigheten. Mer anmärkningsvärt är att utta-
landet också innefattar gruvor på allmänningar vilket alltså innebar att staten även gjorde an-
språk på malmtillgångar som ägdes av enskilda. Något övrigt allmänt anspråk på landets all-
männingar gjordes inte vid denna tid från statens sida, med undantag för den så kallade ko-
nungslotten i Östergötland och Småland. Skrivningen betraktas därför som det första uttrycket 
för statens hävdande av en regalrätt till landets mineraltillgångar, en rätt som under kom-
mande århundraden skulle göra sig allt mer gällande.50

                                                           
40 Se bland annat Westerlind (1956) s. 277 och Ljungman/Sjernquist (1968) s. 98.
41 Digman (1953) s. 14. Den kritiskt och observant lagde skulle här kunna inflika att även om jorden återgick till 
rätte ägaren detta inte med nödvändighet behövde betyda att alla i jorden liggande mineral inkluderades. Mot 
detta kan dock invändas att det juridiska språkbruket vid denna tid, såväl rent generellt som på det aktuella om-
rådet, med all sannolikhet inte präglades av den exakthet och precision som det idag har.
42 SOU 1924:16 s. 43.
43 Vilket tros kan ha tillkommit någon gång mellan åren 1442-1448 (Almquist (1930) s. 11). 
44 Rådsbeslutet togs vid ett möte i Strängnäs där riksföreståndaren Sten Sture den äldre och riksrådet deltog 
(Barthelson (1860) s. 12). Beslutet finns numera endast bevarat som avskrifter av den ursprungliga handlingen. 
En av dessa avskrifter är medtagen som en tryckt bilaga till den år 1687 utgivna Bjärköarätten.
45 Digman (1953) s. 15. Med frälsejord avsågs jord ägd av enskilda, frälset, och som till större eller mindre del 
var befriad från skatt. Med skattejord avsågs jord ägd av enskilda för vilken de var tvungna att utge skatt och 
med kronojord avsågs jord tillhörig kronan som dock kunde vara upplåten åt enskilda individer.
46 Almquist (1930) s. 11-12.
47 Denna skattskyldighet var en följd av en allmän skyldighet att betala skatt för allt nyttjande av jorden (SOU 
2000:89 s. 73).
48 Almquist (1930) s. 12.
49 Almquist (1930) s. 12.
50 Almquist (1930) s. 12.
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Varken i de under 1300-talet utfärdade bergsordningarna, i tillägget till Kristoffers landslag 
eller i rådsbeslutet från år 1485 fanns några bestämmelser som gav den som upptäckte malm 
på annans mark någon rätt till denna. Första gången en sådan rätt omnämns är i ett beslut från 
Söderköpings herredag år 1523. 51 Av beslutet framgick att den som påträffar en mineralfyn-
dighet ska få ”njuta fördel” av gruvdriften.52 Senare tiders författare av historisk litteratur är 
av den uppfattningen att beslutet endast avsåg fyndigheter på kronojord och allmänningar. 
Som stöd för denna tolkning anges de kungliga brev från Gustav Vasas tid ur vilka det fram-
går att upptäckaren av fyndigheter på kronojord och allmänningar hade rätt att bearbeta fyn-
digheten mot erläggande av skatt. Det finns heller inte något skriftligt material från samma tid 
som motsäger en sådan uppfattning.53

1.3 Regalrättens innebörd och uppkomst
Statens anspråk på landets befintliga mineraltillgångar växte sig allt starkare under 1500- och 
1600-talen. Anspråken kom under denna tid att även avse fyndigheter belägna på frälse- och 
skattejord. Att den rättsliga grunden för dessa anspråk var den så kallade regalrätten framgick 
tydligt. Bland annat använde Gustav Vasa i ett antal kungliga brev och författningar formule-
ringar som att gruvorna ”lydde till kronan” eller att de utgjorde ”kronans regalverk”.54 I ett 
ofta omnämnt brev till bergsmännen i Noraskog år 1551 skriver Gustav Vasa att ”alla malm-
berg i Sverige lyda till Sveriges krona och icke till några bergsmäns- eller bondehemman.” 
Till stöd för detta åberopade kungen bland annat ”Sveriges lag”.55

Med anledning av den dåtida statens växande anspråk på mineralfyndigheter under åbero-
pande av en regalrätt är det av (åtminstone teoretiskt) intresse att undersöka den närmare in-
nebörden av denna rätt och hur den uppstått; även om själva förekomsten av ett bergsregal i 
Sverige anses konstaterat, är frågan om dess uppkomst och innebörd fortfarande omdiskute-
rad.56

I vissa tider och från vissa håll har anförts att det i Sverige skulle ha funnits ett ursprungligt
bergsregal som byggde på ett grundregal, det vill säga en på kungens överhöghet grundad rätt 
för staten att förfoga över vissa naturtillgångar, som gav staten äganderätt eller förfoganderätt 
till all mineral. I dag är dock den allmänna uppfattningen att det inte funnits något  grundregal 
i Sverige på 1200- och 1300-talet och förmodligen inte heller något bergsregal.57 De flesta 
författare som undersökt frågan tycks mena att när gruvbrytning startade i Sverige var ägande-
rätten till jorden redan fullt utvecklad och i denna ingick också rätten till de i jorden liggande 
mineraltillgångarna. Detta skulle alltså betyda att pars fundi-teorin var rådande vid tiden för 
bergsbrukets uppkomst.58

Enighet tycks också råda kring uppfattningen att första gången en regalrätt till mineraltill-
gångar görs gällande i svensk lagstiftning är i tillägget till kung Kristoffers allmänna landslag, 
där mineralfyndigheter på lands- och häradsallmänningar förklaras ”höra konungen enskilt 

                                                           
51 En herredag var ett representativt möte som kungen kallade till under medeltiden och som senare utvecklades 
till en riksdag.
52 Almquist (1930) s. 12.
53 Almquist (1930) s. 12-13.
54 Digman (1953) s. 15.
55 Almquist (1929) s. 29.
56 Se bland annat Digman (1953) s. 26 och Sommarin (1910) s. 141.
57 Hammarsköld (1891) s. 6-7 och 19. Av delvis motsatt uppfattning är dock Sommarin (se Sommarin 1910 s. 
146-148 och 170). 
58 Almquist (1930) s. 24.
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till”.59 Ett annat dokument som har påståtts vara den rättsliga grunden för ett allmänt gruvre-
gal är det så kallade Helgeandsholmsbeslutet som år 1587 presenterades för Johan III av rid-
daren Palne Eriksson Rosenstråle till Ravnäs, men som påstods ha tillkommit redan år 1282.60

Av detta beslut, som sades vara resultatet av en herredag på Helgeandsholmen, framgick det 
att alla bergverk skulle lyda under kronan ”oavsett på vars ägor de finnas kunde.”61 Doku-
mentet möttes av misstro redan när det presenterades, men historikern Johan Messenius för-
klarade på 1630-talet att det var äkta och därefter åberopades beslutet långt in på 1800-talet 
som stöd för statens regalrättanspråk. Det var först år 1869 som dokumentet slutligen bevisa-
des vara en förfalskning.62

Av central betydelse för att kunna ta ställning till om det i Sverige funnits ett ursprungligt 
bergsregal är frågan vilken innebörd regalrätten hade.63 Enligt vissa författare rör det sig om 
en civilrättslig äganderätt och med den en följande förfoganderätt,64 medan andra menar att 
det är missvisande att tala om en äganderätt då regalrätten mer har karaktär av en statlig för-
foganderätt.65 Enligt gruvrättssakkunniga innebar regalrätten ursprungligen endast en rätt för
staten att ta ut en avgift eller ränta (skatt) från gruvor belägna på skattejord.66 Det skulle då 
röra sig om en rätt av offentligrättslig karaktär. Orsaken till missuppfattningen av regalrättens 
innebörd var enligt gruvrättssakkunniga att äganderätten, dominium plenum, i äldre tid i bland 
beskrevs som bestående av två delar. En del bestod i rätten att uppbära ränta, dominium 
directum, och en del i rätten till själva jorden, dominium utile.

Statens rätt att uppbära skatt förklarades alltså som en ränteäganderätt som medförde att 
staten i en viss mening kunde betraktas som ägare till själva gruvan. Den ursprungliga regal-
rätten var alltså endast en beskattningsrätt som inte uteslöt den enskilde jordägarens rätt till 
mineralen. Orsaken till den ibland förekommande uppfattningen att staten skulle vara ägare 
till mineral på kronojord var alltså en sammanblandning av innebörden i de två delarna av 
äganderättsbegreppet.67 Så småningom utvecklades dock denna ränteäganderätt till en rätt för 
kronan att under vissa förutsättningar förfoga över malmtillgångar och existerande gruvor.68

Hur det nu än har förhållit sig med frågan om ett svenskt ursprungligt bergsregal tycks det 
vara så att staten, eller i vissa fall kungen personligen, under 1500-talet i allt högre utsträck-
ning gjorde anspråk på mineralfyndigheter även på skatte- och frälsejord. Som ett uttryck för 
denna strävan brukar anföras Gustav Vasas ovan nämnda brev till bergsmännen i Noraskog 
där han förklarar att ”alla malmberg i Sverige lyda till Sveriges krona och icke till några 

                                                           
59 Almquist (1930) s. 12. Vissa äldre författare har hävdat att Gustav Vasas brev till bergsmännen i Noraskog år 
1551 ska ses som en lagstiftning i vilken ett allmänt gruvregal fastställs. En sådan rättslig befogenhet för kungen 
att meddela bergsordningar ansågs kunna följa av den rätt kungen gavs genom Skänninge stadga, som antogs år 
1284 vid ett herremöte i just Skänninge (Sommarin (1910) s. 151). Den allmänna uppfattningen i dag är emeller-
tid att innehållet i brevet på sin höjd ger uttryck för kungens personliga uppfattning i frågan och alltså inte utgör 
någon lagstiftningsåtgärd.
60 Beslutet rörde, förutom malmfyndigheter, också de större vattendragen, skärgårdsöarna och all ouppodlad jord 
i landet.
61 Digman (1953) s. 15. De dokument som presenterades för två medlemmar av Johan III:s kansli var inga origi-
naldokument utan troligen ur minnet nedskrivna berättelser om vad som ägt rum vid en herredag år 1282 (Åqvist 
(1951) s. 189 och 194-195).
62 Inger (1986) s. 106. Den som slutligen kunde visa att beslutet var falskt var historikern Carl Gustaf Styffe.
63 Uppfattningen om en statlig förfoganderätt till outnyttjade naturtillgångar var vid denna tid redan etablerad på 
kontinenten (Boëthius (1951) s. 37.
64 Enligt Almquist föreligger ett gruvregal om staten enligt en offentligrättslig norm gjort gällande äganderätt till 
mineral i allmänhet (Almquist (1930) kommentar s. 12 not 2).
65 Sommarin (1910) s. 142.
66 SOU 1924:16.
67 SOU 1924:16 s. 43-44.
68 SOU 1924:16 s. 43-44. För en annan uppfattning se Almquist (1929) s. 38 not 3.
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bergsmäns- eller bondehemman”.69 Digman går till och med så långt att han påstår att ”en 
fullt genomförd regalrätt till gruvor existerat under 1500- och 1600-talen” och hävdar vidare 
att ”[g]ruvregalet förutsatte en kronans äganderätt till samtliga gruvor inom riket och är såle-
des ett uttryck för förläningsteorin”.70 Andra författare är mer försiktiga och menar att statens 
anspråk till en början främst avsåg mineraltillgångar på skattejord, men kom senare att även 
att avse tillgångar på frälsejord samt att något allmänt gruvregal inte var infört under 1500-
talet. Enighet tycks dock råda om att regalrätten under 1600-talet når sin kulmen och under 
denna period omfattar mineraltillgångar på såväl skatte- som frälsejord.71

Ett uttryck för regalrättens relativt starka ställning vid denna tid kom till uttryck i 4 § 1649 
års järnbergsordning där det stadgades att ”alla gruvor av vad slags malm och metall de hälst 
äro skola räknas och hållas för kronans regale”. Den rättsliga innebörden av regalrätten varie-
rade dock beroende på om det var fråga om skatte- eller frälsejord. Ofta utövade staten inte 
själv sin förfoganderätt över mineralfyndigheterna utan överlät till enskilda att bearbeta dessa. 
Rättsutvecklingen under 1600-talet kom också att kännetecknas av inslag i lagstiftningen som 
gynnade den som upptäckte nya fyndigheter. Ett exempel på detta är de rättigheter som upp-
täckaren förärades i drottning Kristinas generalprivilegium av den 3 november år 1637. Där 
gavs den som upptäckte mineralfyndigheter på kronans marker eller allmänningar rätt att i 
första hand själv tillgodogöra sig fyndet mot erläggande av skatt till kronan och i andra hand 
rätt att bli kompenserad ekonomiskt för det fall han inte själv kunde eller ville utvinna minera-
lerna.72 I 1649 års generalprivilegium gavs upptäckaren ytterligare förmåner, bland annat 
kunde han erhålla uppskov med skatten till staten eller till och med få låna pengar av staten 
om detta var nödvändigt för att kunna inleda eller fortsätta gruvdriften.73 Detta kan sägas vara 
de första stegen i rättsutvecklingen mot ett inmutningssystem som senare fullbordades genom 
1723 års förordning.74

1.4 Minerallagstiftningen under 1700-talet: från regalrätt till lagstiftning 
grundad på pars fundi och res nullius
Bergsbruket blev med tiden en allt viktigare inkomstkälla för staten. Detta medförde ett ökat 
statligt intresse av att nya mineralfyndigheter upptäcktes och att befintliga fyndigheter bearbe-
tades. Paradoxalt nog kom detta med tiden att innebära att statens regalrättsanspråk dämpades. 
Orsaken härtill var att det för ägare av framförallt skattejord många gånger var mest förmån-
ligt att försöka dölja eventuella mineralfyndigheter på sin mark. En starkt hävdad regalrätt 
motverkade därför statens intresse av att mineraler upptäcktes och att bearbetning skedde i så 
stor omfattning som möjligt. 

Efter det karolinska enväldets fall uppstod en stark reaktion mot den tidigare uppfattningen 
om gruvregalets innehåll och verkningar. Följden av denna reaktion har ibland kallats ”bergs-
brukets friförklaring” och fick sitt rättsliga uttryck i 1723 års förordning beträffande utvinning 
av vissa mineral.75 I ingressen till den nya förordningen lanserades en ny innebörd av begrep-

                                                           
69 Digman (1953) s. 15.
70 Digman (1953) s. 26. Se även Rabenius (1863) s. 15.
71 Almquist (1930) s. 13-16. och Eberstein/Ljungman (1954) s. 184.
72 Digman (1953) s. 16.
73 SOU 1924: 16 s. 290.
74 Digman (1953) s. 16. Se även Kjellberg (1909) s. 3.
75 Eberstein/Ljungman (1954) s. 183. Se även Stiernström (1886) s. 8 och Rabenius (1863) s. 16. Förordningen 
utarbetades inom bergskollegium som var ett centralt ämbetsverk som under åren 1637 till 1649 gick under 
namnet Generalbergsamtet. Bergskollegium uppgift var att leda och kontrollera gruvnäringen och metallföräd-
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pet regal som en eftergift för den kritik som riktats mot dess tidigare innehåll och verkningar. 
Av ingressen framgår bland annat att vissa jordägare tidigare hade ”låtit sig afskräcka ifrån 
dylika underjordiska Skatters uptäckande, af then inbilningen och fruktan, at theres egendom 
och ägor, hwarest sådant kunde finnas, skulle på något sätt göras them osäkra, eller gå them 
ifrån, i anledning af the orden uti 1649 års Jernbergs-Ordnings 4 §, at alla Grufwor af hwad 
slags Malm och Metall the hälst äro, skola räknas och hållas för Cronones Regale.”76 Följden 
av detta blev således att lagstiftaren i förordningen lanserade en ny definition av regalrätten 
som innebar att staten inte längre gjorde några äganderättsanspråk gällande till gruvor belägna 
på skatte- och frälsejord.77 Allmänningsgruvorna ansågs fortfarande ägda av staten, men nu
inte grundat på någon regalrätt utan på urminnes hävd.78 Att staten vid tiden för utfärdandet 
av 1723 års förordning i praktiken inte längre drev bergsbruk för egen räkning kan ha varit en 
omständighet som gjorde det lättare för staten att ge upp sina tidigare anspråk.79

Det som återstod av regalrätten enligt den nya definitionen var statens möjlighet att låta nå-
gon annan än jordägaren bearbeta en fyndighet som jordägaren försökt ”fördölja och nertysta” 
eller inte ville ”uppbringa och bearbeta.”80 Eftersom regalrätten i och med 1723 års förord-
nings ikraftträdande kan sägas ha upphört, i alla fall i ovan beskriven mening, brukar förord-
ningen anses utgöra en milstolpe i vår gruvlagstiftnings utveckling.81

De flesta menar också att lagstiftaren genom införandet av 1723 års förordning övergav 
förläningsteorin som rättslig grund för gruvlagstiftningen. Förordningen byggde istället på en 
blandning av pars fundi-teorin och de nya tankar som lanserats i lagstiftningen under 1600-
talet vilka innebar att jordägaren gavs full frihet att själv utvinna och bearbeta mineral som 
han upptäckt på sin mark.82 Om jordägaren själv inte ville bearbeta en fyndighet eller om han 
försökte dölja densamma kunde emellertid staten genom bergskollegium upplåta rätten till en 
utomstående.83 Denna möjlighet för staten var alltså ett utflöde av den genom förordningen 
reformerade regalrätten. Vidare reglerade förordningen också situationen att en fyndighet 
upptäckts av någon annan än jordägaren. I dessa fall skulle upphittaren, oavsett om det var 
fråga om frälse-, skatte- eller kronojord, ges hittelön vilken vanligen bestod i en eller flera 
förgyllda silverbägare. Visade det sig sedan också att fyndigheten var brytvärd kunde upp-

                                                                                                                                                                                     
lingen. Bergskollegium lades ner år 1857 och dess kvarvarande arbetsuppgifter överfördes till kommerskolle-
gium.
76 Ingressen till 1723 års kongl. Maj:ts Placat och Förordning.
77 Almquist (1930) s. 16. 1723 års förordnings betydelse för tolkningen av regalrätten har varit föremål för flera 
författares uppmärksamhet. Hammarskjöld menar att i och med 1723 års förordning upphörde regalrätten i 
egentlig mening (Hammarskjöld (1891) s. 51). Rabenius ansåg å sin sida att staten genom förordningen ”förkla-
rat sin regalrätt betyda, icke någon rätt för henne att bearbeta en uppfunnen mineralanledning, utan blott att mi-
neralerna voro undandragna jordägarens uteslutande disposition och kunde upplåtas till bearbetande åt den, som i 
behörig ordning gjorde sig berättigad” (Rabenius (1863) s. 17). Carlberg gjorde dock en helt annan tolkning och 
menade att ordet regale i 1723 års förordning inte innebär något annat än att ”en Frälse- eller Skatteman erhöll 
försäkran om att ej blifva trängd ifrån sin egendom i händelse något Metall- samt Mineralstreck och nyttiga 
bergarter på hans frälse- eller skatteägor upptäcktes, äfvensom att, om han sjelv angaf något fynd och icke förteg 
eller fördolde detsamma, skulle han odrefven få nyttja, bruka och behålla detsamma.” (Carlberg (1879 s. 525).
78 Almqvist (1930) s. 16.
79 SOU 1927: 14 s. 96.
80 Eberstein/Ljungman (1954) s. 183. Se även Rabenius (1863) s. 17.
81 Eberstein/Ljungman (1954) s. 183. Se dock SOU 1927:14 s. 96 där utredarna tycks mena att det varken av 
1723 års förordning eller av andra omständigheter går finna stöd för att den allmänna uppfattningen vid denna tid 
var att jordägaren var den verkliga ägaren till mineralen. Tvärtom menar utredarna att det finns omständigheter 
som pekar på att staten även efter 1723 års förordning av sin samtid betraktades som ägare till landets mineraler.  
82 Almquist (1930) s. 17. Det var också möjligt för jordägaren att överlåta rätten att utvinna mineral till någon 
utomstående.
83 I dessa situationer hade dock jordägaren rätt till ersättning med en procent av avkastningen från gruvan.
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täckaren erhålla ”en anständig och vacker vedergällning i silver eller penningar.”84 Utöver 
detta gavs upptäckaren rätt att delta i gruvdriften till viss del.85

För rätten att bearbeta mineralfyndigheterna var upptäckaren, oavsett om det var jordägaren 
eller någon utomstående, skyldig att anmäla sitt fynd till bergskollegiet som utfärdade privile-
gium. Redan under senare delen av 1720-talet framstod denna ordning som mindre ändamåls-
enlig och därför utbildades en praxis enligt vilken anmälan i stället skulle ske till bergmäs-
taren som hade att utfärda mutsedel.86

De visade det sig snart att 1723 års förordning hade betydande brister. Varken förhållandet 
mellan jordägare och upptäckare eller förfarandet inför bergskollegium ansågs tillräckligt 
reglerat.87 Den 30 mars 1739 gavs därför bergskollegium i uppdrag att utarbeta ett betänkande 
med förslag till ny gruvförfattning.  Den definitiva brytning med förläningsteorin som skett i 
och med 1723 års förordning och den samtidigt lanserade pars fundi-teorin gav anledning att 
tro att den senare teorin skulle utöva inflytande även på kommande lagstiftning på området. 
Så blev emellertid inte fallet. Karaktäristiskt för den följande 1700-tals lagstiftningen blev 
istället att upptäckarens rätt utökades på jordägarens bekostnad. 

Första gången dessa tankegångar kom till uttryck i offentligt tryck var inför 1741 års ut-
målsförordning. Av en återgiven diskussion mellan ledamöterna i bergskollegium och av de 
förslag till lagstiftning som där presenterades framgår att de utgick i från att mineralfyndig-
heter bör betraktas som res nullius, det vill säga att mineralerna i jorden inte ägs av någon före 
upptäckt och att upptäckaren genom ockupation blir ägare till fyndet. Även om dessa tanke-
gångar möjligen kunde skönjas redan i 1741 års förordning, var det först i 1757 års motsva-
righet som de kom till konkret uttryck. I 1741 års förordnings nionde och tolfte paragraf tala-
des för första gången om gruvägare; i enlighet med res nullius-teorin skulle ju upptäckaren 
betraktas som gruvägare och därmed ägare av fyndigheten. Av detta skäl blev det också vik-
tigt att definiera begreppet gruva. Tidigare var begreppet gruva tämligen obestämt, närmast 
synonymt med malmberget eller mineralstrecket och i 1741 års förordning användes begrep-
pet dels i enlighet med denna betydelse och dels i betydelsen utmål. Skälet till införandet av 
den nya definitionen skulle alltså kunna ha varit ett behov av att tämligen noggrant kunna 
avgöra till vilket område upphittaren genom utmålsläggningen erhöll äganderätt. Än tydligare 
kom dessa tankegångar till uttryck i ett principuttalande av bergskollegium den 24 mars år 
1756, där det anförs att ”en järngruveägare, sedan utmål är honom meddelat, städse anses som 
Jordägare.”88 Även i 1757 års förordning nämns gruvägare ett flertal gånger i sådana sam-
manhang och ordalag att det tydligt framgår att lagstiftaren betraktar ägaren av utmålet som 
gruvägare.89 En konsekvens av lagstiftarens och doktrinens anammande av res nullius-teorin 
blev att gruvor under senare delen av 1700-talet kom att betraktas som egna fastigheter till 
vilka upphittaren erhöll äganderätt genom bergmästarens utfärdande av mutsedel.90

                                                           
84 SOU 1924:16 s. 46.
85 Vid fynd av guld eller salt kunde den som gjort upptäckten kräva en hälftendel, medan alla övriga fyndigheter 
berättigade till en fjärdedels deltagande. De övriga kvotdelarna, ½ respektive ¾, tillföll jordägaren (SOU 
2000:89 s. 78).
86 Almquist (1930) s. 18. Enligt tidigare gällande gruvlagstiftning ett av bergmästare utfärdat skriftligt bevis om 
att han beviljat en ansökan om inmutningsrätt. 
87 SOU 2000:89 s. 79.
88 Almquist (1930) s. 27. 
89 Almquist (1930) s. 25-27.
90 David Nehrman-Ehrenstråle antyder redan i sin år 1729 utgivna Inledning til then swenska jurisprudentiam 
civilem att han anser att äganderätt till mineraler kan förvärvas genom ockupation. Fastighetens gränser fastställ-
des först vid utmålsläggningen och lagfart ansågs inte kunna ges för den här typen av fastighet (Almquist (1930) 
s. 27).
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Bergskollegiums förslag vann riksdagens bifall och den 20 oktober år 1741 utfärdades för-
ordningen om gruvors utmål och det mera, som till befordran av bergverkens uppkomst och 
drift länder. 1741 års förordning ersatte dock inte 1723 års förordning, som alltså fortsatte 
vara gällande. Den nya förordningen medförde dock att rättsläget i vissa delar förändrades 
och att en del tidigare oreglerade frågor nu gavs en rättslig lösning.91 En av de viktigare ny-
heterna i 1741 års förordning var den inskränkning som skedde av jordägarens rätt i förhål-
lande till upptäckarens. Skälet till denna förändring var att bergskollegium ansågs sig ha fun-
nit belägg för att jordägarna under det tidigare systemet förvärvat upptäckarens andel, inte för 
att själv bearbeta den, utan för att förhindra gruvdrift på marken. Därför föreskrevs nu att 
bergmästaren i mutsedeln skulle ange en sluttid då arbetet måste vara påbörjat.92

Ett annat av fastighetsägare tidigare använt sätt för att förhindra gruvdrift på sin mark var 
att helt enkelt låta bli att svara på frågan om han ville delta i gruvarbetet tillsammans med 
upptäckaren. I den nya förordningen ålades därför bergmästaren att förelägga jordägaren en 
tidsfrist om högst tre månader inom vilken han var skyldig att uppge om han ville delta i 
gruvarbetet eller inte. Svarade jordägaren inte inom fristen förlorade han hela sin jordägaran-
del.93

En annan nyhet i 1741 års förordning var att det för första gången i bergsbrukets historia 
gavs relativt detaljerade föreskrifter om hur upptäckaren skulle gå till väga när han funnit mi-
neral som kunde vara värd att bryta.  Först skulle upptäckaren vända sig till bergmästaren som 
hade att fatta beslut om undersökningsarbete skulle få ske (så kallat skärpningstillstånd). Syf-
tet med undersökningsarbetet var att klarlägga fyndighetens sträckning och omfattning för att 
möjliggöra att ett lämpligt stort arbetsområde kunde tas i anspråk för gruvdriften. Därefter 
utfärdade bergmästaren mutsedel och anvisade mark för arbetet, så kallad utmålsläggning.94

Då inte heller 1757 års förordning ersatte 1723 års förordning, utan endast medförde änd-
ringar och kompletteringar av denna, kom det svenska bergsbruket att från och med 1757 års 
förordnings ikraftträdande regleras genom tre författningar. Genom 1757 års förordning stärk-
tes emellertid upphittarens rätt  i förhållande till jordägaren genom att upptäckaren gavs rätt 
att delta i gruvdriften med lika del som fastighetsägaren.95 Denna ordning hade redan år 1740 
föreslagits av en majoritet av bergskollegiums ledamöter men då inte vunnit bifall hos den 
lagstiftande församlingen.96 Intressant att notera är också att varken 1741 års eller 1757 års 
förordning nämnde något om att staten skulle ha behörighet att upplåta rätt för någon utom-
stående att bearbeta fyndigheten om inte jordägaren själv gjorde detta.

1.5 Inmutningssystemet ifrågasätts och koncessionssystemet introduceras 
I början av 1800-talet tog missnöjet med rådande reglering av bergsbruket sig allt tydligare 
uttryck bland jordägarna, kanske påverkade av tankegångar med rötterna i den franska revo-
lutionen. Redan under 1820-talet utarbetade en tvåmannakommitté ett betänkande med förslag 
till ny gruvstadga. Förslaget omfattade all slags malm och mineral och byggde på ett inmut-
ningsförfarande. Förslaget resulterade dock inte i något lagförslag.97 Bland samtida juridiska 

                                                           
91 Hammarskjöld (1891) s. 38-39.
92 Almquist (1930) s. 19-20.
93 Almquist (1930) s. 19-20.
94 Almquist (1930) s. 20.
95 Eberstein/Ljungman (1954) s. 185.
96 Almquist (1930) s. 20-21. 
97 SOU 2000:89 s. 80.
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författare var fortfarande de flesta anhängare av res nullius-teorin, även om det fanns de som 
var av annan uppfattning.98

Det dröjde ända till år 1848 innan ett nytt förslag till gruvstadga presenterades. Förslaget 
var utarbetat av bergskollegium efter påtryckningar från riksdagen och remitterades till 
Högsta domstolen, där förslaget i stora delar omarbetades. Det omarbetade förslaget vann 
Kungl.Maj:ts gillande och 1855 års gruvstadga utfärdades den 12 januari 1855.99 I och med 
den nya stadgans utfärdande upphörde såväl 1723 års förordning som dess kompletterande 
författningar.  

Liksom de närmast föregående författningarna anses 1855 års gruvstadga bygga på res nul-
lius-teorin. Såväl bergskollegiums resonemang i det år 1848 presenterade förslaget till ny 
gruvstadga som det materiella innehållet i 1855 års stadga talar för att så är fallet. I bergskol-
legiums förslag fastslogs att kronans regalrätt till malmfynd sedan länge upphört och att ägan-
derätten ”efter svensk lag aldrig sträckt sig till de under jordytan befintliga mineralfynden.” 
Enligt förslaget utgjorde vidare mutsedeln ”en verklig åtkomsthandling” genom vilken ägan-
derätt förvärvades.100 Av de fyra tidigare presenterade teorierna rörande äganderätten till mi-
neraler är det endast res nullius-teorin som stämmer överens med dessa uttalanden. 

Även det materiella innehållet i 1855 års stadga stödjer antagandet om att res nullius-teorin 
låg till grund för den nya lagstiftningen. Visserligen används inte begreppet utmålsägare i 
stadgan, utan endast ”gruvägare” och ”ägare av gruvan”,101 vilket skulle kunna föranleda tvi-
vel beträffande huruvida lagstiftaren verkligen åsyftat att sätta likhetstecken mellan utmålsä-
gare och gruvägare. Det relativt tydliga likställandet av begreppen i 1757 års stadga innebär 
emellertid att det är rimligt att anta att även 1855 års stadga följer denna systematik om inte 
annat framkommer. Även uttalanden i samtida doktrin tyder på att 1855 års stadga byggde på 
res nullius-teorin, det vill säga principen om äganderättsförvärv genom ockupation.102

I syfte att tillmötesgå jordägarna och deras intressen innehöll den nya stadgan en begräns-
ning av antalet inmutningsbara mineral. Tidigare hade inte bara malmer och metaller utan 
också alla andra mineral och nyttiga fossiler samt berg- och jordarter varit föremål för inmut-
ning.103 Genom stadgan avskaffades också den tidigare skyldigheten att söka undersöknings-
tillstånd hos bergmästaren och i stället skulle mutsedel genast utfärdas. Med 1855 års stadga 
försvann också kronans rätt till jordägarandel på kronojord. Denna tillföll istället inmutaren 
om det rörde sig om odisponerad kronojord och åbon, boställshavaren eller arrendatorn om 
det var fråga om jord som kronan upplåtit med ständig besittningsrätt, anslagit till boställe 
eller arrenderat ut. Då ett dylikt förfarande sedan lång tid tillbaka tillämpats i praktiken inne-
bar lagstiftningen snarare en kodifiering av ett redan existerande praktiskt förfarande än en 
reell nyhet. Genom 1855 års stadga försvann också skyldigheten att betala skatt till staten för 
pågående gruvverksamhet.104 Eftergifterna tystade dock inte kritiken från jordägarna och de-
ras företrädare som ansåg att inmutningsrätten var ett alltför långtgående ingrepp i deras 
uråldriga rättigheter och därför borde utmönstras ur lagstiftningen och ersättas med regler 
byggda på principen om mineralerna som pars fundi.105

                                                           
98 Almquist (1930) s. 30.
99 SOU 2000:89 s. 80. 
100 Almquist (1930) s. 30.
101 I 1757 års stadga används båda begreppen bitvis synonymt. Se ovan s. 14.
102 Se till exempel Barthelson (1860) s. 21.
103 Inmutningsbara var fortsättningsvis endast metaller, malmer, svavelkis, blyerts, stenkol samt varp vid öde-
lagda gruvor eller bergverk som innehöll något av nämnda ämnen.
104 SOU 2000:89 s. 80-81.
105 Eberstein/Ljungman (1954) s. 185.
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Genom 1855 års stadga, i vilken stenkol omnämndes bland de inmutningsbara mineralerna, 
tycks det som om intresset för stenkolsbrytning i Skåne med omnejd åter tog fart.

I delar av landskapet hade stenkolsbrytning förekommit i varierande omfattning sedan medelti-
den. När Skåne år 1658 blev svenskt hade emellertid brytningen till stora delar avstannat. Trots 
ansträngningar från svenska statens sida tog inte brytningen fart. Det var egentligen inte förrän 
en viss konsul Jonas Alström,106 tillsammans med bergmästaren Anton Svab och geschwor-
nern107 vid Stora Kopparberget Eric Stockenström, år 1737 erhöll privilegier för brytning av 
stenkol i Helsingborgstrakten som näringen började återhämta sig. Trots att de vid ett flertal till-
fällen erhöll ekonomiskt stöd från staten blev aldrig verksamheten tillräckligt lönsam varför de 
år 1786 skänkte de då verksamma intressenterna, stenkolsverk och brytningsrättigheter till di-
rektör Anders Brandberg, som redan samma år sålde stenkolsverket och privilegierna till dåva-
rande statssekreteraren Eric Ruuth.108 År 1796 råkade Ruuth på obestånd och därför såldes såväl
gruvor som privilegier på offentlig auktion. Köpare var en handlare från Göteborg vid namn 
Carl Bagge. Året därpå bildade Ruuth och Bagge tillsammans med ytterligare intressenter ett 
bolag, sedermera Höganäsbolaget, som skulle ägna sig åt att bryta kol vid en nyligen upptäckt 
fyndighet intill Höganäs.109

Som en följd av det nyväckta intresset för att bryta stenkol uppstod ganska snart problem i 
Skåne. Det var främst bland jordbrukarna som missnöjet med situationen växte eftersom dessa 
drabbades särskilt hårt då mycket större markarealer måste tas i anspråk vid bearbetning av 
stenkolsfyndigheter än vid bearbetning av bergmalmer.110 När antalet meddelade inmutningar 
ökade lavinartat vid denna tid ansåg många jordbrukare att situationen blev ohållbar.111

Under åberopande av den nya gruvstadgans bestämmelser började redan i slutet på 1850-talet 
inmutningar ske inom områden som omfattades av de tidigare utfärdade privilegierna. Gentemot 
Höganäsbolaget gjordes gällande att dess privilegier, eller i alla fall den ensamrätt som de tidi-
gare kunde anses medföra, upphört genom den nya stadgan. Inledningsvis tycks bolaget ha ac-
cepterat att inmutningar gjordes inom de områden där de meddelats privilegier. Ganska snart 
ökade dock antalet inmutningar i området och kom snart att anta orimliga proportioner. Mellan 
åren 1865 – 1872 utfärdade bergmästaren i Helsingborg flera tusen mutsedlar varje år. I februari 
år 1866 lämnade därför bolaget in en skriftlig ansökan om handräckning till K.B. i Malmöhus 
län där de hävdade ensamrätt, med hänvisning till 1737 och 1738 års privilegier, till de områden 
där andra intressenter bedrev verksamhet. Landshövdingeämbetet förklarade i ett utslag den 20 
augusti 1866 att den yrkade handräckningen inte kunde beviljas och hänvisade samtidigt sökan-
den att utföra sin talan vid domstol. Höganäsbolaget framställde dock aldrig några anspråk vid 
domstol.112

                                                           
106 Mera känd under namnet Jonas Alströmer vilket var det namn han fick i och med att han adlades år 1751. 
Mest känd är kanske Alströmer för att han var den förste i Sverige som började odla potatis i större omfattning. 
107 Bergsstatstjänsteman som var bergmästarens närmaste man och ställföreträdare.
108 Av de ursprungliga intressenterna hade såväl Svab som Alström avlidit när Branberg övertog verksamheten.
109 Ernberg (1948) s. 9-20.
110 Till skillnad från bergmalmer som ofta har sin utbredning vertikalt var de då kända stenkolsförekomsterna 
horisontellt utbredda.
111 1 LU 1938:24 s. 9.
112 Ernberg (1948) s. 20-23.
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Inmutningar skedde inte bara av områden där det var troligt att stenkolsfyndigheter kunde 
förekomma, utan även av områden där det med ganska stor säkerhet inte fanns några fyndig-
heter då de geologiska förutsättningarna inte var de rätta.113 En omfattande spekulation i mut-
sedlar medförde nämligen att även dessa inmutningar kunde vara värdefulla för vissa mindre 
nogräknade individer. 114

Med anledning av utvecklingen i Skåne framförde riksdagen krav på att Kungl. Maj:t borde 
överväga att upphäva eller begränsa möjligheterna att inmuta stenkolsfyndigheter samt att 
omarbeta 1855 års stadga för att förhindra missbruk av inmutningsrätten. Reaktionen lät inte 
vänta på sig. Redan elva dagar senare, den 24 maj, utfärdades en kungörelse som innehöll ett 
förbud mot att tills vidare utfärda mutsedlar för stenkolsfyndigheter.115 Den 24 augusti samma 
år tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda och föreslå nödvändiga ändringar av 1855 års 
stadga för att förhindra att inmutningsrätten missbrukades. Kommittén lämnade i april år 1874 
ett förslag till ny gruvstadga. Förslaget byggde dock fortfarande på en gruvrätt grundad på 
inmutningsrätt och stenkol fanns fortfarande upptaget bland de inmutningsbara mineralerna. 
Jordägarna skulle istället skyddas genom nya materiella bestämmelser och genom ytterligare 
begränsningar av antalet inmutningsbara mineral.116

I samband med att förslaget anmäldes inför Kungl. Maj:t den 4 januari år 1882 förklarade 
dåvarande chefen för civildepartementet att han inte kunde tänka sig att tillstyrka något för-
slag som grundade sig på inmutningsrätt. Han hade därför själv låtit upprätta ett förslag som 
inte innehöll någon rätt för upptäckaren, utan istället byggde på jordägarens rätt till minera-
len.117 Förslaget möttes dock av hård kritik, särskilt från gruvnäringen, och förelades därför 
aldrig riksdagen. Istället utarbetades inom civildepartementet ett nytt förslag till gruvstadga 
som byggde på inmutningsrätten och som i realiteten utgjorde en omarbetning av 1855 års 
gruvstadga. Förslaget antogs med smärre justeringar vid 1884 års riksdag.118

Förändringarna som genomfördes i den nya stadgan syftade alltså bland annat till att 
minska olägenheterna av inmutningssystemet. I 1884 års stadga preciserades därför de inmut-
ningsbara mineralerna ytterligare och även reglerna avseende gränsdragning för inmutnings-
område och utmål ändrades, bland annat föreskrevs att gränserna på djupet alltid skulle vara 
lodräta. 119

Almquist ansåg att lagstiftaren, medvetet eller omedvetet, även i 1884 års stadga hållit fast 
vid res nullius-teorins grundsatser. Något direkt uttryckligt stöd för detta tyckte han sig visser-
ligen inte hitta, utan det var i stället främst frånvaron av omständigheter i motiven till den nya 
stadgan, som motsade att lagstiftaren skulle valt att basera den nya stadgan på någon annan 
teoretisk grund än den tidigare som ledde honom till denna slutsats.120

År 1884 års stadga upptog inte stenkol bland de inmutningsbara mineralerna. En kommitté 
med uppdrag att upprätta ett förslag till lagstiftning gällande villkor för eftersökande och be-
arbetning av sådana fyndigheter tillsattes därför samma år som stadgan utfärdades. Kommit-
tén ansåg att inmutningssystemet var behäftat med så allvarliga brister att det inte kunde 
komma i fråga gällande stenkol. Mot detta skulle dock ställas att det inte ansågs vara en till-
fredsställande ordning att den som upptäckte och ville utvinna en stenkolsfyndighet endast 

                                                           
113 Ernberg (1948) s. 21.
114 SOU 2000:89 s. 82.
115 SOU 1924:16 s. 47.
116 SOU 1924:16. s. 47.
117 Se NJA II 1883 nr 12.
118 SOU 1924:16 s. 47-48.
119 SOU 1924: 16 s. 47-48.
120 Almquist (1930) s. 33.
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fick göra detta om en överenskommelse kunde träffas med jordägaren. Lösningen blev att 
lagstiftningen skulle bygga på ett system där tillstånd av myndighet, koncession, måste in-
hämtas före verksamheten kunde påbörjas.121 Förebilden till förslaget fanns i den franska rät-
ten. Genom detta förslag ansåg sig kommittén både ha hanterat de risker och olägenheter för 
jordägaren som det tidigare inmutningssystemet förde med sig, men också tillgodosett det 
allmännas intresse av att fyndigheter upptäcktes och bearbetades.122 Betänkandet förelades 
riksdagen och den 28 maj år 1886 utfärdades lagen angående eftersökande och bearbetande av 
stenkolsfyndigheter.123

1.6 Staten flyttar fram sina positioner

1.6.1 Inledning
Knappt hade 1884 års stadga trätt i kraft förrän förslag på förändringar av dess innehåll gjor-
des gällande. Det som främst föranledde kritiken var att staten alltsedan ikraftträdandet av 
1855 års stadga helt saknat rätt till jordägarandel i fyndigheter på kronojord samtidigt som 
stora upptäckter av mineralförekomster på kronojord, främst i Norrbottens län, gjorts. Vid 
1889 års riksdag väcktes därför en motion som föranledde riksdagen att i en riksdagsskrivelse 
hemställa om att Kungl. Maj:t skulle överväga om inte staten som jordägare, i likhet med 
andra jordägare, borde ges rätt att tillsammans med inmutaren delta i gruvverksamheten och 
även uppbära eventuell vinst.124 Av skrivelsen framgick att riksdagen genom lagändringen 
avsåg ge staten bättre kontroll över gruvnäringen, för att bland annat ”kommande generationer 
utan onödiga uppoffringar deraf få nytta.”125 Ett annat inte lika tydligt uttalat skäl var natur-
ligtvis också möjligheten till stora framtida inkomster för staten.126

1.6.2 Återinförandet av en statlig jordägarandel
År 1889 gav Kungl. Maj:t kammarkollegium och kommerskollegium i uppdrag att yttra sig 
över innehållet i riksdagsskrivelsen. I avvaktan på dessas utlåtanden utfärdade Kungl. Maj:t 
den 19 augusti år 1889 en kungörelse innehållande bestämmelser som tills vidare skulle 
skydda kronans rätt. Av kungörelsen framgick dels att ingen utmålsläggning skulle få äga rum 
på odisponerad kronojord och dels att ett förbehåll skulle tas med i de mutsedlar som utfärda-
des efter kungörandet, av vilket det skulle framgå att inmutaren var bunden av den rätt kronan 
eventuellt skulle ges genom kommande lagstiftning.127

Kungörelsen, som var tänkt att gälla endast under en kortare tid, var i kraft ända till år 
1899. Under 1890-talet presenterades visserligen flera förslag till förändringar, men inget av 
dem ledde till ny lagstiftning. År 1898 gavs kommerskollegium i uppdrag att utarbeta ett för-
slag till förändring av dåvarande gruvstadga. Enligt direktiven skulle förslaget dels vara grun-
dat på en jordägarandel för staten och dels på ett system där inmutaren genom att betala en i 

                                                           
121 Skillnaden mellan ett inmutningssystem och ett koncessionssystem är att ett koncessionssystem bygger på ett 
beslut av en statlig myndighet som har fri prövningsrätt i fråga om val av sökande, medan inmutningssystemet 
innebär att upptäckaren erhåller en ovillkorlig rätt till den upptäckta fyndigheten (prop. 1938:40 s. 102).
122 Ernberg (1948) s. 25-26.
123 SOU 1924:16 s. 48.
124 Motion 1889:49.
125 Rskr 1889:78.
126 SOU 1924:16 s. 48 och 291.
127 1889 års kungörelse nr. 35 rörande inmutning å kronojord. Se även SOU 1924:16 s. 48 och 291-292.
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lag fastställd avgift till staten, så kallad avgäld, erhöll rätt att tillgodogöra sig hela fyndighet-
en. Kommerskollegiums förslag innebar att inmutaren genom att till staten betala en av riks-
dagen bestämd procentsats av gruvdriftens nettoavkastning, dock högst 25 procent, under 30 
år erhöll nyttjanderätt till statens jordägarandel.128 Högsta Domstolen avstyrkte dock förslaget 
då de ansåg att det föreslagna sättet för avgäldens beräkning medförde stora praktiska svårig-
heter. Ärendet anmäldes i statsrådet där chefen för justitiedepartementet, statsrådet An-
nerstedt, instämde i kritiken. Han föreslog i stället att avgälden skulle utgå med en viss andel 
av den brutna malmens värde. 

En proposition byggd på Annerstedts förslag förelades 1899 års riksdag.129 Det samman-
satta stats- och lagutskottet tyckte dock att den föreslagna regleringen inte var tillräckligt eko-
nomiskt fördelaktigt för staten och föreslog istället en kombination av ett arrende- och 
avgäldssystem som innebar att staten i första hand skulle arrendera ut sin andel genom ett 
auktionsförfarande. Om det sen visade sig att ingen ville arrendera skulle i stället inmutaren 
erbjudas att mot en avgäld motsvarande 1/75 av den brutna malmens värde nyttja statens an-
del.130 I oktober år 1899 antog riksdagen utskottets revideringsförslag och den 20 oktober 
samma år utfärdades den reviderade gruvstadgan.131 Samma dag utfärdades också en kungö-
relse angående ”begagnande af kronans jordegareandel i grufva”, vilken innehöll detaljerade 
föreskrifter om hur staten skulle utbjuda sin jordägarandel på arrende.132 De nya reglerna in-
nebar att staten återfick sin jordägarandel på odisponerad kronojord och att om staten inte 
lyckades arrendera ut sin andel skulle den under en begränsad tid tillfalla inmutaren mot en i 
lagen fastställd avgäld.133 Genom de nya författningarna upphörde 1899 års kungörelse att 
gälla.134

1.6.3 Begränsad rätt till inmutning av järnmalmsfyndigheter i Norrbottens län 
Redan under lagstiftningsarbetet med revideringen av 1884 års gruvstadga hade förslag förts 
fram som innebar att inmutningsrätten på kronojord skulle ersättas med ett koncessionssy-
stem. Förespråkarna för denna förändring ville utöka statens inflytande över hur fyndigheter 
på kronojord utnyttjades. När det kort efter återinförandet av statens jordägarandel visade sig 
att inmutningssystemet gav upphov till vissa problem blev frågan om inmutningsrättens vara 
eller inte vara åter aktuell. Det var främst upplevda missförhållanden i Norrbotten, vilka sä-
kerligen hängde samman med de nyligen gjorda stora upptäckterna av mineraler på kronojord
i länet, som aktualiserat frågan. Kommerskollegium gavs därför i februari 1902 i uppdrag av 
Kungl. Maj:t att inhämta utlåtanden från konungens befallningshavare, landshövding Berg-
ström, i Norrbottens län och bergmästaren i norra distriktet. Därefter skulle kommerskolle-
gium redovisa sin syn på inmutningsrätten och dess framtid. I sitt yttrande tillstyrkte Berg-
ström ett avskaffande av inmutningsrätten avseende järnmalm på såväl enskild- som krono-
jord i Norrbottens län. Som skäl för sitt ställningstagande anförde han bland annat att eftersom 
de norrbottniska järnmalmstillgångarna inte lämpade sig för den inhemska järnhanteringen, 
utan var avsedda för export, förelåg vare sig något regionalt eller nationellt intresse av upp-

                                                           
128 SOU 2000:89 s. 86-87.
129 Prop. 1899:50 Förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16 maj 1884.
130 Sammansatta stats- och lagutskottet 10. Se även SOU 1924:16 s. 302-303.
131 Lag 1899:76 om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16 maj 1884. Rskr 1899:151.
132 1899 års kungörelse nr. 76 om begagnande af kronans jordegareandel i grufva. 
133 Denna rätt för inmutaren byggde naturligtvis på att staten avstod från sin rätt att delta i tillgodogörandet av 
fyndigheten.
134 SOU 1924:16 s. 301-302.
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täckt och brytning av dessa malmer. Ytterligare skäl för inmutningsrättens avskaffande var, 
menade Bergström, det missbruk av inmutningsrätten som hade iakttagits. Bland annat var det 
inte ovanligt att samma person, i stället för att påbörja undersökningsarbete, år efter år mutade 
in samma område. Bergström tillade också att eftersom det uppstått en osund spekulation och 
handel med mutsedlar hände det ofta ”att betydelsefulla fyndigheter till skada för svenska 
intressen komme i utländska händer”.135

Kommerskollegium delade inte Bergströms uppfattning och föreslog att systemet med in-
mutning skulle behållas. De omständigheter som Bergström talat om som specifika för Norr-
botten, menade kommerskollegium var vanligt förekommande i hela landet och hade varit så 
under lång tid. Kommerskollegium ansåg att alla dessa missförhållanden kunde undvikas med 
nya administrativa rutiner och förändrad lagstiftning.136

Innan Kungl. Maj:t hunnit presentera något förslag i frågan motionerade två riksdagsmän 
om inmutningsförbud i Norrbottens län. Männen hade uppenbarligen tagit intryck av Berg-
ströms synpunkter och föreslog att riksdagen skulle anta en lag innehållande ett inmutnings-
förbud för alla utom staten gällande odisponerad kronojord i Norrbottens län.137

Det sammansatta stats- och lagutskottet tillstyrkte motionärernas förslag och därefter antog 
riksdagen en lag om förbud mot inmutning å kronojord i Norrbottens län. Lagen, som endast 
var temporär i avvaktan på definitiv lagstiftning, utfärdades den 6 juni 1902. Även om det inte 
kom till uttryck i utskottets skrivelse till riksdagen framgår det av de debattinlägg som gjordes 
i anslutning till frågans behandling att även andra synpunkter torde ha påverkat den slutliga 
utformningen av lagen. Vissa riksdagsmän tycktes hysa rädsla för att en alltför snabb exploa-
tering skulle kunna medföra såväl inhemsk brist på malm i framtiden som sjunkande malm-
priser som en följd av ett ökat utbud. En sådan prissänkning skulle enligt debattören främst 
gynna utländska aktörer. Ur andra inlägg kan skönjas tankegångar om att staten själv borde 
tillgodogöra sig de stora ekonomiska tillgångar som kronojorden i Norrbotten representerade i 
stället för att överlämna dessa åt enskilda.138

1.6.4 Ytterligare inskränkningar av inmutningsrätten 
Trots att avsikten med 1902 års generella inmutningsförbud på kronojord i Norrbotten var att 
det skulle upphöra efter ett år kom förbudet att gälla ända till år 1918 då lag innefattande sär-
skilda bestämmelser angående rätten till inmutning inom vissa län tillkom. Lagen, som likt sin 
föregångare var provisorisk, upphävde det generella inmutningsförbudet förutom avseende 
järnmalm. I övrigt blev gruvstadgans inmutningsbara mineral återigen fria för inmutning med 
vissa inskränkningar. Orsaken till att det generella inmutningsförbudet upphävdes var den 
under krigsåren rådande bristen på vissa metaller. 1918 års lag prolongerades årligen fram till 
år 1926 då den ersattes av lag om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län. Genom 
lagen återinfördes det generella inmutningsförbudet för andra än staten på odisponerad krono-
jord i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län och den kom att gälla till år 1940 då den 
upphävdes genom den nya gruvlagens ikraftträdande.

Parallellt med de årliga förlängningarna av det provisoriska inmutningsförbudet arbetades 
det under 1900-talets två första decennier intensivt med att åstadkomma en permanent regle-
ring avseende mineraltillgångar på kronojord i allmänhet. Ingen av de utredningar som gjor-

                                                           
135 SOU 1924:16 s. 302-303.
136 SOU 1924:16 s. 303-304.
137 SOU 1924:16 s. 304.
138 SOU 1924:16 s. 304.
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des under denna tid gav dock upphov till någon ny lagstiftning i frågan. År 1907 utsträcktes 
dock det år 1902 utfärdade tillfälliga inmutningsförbudet till att avse såväl Västerbottens som 
Jämtlands län.139 Ytterligare steg i riktning mot ett generellt inmutningsförbud på odisponerad 
kronojord togs genom 1910 års lag om ändrad lydelse af 3 och 10 §§ grufvestadgan140 och 
den senare samma år utfärdade kompletterande kungliga kungörelsen angående utläggande af 
vissa statsgrufvefält141. Genom dessa författningar inrättades för första gången så kallade 
statsgruvefält inom vilka inmutning hindrades i Sverige.142 Initialt inrättades åtta statsgruve-
fält, samtliga belägna i Norrbotten, men med tiden ökade såväl antalet fält som spridningen av 
dessa över landet.143

1.7 Vägen fram till 1938 års gruvlag
Efter att först avvisat ännu ett i raden av betänkanden till ny gruvlagstiftning tillsatte dåva-
rande chefen för justitiedepartementet, statsrådet Löfgren, år 1919 en ny utredning med upp-
drag att utarbeta ett nytt förslag till gruvlagstiftning.144 De sakkunniga skulle utreda huruvida 
lagstiftningen borde bygga på ett rent koncessionssystem eller på ett blandat koncessions- och 
inmutningssystem.145

1.7.1 Förslag från 1920 års gruvlagstiftningssakkunniga
Den 21 juni 1923 presenterade de sakkunniga i 1920 års utredning sitt förslag till utgångs-
punkter för gruvlagstiftningen. De gruvlagssakkunniga inledde med att slå fast att de var av 
uppfattningen att de i marken liggande mineralerna ägs av fastighetsägaren, pars fundi. Som 
stöd för detta ställningstagande konstaterades att de äganderättsanspråk till mineral på enskild 
mark som staten tidigare hävdat under åberopande av en regalrätt måste anses övergivna. Mi-
neral på enskild mark ägdes således antingen av jordägaren, eller så var de herrelösa, res nul-
lius och kunde göras till föremål för ockupation. De sakkunniga ansåg vidare det vara klarlagt 
att det enligt svensk rättsuppfattning är jordägaren som äger allt som hör till jorden om inte 
denna rätt blivit inskränkt genom lagstiftning. Utifrån dessa premisser är det svårt att komma 
till någon annan slutsats, vilket inte heller de sakkunniga gjorde, än att det är markägaren som 
måste anses vara principiell ägare till de i jorden liggande mineralerna. Till ytterligare stöd för 
denna uppfattning anfördes markägarens vedertagna rätt att utan föregående inmutning tillgo-
dogöra sig inmutningsbara mineral i sin jord, i vart fall så länge inte någon annan genom in-
mutning förvärvat bättre rätt till dessa. Slutsatsen underbyggdes även av att markägaren i de 
fall tidigare inmutningsbara mineral upphört att kunna inmutas ansetts berättigad att oin-

                                                           
139 SFS 1907:15 lag om inskränkning i inmutningsrätten.
140 SFS 1910:89.
141 SFS 1910:137.
142 Skälet till inrättandet av statsgruvefälten var förmodligen att kronan vid denna tid förvärvat ett flertal gruvor i 
Norrland belägna på kronojord och också intresserade av att köpa fler. Under dessa förutsättningar ansågs det 
inte, som det uttrycktes, ligga i statens intresse att enskilda genom inmutning gavs möjlighet att påbörja gruvdrift 
strax intill den av staten bedrivna. Staten borde därför ges möjlighet att freda vissa områden från intrång och 
detta skulle ske genom att området förklarades utgöra statsgruvefält. Se Almquist (1930) s. 52 samt Prop. 
1910:53 s. 6.   
143 SOU 1969:10 s. 43.
144 Gruvlagstiftningskommitténs betänkande finns inte publicerat i SOU-serien, men finns delvis återgivet i Blad 
för bergshanteringens vänner, Bd 16, s. 243-290.
145 SOU 1924:16 s. 51-52.
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skränkt förfoga över dessa.146 De sakkunniga tillade dock att även om markägaren i princip 
hade äganderätt till mineral i jorden utgjorde detta inget hinder för lagstiftaren att inskränka 
denna rätt genom att låta utomstående genom inmutning förvärva förfoganderätt till dessa.147

Som stöd för denna ståndpunkt angavs att fastighetsägare sedan lång tid tillbaka fått vidkän-
nas inskränkningar i sin rätt till förmån för det allmänna, samt att det alltid varit ett allmänt 
intresse att nya mineralfyndigheter upptäcks och bearbetas.148

Därefter övergick de sakkunniga till att diskutera om en ny gruvlagstiftning borde bygga på 
inmutnings- eller koncessionssystemet och konstaterade inledningsvis att det inte var av bety-
delse för valet av system om mineralerna ansågs tillhöra fastighetsägaren eller staten. Statligt 
ägda mineral kunde antingen brytas i egen regi eller överlåtas till annan. Om valet föll på att 
överlåta på någon annan att bryta malmen ansågs det naturligast att detta skedde genom utar-
rendering eller koncession, även om det teoretiskt sett inte förelåg något hinder mot att staten 
överlät denna rätt till enskild genom inmutning. Inte heller om marken ansågs ägas av enskild 
var valet av system avgörande eftersom staten i kraft av sin höghetsrätt kunde styra lagstift-
ningen i önskvärd riktning.149

Efter en grundläggande genomgång av argument för och emot de båda systemen valde ut-
redningens majoritet att föreslå lagstiftaren att behålla inmutningssystemet. Bland annat me-
nade majoriteten att inmutningssystemet var det system som medförde den största drivkraften 
för att nya fyndigheter skulle upptäckas och undersökas. Historien ansågs också visa att in-
mutningssystemet varit av avgörande betydelse för den utveckling som skett av bergsbruket 
och att det var av största vikt att nya fyndigheter efterforskades. Utredningen menade därför 
att det vore oklokt att äventyra denna positiva utveckling genom att införa ett helt nytt och 
oprövat system.150

De sakkunniga redogjorde därefter för hur de ansåg att det allmännas intressen skulle 
kunna tillgodoses inom ramen för ett inmutningssystem; det var ju trots allt de allt starkare 
rösterna för ett ökat statligt inflytande över bergsbruket som var skälet till uppdraget. För de 
sakkunniga torde det därför varit särskilt angeläget att i utredningen inte stanna vid att fram-
hålla koncessionssystemets brister, utan även beskriva hur statens intressen kunde tillgodoses 
inom ramen för det befintliga systemet. Även i denna del gjordes en gedigen utredning där det 
konstaterades att lagstiftningen borde innehålla bestämmelser om bland annat bevarande av 
malm för inhemsk förädling, anvisande av malm till inhemska förbrukare, arbetarnas bostads-
förhållanden och rätt för staten att under vissa förutsättningar ta över en gruva.151

                                                           
146 Så skedde t.ex. genom ikraftträdandet av 1855 års gruvstadga där de inmutningsbara mineralerna inskränktes 
till att bara avse alla metaller och malmer, svavelkis, blyerts, stenkol, samt varp vid ödelagda gruvor och berg-
verk innehållande de tidigare uppräknade mineralerna. Tidigare hade inte bara metaller och malmer kunnat mu-
tas in utan även fossiler och berg- och jordarter.
147 Redan 1891 hävdade Hammarskjöld att jordägarandelen inte längre skulle ses som sprungen ur jordäganderät-
ten, utan numera ses som en delaktighet i inmutningen och alltså också härledd ur denna (Hammarskjöld (1891) 
s. 133-135).   
148 Ang. detta stycke se SOU 1924:16 s. 56-57.
149 SOU 1924:16 s. 57.
150 SOU 1924:16 s. 58-62.
151 SOU 1924:16 s. 62-71. Som ovan antytts var de sakkunniga inte eniga. De två riksdagsmännen Bernhard 
Eriksson och C.I. Asplund reserverade sig mot förslaget i väsentliga delar. Asplund som förutom att vara riks-
dagsledamot var bergmästare i det norra distriktet, skrev i sitt yttrande att han inte ansåg att utredningen uppfyllt 
de givna direktiven då förslaget inte grundades på ett koncessionssystem (SOU 1924:16 s. 203). De båda ansåg
att förslaget inte i tillräcklig grad tillgodosåg statens behov av inflytande över hur landets mineraltillgångar ut-
nyttjades (SOU 1969:10 s. 45).
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1.7.2 Socialiseringsnämndens betänkande 
De myndigheter och sammanslutningar som bereddes tillfälle att yttra sig över 1924 års be-
tänkande var överlag positiva till förslaget och ansåg att förslaget i princip borde läggas till 
grund för en ny gruvlag. Gällande den principiella frågan om val av system var det ingen av 
remissinstanserna som föredrog ett koncessionssystem framför ett inmutningssystem. Anting-
en tillstyrktes valet av inmutningssystemet eller så lämnades frågan obesvarad.152 Efter att 
1924 års betänkande remissbehandlats gav regeringen på våren 1925 socialiseringsnämnden i 
uppdrag att yttra sig över såväl allmänna principer för en ny gruvlagstiftning som de gruvlag-
stiftningssakkunnigas förslag. Yttrandet presenterades i augusti år 1927.153

Nämnden ansåg visserligen att lagstiftningen skulle bygga på ett inmutningssystem, men 
också att statens möjligheter till inflytande över malmhushållningen borde stärkas. Den del av 
förslaget som kanske rönte störst uppmärksamhet var den att staten, i kraft av sin höghetsrätt, 
uttryckligen skulle förklaras som ägare till landets alla ej brukade eller ännu ej upptäckta mi-
neraltillgångar.154 Nämndens minoritet ansåg dock att det varken var behövligt eller önskvärt 
att staten förklarades som ägare till dessa mineraltillgångar.155 Enligt minoriteten var det inte 
heller så, som majoriteten påstod, att rättshistoriska argument kunde anföras för staten som 
ägare. Skrivningarna ger intryck av att majoriteten och minoriteten egentligen diskuterar olika 
frågor. Majoriteten tycks inte stödja sitt ställningstagande på regalrätten utan på den på områ-
det historiskt erkända höghetsrätten,156 medan minoriteten underkänner argumentet att statens 
äganderätt skulle vara grundad på en regalrätt.157

Enligt majoritetens förslag skulle staten och inmutaren erhålla varsin hälftendel i gruvföre-
taget. Inmutarens rätt skulle ges karaktären av en tidsbegränsad nyttjanderätt med en löptid 
om minst 30 år. Om inte staten vid utmålsläggningen anmält intresse för att delta i gruvföre-
taget skulle inmutaren erhålla rätten att nyttja hela fyndigheten under upplåtelsetiden. Härmed 
skulle ägaren av fastigheten inte längre anses berättigad till andel i fyndigheten, han skulle 
dock kompenseras ekonomiskt för intrånget och skadan.158 Vad gällde de redan bestående 
gruvrättigheterna ansåg nämnden att dessa inte skulle förändras genom en ny lagstiftning. Om 
staten även ville erhålla äganderätten till dessa tillgångar skulle de vara hänvisade till att ”ge-
nom köp eller annat avtal i vanlig ordning eller enligt allmän, utvidgad expropriationslag
övertaga äganderätten och nyttjanderätten till dem.”159

1.7.3 1936 års lagrådsremiss
Då socialiseringsnämndens betänkande remissbehandlades fick det ett blandat mottagande. 
Främst var det förslaget om att staten skulle förklaras som ägare av oupptäckta mineralfyn-
digheter som framkallade aktivitet hos remissinstanserna, men även förslaget om jordägaran-
delens avskaffande rörde upp en del känslor. Efter att remissinstansernas utlåtanden inkommit 
var frågan om ny gruvlagstiftning, som det uttrycktes, ”föremål för fortsatt beredning inom 

                                                           
152 Prop. 1938:40 s. 62-63.
153 SOU 1927:14. Se även Digman (1953) s. 23.
154 SOU 1927:14 s. 12. Nämnden konstaterade, efter en historisk genomgång av frågan om äganderätten till mi-
neralen, att varken lagstiftningen eller rättsvetenskapen kunde ge något entydigt och säkert svar på vilken prin-
cip, beträffande äganderätten, som låg till grund för 1884 års gruvstadga. Enligt nämnden borde nu denna oviss-
het en gång för alla undanröjas genom ett tydligt ställningstagande i lagstiftningen (SOU 1927:14 s. 101).
155 SOU 1927:14 s. 155.
156 Se SOU 1927:14 s. 103.
157 SOU 1927:14 s. 153.
158 SOU 1927:14 s. 123.
159 SOU 1927:14 s. 12.
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justitiedepartementet” fram till år 1932 då socialdemokraterna återtog regeringsmakten.160

Först sommaren år 1936 fick lagrådet ta del av ett nytt förslag till gruvlag vilket således utar-
betats med bland annat socialiseringsnämndens förslag som grund.161

I lagrådsremissen började departementschefen, statsrådet Schlyter, med att konstatera att 
det av flera olika anledningar fanns behov av ett ökat statligt inflytande över gruvnäringen 
och att ett rationellt utnyttjande av landets mineralfyndigheter knappast kunde nås om inte 
dessa ställdes under statlig ledning och kontroll. Han gick därefter in på frågan vilket av in-
mutnings- och koncessionssystemet som bäst klarade av att balansera de i bland mot varandra 
stående intressena att dels tillgodose det allmännas intressen och dels uppmuntra enskildas 
malmletning. Departementschefen fann vid denna avvägning att någon övergång till ett kon-
cessionssystem inte borde ske.162

Då departementschefen valde att föreslå ett bibehållande av inmutningssystemet blev nästa 
fråga att utreda hur det allmännas intressen kunde tillvaratas inom ramen för ett sådant sy-
stem. I detta sammanhang anförde departementschefen att tankegången i socialiseringsnämn-
dens förslag ”synes värd allt beaktande”.163 Schlyter ansåg dock, i motsats till socialiserings-
nämndens majoritet, det inte lämpligt att staten i lagstiftningen uttryckligen skulle förklaras 
som ägare till mineralerna. En sådan ordning skulle bland annat vara rättstekniskt svår att för-
ena med den inom fastighetsrätten på den tiden rådande begreppsbildningen. I stället före-
språkade han en lösning där den dåvarande jordägarandelen skulle slopas och ersättas med en 
kronoandel. Därmed skulle den rätt att delta i gruvprojektet, som tidigare tillfallit markägaren, 
i stället tillfalla staten.164

Denna lösning skulle enligt vissa remissinstanser och socialiseringsnämndes minoritet in-
nebära ett obehörigt ingrepp i den enskildes äganderätt. Departementschefen menade dock att 
denna kritik hade sin grund i en felaktig föreställning om äganderätten som en evig och oför-
änderlig institution som stod över statens lagstiftande makt. Tvärtom menade Schlyter att 
äganderättens närmare innehåll är en del av den rättsordning över vars innehåll lagstiftaren 
har ett avgörande inflytande. Rättsordningens innehåll kommer därför att, vid varje särskild 
tidpunkt, anpassas efter samhällsutvecklingen. Detta betydde enligt departementschefen att 
lagstiftaren vid en översyn av gruvlagstiftningen hade möjlighet att utforma denna efter de 
principer som de önskade och var alltså fria i den meningen att de inte var bundna av jordäga-
rens rättsliga ställning enligt den nuvarande lagstiftningen. Schlyter ansåg dock att såväl gäl-
lande regleringar som historiska traditioner borde beaktas vid en sådan översyn.165

Som en följd av sitt resonemang övergick justitieministern därefter till att diskutera frågan 
om det var staten eller markägaren som principiellt borde betraktas som ägare till mineralerna. 
Han betonade dock att vilket svaret än var på denna fråga, hade det inte någon avgörande be-
tydelse för utformningen av en ny gruvlagstiftning. Schlyter ansåg visserligen att mineralerna 
utgjorde beståndsdelar av fastigheten till vilken markägaren hade äganderätt, men att detta 
inte behövde betyda att markägaren hade befogenhet att tillgodogöra sig mineralen. Vilka 
befogenheter äganderätten ger fastighetsägaren är alltså en fråga som är separerad från frågan 
om definitionen av begreppet fastighet. Justitieministern fortsatte sedan med att konstatera att 
den ursprungliga förfoganderätten till mineralerna tillkommit staten genom den så kallade 
                                                           
160 Prop. 1938:40 s. 33.
161 Prop. 1938:40 s. 33 och 212. I sammanhanget kan noteras att den angivelse som görs i SOU 2000:89 på sidan 
100 rörande det år lagrådet fick ta del av lagrådsremissen således är felaktig.
162 Prop. 1938:40 s. 99-103.
163 Prop. 1938:40 s. 106.
164 Prop. 1938:40 s. 106.
165 Prop. 1938:40 s. 111-112.
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regalrätten, men genom senare lagstiftning tillerkänts bland annat markägaren genom reglerna 
om jordägarandel. Eftersom befogenheten att tillgodogöra sig de i marken liggande minera-
lerna ursprungligen tillkommit staten kunde den senare, genom lagstiftning givna befogenhet-
en för markägaren att tillgodogöra sig mineralen, inte ses som en del av själva jordäganderät-
ten. Det var i stället fråga om en särskilt tilldelad förmån för markägaren. Han kunde heller 
inte se några andra principiella hinder för att staten återtog sin gamla rätt genom införande av 
en kronoandel, då det numera fanns skäl som vägde tyngre för en sådan lösning än för en lös-
ning med jordägarandel.166 Inte heller den omständigheten att regeln om jordägarandel varit 
gällande under jämförelsevis lång tid ändrade justitieministers inställning i frågan. Departe-
mentschefen anförde att ”[o]m de sakliga grunder som en gång i tiden föranlett uppställandet 
av nämnda rättsregel numera upphört eller väsentligen avtagit i betydelse samt nya skäl till-
kommit vilka tala för regelns upphävande, kunna hänsyn till traditionen uppenbarligen icke få 
hindra genomförandet av en reform.”167

Trots att departementschefen således föreslog ett avskaffande av jordägarandelen anslöt 
han sig inte till de gruvlagssakkunnigas förslag om en årlig avgäld till jordägaren. Som förkla-
ring till sitt ställningstagande hänvisar Schlyter till ”vad som förut anförts”.168 Med detta ut-
tryckssätt avsåg han förmodligen de argument som presenterats i den lagrådsremiss för vilken 
han själv stod som ytterst ansvarig och vars innehåll i korthet behandlats ovan. Med beak-
tande av de slutsatser som drogs i lagrådsremissen var det inte heller förvånande att jordägar-
andelen föreslogs avskaffas och att jordägaren endast ansågs berättigad till ersättning för mar-
kavståenden som behövt göras och för skador och intrång orsakade av gruvdriften.169

1.7.4 Lagrådets yttrande
Lagrådet diskuterade inledningsvis frågan om inmutningssystemet borde behållas eller av-
skaffas i en ny gruvlagstiftning. Majoriteten konstaterade att inmutningssystemet som sådant 
endast var betingat av ett allmänt ekonomiskt intresse och att dess framtid uteslutande avgjor-
des av om det även fortsättningsvis kunde anses som det lämpligaste systemet för bergsbru-
kets fortsatta utveckling. Med detta torde lagrådet velat framhålla att ett systemskifte i alla fall 
inte hindrades av några omständigheter av rättslig natur, utan helt dikterades av praktiska och 
ekonomiska lämplighetsöverväganden.170

När det gäller frågan om jordägarens andelsrätt tycks det som att lagrådet ansåg att denna i 
princip var ett utflöde av äganderätten till jorden. Trots detta valde lagrådet att bortse från 
detta faktum i sitt ställningstagande i frågan om jordägarandelens vara eller inte vara. De me-
nade i och för sig att äganderätten till sitt innehåll kan förändras genom lagstiftningsåtgärder, 
men eftersom systemet med jordägarandel tillämpats under lång tid ansåg de att en sådan åt-
gärd måste vara motiverad av verkliga och betydande samhällsintressen som med nödvändig-
het kräver att den privata äganderätten får stå tillbaka för ett ökat statligt ägande. Då lagrådet 
inte fann att detta på ett övertygande sätt visats kunde de inte heller tillstyrka ett avskaffande 
av jordägarandelen.171

                                                           
166 Bland annat anser departementschefen att “[b]orttagandet av jordägarens andelsrätt är särskilt motiverat med 
hänsyn därtill, att jordägaren ej längre kan antagas i denna sin egenskap göra några nämnvärda insatser till gruv-
näringens fromma.” ( Prop. 1938:40 s. 110).
167 Prop. 1938:40 s. 113.
168 Prop. 1938:40 s. 118.
169 Prop. 1938:40 s. 118. 
170 Prop. 1938:40 s. 212-213.
171 Prop. 1938:40 s. 212-214.
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En av lagrådets ledamöter, justitierådet Sandström, anslöt sig visserligen i allt väsentligt till 
majoritetens uttalanden, men valde att i ett särskilt yttrande bemöta departementschefens åsikt 
om att jordägarandelen inte skulle vara en del av den egentliga jordäganderätten. Efter en sys-
tematisk genomgång och värdering av argumenten för och emot avskaffandet av en jordägar-
andel avslutade Sandström med en reflektion över den historiska utvecklingens betydelse för 
frågans besvarande. Där förespråkarna för jordägarandelens avskaffande menade att den rätt 
som tillerkänts jordägaren efter regalrättens upphörande måste ses som en i gruvnäringens 
intresse särskilt given förmån till markägaren, menade Sandström i stället att rätten skulle ses 
som ett erkännande av hans på äganderätt grundade befogenhet att tillgodogöra sig mineraler-
na i hans jord.172

1.7.5 1938 års proposition till ny gruvlag
Arbetet med en ny gruvlag fortskred och till 1938 års riksdag var förslaget färdigt att föreläg-
gas den lagstiftande församlingen.173 Statsrådet Westman inledde sitt anförande med att redo-
göra för sin uppfattning i den så livligt diskuterade frågan om markägarens rätt till jordägar-
andel. Enligt Westman medförde inte enbart äganderätten till marken att jordägaren kunde 
anses ha rätt att tillgodogöra sig mineralerna i marken och följaktligen kunde jordägarandelen 
inte ses som ett utflöde av äganderätten till marken. Enligt departementschefen var jordägar-
andelen i stället en rätt som tilldelades fastighetsägaren av staten inom ramen för regalrätten. 
Till stöd för sitt ställningstagande anförde statsrådet följande:

”Jordägarens rätt i gruvföretag utbildades redan under den tid, då landets mineraltillgångar 
ostridigt voro att anse såsom kronans tillhörighet. Sagda rätt hade sålunda icke sin grund i 
allmänna rättsgrundsatser rörande jordäganderättens innehåll utan hade från början sitt stöd i 
uttryckliga medgivanden från statsmakternas sida i gruvförfattningarna. Denna rättstekniska 
anordning bibehölls vid de tid efter annan genomförda reformerna av gruvlagstiftningen och 
kvarstår principiellt oförändrad ännu i dag. Sådan andelsrätten nu föreligger avviker den starkt 
från de befogenheter, som i skilda hänseenden tillkomma en jordägare med avseende å den 
honom tillhöriga fastigheten. Jordägarandelen är för sin tillkomst beroende av anmälan inom 
viss tid. Den kan även där den kommit till praktisk användning, under vissa förutsättningar 
förverkas till den eller dem, som jämte jordägaren deltaga i gruvrörelsen. Den har, även i 
jordägarens hand, karaktären av lös egendom. Den omfattas icke av lagfarts- eller inteck-
ningsbeslut rörande fastigheten. Och den kan, utan att härför erfordras särskilda formaliteter 
med hänsyn till blivande ägare av fastigheten, fritt omsättas i handeln med utan varje samband 
med äganderätten till jorden.”174

Enligt departementschefen var det alltså inte fråga om ett avskaffande av en redan existe-
rande, välförvärvad rättighet, utan av en på lagstiftning vilande rättsregel genom vilken nya 
jordägarandelar i framtiden skulle kunna uppkomma.175

Vid den därefter följande utskottsbehandlingen i riksdagen förklarade sig första lagutskottet 
föredra inmutningssystemet framför koncessionssystemet. Enligt utskottet var det av stor vikt 
att en så fullständig kännedom som möjligt erhölls om landets mineraltillgångar, då denna 
kunskap var av central betydelse för möjligheten att åstadkomma en såväl planmässig malm-
hushållning som en rationell utveckling av kommunikationsväsende och näringsliv. Visserli-

                                                           
172 Prop. 1938:40 s. 215-216.
173 Prop. 1938:40.
174 Prop. 1938:40 s. 232-233.
175 Prop. 1938:40 s. 234.
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gen skulle en malmletningsverksamhet i statlig regi kunna nå tillräckligt goda resultat, men 
detta till ett ekonomiskt pris som staten, enligt utskottet, vid denna tid inte var beredd att be-
tala.176 Med beaktande av dessa omständigheter menade utskottet att det allmännas intressen 
bäst tillvaratogs genom att enskilda även fortsättningsvis uppmuntrades att eftersöka nya mi-
neralfyndigheter. Då koncessionssystemet inte gav upptäckaren en ovillkorlig rätt till bearbet-
ning ansåg utskottet att inmutningssystemet i högre grad stimulerade enskilda till malmlet-
ning.177

Därefter övergick utskottet till att diskutera frågan om jordägarens ställning i den framtida 
gruvlagstiftningen. Inledningsvis konstaterade utskottet att de i marken liggande mineralerna 
är beståndsdelar av den jord vartill fastighetsägaren har äganderätt. Med denna äganderätt 
följer också en rätt för markägaren ”att – om än i annan form än genom idkande av verklig 
gruvdrift - utnyttja den substans vari mineralen ingå”.178 Denna skrivning är inte alldeles lätt 
att tyda. Å ena sidan kan det tyckas som att utskottet velat markera ett avståndstagande från 
departementschefens syn på markägarens ställning och genom skrivningen velat erkänna den-
nes prekära gruvrätt, det vill säga markägarens rätt att utan föregående inmutning genomföra
försöksarbete och brytning av mineral som är inmutningsbar. Å andra sidan använder utskot-
tet uttryck som ”om än i annan form än genom idkande av verklig gruvdrift” och ”substans 
vari mineralen ingå”.179 Här kan ifrågasättas om inte utskottet genom dessa formuleringar 
inskränker betydelsen av den prekära gruvrätten som den tidigare formulerats.180 Vidare 
framhöll utskottet att även om jordägarandelen inte visat sig vara av någon större ekonomisk 
betydelse för jordägaren, har principen om dennes rätt till deltagande upprätthållits under lång 
tid. Även om delar av utskottets analys framstår som något oklar utmynnade denna i att ut-
skottet presenterade ett förslag vars innebörd var att jordägaren skulle i lagstiftningen tillför-
säkras en rätt till andel i gruvverksamhetens avkastning i stället för den tidigare erhållna jord-
ägarandelen.181 Denna rätt skulle utformas såsom en årlig avgäld vars storlek skulle uppgå till 
en procent av värdet för all bruten inmutningsbar mineral.182

1.7.6 1938 års gruvlag
Den första januari år 1940 ersattes så slutligen 1884 års gruvstadga av 1938 års gruvlag. Pro-
positionen antogs av riksdagen med de förändringar som utskottet föreslagit och lagen byggde 
som sin föregångare på inmutningssystemet. Däremot ersattes jordägarandelen av en krono-
andel kombinerat med en jordägaravgäld och en fråga som diskuterades under riksdagsbe-
handlingen var vem som skulle erlägga avgälden: staten eller gruvinnehavaren. Resultatet, 
som fick sitt rättsliga uttryck i gruvlagens 53 §, blev att avgälden skulle bestridas av gruvin-
nehavaren och utgå med en procent av värdet av alla inmutningsbara mineral som inom utmå-
let brutits och uppfordrats. Den årliga avgälden begränsades dock till max 5 000 kr.183

                                                           
176 En viktig anledning till varför inmutningssystemet även tidigare valts av den svenska lagstiftaren är naturligt-
vis att de svenska mineralfyndigheterna ligger dolda, ofta i upprest läge, och därmed är svårupptäckta.  
177 1 LU 1938: 24 s. 36.
178 1 LU 1938: 24 s. 39. 
179 1 LU 1938:24 s. 39.
180 Se till exempel justitierådet Sandströms särskilda yttrande (Prop. 1938:40 s. 215).
181 I beaktande av att Sverige under denna tid styrdes av en koalitionsregering kan utskottets ställningstagande 
vara resultatet av en politisk kompromiss där den borgerliga delen av regeringen erhöll jordägaravgälden i utbyte 
mot att de accepterade ett avskaffande av jordägarandelen. 
182 1 LU 1938:24 s. 39.
183 SOU 2000:89 s. 102-103. Beloppet höjdes 1960 till 10 000 kr i samband med uranlagens tillkomst.
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En annan nyhet i 1938 års lag var införandet av ett straffansvar för de fall markägaren eller 
någon annan bearbetade inmutningsbara mineral utan att ha erhållit inmutningsrätt.184 Som 
ovan antytts förelåg tidigare osäkerhet i fråga om gruvlagstiftningen gav jordägaren rätt att 
utan inmutning bearbeta mineral på egen mark. Existensen av en sådan prekär gruvrätt hävda-
des till exempel av Hammarskjöld.185 Genom den straffbestämmelse som infördes i 1938 års 
gruvlag lämnades inte längre något utrymme för en sådan prekär gruvrätt. 

Frågan om vilken rättslig grund 1938 års lagstiftning byggde på är inte alldeles enkel att 
besvara. Även om lagstiftaren valde att inte följa socialiseringsnämndens förslag om en ut-
trycklig regel i lagstiftningen innebärande att staten skulle förklaras som ägare till landets alla 
ej brukade eller ännu ej upptäckta mineraltillgångar, infördes en statlig andelsrätt samtidigt 
som markägarens andelsrätt avskaffades. Härmed kan lagstiftningen inte anses vara grundad 
på pars fundi-teorin. Stöd för denna tolkning finns även i propositionen som ganska tydligt 
ger uttryck för uppfattningen att den i 1884 års gruvstadga jordägaren givna andelsrätten i 
gruva, inte följde av äganderätten till jorden, utan snarare var en statligt given förmån till 
markägaren. Departementschefen menade bland annat att ”[n]ågra principiella hinder mot en 
lagstiftning, som i viss utsträckning återupplivar kronas rätt, torde icke kunna uppvisas,”samt 
att ”[d]et historiska sammanhanget och det sätt varpå rättsreglerna utformats torde visa att 
jordägarens andelsrätt är av regalt ursprung.”186 Skrivningarna kan tolkas som att departe-
mentschefen anslöt sig till förläningsteorin och därmed ansåg att staten var ägare av minera-
lerna. 

Såväl de gruvlagstiftningssakkunniga som lagrådet verkar däremot ha varit av uppfattning-
en att befogenheten att tillgodogöra sig mineral i princip följer med äganderätten till jorden i 
enlighet med pars fundi-teorin. Första lagutskottets ståndpunkt i frågan är som tidigare nämnts 
svårtolkad. Som Digman antyder är det dock mycket som tyder på att utskottets majoritet inte 
helt velat acceptera departementschefens uppfattning,187 bland annat kan förslaget om infö-
randet av en avgäld tyda på att utskottsmajoriteten i princip var anhängare av pars fundi-
teorin. 

Frågan om mineralernas rättsliga natur besvaras emellertid inte av vare sig 1938 års gruv-
lag eller dess förarbeten. Enligt Digman var dock införandet av statens kronoandel inte oför-
enligt med pars fundi-teorin och det fanns därmed inte fog för att helt avfärda teorin som ut-
gångspunkt för 1938 års gruvlag.188

1938 års gruvlag förblev gällande till år 1974 utan att några större ändringar infördes.189

1.8 Lansering av 1970-talets dualistiska system
Den 20 november 1963 tillkallade dåvarande justitieministern sex sakkunniga vars uppdrag 
enligt direktiven var att företa en samlad översyn av hela det gruvrättsliga regelsystemet. De 
lagstiftningar som berördes av översynen var: gruvlagen, stenkolslagen och uranlagen. De 
sakkunniga, som antog namnet gruvrättsutredningen, avlämnade den 14 maj 1969 sitt huvud-

                                                           
184 Digman (1953) s. 414.
185 Hammarskjöld (1891) s. 60.
186 Prop. 1938:40 s. 112-113.
187 Digman (1953) s. 37.
188 Digman (1953) s. 37. Drygt 60 år tidigare uttryckte Hammarskjöld liknande tankar när han, som anhängare av 
pars fundi-teorin, inte fann den oförenlig med uppfattningen att jordägarandelen var att anse som sprungen ur 
inmutningsrätten. Enligt Westerlind menade Hammarskjöld att oavsett om det gällde fastighetsägaren eller nå-
gon annan så vanns den tryggade rätten gentemot tredje alltid genom inmutning (Westerlind (1956) s. 279).   
189 Lagen reviderades visserligen 1952, men endast avseende vissa detaljer. 
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betänkande Ny gruvlag190 och den 30 juni 1970 betänkandet Gruvrättslig speciallagstift-
ning191.

Av huvudbetänkandet framgår att de sakkunniga visserligen ansåg att den då gällande 
gruvlagstiftningen i det stora hela fungerat väl, men att den i vissa avseenden lett till mindre 
tillfredställande resultat. Bland annat ansåg utredningen att det fanns behov av bättre anpas-
sade undersökningsområden såväl till storlek som till form. Ett annat problem kopplat till 
undersökningsfasen var enligt utredningen bristen på flexibilitet i regleringen av undersök-
ningstiden. Även regleringen kring utmål hade enligt utredningen brister. En av dessa var att 
det vid många utmål inte pågick någon aktivitet och att det inte heller hade gjort så under lång 
tid. Vidare medgav regleringen i 1938 års gruvlag att många utmål grundlades på ett sätt som 
försvårade eller omöjliggjorde ett rationellt tillgodogörande av fyndigheterna.192

För att komma till rätta med bland annat de ovan antydda problemen övervägde gruvrätts-
utredningen att föreslå en övergång till ett renodlat koncessionssystem. Efter ingående över-
väganden föreslog dock utredningen att systemet med den fria inmutningsrätten i princip 
skulle behållas. De konstaterade bristerna i det föreliggande systemet ansågs möjliga att 
komma till rätta med ”genom partiella reformer med koncessionspräglade inslag”.193 Konkret 
innebar detta att utredningen bland annat föreslog en ökning av såväl inmutningsområdets 
som utmålsområdets maximistorlek, ändringar i regleringen av undersökningstiden, ett infö-
rande av en årlig inmutningsavgift vilken efter en viss tid skulle utgå med förhöjt belopp och 
en begränsning av giltighetstiden för utmål.194 Utredningen föreslog också att systemet med 
jordägaravgäld inte bara skulle behållas utan även att ersättningen skulle höjas till 20 000 kr 
per år.195

1.8.1 Förslag till ny gruvlag
Med 1969 års förslag som grund utarbetades inom industridepartementet ett förslag till ny 
gruvlag. I stort byggde propositionen på de grunder vilka också varit bärande för 1938 års 
gruvlag. Till exempel valde departementschefen, i likhet med 1963 års utredning, att bibehålla 
inmutningssystemet som grund. Förslaget innehöll dock vissa reformer vars syfte var att i 
högre grad än tidigare tillgodose allmänna intressen. För markägarna innebar emellertid för-
slaget större principiella förändringar. Bland annat föreslog departementschefen att systemet 
med jordägaravgäld skulle slopas. Enligt departementschefen infördes reglerna om jordägar-
avgäld i 1938 års gruvlag ”närmast av billighetsskäl i anledning av att jordägarandelen av-
skaffades” och dessa skäl hade nu, enligt statsrådet, alltmer förlorat sin bärkraft.196 Vidare 
föreslog departementschefen att reglerna om ersättning till fastighetsägare på grund av ian-
språktagande av mark för gruvdrift skulle ändras. Enligt förslaget skulle ersättningen inte 
längre utgå med 50 procents förhöjning, utan beräknas enligt vanliga expropriationsregler.197

Lagrådet noterade i sin granskning att de inskränkningar av jordägares rätt som lagförslaget 
medförde ”väsentligen tillkommit under departementsbehandlingen utan att ändringarna vare 

                                                           
190 SOU 1969:10.
191 SOU 1970:45.
192 SOU 1969:10 s. 260.
193 SOU 1969:10 s. 262.
194 SOU 1969:10 s. 262-266.
195 SOU 1969:10 s. 263.
196 Prop. 1974:32 s. 130.
197 Sänkningen av ersättningsnivån var ett uttryck för en allmän tendens under 1970-talet att revidera ersättnings-
regler till markägares nackdel. Under denna tid slopades bland annat den förhöjda ersättningsnivån i dåvarande 
vattenlagen. 
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sig diskuterats under utredningsarbetet eller remissbehandlingen.”198 Detta medförde enligt 
lagrådet att ”[s]kälen till ändringarna och verkningarna av dessa […] därigenom inte fått den 
belysning som frågan kunnat förtjäna med hänsyn till sin principiella betydelse och den upp-
märksamhet den tilldragit sig i tidigare lagstiftningsärenden på gruvrättens område.”199

Lagrådet hade dock i rättsligt hänseende inget att erinra mot den föreslagna regleringen då 
den endast innebar en anpassning till vad som vid denna tid i allmänhet gällde vid tvångsvis 
ianspråktagande av mark.200

Sedan propositionen i vissa delar omarbetats i enlighet med lagrådets förslag förelades pro-
positionen riksdagen som antog densamma och meddelade genom riksdagsskrivelse den 30 
maj 1974 regeringen sitt beslut.201 Den nya gruvlagen utfärdades den 31 maj 1974 och trädde 
i kraft den 1 juli samma år.

1.8.2 Ny gruvlag och minerallag
1974 års gruvlag byggde således på ett inmutningssystem med i princip fri inmutningsrätt. 
Någon ingående prövning av sökandens lämplighet krävdes i allmänhet inte för att inmutning 
skulle beviljas. I praktiken innebar detta att ingen bedömning av sökandens möjligheter att 
utföra ett ändamålsenligt undersökningsarbete skedde i de fall ansökan avsåg ett område un-
derstigande 100 hektar. Avsaknaden av en reell prövning medförde också ett visst missbruk 
av inmutningsrätten. Bland annat förekom inmutningar vars enda syfte vara att hindra andra 
från att göra undersökningar i området.202

Lagen om vissa mineralfyndigheter, som bland annat reglerade olja, stenkol och gas, bygg-
de på ett koncessionssystem där såväl rätten att söka efter vissa ämnen som rätten att utvinna 
dem förutsatte tillstånd från staten. Koncession meddelades efter en lämplighetsprövning där 
endast den som från allmän synpunkt befanns lämplig kunde komma i fråga. För att ytterli-
gare tillgodose allmänna intressen kunde koncessionen också förses med individuella vill-
kor.203

Redan samma år som gruvlagen trädde i kraft bemyndigade Kungl. Maj:t dåvarande chefen 
för industridepartementet, statsrådet Johansson, att tillsätta en utredning rörande den långsik-
tiga hushållningen av mineralresurser.204 I bland annat spåren av oljekrisen fanns farhågor att 
bristsituationer också kunde uppstå på andra råvaruområden. Utredningen som antog namnet 
mineralpolitiska utredningen redovisade i två delbetänkanden prognoser över Sveriges fram-
tida behov av mineraliska råvaror.205

I utredningens slutbetänkande, Mineralpolitik, inriktades arbetet främst på att undersöka 
vilka förändringar i mineralpolitikens inriktning eller utformning som var motiverade. Föru-
tom att faktiskt föreslå bland annat en utökning av antalet inmutningsbara mineral lyfte utred-
ningen också frågan om behovet av en översyn av de grundläggande principerna för mineral-
lagstiftningen.206 Utredningen konstaterade dock att en sådan översyn inte rymdes inom de 

                                                           
198 Prop. 1974:32 s. 292.
199 Prop. 1974:32 s. 292.
200 Prop. 1974:32 s. 292.
201 Rskr. 1974:276.
202 Prop. 1988/89:92 s. 52-53.
203 Prop. 1988/89:92 s. 33. 
204 Gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 1974 och lagen om vissa mineralfyndigheter trädde i kraft 1 januari 1975.
205 SOU 1977:75 och SOU 1979:40.
206 SOU 1980:12 s. 256.
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givna direktivens ramar och att de inte heller avsåg att begära tilläggsdirektiv i denna rikt-
ning.207 Utredningens förslag resulterade inte i någon ändring av lagstiftningen.

1.8.3 Arbetet med 1991 års minerallag 
Frågan om en samlad översyn av minerallagstiftningen blev verklighet redan några år efter att 
den mineralpolitiska utredningen antytt att tiden kanske var mogen för detta. Våren 1983 till-
sattes minerallagskommittén vars uppdrag var att presentera ett förslag till en enhetlig mine-
rallagstiftning vilken skulle ersätta gruvlagen och lagen om vissa mineralfyndigheter. Ett av 
de huvudsakliga skälen, kanske det viktigaste, bakom beslutet att företa en översyn av dåva-
rande regelsystem var en önskan om ett ökat samhällsinflytande över gruvverksamheten. En-
ligt kommittédirektivet förelåg inte längre lika starka skäl för att behålla inmutningssystemet 
då de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för undersökning och utvinning av mineral 
hade förändrats. Vidare ansågs gruvlagens regler i vissa delar medföra oönskade möjligheter 
att förhindra ett rationellt utnyttjande av mineralresurserna. Även det faktum att undersökning 
och utvinning av mineral reglerades i tre olika lagstiftningar ansågs som en nackdel och en-
hetliga regler bedömdes underlätta det administrativa förfarandet.208

Den 14 november 1986 överlämnade minerallagskommittén sitt slutbetänkande Ny mine-
rallagstiftning. Kommittén föreslog i enlighet med direktivens önskemål en enhetlig lagstift-
ning som skulle ersätta såväl gruvlagen som lagen om vissa mineralfyndigheter. Det tidigare 
systemet med inmutning och utmål föreslogs ersättas med ett system med undersökningstill-
stånd och bearbetningskoncession. Något nyanslöst kan sägas att nyordningen innebar att sta-
ten och det allmänna gavs större möjligheter att påverka om mineralutvinning över huvud 
taget skulle få ske och även vem som i så fall skulle få göra det. Till exempel skulle inte med-
delat undersökningstillstånd automatiskt också ge rätt till bearbetning vilket ett meddelat in-
mutningsbesked gjort i det äldre systemet.209

Remissinstansernas reaktioner på förslaget var emellertid blandade. Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, och Svenska Gruvföreningen ansåg till exempel att förslaget hotade att 
hämma gruvindustrins utveckling genom att kravet på koncession skulle komma att avhålla 
såväl små som stora företag från att prospektera. Naturvårdsverket och Planverket å sin sida 
ansåg att förslaget i allt för hög grad tillgodosåg gruvindustrins intressen och inte i tillräcklig 
omfattning värnade miljövården och andra motstående samhällsintressen.210

Trots den bitvis hårda kritik förslaget erhöll vid remissförfarandet valde departementsche-
fen att lägga fram en proposition med förslag till ny minerallag som i huvudsak byggde på 
kommitténs betänkande och som skulle ersätta såväl gruvlagen som lagen om vissa mineral-
fyndigheter.211 Lagförslaget byggde visserligen i grunden på ett koncessionssystem men ut-
märktes samtidigt av starka inmutningsrättsliga inslag. Förslagets bestämmelser rörande 
undersökningstillstånd liknade i flera avseenden reglerna om inmutning i dåvarande gruvla-
gen. Bland annat i den bemärkelsen att såväl reglerna om undersökningstillstånd som de om 
inmutning tillerkänner den i tidsordning först sökande rätten att undersöka. För beviljande av 
tillstånd skulle det enligt förslaget krävas att den sökande kunde göra antagligt att undersök-
ningen kunde leda till upptäckt av ett lagreglerat mineral och att sökanden inte uppenbarligen 

                                                           
207 SOU 1980:12 s. 249.
208 Dir. 1983:41 s. 4-6.
209 SOU 1986:53 s. 47.
210 Prop. 1988/89:92 s. 192-203.
211 Prop. 1988/89:92 s. 47.
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saknade möjligheter eller avsikt att åstadkomma ett ändamålsenligt undersökningsarbete. I 
likhet med minerallagskommittén ansåg departementschefen att ett meddelat undersöknings-
tillstånd inte skulle innebära någon ovillkorlig garanti för en senare rätt att bearbeta en ex-
ploaterbar fyndighet som påträffats. Inte bara den sökandes möjligheter och avsikter skulle 
ligga till grund för bedömningen om bearbetningskoncession skulle meddelas. Liksom tidi-
gare skulle även annan lagstiftning som behandlar användningen av mark och vatten vara till-
lämplig på verksamhet som omfattas av minerallagstiftningen. Vid beslut om bearbetnings-
koncession skulle därför, enlig förslaget, en intresseavvägning ske enligt dåvarande naturre-
surslagens regler mot andra eventuella motstående intressen vad gäller markanvändning. 
Även reglerna om kronoandel föreslogs bibehållas.212

I november år 1990 fattade näringsutskottet beslut om att föreslå riksdagen att anta rege-
ringens förslag till minerallag och i december samma år antogs lagen av riksdagen.213 Lagen 
trädde i kraft den 1 juli 1992 och är ännu gällande.

Efter sin tillkomst har minerallagen reviderats vid ett flertal tillfällen. Bland annat har ett 
antal förändringar införts i syfte att stärka markägarnas ställning. I andra fall har ändringarna 
föranletts av förändringar gjorda i annan lagstiftning som i sin tur krävt anpassningar i mine-
rallagen. Ändringarna har dock i de allra flesta fall inte varit av principiell karaktär. I vissa av 
de förarbeten som föregått dessa lagändringar har uttalanden gjorts som berör de frågor som 
behandlas i detta arbete. Till dessa återkommer jag senare i framställningen.

1.9 Sammanfattning
Rätten till mineraltillgångar är i Sverige liksom i många andra länder föremål för särskild lag-
stiftning. Den äldsta kända svenska gruvlagstiftningen är från 1300-talet. Olika teorier kring 
äganderätten till mineraltillgångar har under de senaste 700 åren varit styrande för minerallag-
stiftningens utformning och innehåll. Något förenklat kan sägas att tre olika system format 
minerallagstiftningen under den tid den existerat, nämligen jordäganderättssystemet, inmut-
ningssystemet och koncessionssystemet.

Enligt grundtanken i jordäganderättsystemet tillkommer mineralen ägaren av den 
mark där fyndigheten anträffas. I dess renaste form innebär systemet att tillstånd från 
markägaren alltid måste införskaffas innan undersökning eller bearbetning av en fyn-
dighet kan påbörjas. Uppfattningen anses ha präglat gruvrätten i Sverige under sen-
medeltiden och gör så än i dag beträffande mineral som inte omfattas av gruvlagstift-
ningen.
I en lagstiftning som bygger på ett koncessionssystem är det staten som efter en mer 
eller mindre styrd prövning upplåter rätt att undersöka och bearbeta mineralfyndig-
heter. Sverige fick år 1886 genom Lag angående efterforskande och bearbetning av 
stenkolsfyndigheter sin första gruvlagstiftning som byggde på ett koncessionssystem. 
Ett inmutningssystem innebär att i princip vem som helst som upptäcker en mineral-
tillgång, efter iakttagande av vissa formaliteter, kan förvärva ensamrätt att tillgodo-
göra sig fyndigheten. 

                                                           
212 Prop. 1988/89:92 s. 49.
213 NU 1990/91:NU 7.
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Under 1500- och 1600-talen gjorde staten gällande regalrätt till alla i riket befintliga mineral-
tillgångar. Regalrätten i dess mest långtgående form innebar en självständig statlig äganderätt 
till mineraltillgångarna. Innebörden härav var dels att jordägaren inte ägde de mineralfyndig-
heter som fanns i hans mark och dels att det endast var staten som kunde upplåta rätt till bear-
betning. 

För att uppmuntra till upptagande av nya gruvor började staten under 1600-talet använda 
regalrätten för att tillförsäkra upptäckare av mineralfyndigheter andel i dessa fyndigheter och 
därmed hade den väg anträtts som skulle leda till regalrättens upphörande och inmutningssy-
stemets tillblivelse.

Med ikraftträdandet av 1723 års förordning angående rikets mineraltillgångar kan gruvre-
galet sägas ha upphört eftersom förordningen anses bygga på uppfattningen om fastighetsäga-
ren som ägare till mineralen, pars fundi. Genom förordningen gavs jordägaren en generell rätt 
att själv bearbeta mineralfyndigheter på sin mark och den som upptäckt en fyndighet på an-
nans mark fick i fråga om flertalet mineraler ta del i gruvdriften. I den efterföljande 1700-
talslagstiftningen utvidgades upptäckarens rätt ytterligare på jordägarens bekostnad. 

År 1855 ersattes bland annat 1723 års stadga av en ny gruvstadga. Avsikten med 1855 års 
stadga var att stärka jordägarnas ställning, vilket den också gjorde på ett antal områden. Efter-
gifterna tillfredsställde emellertid inte jordägarna och deras sympatisörer vilka ansåg att upp-
täckarnas rätt, inmutningsrätten, utgjorde en kränkning av jordäganderätten.

I syfte att komma till rätta med ett utbrett missbruk av inmutningsrätten gällande stenkol 
trädde år 1886 Sveriges första koncessionsbaserade minerallagstiftning ikraft, lag angående 
eftersökande och bearbetande av stenkolsfyndigheter. Genom stenkolslagens koncessionssy-
stem skyddades jordägaren mot det godtyckliga intrång som inmutningsrätten medförde. 

Två år före stenkolslagens ikraftträdande upphävdes 1855 års gruvstadga och ersattes med 
1884 års motsvarighet. Den nya stadgan innehöll dock inga principiella nyheter i förhållande 
till den gamla.

Därefter kom det att dröja till år 1938 innan 1884 års stadga ersattes. Likt sin föregångare 
byggde 1938 års gruvlag på inmutningssystemet. Jordägarens rätt till deltagande i gruvverk-
samheten slopades och ersattes med en rätt till andel i verksamhetens avkastning, jordägarav-
gäld. Vidare infördes en rätt för staten, kronoandel, att delta i gruvverksamheten. Lagen gällde 
fram till år 1974 utan att några större principiella ändringar. I mitten av 1970-talet ersattes 
1938 års gruvlag av 1974 års gruvlag och av 1974 års minerallag. Medan inmutningssystemet 
fick förnyat förtroende i den nya gruvlagen infördes koncessionssystemet i minerallagen. För 
markägarnas del innebar de nya lagstiftningarna väsentliga försämringar genom att jordägar-
avgälden avskaffades. 

1974 års lagstiftningar gällde fram till 1992 då de ersattes av 1991 års minerallag.
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2 Äganderätten till fast egendom

2.1 Inledning
Som bland annat framgår av den historiska beskrivningen ovan har äganderätten under lång 
tid varit en såväl politisk som juridisk stridsfråga. Länge var det främst innebörden av ägande-
rätten till jorden som gav upphov till dessa motsättningar, men i och med industrialiseringen 
kom även ägandet av produktionsmedlen i fokus. Under i stort sett hela 1900-talet har frågan 
om förhållandet mellan den enskildes och det allmännas rättigheter varit aktuell i den politiska 
diskussionen. I denna diskussion har oftast borgerliga politiker försvarat det enskilda ägandet 
medan politiker från den socialistiska sidan menat att de medborgerliga rättigheterna är vikti-
gare att värna. På 1970-talet handlade diskussionen bland annat om löntagarfonder och om 
medbestämmande i arbetslivet. För fastighetsägarnas del var det kanske främst nya regler i 
plan- och bygglagstiftningen, vilka medförde betydande inskränkningar i ägarens bestäm-
manderätt över fastigheten och begränsningar i ersättningen vid offentliga ingrepp i ägande-
rätten, som rörde upp känslor. Inte heller torde avskaffandet av jordägaravgälden i mineral-
sammanhang ha uppskattats av fastighetsägarna. 

Innebörden av äganderättsbegreppet är i dag ett annat än det var under medeltiden och ännu 
under 1700-talet. Det finns därför goda skäl till att vara försiktig med att dra alltför långtgå-
ende slutsatser om innehållet i dagens äganderättsbegrepp utifrån historiska källor. Av detta 
skäl bör den som har som ambition att, med stöd av historiska källor beskriva sin samtids 
uppfattning om innehållet i äganderätten till jord inledningsvis börja med att utreda vilka be-
fogenheter som faktiskt följde med äganderätten under den tid till vilken hänvisning görs. Det 
räcker således inte med att konstatera att någon är ägare för att kunna uttala sig om vilka be-
fogenheter personen har i kraft av sin äganderätt. Innehållet i begreppet är i stället något som 
både kan och har förändrats med tiden.

2.2 Den formella och materiella äganderätten
Egendom kan innehas med såväl äganderätt som någon form av begränsad rätt. Frågan är då 
vad som skiljer dessa rättigheter åt? Finns det unika kriterier som konstituerar äganderätten?

Inledningsvis kan slås fast att svensk lagstiftning inte innehåller någon explicit och gene-
rell beskrivning av äganderättbegreppets innebörd. Inte heller tycks begreppets principiella 
innebörd ha diskuterats i några lagmotiv, vilket i och för sig inte är särskilt överraskande.214 I

                                                           
214 En med begreppets innebörd sammanhängande fråga diskuterades dock i proposition 1953:212. I proposition-
en som innehåller förslag till lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde diskuteras 
frågan om äganderätt till de allmänna vattenområdena. Departementschefen menade att ägarförhållandena till 
allmänt vatten var oklara. Tänkbara alternativ var att staten eller allmänheten skulle ses som ägare eller att områ-
det saknade ägare. Något generellt ställningstagande gör dock inte departementschefen, utan föreslår i stället 
endast att rätten till sandtäkt inom allmänt vattenområde ska tillkomma staten. Under den fortsatta behandlingen 
av förslaget betonade såväl lagrådet som lagutskottet att lagen hade ett mycket begränsat syfte och ställningsta-
gandet inte skulle betraktas som prejudicerande för allmänna vattenområdens rättsliga ställning rent generellt. 
Som ett exempel på och ett uttryck för statens behörighet, höghetsrätt, i äganderättsfrågor kan dock lagstiftning-
en tjäna.   
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juridisk litteratur är det vanligt att begreppet översiktligt presenteras som innehållande föl-
jande tre rättighetskategorier, som det dock finns åtskilliga undantag från.215

Ägarens rätt att använda sin egendom, det vill säga att det är ägaren som bestämmer 
hur egendomen ska nyttjas eller inte nyttjas.
Ägarens rätt att utesluta andra från att använda egendomen.
Ägarens rätt att rättsligt disponera över egendomen; exempelvis genom att sälja den.

Även mer ingående har äganderättsbegreppet diskuterats av ett flertal författare och den som 
senast gjorde det i någon större omfattning var Svante Bergström i en artikel i Svensk Jurist-
tidning år 1956, där han diskuterar äganderättsbegreppet i fastighetsrätten. Inledningsvis 
anger Bergström att han söker ett äganderättsbegrepp i lagen i motsats till äldre tiders fram-
ställningar där äganderättsbegreppet ofta presenterades som ett närmast naturrättsligt feno-
men, som i princip stod över lagen och därmed var oberoende av tid och rättsystem. Berg-
ström utgår vidare från den vanliga uppfattningen att äganderättens bestämmande sker genom 
att fastställa vilka befogenheter över viss egendom som tillkommer ägaren. Ägarens befogen-
heter kan dock vara inskränkta. Enligt Bergström kan det antingen röra sig om inskränkningar 
i form av begränsade rättigheter eller om legala inskränkningar. Nyttjanderätt, servitut och 
panträtt är exempel på begränsade rättigheter, medan legala inskränkningar utgöras av gene-
rellt verkande inskränkningar, som till exempel förbud mot jakt och fiske under vissa tider.216

Bergström fortsätter sedan med att diskutera om det går att urskilja några lagtekniska kän-
netecken på äganderätt och om så är fallet, vilka dessa är. Det första för äganderätten karak-
täristiska kännetecknet som Bergström finner och lyfter fram är att äganderätten är odelbar. 
Detta innebär att det bara kan finnas en äganderätt till varje stycke avgränsad bit mark. En helt 
annan sak är att det till en äganderätt kan finnas två eller flera samägare. Äganderätten kan 
alltså inte delas upp i två eller fler äganderätter, detta till skillnad från de begränsade rättig-
heterna som kan delas upp i flera rättigheter av samma slag. Det torde till exempel inte höra 
till ovanligheterna att flera samtidigt har rätt att till exempel ta vatten från samma fastighet.217

Ett annat sedan lång tid tillbaka accepterat kännetecken på äganderätt är enligt Bergström 
att denna rätt principiellt är obegränsad, medan de begränsade rättigheterna är just begrän-
sade. Bergström menar att det egentligen bara finns tre sätt på vilka det lagtekniskt går att 
beskriva äganderätten. En variant är att i lagstiftningen räkna upp alla befogenheter ägaren 
har. En annan är att i lagstiftningen bara ange de befogenheter ägaren inte har. En tredje vari-
ant är naturligtvis att i lagstiftningen ange såväl de befogenheter som ägaren har som de som 
han inte har. Den sedan gammalt valda varianten är att i lagstiftningen enbart ange de befo-
genheter som ägaren inte har, det vill säga de befogenheter som tillkommer myndigheter eller 
enskilda i form av begränsade rättigheter och legala inskränkningar. Detta kan också uttryckas 
som att äganderätten är negativt bestämd, det vill säga att äganderättens innehåll framgår mot-
satsvis, e contrario, av de uttryckligt angivna begränsade rättigheterna och legala inskränk-
ningarna.218

För att bilda sig en uppfattning om äganderättens innehåll måste således den intresserade 
först skilja ut vilka de inskränkta befogenheterna är. De därefter återstående befogenheterna 
utgör äganderättens innehåll. Den valda modellen är dock bara en huvudregel eller som Berg-
                                                           
215 Sjödin m.fl. (2007) s. 32.
216 Bergström (1956) s. 145-147.
217 Bergström (1956) s. 147-148.
218 Bergström (1956) s. 148. 
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ström skriver ”ett grundschema” från vilket det finns undantag.219 Bland annat framgår av 10 
§ jaktlagen att fastighetsägaren har jakträtt på den mark som hör till fastigheten och att i jakt-
rätten ingår rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något 
annat sammanhang än vid jakt. 

I den övervägande majoriteten av fall finns det dock inte några särskilda lagregler som 
anger vilka befogenheter som följer med äganderätten till viss egendom. Till exempel så 
framgår det inte av någon lagstiftning att fastighetsägaren har rätt att bygga på sin mark eller 
sälja sin fastighet. Bergström är dock noga med att framhålla att det inte finns någon princi-
piell skillnad mellan sådana äganderättsbefogenheter som uttryckligen framgår av lagen och 
sådana som endast framgår motsatsvis. Vilken av de två varianterna som valts av lagstiftaren i 
det enskilda fallet är främst betingat av historiska eller framställningstekniska aspekter. Att 
det bara rör sig om en formell och inte principiell skillnad framgår av att om till exempel 10 § 
jaktlagen skulle upphävas, så skulle ägaren av fastigheten även fortsättningsvis ha den rätt 
som nu uttryckligen ges honom i denna paragraf.220

Inte heller principen att de äganderättsinskränkande befogenheterna ska vara uttryckligt 
angivna i lagen saknar undantag. Ett exempel utgör allemansrätten, där lagstiftning dock först 
skedde efter tillkomsten av Bergströms artikel. Allemansrätten är en inskränkning av ägande-
rätten såtillvida att markägaren inte har rätt att förbjuda andra att nyttja fastigheten på det sätt 
allemansrätten medger. Av 2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen framgår att alla ska ha 
tillgång till naturen enligt allemansrätten, men av formuleringen är det svårt att bilda sig nå-
gon uppfattning om allemansrättens närmare innebörd. I 7 kap. 1 § miljöbalken är tolknings-
underlaget om möjligt ännu magrare. Där konstateras i stort sett endast att en allemansrätt 
existerar. Tidigare ansågs allemansrättens innehåll bland annat tolkningsvis kunna fastställas 
med hjälp av strafflagens regler. Även idag brukar hänvisas till de straffrättsliga bestämmel-
serna när det gäller att uttolka allemansrättens närmare innebörd. Ett problem med att använda 
det straffrättsliga regelverket som tolkningsunderlag är dock att det inte med nödvändighet 
behöver vara så att ett beteende som inte är kriminaliserat för den skull också är civilrättsligt 
tillåtet.221 Allemansrätten måste således betraktas som en inskränkning av äganderätten trots 
att den inte heller i dag kan anses uttryckligt reglerad i lag.222

Följden av det valda sättet att bestämma äganderättens innehåll är att när en begränsad rätt 
eller en legal inskränkning upphör, återfår markägaren den eller de befogenheter han under 
den begränsade rättens eller den legala inskränkningens bestånd inte haft tillgång till. Denna 
konsekvens brukar beskrivas som äganderättens elasticitet. Vissa författare anser att denna 
elasticitet är ytterligare ett unikt kännetecken för äganderätten.223 Bergström anser visserligen 
att äganderätten har denna egenskap, men enligt honom är den inte unik för äganderätten. 
Även en begränsad rätt kan vara elastisk i den ovan beskrivna meningen. Om exempelvis hy-
restagaren till en bostad inskränkt sin rätt genom att upplåta ett rum till en inneboende återfår 
förstahandshyrestagaren av bostaden sin fulla rätt när den inneboende flyttar. I stället menar 
Bergström att elasticiteten endast är en konsekvens av det sätt på vilket lagstiftaren valt att 
definiera äganderätten; det vill säga som den rätt vilken innehåller det maximala antalet befo-
genheter som kan knytas till viss egendom. Följden av att en huvudregel förses med inskränk-
ningar blir att huvudregelns tillämpningsområde minskar. Så snart inskränkningen försvinner 

                                                           
219 Bergström (1956) s. 148.
220 Bergström (1956) s. 148-149.
221 Se även avsnitt 5.2.2.1.
222 Bergström (1956) s. 149.
223 Se till exempel Ekeberg/Benckert (1944) s. 69.
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kommer automatiskt huvudregelns tillämpningsområde att återigen öka. Detta gäller generellt 
och är alltså inte specifikt för äganderätten.224

I tidigare publicerade arbeten har en del författare framfört kritik mot uppfattningen om 
äganderätten som en i princip obegränsad rätt över egendom. Kritikerna har bland annat ansett 
det missvisande att tala om legala inskränkningar. Undén menar att uttrycket leder tanken till 
idén om äganderätten som en närmast av naturen given rätt som saknar stöd i lagstiftningen. 
Undén anser i stället att de legala inskränkningarna ska ses som av lagstiftaren satta gränser 
för äganderätten. Begreppet äganderätt skulle således inte omfatta dessa inskränkningar.225

Bergström menar att även denna uppfattning har fog för sig. För att förklara sin syn på sa-
ken lanserar han två varianter av äganderättsbegreppet; det latenta och det aktuella. Det la-
tenta äganderättsbegreppet, som kan sägas vara framåtblickande, bygger på principen om 
äganderättens elasticitet och dess innehåll är således en följd av den valda lagstiftningstekni-
ken som innebär att om en legal inskränkning upphävs ökar automatiskt ägarens befogenheter. 
Eftersom i teorin alla typer av legala inskränkningar kan upphävas finns fog för att tala om en, 
visserligen latent, i lagen liggande obegränsad äganderätt. Utifrån detta synsätt är det alltså 
inte fel att tala om en i princip obegränsad äganderätt som har stöd i lagen.226

Det aktuella äganderättsbegreppet är inte framåtblickande utan omfattar endast de befo-
genheter som enligt den, vid en viss tidpunkt, gällande rättsordningen kan anses ingå i ägan-
derätten. I denna variant av begreppet bildar de legala inskränkningarna gränser för äganderät-
tens innehåll och ställer sig därmed själva utanför äganderättsbegreppet. Det aktuella ägande-
rättsbegreppet kommer också ständigt att förändras till sitt innehåll eftersom det är beroende 
av lagstiftningens innehåll.227

För att kunna kategorisera en rätt vilken inbegriper tillgång till ett markområde räcker det 
dock inte med att definiera äganderättens yttre, formella, kännetecken. Det är dessutom nöd-
vändigt att särskilja äganderätten från de begränsade rättigheterna. Avgränsningen gentemot 
de legala inskränkningarna torde inte vålla samma problem. Som tidigare konstaterats är 
äganderätten negativt bestämd vilket innebär att med äganderätten till egendomen följer i 
princip alla tänkbara befogenheter utom de som i det aktuella ögonblicket antingen innehas av 
annan eller är underkastade legala inskränkningar. Genom att till exempel arrendera ut sin 
gård kan således ägaren frånhända sig många av de befogenheter som ursprungligen tillkom 
denne. Genom upplåtandet av arrenderätten tillskapas i exemplet två grupper av befogenheter, 
de som genom upplåtelsen skiljs från den ursprungliga gruppen och de som återstår. Enligt 
Bergström är det alltid en av dessa grupper som ska representera äganderätten. En äganderätt 
kan således aldrig upplösas i två eller flera begränsade rättigheter. 228 Detta måste också be-
tyda att förekomsten av en begränsad rätt alltid förutsätter existensen av en äganderätt. 

Frågan är då vilken av dessa grupper som ska anses representera äganderätten och vilken 
som ska anses representera den begränsade rätten eller annorlunda uttryckt; finns det någon 
eller några befogenheter som alltid måste ingå i en grupp av befogenheter för att gruppen ska 
anses representera äganderätten? Rimligtvis borde det finnas vissa centrala befogenheter som 
aldrig kan lämna äganderätten, inte ens under upplåtelsetiden.229

                                                           
224 Bergström (1956) s. 149-150.
225 Undén (1995) s. 64-66. 
226 Bergström (1956) s. 150-151. Även om den latenta äganderätten inte begränsas av rättsliga förhållanden kan 
den dock begränsas av till exempel tekniska och ekonomiska faktorer som sätter gränser för hur fastigheten kan 
användas (Sjödin m.fl. (2007) s. 34-35). 
227 Bergström (1956) s. 151.
228 Bergström (1956) s. 152.
229 Bergström (1956) s. 152-153.
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Även denna fråga behandlar Bergström i sin artikel. Han menar att, som han kallar den, 
”kärnan” i äganderätten bäst tydliggörs genom att studera vilka kriterier lagstiftaren lagt vikt 
vid när han tagit ställning till typiska gränsfall mellan äganderätt och begränsad rätt. Vid sina 
studier av förarbeten till olika typer av lagreglerade begränsade rättigheter tycker sig Berg-
ström nästan genomgående kunnat iaktta en något lättviktig och förenklande inställning till 
gränsdragningsproblematiken. Han tycker sig dock kunna urskilja åtminstone fyra kriterier 
som lagstiftaren använt sig av vid gränsdragningen.230

Det första kriteriet, inskrivningskriteriet, tar sikte på det förhållandet att det endast är mar-
kägaren som, i enlighet med 20 kap. 1 § första stycket jordabalken kan erhålla lagfart på fas-
tigheten vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna nyttja fastigheten som kreditobjekt 
enligt 22 kap. 1 och 2 §§ jordabalken. Rätten att beviljas lagfart kan dock inte utgöra en sådan 
befogenhet som utgör kärnan i äganderätten då redan beviljandet av lagfart förutsätter att 
äganderättsfrågan är klarlagd (se numera 20 kap. 5 § jordabalken).231

Enligt Bergström ansågs tidigare äganderättens i princip obegränsade utsträckning i tiden 
vara ett för äganderätten utmärkande kriterium. Detta till skillnad från de begränsade rätterna 
som uppfattades som i princip tidsbegränsade. Bergström kallar detta för tidskriteriet. Inte 
heller detta är dock unikt för äganderätten. Bland de begränsade rättigheterna finns numera ett 
antal rättigheter som inte har någon tidsbegränsning. Som exempel kan nämnas tomträtten 
som enligt 13 kapitlet 1 § jordabalken uttryckligen anges gälla under obestämd tid.232 Tidigare 
har också principiellt tidsbegränsade äganderätter förekommit, till exempel 1924 års lag om 
återköpsrätt. Inte heller tidskriteriet kan således användas för att särskilja äganderätten från de 
begränsade rättigheterna.233

Därefter frågar sig Bergström om det särskiljande kriteriet kan utgöras av de omständighet-
er som medför att de aktuella områdena kan avskiljas till egna fastigheter. Detta kriterium 
kallar Bergström fastighetsbildningskriteriet. Innebörden härav är att om rätten konstruerats 
som en äganderätt måste områdena kunna avskiljas till särskilda fastigheter och lagfaras. Men 
inte heller fastighetsbildningskriteriet utgör enligt Bergström kärnan i äganderätten eftersom 
vissa begränsade rätter endast kan upplåtas i hela redan bestående fastigheter. Ett exempel 
utgör tomträtt som bara kan upplåtas i hel fastighet.234

Under förespegling att det skulle vara fråga om en sista chans att finna en enhetlig kärna i 
äganderätten frågar sig Bergström om denna kan ligga i betalningen för markens värde, kö-
peskillingskriteriet. Bergström finner visserligen att det vid upplåtelse av vissa rättigheter 
erläggs något som kan anses motsvara en köpeskilling, till exempel i form av intrångsersätt-
ning, men eftersom upplåtaren vid upplåtelsetidens utgång inte behöver lämna någon ersätt-
ning för att återfå de uppgivna befogenheterna, har heller aldrig befogenheten att tillgodogöra 
sig markens värde blivit överförd till den begränsade rätten. Härmed menar Bergström sig ha 
funnit en befogenhet som alltid följer med äganderätten och som avgränsar denna mot alla 
typer av begränsade rättigheter. Innebörden i denna äganderättens ”kärna” är enligt Bergström 
att äganderätten tillhör den som ytterst disponerar över markens värde. De övriga kriterierna 
är visserligen karaktäristiska för äganderätten men inte unika.235

                                                           
230 Bergström (1956) s. 153-154.
231 Bergström (1956) s. 154.
232 Ett annat exempel som inte Bergström nämner är renskötselrätten enligt rennäringslagen. 
233 Bergström (1956) s. 154-155.
234 Bergström (1956) s. 155.
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När det gäller frågan om den materiella avgränsningen mellan äganderätten och de legala 
inskränkningarna menar Bergström att i princip samma synsätt kan anläggas som vid av-
gränsningen mellan äganderätten och de begränsade rättigheterna. Någon större praktisk bety-
delse får dock inte identifieringen av äganderättens kärna i detta fall, då en överföring av 
äganderättens kärna till de legala inskränkningarna skulle innebära att staten socialiserar mar-
ken. Eftersom en regel med ett sådant innehåll innebär att staten i dessa fall måste betraktas 
som ägare till marken samtidigt som den tidigare ägaren inte har kvar några befogenheter, på 
grund av att äganderätten är negativt bestämd, är det inte heller meningsfullt eller språkligt 
korrekt att beskriva en sådan regel som en legal inskränkning (min kursivering).236

Redan före Bergström skrev sin artikel ägnade bland annat Undén frågan om äganderättens 
innebörd viss uppmärksamhet. Enligt Undén gäller äganderätten i förhållande till viss be-
stämd och individualiserad egendom. Det finns vidare även enligt Undén bara en äganderätt 
till ett objekt, äganderätten till ett objekt är med andra ord odelbar. Undén menar också att 
begreppet äganderätt är ett relativt begrepp vars innehåll kan växla med tiden och han vänder 
sig bestämt mot tanken att uppfatta äganderätten som en apriorisk, absolut rätt. Enligt Undén 
medför innehavet av äganderätten till egendom att innehavaren ges befogenhet att råda över 
egendomen i skilda hänseenden. Med äganderätten följer enligt Undén alla tänkbara befogen-
heter till ett objekt som ryms inom den för ögonblicket gällande rätten.237 Undéns sätt att de-
finiera begreppet äganderätt tycks överensstämma med Bergströms aktuella äganderättsbe-
grepp.238

Äganderättsbegreppets innebörd har även efter Bergströms artikel behandlats inom den 
rättsvetenskapliga litteraturen. Då ingen av de senare författarna diskuterat frågan så ingående 
som Bergström redogörs här endast för huvuddragen i deras diskussioner. 

Sten Hillert skriver i sin bok om servitut från år 1960 att ”så som vårt rättsystem byggts 
upp är kretsen av de befogenheter, som tillkomma ägaren av en fastighet, principiellt negativt 
bestämd under det att befogenheterna för innehavare av någon av de andra rättigheterna äro 
positivt bestämda.”239 Här kan observeras att Hillert som grund för sitt påstående om att 
äganderätten är negativt bestämd tycks mena, i likhet med Bergström, att det är den av lagstif-
taren valda lagstiftningstekniken som leder till detta resultat. Hillert skriver vidare att ägande-
rätten ”är obegränsad på så sätt, att ägaren har alla de befogenheter över fastigheten, som i det 
aktuella fallet icke äro undantagna genom gällande särskild rätt eller genom de av lagstiftaren 
satta gränserna (de legala inskränkningarna)”.240 Även Hillert tycks sålunda definiera ägan-
derätten på samma sätt som Bergström.

Av samma uppfattning som Hillert är Henrik Hessler som i sin bok Allmän sakrätt kommer 
in på frågan om vad som kännetecknar äganderätten. Hessler menar att alla rättigheter utgör 
”befogenhetspaket” och att äganderätten är ”den grundläggande juridiska ”utnyttjandefor-
men” som i princip innefattar samtliga befogenheter som rättsordningen medger.241 Ett annat 
sätt att uttrycka samma sak är enligt Hessler, som i sammanhanget hänvisar till Bergström, att 
beskriva äganderätten som negativt bestämd. Detta skulle då innebära att äganderätten inne-
fattar alla befogenheter som inte är undantagna i lag eller i andra gällande rättsregler, till 
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skillnad mot de begränsade rättigheterna som alla är positivt bestämda och där rättigheten inte 
innehåller någon annan befogenhet än den som direkt åsyftas.242

Precis som Hillert och Bergström menar Stig Strömholm att den av lagstiftaren valda lag-
stiftningstekniken leder till att äganderätten kan beskrivas som negativt bestämd. Enligt 
Strömholm har rättsystem som utvecklats under lång tid ofta det gemensamt att de bygger på 
vissa grundläggande, icke uttalade, principer vilka inskränks, utvidgas eller preciseras genom 
konkreta rättsregler. Han menar att äganderätten är just en sådan ”basprincip”. Inte någon-
stans i den svenska rättsordningen finns det någon bestämmelse som vare sig berör dess ex-
istens eller dess innehåll. I stället menar Strömholm att lagstiftaren valt en lagstiftningsteknik 
som visserligen utgår från basprincipens existens, men där endast avvikelser från denna och 
konfliktsituationer regleras.243 Av Strömholms resonemang följer att basprincipens närmare 
innebörd är att äganderätten är negativt bestämd. 

Till de tidigare nämnda författarnas uppfattning ansluter sig också Bertil Bengtsson. 
Bengtssons uttalanden avser i likhet med Bergströms äganderätten till jord. Bengtsson anser i 
likhet med till exempel Hessler ”att jordäganderätten är en sammanfattning av de mest omfat-
tande befogenheter som en enskild kan ha beträffande fast egendom.”244 Precis som de övriga 
författarna anser dock Bengtsson att dessa befogenheter kan inskränkas dels genom att jordä-
garen avtalsvis upplåter befogenheter till annan och dels genom att det allmänna mot ersätt-
ning fråntar honom befogenheter.245 Bengtsson anför vidare att äganderätten, till skillnad från 
de begränsade rättigheterna vilkas existens kräver uttryckligt stöd i lag eller avtal, innehåller 
”alla lagliga befogenheter som s a s blivit över, sedan man dragit ifrån de rättigheter som till-
kommer andra och den bestämmanderätt som myndigheterna kan ha”.246 Bengtsson tycks här 
varit inne på Strömholms tankegång om äganderätten som en i rättsordningen ingående bas-
princip. Innebörden härav är enligt Bengtsson att det är ägaren som i tvivelaktiga situationer
har rätt att på olika sätt förfoga över eller begagna fastigheten. 247 Inte heller Bengtsson är 
således av annan uppfattning än Bergström

Även Torgny Håstad menar i likhet med Bergström att äganderätten endast kan ”definieras 
negativt: ägaren får utnyttja sin egendom som han vill, såvida inte begränsningar följer av lag 
eller av avtal som han själv ingått.”248 Ett i de flesta fall unikt kriterium för äganderätten är 
enligt Håstad ”att den så att säga står för sig själv”.249 Med detta menar han att äganderätten 
kan existera utan att något partsförhållande föreligger. Det är alltså fullt möjligt och även van-
ligt att någon till exempel äger en båt utan att någon annan har någon form av begränsad rätt 
till denna.250 Enligt Håstad skiljer detta äganderätten från de begränsade rättigheterna som 
ofta bygger på ett partsförhållande.251 Här är alltså Håstad, precis som Bergström var, inne på 
vad som är unikt för äganderätten och därmed särskiljer den från de begränsade rättigheterna. 

Den som senast i någon större omfattning och med någon form av rättsvetenskaplig ambit-
ion ägnat frågan om äganderättens bestämmande uppmärksamhet är Michanek i sin avhand-
                                                           
242 Hessler (1973) s. 42.
243 Strömholm (1985) s. 16.
244 Bengtsson (1991) s. 19.
245 Bengtsson (1991) s. 19.
246 Bengtsson (1991) s. 20.
247 Bengtsson (1991) s. 20.
248 Håstad (2002) s. 23.
249 Håstad (2002) s. 26.
250 Enligt Håstad används numera termen särskild rätt i stället för begränsad rätt. Detta beror enligt Håstad på att 
termen begränsad rätt leder tanken fel, då äganderätten inte är obegränsad. En förklaring till att Håstad anser 
äganderätten vara begränsad kan möjligen vara att Håstad utgår från det, av Bergström lanserade, aktuella ägan-
derättsbegreppet (Håstad (2002) s. 26, not 11).  
251 Håstad (2002) s. 26.
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ling Energirätt. Michanek börjar med att konstatera att äganderätten inte någonstans i lagstift-
ningen uttryckligen beskrivs som negativt bestämd. Däremot menar han att visst stöd för att så 
är fallet går att finna i vissa av jordabalkens förarbeten. Tydligast menar Michanek att detta 
framgår av 1909 års betänkande, där beredningen visserligen konstaterar att markägaren får 
finna sig i de inskränkningar av sin rätt som rättsordningen kräver, men samtidigt antyder att 
om inga inskränkningar föreligger kan markägaren utnyttja fastigheten som han vill. Micha-
nek anser att även 1966 års proposition, om förslag till lag om vad som är fast egendom, stöd-
jer tanken om äganderätten som negativt bestämd, även om han här inte anser stödet lika tyd-
ligt uttalat. Han betonar också att den fastighetsrättsliga speciallagstiftningen, till vilken bland 
annat minerallagstiftningen räknas, i de flesta fall just är konstruerad som inskränkningar i 
markäganderätten. Slutligen lyfter Michanek fram det så kallade Skattefjällsmålet252 där 
Högsta domstolens ståndpunkt är att om det inte finns ett positivt rättslig stöd för en särskild 
rätt till en resurs, till exempel på grund av lagstiftning eller hävd, så tillhör resursen markäga-
ren. Utifrån vad Bergström och andra författare tidigare anfört i frågan samt utifrån vad han 
själv funnit drar Michanek slutsatsen att äganderätten är negativt bestämd vad gäller befogen-
heten att utnyttja en fastighets utrymme och de naturresurser som vid ett visst tillfälle finns 
där.253

2.3 Avslutande kommentarer
Bergström diskuterar i sin artikel dels frågan om vilka befogenheter som följer med innehavet 
av äganderätten till fast egendom, dels frågan om vad som materiellt skiljer äganderätten från 
de så kallade begränsade rättigheterna. Vad gäller den första frågan menar Bergström att det 
redan av det sätt på vilket lagstiftningen är uppbyggd följer att innehållet i äganderätten är 
negativt bestämd. Äganderätten är en principiellt obegränsad rätt som latent omfattar alla 
tänkbara befogenheter över egendomen. Vissa av dessa befogenheter kan dock vid en viss 
tidpunkt vara underkastade legala inskränkningar. Genom att anlägga två olika betraktelsesätt, 
ett latent och ett aktuellt, finns det alltså fog för att tala om två olika äganderättsbegrepp. 

Detta betyder att äganderätten för att få någon innebörd måste sättas in i ett sammanhang. I 
likhet med många andra juridiska begrepp saknar således äganderätten en självständigt existe-
rande innebörd. Först när de övriga delarna av rättsordningen beaktas kan slutsatser dras om 
innehållet i äganderätten. Äganderättens innehåll kan därför beskrivas som en sammanfattning 
av vissa gällande rättsregler.  

Ett stort antal juridiska författare har anslutit sig till Bergströms synsätt eller i alla fall ut-
tryckt med honom överensstämmande uppfattning i frågan om äganderättens innebörd. Bland 
dessa framhåller Michanek att stöd för uppfattningen om att äganderätten är negativt bestämd 
bland annat går att finna i såväl förarbetsuttalanden som i praxis.   

Tämligen klart tycks också vara att äganderätten är odelbar i den mening att den inte kan 
delas upp i flera äganderätter. Uppfattningen verkar för övrigt utesluta möjligheten för exi-
stensen av en regalrätt eftersom regalrätten ofta just beskrivs som en äganderätt gällande pa-
rallellt med den civilrättsliga. 

När det gäller frågan om gränsdragning mellan äganderätt och begränsad rätt menar Berg-
ström att äganderätten tillhör den som ytterst disponerar över markens värde under tiden för 

                                                           
252 NJA 1981 s. 1.
253 Michanek (1990) s. 491.
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den begränsade rättens bestånd. Inte heller detta motsägs av någon av de övriga författarna 
och får därför betraktas som ett accepterat synsätt.





61

3 Fast egendom

3.1 Inledning
I detta kapitel behandlas en rad problem som visserligen hänger nära samman, men som ändå 
noga bör skiljas åt – något som inte alltid skett i förarbeten till lagstiftning på området och 
mera sällan betonats i litteraturen. Det gäller den betydelse begreppet fast egendom har i 
sammanhanget; frågor om fastighetens gränser och materiella beståndsdelar, om äganderätten 
till detta material, samt de befogenheter en ägare kan ha till följd av denna äganderätt. Det har 
framstått som nödvändigt att granska inställningen till dessa olika frågor var för sig för att få 
en bild av det nuvarande rättsläget, även om det kan (uppfattas) medföra vissa upprepningar i 
framställningen.

I juridisk doktrin anförs ofta att med termen egendom ska förstås allt i en persons bo som 
har ett förmögenhetsvärde.254 Egendom är således enligt denna definition en samlande be-
teckning på tillgångar som representerar ett ekonomiskt värde. Sedan gammalt delas förmö-
genhetstillgångar vidare in i kategorierna fast eller lös egendom. Vad som utgör fast egendom 
definieras i jordabalken. All egendom som inte är fast egendom utgör motsatsvis lös egen-
dom.

3.2 Begreppet fast egendom
Redan 1734 års lag innehöll en jordabalk, men den omfattade inte några regler som närmare 
preciserade vad som skulle anses ingå i begreppet fast egendom. Första gången frågan om vad 
som utgör fast egendom reglerades i lag var i och med utfärdandet den 24 maj 1895 av lagen 
angående vad till fast egendom är att hänföra.255 År 1966 ersattes 1895 års lag av lagen 
(1966:453) om vad som är fast egendom, vilken i sin tur blev upphävd år 1972 då den i dag 
gällande jordabalken trädde i kraft. Av jordabalkens bestämmelser är det första och andra 
kapitlet som definierar vad som utgör fast egendom. 

I 1 kap. 1 § första stycket jordabalken anges att ”Fast egendom är jord.” Det är alltså jorden 
som sådan som är utgångspunkt för innehållet i den fasta egendomen.256 Av lagtextens formu-
lering och det sammanhang i vilken den ingår framgår att med jord avses det totala geogra-
fiska utrymmet i Sverige. Den utbredning som lagtexten beskriver är en utbredning på det 
ytmässiga planet.257 Någon ytterligare förklaring till hur begreppet jord i betydelsen fast 
egendom ska förstås lämnar inte lagtexten. Däremot innehåller jordabalkens förarbeten ytter-
ligare information om begreppets innebörd.

                                                           
254 I bland kan dock termen egendom användas endast för att tydliggöra att ett visst objekt är föremål för någons 
äganderätt och i vissa andra sammanhang används den om saker i allmänhet (Undén (1995) s. 12-13).
255 Det främsta skälet till att en tydligare reglering behövdes var det utökade användandet av fastigheter som 
säkerheter i kreditsammanhang (SOU 1947:38 s. 36).
256 Enligt förarbetena ska begreppet jord förstås i vidsträckt mening. Inom begreppet ryms alla delar av den 
svenska jordytan som är föremål för äganderätt, vare sig de utgörs av torr mark eller är täckta av vatten (se till 
exempel Prop. 1966:24 s. 8).
257 Sedan 1 januari år 2004 kan dock vissa fastigheter även ges en avgränsning på djupet. Se nedan under 3.3.1.   
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Ur motiven kan tre olika betydelser utläsas:

I. För det första uttrycker vissa förarbeten att med jord ska förstås inte bara ytmässiga 
utrymmet, utan även utrymmet på djupet.258 Med detta betraktelsesätt blir jorden 
inte bara en yta utan mera av ett rum.

II. För det andra förekommer det motivuttalanden där begreppet jord används för att 
beteckna innehållet i utrymmet, alltså jordens beståndsdelar.259

III. Den tredje och sista betydelsen av begreppet, för vilket det går att finna stöd i mo-
tiven, är att fast egendom betecknar markägarens befogenheter med avseende på 
objektet.260

Vad gäller den tredje punkten uttalade 1960 års lagberedning bland annat att ”uttrycket fast 
egendom används i denna balk i två skilda betydelser, nämligen dels enligt det redan sagda i 
fråga om ett konkret fysiskt objekt, dels om äganderätten till sådant objekt.”261 Till detta till-
lade 1960 års lagberedning att ”denna dubbla innebörd torde stå i överensstämmelse med rå-
dande juridiskt språkbruk.”262 I 1966 års proposition anslöt sig departementschefen till 1960 
års uttalanden beträffande innebörden av fast egendom och tillade att ”den i varje särskilt fall 
åsyftade innebörden torde framgå av sammanhanget.”263

3.2.1 Begreppet fastighet
Sveriges yta består av markområden och vattenområden. Vissa delar av denna yta är indelad i 
mindre enheter, fastigheter och samfälligheter. Relativt stora delar av ytan är däremot inte 
indelad i enheter, nämligen de allmänna vattenområdena.264 Begreppet fastighet används 
bland annat i 1 kap. 1 § jordabalken som föreskriver att ”Fast egendom är jord. Denna är in-
delad i fastigheter” (min kursivering).265

Varken jordabalken eller någon annan lagstiftning innehåller någon egentlig definition av 
begreppet fastighet. Av 3 § förordningen om fastighetsregister framgår det visserligen att fas-
tighetsregistret ska innehålla uppgifter om bland annat fastigheter och i 19 kap. 1 § fastighets-
bildningslagen sker en uppräkning av vad som i fastighetsregistret ska redovisas som fastig-
het. Enligt uppräkningen ska följande klassificeras som fastighet:

I. Enhet som var redovisad såsom fastighet i fastighetsregister den 1 januari 1972,
II. Fastighet som nybildats enligt denna lag,

III. Enhet som ska registreras såsom fastighet enligt bestämmelse i annan författning.

                                                           
258 Se vidare under avsnitt 3.3.
259 Se vidare under avsnitt 3.4.
260 Se vidare under avsnitt 3.5.
261 SOU 1960:25 s. 47.
262 SOU 1960:25 s. 47.
263 Prop. 1966:24 s. 58-59.
264 De allmänna vattenområdena utgörs av de allmänna vattenområdena i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och 
Storsjön.
265 Jordabalkens 1 kapitel 1§ fick visserligen delvis ny lydelse genom lag 2003:626, men beträffande begreppet 
fast egendom var ingen ändring avsedd enligt SOU 1996:87 s. 148. Inte heller av den följande propositionen, 
2002/03:116 går att utläsa att någon förändring var avsedd. 
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Någon egentlig definition av begreppet fastighet ges inte av fastighetsbildningslagen. En i den 
juridiska doktrinen vanligt förekommande beskrivning är emellertid att med fastighet ska för-
stås dels egendom som faktiskt registrerats som fastighet i fastighetsregistret och dels egen-
dom som enligt registreringsbestämmelserna ska införas i fastighetsregistret.266 Definitionen, 
som utgår från regleringen i fastighetsbildningslagen, lämnar dock föga vägledning för den
oinsatte. En annan vanligt förekommande beskrivning av begreppet fastighet är att det rör sig 
om en särskilt avgränsad och geografiskt bestämd del av Sveriges yta.267 Enligt detta synsätt 
torde alltså en fastighet i sin grundform kunna beskrivas som ett avgränsat område på marken 
som tillkommer genom beslut av fastighetsbildningsmyndigheten enligt bestämmelserna i 
fastighetsbildningslagen. 

Svensk lagstiftning innehåller alltså inte någon egentlig definition av begreppet fastighet. 
Enligt 19 kap. 1 § fastighetsbildningslagen kan såsom fastighet registreras dels enhet som var 
redovisad såsom fastighet i fastighetsregister den 1 januari 1972, dels fastighet som nybildas 
enligt fastighetsbildningslagen och dels enhet som ska registreras såsom fastighet enligt be-
stämmelse i annan författning. Av 10 § lagen om införande av nya jordabalken följer vidare 
att till fast egendom räknas bland annat fiskeri som är upptaget i kronans jordebok om besitt-
ningsrätten består efter nya jordabalkens ikraftträdande. Begreppet fastighet är således inte 
entydigt.268

Vanligen är en fastighet tvådimensionellt bestämd genom gränser utsatta i marknivå. Sedan 
2004 är det emellertid möjligt att tillskapa tredimensionella fastigheter som alltså både är av-
gränsade vertikalt och horisontellt. De utrymmen som numera enligt 1 kap. 1 § första stycket 
och 1 a § jordabalken kan utgöra tredimensionella fastigheter är sådana som upptar större an-
läggningar, till exempel byggnader, broar, bergrum och tunnlar, eller delar av sådana anlägg-
ningar. Enligt utredningen om tredimensionellt fastighetsutnyttjande ska inte de föreslagna 
språkliga förändringarna i 1 § jordabalken medföra någon förändring av innebörden i begrep-
pet fast egendom.269

I den på utredningen följande propositionen diskuteras över huvud taget inte frågan om in-
nebörden av begreppet fast egendom skulle förändras om propositionen antogs av riksda-
gen.270 Eftersom frågan är av central betydelse i bland annat den fastighetsrättsliga lagstift-
ningen och då utredningen tydligt uttrycker sin ståndpunkt, anser jag att departementschefens 
tystnad i frågan talar för att inte heller han anser att innebörden i begreppet förändras i och 
med förslaget. Det vore enligt min mening ytterst märkligt om departementschefen, i en situ-
ation där den föregående utredningen tydligt tillkännagett sin uppfattning i en central och vik-
tig fråga, väljer att inte kommentera frågan om det inte är för att han är av samma uppfattning 
som utredningen. Vad som också talar för att begreppets innebörd inte påverkats av införandet 
av den nya typen av fastighet är att den del av paragrafen där definitionen av fast egendom 
uttrycks inte är språkligt ändrad.

I Sverige är alla markområden föremål för någons ägande. Eftersom lagstiftningens ut-
gångspunkt är att äganderätt till mark endast kan föreligga genom äganderätt till fastighet
brukar indelningen av marken i fastigheter sägas utgöra grunden för äganderätt till markom-
råden. Trots lagstiftningens utgångspunkt finns det relativt stora markområden i Sverige som 
utan att vara fastighetsindelade faktiskt har ägare. Den största gruppen ägare är fysiska perso-

                                                           
266 Westerlind (1971) s. 54-56. Se även Victorin/Sundell (2004) s. 152.
267 Se till exempel Hager (2014) s. 19.
268 Prop. 2002/03:116 s. 46.
269 SOU 1996:87 s. 147.
270 Prop. 2002/03:116.
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ner. Utöver denna grupp ägs marken och vattnet av juridiska personer, staten och kommuner-
na. Att vara ägare till en fastighet behöver dock inte innebära att ägaren har full frihet att an-
vända de i fastigheten ingående mark- och vattenområdena på det sätt han själv finner lämp-
ligt. Exempelvis kan ambitionen att bygga ett fungerande samhälle i vissa fall innebära att det 
allmänna måste ta enskildas mark i anspråk för att bygga infrastruktur, vatten- och avloppsan-
läggningar, skolor och andra offentliga byggnader.

3.2.2 Tillbehör till fastighet
Som tidigare beskrivits är den i fastigheter indelade jorden utgångspunkten för innehållet i 
den fasta egendomen. Som 1 kap. 1 § första stycket jordabalken är formulerad är det lätt att 
tro att en fastighet inte består av någonting annat än jord men så är emellertid inte fallet. Till 
fastigheter hör förutom jorden och dess beståndsdelar också vad som kallas fastighetstillbe-
hör. Att beskriva begreppen jord och fast egendom som synonyma är således missvisande 
trots att fast egendom uttryckligen är jord enligt jordabalkens 1 kap. 1 §.271 Om begreppen 
vore synonyma skulle vi inom förmögenhetsrätten ha att räkna med tre kategorier av egen-
dom, nämligen fast egendom, lös egendom och tillbehör till fastighet. Den i dag bland jurister 
förhärskande uppfattningen är dock att det är fråga om två kategorier och att såväl jorden som 
den egendom som enligt jordabalkens andra kapitel är tillbehör till fastighet, omfattas av be-
greppet fast egendom.272

Fastighetstillbehören delas in i två grupper: fysiska och rättsliga tillbehör. Härnäst behand-
las de fysiska fastighetstillbehören. Regleringen av dessa sker i jordabalkens andra kapitel, 
enligt vilket de fysiska tillbehören i sin tur delas in i tre olika slag:

Allmänna fastighetstillbehör
Byggnadstillbehör
Industritillbehör

För att ett föremål ska utgöra fastighetstillbehör krävs, förutom att kunna inordnas under nå-
gon av de ovanstående kategorierna, som huvudregel vidare att det har anbragts inom fastig-
heten för stadigvarande bruk och att det tillhör fastighetens ägare. 

Gränsen mellan vad som ska ses som en beståndsdel av jorden och vad som är ett fastig-
hetstillbehör är inte vare sig klar eller logisk. Av 2 kap. 1 § första stycket jordabalken framgår 
uttryckligen att till kategorin tillbehör räknas på rot stående träd och andra växter. Det är såle-
des inte så att allting som på ett naturligt sätt hör samman med jorden ska betraktas som en 
beståndsdel av denna. Som förklaring till regleringen påstås ligga historiska skäl. Långt till-
baka räknades nämligen inte byggnader som tillhörande marken. Utvecklingen kom sedan att 
medföra att vissa byggnader började räknas som hörande till marken. Bland annat kom detta 
att gälla så kallade laga hus, med vilka avsågs byggnader som ansågs nödvändiga för fastig-
hetens bruk. Däremot räknades inte så kallade överloppshus som tillbehör till marken. Ef-
tersom båda kategorierna av byggnader stod i fysiskt samband med marken kunde begrepps-

                                                           
271 För egen del anser jag emellertid att det är högst tveksamt om formuleringen i jordabalkens 1 kapitel 1 para-
graf rent språkligt kan anses ge utrymme för att till begreppet fast egendom hänföra även tillbehör till fastighet. I 
alla fall hade kopplingen mellan de två begreppen kunnat uttryckas tydligare. 
272 För eventuellt avvikande uppfattning se Michanek (1990) s. 458. Se även Ramberg (2012) s. 61 samt prop. 
1966:24 s. 56.
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bestämningen inte bygga på sambandet i sig, vilket således skulle vara upphovet till den ännu 
vidhängande bristen på systematik i regleringen.273

3.3 Fastighetens gränser
Redan av rubriken till första kapitlet jordabalken, som lyder ”Fastighet och dess gränser”, 
framgår vilket materiellt innehåll kapitlets regler har. Förutom 1 § behandlar paragraferna i 
första kapitlet grunderna för bestämmandet av fastighetens yta. Själva syftet med fastighetsin-
delningen är att individualisera det objekt som kan vara föremål för äganderätt eller annan 
begränsad rätt.274 Individualiseringen sker främst utifrån reglerna om fastighetsbildning i fas-
tighetsbildningslagen. 

Då första kapitlet till övervägande del behandlar frågan om bestämmandet av fastighetens 
yta framstår det som något ologiskt att begreppet jord även skulle innefatta jordens bestånds-
delar. Denna till synes bristande logik blir än mer påtaglig med tanke på att jordabalkens 
andra kapitel behandlar frågan om vilka objekt som kan vara tillbehör till fastighet. Utifrån 
denna systematik hade det varit naturligt om även jordens beståndsdelar behandlats i andra 
kapitlet. Den valda dispositionen får dock sin förklaring vid studier av äldre rättskällor. 

Av 1 § 1895 års lag angående vad till fast egendom är att hänföra framgick att ”fast egen-
dom är jord å landet och i stad”. Lagens 2 § föreskrev att ”Till jorden höra: derpå uppförda 
hus…”. Enligt 1895 års lag knöts alltså tillbehören till jorden. Enligt det förslag till jordabalk 
som 1909 års lagberedning lade fram skulle i stället tillbehören knytas, enligt förslagets 2 §, 
till fastigheten. Skillnaden mellan 1895 års lag och 1909 år förslag var således att i förslaget 
var begreppet jord utbytt mot fastighet. Anledningen var att lagberedningen ville anknyta till-
behören till en särskild fastighet.275 Detta kan i sin tur mycket väl ha berott på en önskan att 
sammankoppla tillbehören till fastigheten med en enskild ägare.276 Någon avsikt att förändra 
den juridiska klassificeringen av jordens beståndsdelar fanns emellertid inte hos lagbered-
ningen. Dessa skulle även fortsättningsvis anses vara en del av jorden genom att ”innefattas 
under beteckningen fastighet” och ingå i äganderätten till fastigheten.277

Problemet med lagberedningens förslag och källan till den i dag inte helt konsekventa sys-
tematiken är dock att det inte fanns någon koppling mellan begreppen jord och fastighet i för-
slaget, denna var endast underförstådd. En sådan koppling tillskapades dock i 1947 års betän-
kande där 1 § uttrycker att fast egendom är jord med vad därtill hör och 2 § anger att av fast 
egendom bildas särskilda fastigheter enligt vad därom finnes stadgat. 278

Frågan om tillbehören skulle anknytas till jorden eller till fastigheten togs även upp till be-
handling av 1960 års lagberedning. Lagberedningen uttalar att ”till jord är uppenbarligen att 
hänföra ej allenast själva jordytan med därtill hörande grund utan även träd och andra växter 
som förekomma därå. Frågan vad som därutöver är att anse som tillbehör till fast egendom 
torde uppkomma först då en viss del av jordytan blir föremål för fastighetsbildning; det är till 
den sålunda bildade fastigheten som tillbehörsbegreppet rättsligt anknyter sig.”279 Till detta 

                                                           
273 Ekeberg/Benckert (1944) s. 19. 
274 Prop1970:20, Del B1, s. 71. Se även SOU 1966:63 s. 25-26 och SOU 1947:38 s. 39.
275 Lagberedningen 1909 s. 102.
276 Se Michanek (1990) s. 459 som hänvisar till SOU 1947:38 s. 86. 
277 Lagberedningen 1909 s. 102.
278 SOU 1947:38 s. 9.
279 SOU 1960:25 s. 47. Trots att, som framgår av citatet, lagberedningen tycks ha varit av uppfattningen att träd 
och växter var beståndsdelar av jorden fanns träd och växter med i uppräkningen av tillbehör i deras förslag till 
lagtext. Se SOU 1960:24 s. 15.   
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synsätt anslöt sig även departementschefen i 1966 års proposition.280 Tekniken med att an-
knyta tillbehören till fastigheten har sedan dess tillämpats av lagstiftaren och används sålunda 
i dag i jordabalkens andra kapitel.

3.3.1 Fastigheters vertikala sträckning
När det gäller bestämmandet av fastigheters rumsliga utbredning sker detta i första hand uti-
från reglerna i fastighetsbildningslagen. Andra lagar vars regler syftar till att avgränsa fastig-
heters utbredning är just jordabalkens första kapitel och lagen (1950:595) om gräns mot all-
mänt vattenområde. Eftersom detta arbete behandlar frågor knutna till de i marken liggande 
mineralerna är det naturligt att främst undersöka fastighetens utbredning på djupet. Varken de 
ovan nämnda lagarna eller någon annan lag behandlar dock denna fråga. 

Som tidigare nämnts förekommer dock uttalanden i förarbeten till jordabalken rörande fas-
tigheters vertikala sträckning. Av 1909 års betänkande framgår mycket tydligt att utredningen 
anser att äganderätten till en fastighet inte är begränsad till fastighetens yta utan också omfat-
tar ett område såväl uppåt som nedåt bestämt utifrån gränserna på ytan. Detta faktum ansåg 
beredningen, ”lika litet som 1895 års lags stiftare”, onödigt att uttryckligt reglera i lagen.281

Något exakt svar på frågan hur djupt de anser fastigheten sträcka sig ger inte 1909 års lagbe-
redning, men i motiveringen till 5 § skriver de att fastighetsägaren inte torde kunna förhindra 
att någon ”under fastighetens mark genom värdelöst berg” låter bygga ”en tunnel på sådant 
djup att det icke på något sätt berör jordägarens intresse”. Detta uttalande ska dock förmodlig-
en endast uppfattas som ett ställningstagande från lagberedningens sida innebärande att de 
inte anser att en fastighetsägares formella rätt ska kunna hindra andra intressen i situationer då 
fastighetsägarens intresse inte är skyddsvärt.282

Varken 1947 eller 1960 års betänkanden berör frågan om fastigheters vertikala sträckning. I 
1966 års proposition skriver dock departementschefen att ”även vad som finns under själva 
jordytan innefattas i begreppet jord och utgör del av den fasta egendomen, såvida det inte 
gjorts till föremål för särskilt besittningstagande, såsom kan vara fallet med gruvfyndighet-
er”.283 Inte heller propositionen till jordabalken behandlar frågan om fastigheters utbredning 
på djupet.284 Detta är dock mindre förvånande då frågan om vad som är fast egendom med-
vetet utreddes separat och resulterade i lag (1966:453) om vad som är fast egendom. 

År 1994 tillsatte regeringen en utredning vars uppdrag bland annat var att lösa vissa pro-
blem kopplade till samordningen av olika typer av verksamheter i komplicerade byggnadsan-
läggningar.285 Betänkandet Tredimensionell fastighetsindelning överlämnades av utredningen 
till regeringen i juni 1996.286 Utredningen konstaterade inledningsvis att det enligt gällande 
rätt inte är möjligt att, vare sig på djupet eller på höjden, bestämma en fastighets gränser. Or-
saken härtill är att en fastighets gränser, enligt gällande rätt, bestäms enbart genom angivande 
av vissa punkter på marken. Då det således enligt befintliga regler inte går att tredimensionellt 
avgränsa en fastighet ställde sig utredningen frågan vilket utrymme, ovan respektive under 
markytan, som kan anses höra till en fastighet. Genom att ansluta sig till skrivningar i fastig-
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hetsregisterutredningen287 och skyddsrumsutredningen288 och även till uppfattningar uttryckta 
i rättstillämpningen kommer utredarna fram till att en fastighet sträcker sig så långt i vertikal-
planet att ”alla byggnadsprojekt över eller under markytan berör markägarens rätt”.289 Utred-
ningen avslutar sin diskussion kring frågan med att konstatera att ”en fastighet i vart fall anses 
ha en sådan utsträckning att det inte finns utrymme för att förlägga någon annan äganderätts-
lig enhet som utgör fast egendom i luftutrymmet över markytan eller i jorden därunder.”290

I den på utredningen följande propositionen skrev departementschefen att förutom marky-
tan omfattar varje fastighet ”ett utrymme ovanför och ett utrymme under markytan.”291 Inte 
heller departementschefen ansåg det vara möjligt enligt gällande rätt att vid fastighetsbild-
ningen avgränsa fastigheter i vertikalplanet. Statsrådet menade dock inte att fastigheter där-
med har en obegränsad utsträckning i vertikalplanet, det är hur djupt de faktiskt sträcker sig 
som ansågs oklart.292

3.3.2 Fastighetens djuputrymme enligt gruvlagstiftningens förarbeten
Frågan om fastigheters avgränsning blir många gånger aktuell även på områden utanför jor-
dabalkens tillämpningsområde. Det finns därför anledning för den som söker utreda lagstifta-
rens uppfattning i frågan att söka vägledning i, framför allt, förarbetena till anknytande lag-
stiftningar. Eftersom frågan om vad som är att hänföra till fast egendom före 1895 års lag 
saknade samlad reglering kan det tyckas icke ändamålsenligt att ta del av förarbeten till an-
knytande lagstiftning av tidigare datum. Dock kan i vissa förarbeten till tidigare gruvlagstift-
ningar utläsas vem utredarna ansåg inneha äganderätten till de i jorden liggande mineralerna. 
Bland annat skriver Bergskollegium i sitt år 1848 presenterade förslag till gruvstadga att 
äganderätten ”efter svensk lag aldrig sträckt sig till de under jordytan befintliga mineral-
fynd.”293 Detta ställningstagande skulle kunna vara följden av att utredarna inte ansåg att ut-
rymmet på djupet var en del av fastigheten. Troligare är emellertid att utredarna endast ansåg 
att mineralerna inte ägs av markägaren. För denna tolkning talar bland annat det faktum att en 
majoritet av de juridiska författarna vid denna tid fortfarande var anhängare av res nullius-
teorin.294 Det torde nämligen inte ha varit så att anhängare av res nullius-teorin i allmänhet 
ansåg att fastigheter saknade djuputrymme. Det var i stället frånvaron av vetskap om de i 
marken liggande mineralfyndigheterna som enligt teorins anhängare fråntog markägaren rät-
ten till fyndigheten. Flera författare liknade mineralfyndigheter med nergrävda skatter vilka 
inte självklart var att betrakta som beståndsdelar av fastigheten.295

1920 års gruvlagssakkunniga var dock av uppfattningen att det till fastigheten också hör ett 
djuputrymme. De uttryckte bland annat att ”då enligt svensk rättsuppfattning äganderätten till 
jorden omfattar allt vad till jorden hör, i den mån ej genom positiv lag inskränkning däri gö-
res, måste man enligt de sakkunnigas mening utgå från att jordägaren principiellt sett äger 
mineralen i jorden”.296 De anförde vidare ”att jordägaren är befogad att utan föregående in-
mutning tillgodogöra sig inmutningsbara mineral i sin jord”, men ”att han endast genom in-
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mutning kan skydda sig mot att en annan genom inmutning förvärvar bättre rätt till dem”.297

De sakkunniga menade också att jordägaren hade en oinskränkt rätt att förfoga över mineral 
som inte kan vara föremål för inmutning.298 Dessa uttalanden kan inte tolkas på annat sätt än 
att de gruvlagssakkunniga ansåg att till fastigheter hör ett djuputrymme som i alla fall sträcker 
sig till ett djup där mineraler kan anträffas. 

I proposition 1938:40 med förslag till gruvlag m.m. skrev departementschefen att ”en fas-
tighet omfattar ej allenast själva jordytan med de tillbehör, som omförmälas i 1895 års lag 
angående vad till fast egendom är att hänföra, utan jämväl – ehuru något uttryckligt lagstad-
gande därom ej finnes – substantiella beståndsdelar av marken.”299 Han tillade därefter att 
”mineralen sålunda utgöra en del av det objekt till vilket jordäganderätten hänför sig…”.300

Utifrån det valda sättet att utrycka sig är det svårt att komma till någon annan uppfattning än 
att departementschefen, i likhet med 1920 års sakkunniga, ansåg att fastigheter även omfattar 
ett djuputrymme. 

Frågan om fastigheters sträckning på djupet behandlades som ovan nämnts också i 1948 års 
skyddsrumsutredning. Utredningen fastslog inledningsvis att ”vad beträffar frågan, hur långt 
på djupet jordägaren har en skyddad rätt, äro uppfattningarna knappast enhetliga eller klart 
fixerade”.301 Enligt utredningens uppfattning sträcker sig dock jordägarens rätt ”så långt ned 
på djupet som jorden under markytan kan tillgodogöras.”302 Rätten är dock bara skyddad mot 
intrång ”om jordägaren har ett intresse av ett sådant skydd”.303 Utredningens sätt att uttrycka 
sig antyder att fastigheten, enligt utredningens uppfattning, inte sträcker sig djupare än fastig-
hetsägarens befogade intresse även om det är tekniskt möjligt att tillgodogöra sig jorden under 
denna nivå. En kanske troligare tolkning är dock att utredningen menar att fastighetsägarens 
exklusiva rätt till djuputrymmet inte sträcker sig lika djupt som själva fastigheten.   

Den år 1964 tillsatta fastighetsregisterutredningen skrev i sitt betänkande att en fastighet 
ska uppfattas som ett tredimensionellt utrymme. Såväl uppåt som nedåt torde enligt utred-
ningen ”en fastighet sträcka sig så långt som erfordras med hänsyn till de befogenheter, som i 
olika hänseenden tillkommer markägaren.”304

År 2000 presenterade utredningen om minerallagen, markägarna och miljön, den så kallade 
Minerallagsutredningen, sitt betänkande.305 Utredningens uppdrag var att utreda vissa frågor 
gällande äganderätten till mark och hur denna äganderätt förhåller sig bland annat till gruvnä-
ringens behov.306 Ett av skälen för att tillsätta utredningen tycks ha varit det ökade intresset 
för att söka efter mineral. I och med detta kom prospektering nu att ske i mer tätbefolkade 
områden än vad som tidigare varit fallet. Bland markägare uttrycktes farhågor för att gruv-
verksamheten skulle komma att ändra förutsättningarna för de boende och arbetande i områ-
det. Markägarna upplevde också att äganderätten som sådan inte i tillräcklig omfattning hade 
beaktats vid utformningen av minerallagen. Flera riksdagsmän skrev också motioner där de 
önskade en översyn av minerallagen då denna, enligt dessas uppfattning i sin dåvarande ly-
delse inte i tillräcklig grad tillvaratog markägarnas intressen.307 Enligt vad som anförs i be-
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tänkandet hör till en fastighet i princip även det som finns under jordytan. Av utredningen 
framgår också att eftersom fastigheter inte är avgränsade i djupled sträcker sig dessa ”ned till 
jordens medelpunkt”.308

Den 25 januari 2002 beslöt den socialdemokratiska regeringen att tillsätta en interdeparte-
mental309 arbetsgrupp vars uppgift var att dels närmare analysera vissa frågor som enligt rege-
ringen ”inte täckts in fullständigt” genom Minerallagsutredningens betänkande och dels ytter-
ligare analysera vissa av utredningens förslag som ”väckt väsentlig kritik bland remissinstan-
serna”.310 Bland annat ansåg flera remissinstanser att frågan om äganderätten till mineral
borde analyseras ytterligare. I december 2002 överlämnade arbetsgruppen sin rapport.311

Efter en inledande internationell utblick kom arbetsgruppen in på frågan om fastighetsägare 
bör vara berättigade till ersättning för det mineral som tas i anspråk genom gruvbrytning. I 
anslutning härtill diskuterades frågan om vem som ska anses vara ägare till de eventuella mi-
neral som ligger mer eller mindre dolda under markytan på fastigheten. En enligt arbetsgrup-
pen väsentlig fråga i detta sammanhang var hur långt ned i jorden fastighetsägarens rätt till 
fastigheten sträcker sig. Klart är, menade gruppen, att fastigheten inte endast omfattar ett visst 
avgränsat utrymme på markytan utan också ett utrymme ovanför och under denna. Denna rätt 
kan dock enligt arbetsgruppen inte ha en obegränsad sträckning i höjd- och djupled. Något 
stöd för denna slutsats, varken teoretiskt eller praktiskt, anfördes dock inte. Då klargörande 
saknas i såväl lagregler som motivuttalanden och då inte heller litteraturen ger någon tydlig 
bild, menar arbetsgruppen att rättsläget måste betecknas som oklart.312 Eftersom frågan om 
fastigheters utbredning är komplicerad och berör grundläggande fastighetsrättslig lagstiftning 
anser sig arbetsgruppen inte heller böra lämna något förslag till lösning i frågan.  

Den 21 oktober 2004 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om ändringar i 
minerallagen.313 I samband med att departementschefen diskuterade frågan om mineralersätt-
ning till fastighetsägare kom hon även in på frågan om äganderätten till de i marken liggande 
mineralerna. Inledningsvis konstaterades att frågan om fastighetsägarens rätt till fastigheten i 
höjd och djupled är omstridd och att det saknas lagregler som klargör rättsläget, inte heller 
lagförarbeten eller litteratur anses klargöra frågan. Departementschefen ansåg det emellertid 
klart att ”en fastighet som inte är tredimensionellt avgränsad omfattar inte bara ett visst om-
råde på markytan utan också ett utrymme ovanför och ett utrymme under denna” och anförde 
vidare att det saknas ”hållpunkter för den närmare avgränsningen.”314 Då det rör sig om en 
komplicerad fråga som rör grundläggande fastighetsrättslig lagstiftning ansåg regeringen ”att 
det inte finns tillräckliga skäl att i detta begränsade sammanhang ta ställning till denna 
fråga.”315

Även i förarbeten till senare ändringar i minerallagen uttrycks uppfattningen att fastigheter 
har ett djuputrymme.316
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3.3.3 Uppfattningar i litteraturen
Den tidigare omnämnde Hjalmar Hammarsköld anförde år 1891 i sin bok ”Om grufregal och 
grufegendom i allmänhet enligt svensk rätt” att ”såsom allmänt erkkändt kan det betraktas, att 
jordeganderätten icke blott omfattar jordytan och hvadnärmast derunder ligger, utan sträcker 
sig hur långt som helst på djupet med lodrätta gränser” (min kursivering).317

Inte fullt tjugo år efter det att Hammarskjölds bok utgivits uttryckte C.G. Björling i sin då 
nyligen publicerade lärobok i civilrätt för nybörjare att äganderätten till fast egendom inbegri-
per såväl ett utrymme under som ett i luften ovan jordytan. Enligt författaren sträcker sig rät-
ten ”så långt praktiskt taget mänskligt förfogande når”.318 Endast några år efter det att Björ-
lings bok utkommit skrev Professor Wilhelm Sjögren i sin bok om den svenska sakrätten att 
”till jordytan hör i detta avseende jämväl så stor del över o. under ytan, som praktiskt kan till-
godogöras”.319

År 1944 skrev Ekeberg och Benckert i Sakrätt I att äganderätten till en fastighet omfattar 
också ”ett område uppåt och nedåt, ett område, som man får tänka sig bestämt genom verti-
kala plan, som dragas ifrån ägogränsen och mot jordens medelpunkt, vilka plan sedan också 
få tänkas fortsatta uppåt mot luftrymden”.320 Hur djupt respektive högt denna rätt sträcker sig 
kan inte bestämmas en gång för alla menar författarna då detta är kopplat till ”det mänskliga 
framåtskridandet och teknikens utveckling”.321 Bland annat anförde författarna att markäga-
ren inte torde behöva tåla att det dras en elektrisk ledning över hans fastighet om den inte dras 
på sådan höjd att den därmed inte ”förorsakar ägaren någon som helst olägenhet.” Däremot 
sträcker sig inte markägarens rätt till sådana höjder att denne kan hindra flygmaskiner att 
flyga över fastigheten.322 Författarna tycks vara inne på att äganderätten i alla fall sträcker sig 
så djupt respektive högt som det praktiskt går att utnyttja dessa utrymmen.  

Gunnar Prawitz, vid tiden byrådirektör i Lantmäteristyrelsen, skrev år 1954 en artikel med 
rubriken ”begreppen fast egendom och fastighet”. I artikeln som publicerades i Svensk Lant-
mäteritidskrift skriver Prawitz att en fastighet består av ett utrymme format som en pyramid 
”med spetsen i jordens medelpunkt”.323

Bara några år efter Prawitz artikel skrev, år 1957, Sigurd Rietz en artikel i ett nummer av 
Förvaltningsrättslig tidskrift i anledning av det då nyligen avgjorda rättsfallet NJA 1957 s 
736.324 I artikeln kommer Rietz bland annat in på frågan om fastigheters rumsliga utbredning. 
Rietz skriver inledningsvis att äganderätten inte endast anses omfatta fastighetens yta utan 
även ”ett område uppåt och nedåt, bestämt efter gränserna på ytan”.325 Rietz hävdar också att 
det inte finns några enhetliga eller fixerade uppfattningar om ”hur långt på djupet jordägaren 
har en skyddad rätt”.326 I den därpå följande meningen skriver Rietz att det ”[i] allmänhet 
torde anses, att jordägarens rätt sträcker sig så långt ned på djupet, som jorden under markytan 
kan tillgodogöras, och att rätten är skyddad, om jordägaren har ett intresse av sådant 
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skydd”.327 Därefter tillägger han att ”[f]astigetsägarens intresse - när det gäller att bygga på 
djupet, närmast det antal källarvåningar, som rimligen tekniskt och ekonomiskt skulle vara 
tänkbara – torde alltså få anses vara den allmänna gränsen för ägarens rådighet.”328 Rietz upp-
fattning ger upphov till ett antal reflektioner som det finns anledning att återkomma till längre 
fram i detta arbete. Varför anser Rietz till exempel att fastighetsägarens ensamrätt till djuput-
rymmet är beroende av att han kan visa att han har ett intresse av ett sådant skydd? I de flesta 
andra sammanhang torde redan innehavet av äganderätten vara skäl nog för att erhålla skydd. 
Anser han att en fastighet i teorin kan sträcka sig till ett djup där fastighetsägaren i teorin inte 
kan hävda sin rätt? Det är vidare oklart om Rietz menar att det är den genomsnittlige fastig-
hetsägarens intresse som ska vara avgörande eller om det är den just för tillfället aktuelle fas-
tighetsägarens intresse som ska vara utslagsgivande? Utfallet skulle med det senare synsättet i 
dag kunna innebära stora variationer när det gäller hur djupt till exempel två grannfastigheter 
sträcker sig.329

Samma år som Rietzs artikel publicerades skrev stadsadvokaten Östen Malmberg en artikel 
i Svenska Stadsförbundets Tidskrift med rubriken ”Om byggande under markplanet å annans 
grund i stad”.330 Malmberg återger inledningsvis i artikeln vad såväl 1909 års lagberedning 
som Digman i SOU 1950:13 uttryckt angående frågan om hur djupt äganderätten till marken 
sträcker sig. Utifrån vad som anförts i dessa arbeten drar han sedan slutsatsen att ”den som i 
stad vill utföra byggnad eller anläggning under jord, vare sig det gäller gatuunderbyggnader, 
bergrum, tunnlar, avloppsledningar eller annat, måste skaffa sig rätt till området genom avtal 
med jordägaren eller genom expropriation”.331 Malmberg tycks således ansluta sig till upp-
fattningen att fastighetsinnehavet även grundar en rätt till ett djuputrymme under markytan.

År 1959 publicerades i Svensk Lantmäteritidskrift en artikel författad av byråchefen Hel-
mer Wallner, vilken för övrigt också tjänstgjorde som sekreterare i 1954 års fastighetsbild-
ningskommitté332, rörande vissa rättsliga samband mellan fastigheter. I artikeln berör Wallner 
bland annat frågan om byggande under markplanet. Wallner menar att det är felaktigt att be-
skriva en fastighet som en yta då den rätteligen utgör en volym. Fastigheter omfattar således 
enligt Wallner såväl ett djup- som ett luftutrymme. Hur djupt respektive högt en fastighet fak-
tiskt sträcker sig är enligt Wallner i praktiken mindre intressant, men i teorin torde en fastig-
het på djupet sträcka sig till jordens medelpunkt och på höjden ut i världsrymden eller till ett 
allmänt luftområde. Detta betyder enligt Wallner att ”enskild äganderätt och därmed fastig-
heterna sträcker sig så långt upp och ned som det finns några faktiska möjligheter för ägaren 
att utnyttja utrymme.”333

Efter en omfattande genomgång av författningar med anknytning till fast egendom sam-
manfattar Undén i Svensk sakrätt II rättsläget som att jordägaren saknar ”oinskränkt rådighet 
över sin mark”.334 Han skriver vidare att ”[ä]n mindre sträcker sig hans exklusiva rådighet 
uppåt i luftlagren och nedåt till djupområden i jordens inre”. Detta innebär enligt författaren 
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att äganderätten till fastigheten till exempel inte innefattar en rätt ”att kräva ersättning för 
djupområdets begagnande.”335 Vad Undén här uttalar sig om är troligen vilka befogenheter 
som följer respektive inte följer med äganderätten till jord, inte vilket utrymme fastigheten 
omfattar; resonemanget om att äganderätten inte ger fastighetsägaren rätt att kräva ersättning 
för djupområdets begagnande skulle nämligen vara meningslöst om inte djupområdet ingick i 
fastigheten. Varför skulle äganderätten åberopas som hinder för brukandet av egendomen av 
någon som inte har äganderätt till egendomen?  Ytterligare stöd för att Undén var av uppfatt-
ningen att fastigheter i alla fall omfattar ett djuputrymme är att han tidigare i samma bok skri-
ver att ”[d]en svenska lagen upptager ej beståndsdelar som särskilt begrepp. Det har ansetts 
obehövligt att särskilt nämna att t.ex. sand, sten, torv, lera, mineral äro beståndsdelar av fas-
tigheten” (min kursivering).336 Undén synes således ha varit av uppfattningen att till fastighet-
er hör såväl ett utrymme under marken som en del av luftlagret ovan marken. 

Westerlind skriver i sin kommentar till jordabalken att uttrycket jord ska förstås i vidsträckt 
mening. Inom begreppet ryms enligt Westerlind alla inom svensk jurisdiktion belägna delar 
av jordytan. Därutöver omfattar begreppet enligt författaren såväl en del av utrymmet under 
jordytan som en del av luftrummet ovanför markytan. Hur djupt ner i jorden respektive hur 
högt upp i luften den fasta egendomen sträcker sig vill emellertid Westerlind inte svara på, 
men han framhåller dock att det ligger ”i sakens natur” att sträckningen i såväl djup- som 
höjdled inte kan vara oinskränkt.337 Westerlind har dock vid ett annat tillfälle uttryckt att 
äganderätten i alla fall sträcker sig till sådana djup där tunnelbanor i allmänhet anläggs.338 Att 
dessa utrymmen räknas som en del av jorden innebär enligt Westerlind att de också är en del 
av den fasta egendomen.339

I sin avhandling Energirätt behandlar Gabriel Michanek ett antal frågeställningar med fas-
tighetsrättslig anknytning, däribland frågan om fastigheters rumsliga utbredning. Michanek 
menar till att börja med att fastigheter omfattar ett djuputrymme.340 Han tycks vidare vara av 
uppfattningen att fastigheter i princip sträcker sig till jordens medelpunkt.341

Enligt Anders Victorin är frågan om äganderätten till utrymmet under marken och till luft-
rummet över marken knappast klarlagd. Victorin skriver att ”[ä]ven om det i en del fall görs 
gällande att äganderätten sträcker sig till jordens centrum och att den sträcker sig uppåt mot 
universum, får man väl anta att verkliga tvister om rätten till jord och rymd endast kan upp-
komma när det finns verkliga konflikter och intressemotsättningar, dvs. i sådana fall där ut-
rymmet över och under jorden kan utnyttjas.”342 Victorin anför vidare att även om det i fram-
tiden med hjälp av den tekniska utvecklingens kommer att vara möjligt att nå allt djupare ner i 
jorden kommer så småningom ”hetta och radioaktivitet att sätta bestämda gränser för hur 
långt man kan komma”.343 Victorin tycks anlägga ett praktiskt synsätt som innebär att fastig-
heten sträcker sig så djupt respektive högt som det kan anses befogat att tillvarata den en-
skilde fastighetsägarens intressen. Victorin nämner till exempel att såvitt det är bekant för 

                                                           
335 Undén (1969) s. 62.
336 Undén (1969) s. 30. Mot den av mig förordade tolkningen av Undéns sätt att uttrycka sig skulle kunna anföras 
att Undén endast avsett att till fastigheten hänföra de i markytan liggande beståndsdelarna. Eftersom mineral-
kroppar kan sträcka sig flera hundra meter ner i jorden är det troligt att Undén, om han menat att endast ytnära 
delar av en mineralkropp tillhör fastigheten, explicit skulle nämnt detta.  
337 Westerlind (1971) s. 50. 
338 Westerlind (1965) s. 412.
339 Westerlind (1971) s. 50.
340 Michanek (1990) s. 493.
341 Michanek (1990) s. 494.
342 Victorin (2004) s. 351.
343 Victorin (2004) s. 351.
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honom har det aldrig ”förekommit någon tvist där en markägare under hävdande av enbart 
äganderätt försökt förhindra överflygning med flygplan på hög höjd. Inte heller har kompen-
sation någonsin erbjudits för sådan överflygning.”344 Innebörden härav är enligt Victorin att 
luftrummet ovanför cirka 300 meters höjd de facto har ”exproprierats” utan ersättning.345

Författarna till lagbokskommentaren till jordabalken skriver att ”[t]ill jord är att hänföra 
inte endast själva jordytan med därtill hörande grund utan även träd och andra växter som 
förekommer därpå. Detsamma gäller luftrummet ovan marken. Även det som finns under jor-
dytan ingår i begreppet jord och är en del av den fasta egendomen, såvida det inte gjorts till 
föremål för särskilt besittningstagande, såsom kan vara fallet med gruvfyndigheter. Räckvid-
den nedåt och uppåt går dock inte att ange.”346 Därefter tillägger författarna att ”[d]en reella 
möjligheten att utnyttja luftrummet respektive det som finns under jordytan kan dock sägas 
utgöra en praktisk gräns för nyttjandet.”347

Barbro Julstad, som bland annat var expert i Utredningen om tredimensionellt fastighetsut-
nyttjande348, menar att det är klart att fastigheter består av ett utrymme såväl över som under 
markytan. Utrymmet har enligt Julstad formen av en upp och nervänd kon.349 Hur långt fas-
tigheten sträcker sig vertikalt är enligt Julstad emellertid inte klarlagt även om det är en veder-
tagen uppfattning att fastigheters vertikala sträckning åtminstone inkluderar de utrymmen som 
är möjliga för fastighetsägaren att utnyttja.350

3.3.4 Praxis
I rättsfallet NJA 1957 s. 736 yrkade en privat fastighetsägare ersättning av Stockholms stad 
för att staden i samma mål yrkat om expropriation av nyttjanderätten till ett utrymme under 
fastighetens markyta för att där anlägga tunnelbana m.m. Fastighetsägaren ansåg sig vara be-
rättigad till ersättning eftersom han i sin egenskap av fastighetsägare genom expropriationen 
skulle förlora nyttjanderätten till utrymmet. Högsta domstolen avslog fastighetsägarens begä-
ran om ersättning eftersom rätten att använda utrymmet under markytan redan något år tidi-
gare inskränkts genom en ändring av stadsplanen. Högsta domstolen uttalade sig visserligen 
inte om fastigheters principiella sträckning på djupet, men skriver samtidigt bland annat att 
fastighetsägaren genom ändringen av stadsplanen ”betagits möjligheten att utnyttja” befintligt 
utrymmet under markytan.351 Av sättet att uttrycka sig framgår att Högsta domstolen anser att 
fastigheten också omfattar ett djuputrymme, i alla fall till en nivå där tunnelbanan skulle för-
läggas.

I NJA 1973 s. 70 var frågan om dåvarande Televerket var skyldigt att utge ersättning till 
Stockholms kommun för att kommunen upplåtit rätt för Televerket att nyttja ett utrymme be-
läget på cirka en meters djup under markytan på kommunal mark för framdragande av tele-
ledningar.352 Högsta domstolen tycks vara av uppfattningen att kommunens äganderätt till 
marken även omfattar det aktuella utrymmet, vilket skulle innebära, för det fall marken varit 
                                                           
344 Victorin (2004) s. 351.
345 Victorin (2004) s. 351.
346 Beckman m.fl. (2007) s. 15.
347 Beckman m.fl. (2007) s. 15. Vad författarna velat säga med den avslutande meningen är något oklart. Möjlig-
en vill de inte säga mer än att hur det nu än är med fastighetens sträckning på såväl höjden som djupet går någon 
slag gräns där det inte längre är praktiskt möjligt varken på höjden eller djupet att praktiskt nyttja utrymmet.  
348 SOU 1996:87.
349 Eftersom den på markytan avgränsade fastigheten i alla fall mycket sällan har formen av en cirkel är det 
lämpligare att beskriva fastigheten i form av en pyramid eller någon annan kropp vars bas är en polygon. 
350 Julstad (2005) s. 20.
351 NJA 1957 s. 736. Citat från s. 741.
352 NJA 1973 s. 70.
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fastighetsindelad, att de anser att fastigheten har ett djuputrymme. I egenskap av ägare har 
kommunen enligt domstolen en principiell rätt att betinga sig ersättning för upplåtelsen.

3.3.5 Sammanfattning
Visserligen saknas ett klart lagstöd för uppfattningen att till fastigheter hör ett djuputrymme, 
men av såväl rättspraxis som förarbetsuttalanden framgår att så är fallet. Detta är också den 
vedertagna uppfattningen i litteraturen. Däremot ger varken praxis, förarbetsuttalanden eller 
doktrin något entydigt svar på frågan hur djupt detta utrymme sträcker sig. För att kunna be-
svara de frågor som ställts i detta arbete är därför en vidare undersökning av begreppet fast 
egendom ur ett innehållsmässigt perspektiv nödvändig. 

3.4 Fastigheters materiella beståndsdelar

3.4.1 ”Fast egendom är jord”
Varken 1895 års lag angående vad till fast egendom är att hänföra eller jordabalken ger någon 
förklaring till hur begreppet jord ska förstås ur ett innehållsmässigt perspektiv. 1892 års lag-
beredning skriver dock i specialmotiveringen till sitt förslag att de ser det ”såsom sjelfklart, att 
allt, som utgör en verklig beståndsdel af ett föremål, inbegripes i detta och alltså har samma 
egenskap af fast eller lös egendom som sjelfva föremålet.” När sedan detta synsätt tillämpas 
på jord följer, enligt beredningen, att ”matjord, alf, torf, lera, grus, sten mineralstreck eller 
dylikt i och för sig och så länge det ej gjorts till föremål för särskildt besittningstagande skall 
såsom del af jorden medräknas till den fasta egendomen.”353

Även 1909 års lagberedning berör frågan om markens beståndsdelar. De skriver bland an-
nat att ”Äfven därutinnan öfverensstämmer förslaget med nämnda lag, att det icke uttrycklig-
en angifver, att hvad som utgör så att säga substantiella beståndsdelar af marken innefattas 
under beteckningen fastighet och inbegripes under äganderätten till fastigheten.”354

Vilken uppfattning de sakkunniga i 1947 års utredning hade i frågan om jordens innehåll 
ger inte betänkandet något tydligt svar på. Vissa formuleringar tyder dock på att de tycks ha 
ansett att jordens beståndsdelar hör till fastigheten. De skriver bland annat att ”[b]åde naturlig 
gödsel och konstgödsel blir naturligtvis att anse som beståndsdelar av fastigheten, då de blan-
das med jorden.”355

Inte heller 1960 års betänkande tar någon tydlig ställning i frågan. I specialmotiveringen till 
1 § skriver de sakkunniga att ”[t]ill jord är uppenbarligen att hänföra ej allenast själva jordy-
tan med därtill hörande grund utan även träd och andra växter som förekomma därå. Frågan 
om vad som därutöver är att anse som tillbehör till fast egendom torde uppkomma först då en 
viss del av jordytan blir föremål för fastighetsbildning.”356 Genom det sätt på vilket lagbered-
ningen uttrycker sig ligger det nära till hands att uppfatta det som att de anser att lagren under 
markytan är en del av fastigheten och därmed en del av den fasta egendomen. Å andra sidan 
är denna tolkning inte helt given om vad som skrivits i tidigare förarbeten om begreppet grund 

                                                           
353 Nya lagberedningens betänkande 1892 s. 30-31.
354 Lagberedningen 1909 s. 102.
355 SOU 1947:38 s. 87.
356 SOU 1960:25 s. 47.
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beaktas.357 Även den fortsatta lydelsen av stycket ur vilket det ovan hämtade citatet är taget 
bidrar till oklarheten. De skriver där att ”[a]v denna anledning har i förevarande förslag icke 
upptagits någon motsvarighet till den i 1 § av 1947 års förslag meddelade bestämmelsen att 
fast egendom är, förutom jord, även vad till jorden hör.”358 Eftersom 1947 års förslag innehöll 
ett andra kapitel där tillbehören definierades är det troligt att förlagsgivarna med skrivningen 
”…med vad därtill hör” torde ha menat markens beståndsdelar. I ljuset av denna tolkning blir 
uttalandet i 1960 års betänkande något märkligt då även deras förslag till lydelse av 1 § tycks 
inkludera jordens beståndsdelar. 

Om äldre lagtext och förarbeten varit otydliga i frågan om vad de ansett innehållsmässigt 
vara att hänföra till fast egendom kan inte detsamma sägas om 1966 års proposition. Inled-
ningsvis skriver departementschefen att ”[j]ordäganderättens föremål bestäms delvis genom 
den gräns, som dras mellan fast och lös egendom.”359 I ett annat sammanhang blir han än tyd-
ligare och anför att begreppet jord omfattar ”alla delar av jordytan inom svenskt jurisdiktions-
område, oavsett om denna består av matjord, lera, sten, grus eller annat och oavsett om jordy-
tan utgörs av torr mark eller täcks av vatten. Även vad som finns under själva jordytan inne-
fattas i begreppet jord och utgör del av den fasta egendomen, såvida det inte gjorts till föremål 
för särskilt besittningstagande, såsom fallet kan vara med gruvfyndigheter.”360

                                                           
357 Lagtexten i 1895 års lag innehåller ingen hänvisning till begreppet grund. Dess 1§ säger endast att ”[f]ast 
egendom är jord å landet och i stad”. Av nya lagberedningens betänkande, på vilket 1895 års lag bygger, framgår 
att de i begreppet jord lägger såväl torr som vattentäkt mark (1892 års lagberedning s. 30). I 1909 års lagbered-
nings förslag till jordabalk lyder 1§ enligt följande: ”Fast egendom är jord och grund med hvad därtill hör”. Som 
förklaring till förslagets, i förhållande till 1895 års lag, ändrade lydelse skriver de sakkunniga att deras ambition 
med den ändrade lydelsen varit att ge den inledande bestämmelsen en avfattning som ”klarare angifva hvad 
enligt sakens natur utgör fast egendom till åtskillnad från lös egendom” (Lagberedningen 1909 s. 102).  För de 
flesta torde dock innebörden inte blivit särskilt mycket klarare genom detta ”klargörande”.  Noteras kan också att 
det är i motiven till 2 §, som inleds med orden ”Till fastighet höra:”, som de sakkunniga uttrycker uppfattningen 
att fastigheter omfattar ett djupområde vilket består av substantiella beståndsdelar som också hör till fastigheten 
(Lagberedningen 1909 s. 102). Denna förklaring är alltså inte knuten till rekvisitet grund som förslås införas i 1§ 
för att tydliggöra vad som ska förstås med begreppet fast egendom! 1947 års lagberedning förmodar att 1909 års 
lagberedning med uttrycket grund avsåg vattentäckt jordyta, men skriver samtidigt att detta inte är ett vedertaget 
uttryckssätt. De menar istället att begreppet jord enligt vedertagen uppfattning omfattar såväl vattentäckt som 
icke vattentäckt markyta. De föreslog därför att 1§ skulle ges lydelsen: ”Fast egendom är jord med vad därtill 
hör.” (SOU 1947:38 s. 42). Hur 1947 års lagberedning kommer fram till att 1909 års lagberedning med uttrycket 
grund måste avsett vattentäckt jordyta redovisas inte vilket hade varit på sin plats då till och med de själva anser 
att tolkningen inte är naturlig. 
358 SOU 1960:25 s. 47.
359 Prop. 1966:24 s. 8. Undén menar dock att reglerna i jordabalken som definierar vad som är fast egendom inte 
kan åberopas som stöd för hur långt jordäganderätten i allmänhet sträcker sig (Undén (1995) s. 75). 
360 Prop. 1966:24 s. 58. Mot den senare delen av citatet, där departementschefen skriver att ”Även vad som finns 
under själva jordytan innefattas i begreppet jord och utgör del av den fasta egendomen, såvida det inte gjorts till 
föremål för särskilt besittningstagande, såsom fallet kan vara med gruvfyndigheter.”, har det från vissa håll rik-
tats kritik (Westerlind (1971) s. 50, not 8). Se även Michanek (1990) s. 466-467. Som jag förstår kritikerna me-
nar de att departementschefen genom sitt sätt att uttrycka sig ger sken av att gruvfyndigheter, alltså i jorden lig-
gande mineraler, upphör att vara del av den fasta egendomen redan genom någon form av partiellt besittningsta-
gande av fastigheten, som inte består i upptagande av själva mineralen. Hur och när detta besittningstagande 
uppkommer framgår dock inte av de kritiska inläggen. Michanek nämner visserligen gruvdrift som exempel på 
besittningstagande, men förklarar inte när sådan drift kan anses påbörjad. Frågan är dock om denna kritik är helt 
välförtjänt då det fastighetsrättsliga besittningsbegreppet måste anses som relativt oklart (Bengtsson (1992) s. 
190). Just eftersom det fastighetsrättsliga besittningsbegreppet är så oklart är det faktiskt möjligt att departe-
mentschefen inte menar någonting annat med sitt uttalande än att mineralernas egenskap av fast egendom upphör 
när de avskiljs från marken. Denna tolkning är också förenlig med besittningsbegreppets innebörd när det gäller
lös egendom och även med lydelsen i 1966 års proposition vilken i förslagets 8§ uttrycker att ”Överlåtelse av 
föremål, som hör till fastighet, gäller ej mot tredje man, förrän föremålet skiljes från fastigheten på sådant sätt att 
det ej längre kan anses tillhöra denna. För övrigt uttrycker sig 1892 års lagberedning på liknande sätt och kan 
därmed vara den källa varur departementschefen hämtat inspiration (Nya lagberedningens betänkande 1892 s. 
31). Utifrån detta borde möjligen kritiken därför i stället ha avsett bruket av ett juridiskt begrepp med oklar inne-
börd. 
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I SOU 1996:87 anförs att ”vad som finns under själva jordytan innefattas i begreppet jord 
och utgör del av den fasta egendomen.”361 Eftersom utredningen skriver ”vad” bör det inte 
råda någon tvekan om att de syftar på markens substantiella innehåll. Det anförs vidare att 
utredningens förslag inte medför ”någon förändring av begreppet fast egendom.”362

3.4.1.1 I jorden liggande mineral
På samma sätt som för fastighetens avgränsning kan frågan om fastighetens beståndsdelar 
aktualiseras i sammanhang utanför jordabalkens tillämpningsområde. Av samma skäl som det 
vid undersökningen av fastigheters gränser är naturligt att gå till minerallagstiftningen och 
dess förarbeten är det vid undersökningen av fastigheters beståndsdelar naturligt att återvända 
till dessa. Eftersom jag redan i det historiska avsnittet berört frågan om fastigheters bestånds-
delar finns här anledning att hänvisa till dessa delar.

I samband med att 1920 års gruvlagssakkunniga diskuterar vem som ska anses som ägare 
till de i marken liggande mineralerna konstaterar de inledningsvis, att enligt svensk rättsupp-
fattning omfattar äganderätten till jorden ”allt vad till jorden hör”363. Någon egentlig utred-
ning om vad som hör till jorden presenterar dock inte de sakkunniga. I stället konstaterar de 
endast att jordägaren i vart fall äger mineralen i jorden.364 Eftersom rätten till mineralen enligt 
de sakkunnigas argumentation grundar sig på rätten till jorden och mineralerna ligger under 
markytan, är det troligt att de menar att alla jordens beståndsdelar i fastighetens djuputrymme 
hör till fastigheten.    

År 1927 presenterade den så kallade socialiseringsnämnden ett yttrande i vilket de angav 
efter vilka allmänna principer de ansåg en ny gruvlagstiftning borde byggas. Även om utred-
ningen aldrig direkt kommer in på frågan om fastigheters beståndsdelar, skriver dock nämn-
den att ”enskildas anspråk på äganderätt till vårt lands oupptäckta eller ej i bruk tagna mine-
raltillgångar” inte kan erkännas. Dessa ”tillgångar måste anses utgöra en hela folkets egen-
dom.”365 Nämnden föreslog därefter att dessa tillgångar uttryckligen skulle förklaras tillhöra 
staten och detta skulle, enligt de sakkunniga, inte heller innebära ”ett obehörigt ingrepp i en-
skildas rätt.”366 I ett annat sammanhang skriver nämnden att ”statens höghetsrätt i varje fall 
utgör en tillräcklig grund för genomförandet av en gruvlagstiftning, som till främjande av det 
allmännas bästa låter enskildas intressen vika.”367 Enligt min mening kan dock inte dessa utta-
landen ses som belägg för att nämnden är av uppfattningen att fastigheter saknar djuputrymme 
och att jordens beståndsdelar inte är en del av den fasta egendomen. Troligare är att nämndens 
åsikter endast avser just beståndsdelen mineral.

Motiven till 1938 års gruvlag är om möjligt ännu otydligare i frågan om fastigheters verti-
kala sträckning. Dock tycks det som att såväl departementschefen i lagrådsremissen, lagrådet 
och utskottet alla är av uppfattningen att till fastigheter hör även jordens beståndsdelar.368

Jordäganderättens innehåll diskuteras också av departementschefen i propositionen till 1938 
                                                           
361 SOU 1996:87 s. 147.
362 SOU 1996:87 s. 148. 
363 SOU 1924:16 s. 56.
364 SOU 1924:16 s. 56.
365 SOU 1927:14 s. 117.
366 SOU 1927:14 s. 117.
367 SOU 1927:14 s. 103.
368 Departementschefen Schlyter skriver i lagrådsremissen att ”En fastighet omfattar ej allenast själva jordytan 
med de tillbehör, som omförmälas i 1895 års lag angående vad till fast egendom är att hänföra, utan jämväl –
ehuru något uttryckligt lagstadgande därom ej finnes – substantiella beståndsdelar av marken” (prop. 1938:40 s. 
112).  Lagrådet uttrycker bland annat att ”[s]å till vida är gällande lag fullt klar att, att med jordäganderätten 
följer en rätt till fastighetens mineraltillgångar” (prop. 1938:40 s. 213).  Utskottet anför slutligen ”att mineralen 
såsom beståndsdelar av marken inrymmas i jordägarens ägovälde” (1 LU 1938:24 s. 39). 
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års gruvlag, men ur en aspekt som inte belyser hans principiella inställning till fastigheters 
beståndsdelar.369

1969 års gruvrättsutredning menar att rättsläget i frågan om vem av staten och de enskilda
jordägarna som ska ses som ägare till landets mineraltillgångar fortfarande är oklart. De sak-
kunniga anser dock att frågan numera enbart är av teoretiskt intresse och att det därför inte 
finns anledning för utredningen att ta ställning i frågan. Till stöd för tolkningen av begreppet 
jord lämnar således 1969 år utredning inget bidrag.370

Direktiven till 1969 års gruvrättsutredning innefattade en allmän översyn av den svenska 
gruvlagstiftningen och således inte enbart en översyn av den dåvarande gruvlagen med tillhö-
rande författningar. Genom ett betänkande presenterat i juni år 1970 fullgjorde de sakkunniga 
sitt uppdrag avseende översynen av de återstående delarna av gruvlagstiftningen.371 I sam-
band med att utredningen diskuterar om lagstiftningen även fortsättningsvis ska innehålla reg-
ler om bearbetningsrelaterade avgifter till jordägaren uttrycks att dessa regler ytterst bygger 
på uppfattningen om mineralerna som tillhöriga jordägaren.372 Av utredningens sätt att disku-
tera och av de slutsatser de drar framgår dock att de är av uppfattningen att äganderätten och 
de befogenheter som följer med denna avtar med djupet. De skriver bland annat att ”[n]är det 
gäller olja, gas och salt är uppenbarligen sambandet mellan de befogenheter som är typiska 
för jordäganderätten och ifrågavarande, normalt synnerligen djupt liggande fyndigheter 
mycket uttunnat”.373 De sakkunniga tycks alltså anse uppgiften om på vilket djup mineralerna 
ligger vara en viktig faktor för avgörande av om dessa utgör beståndsdelar av fastigheten. 
Resonemanget skulle således innebära att desto djupare mineralen ligger desto troligare är det 
att den inte utgör en beståndsdel av fastigheten. 

Uttalandet i 1969 års betänkande verkar ha haft en dämpande effekt på lusten att diskutera 
frågan om fastigheters beståndsdelar. Varken i propositionen till ny gruvlag374 eller i proposit-
ionen till lagen om vissa mineralfyndigheter375 diskuterades frågan i egentlig mening. Dock 
uttryckte departementschefen i gruvlagspropositionen i samband med frågan om jordägarav-
gäldens fortsatta existens att ”[n]är frågan om jordägaravgäld bedömts har vikt fästs bland 
annat vid att mineralen ingår i fastighetsägarens ägovälde och att fastighetsägaren har möjlig-
het att använda den substans vari mineralen ingår för annat ändamål än gruvdrift. Ett sådant 
betraktelsesätt kan möjligen ha viss fog för sig när det gäller ytligt belägna mineral. Utsikter-
na att påträffa sådana har emellertid minskat. Prospekteringen inriktas nu i allt större utsträck-
ning på djupmalmer.”376 Med detta torde departementschefen mena att de faktiska omstän-
digheterna vid denna tid var sådana att den genomsnittliga fastighetsägaren knappast längre 
kunde förväntas komma åt den substans vari mineraler ingår och därför inte heller skulle vara 
berättigad till jordägaravgäld. Uttalandet antyder emellertid också att departementschefen 
godtar den beskrivning av rättsläget som innebär att mineraler är att betrakta som beståndsde-
lar av fastigheter.

År 1983 fick minerallagskommittén i uppdrag att göra en samlad översyn av minerallag-
stiftningen.377 Inte heller i denna utredning diskuteras frågan om vem som ska anses som 

                                                           
369 Prop. 1938:40 s. 232-236.
370 SOU 1969:10 s. 137.
371 SOU 1970.45.
372 SOU 1970:45 s. 65.
373 SOU 1970:45 s. 65.
374 Prop. 1974:32.
375 Prop. 1974:146.
376 Prop. 1974:32 s. 130.
377 Dir. 1983:41.
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ägare till de i marken liggande mineralerna. Vid ett tillfälle när kommittén diskuterar frågan 
om kretsen av lagreglerade mineral ska utökas, uttrycker de dock att detta innebär ett ingrepp 
i markägarens rätt som inte bör ske utan vägande skäl.378 Inte heller i den på 1986 års betän-
kande följande propositionen379 förekommer någon principiell diskussion kring frågan om 
vilka av markens beståndsdelar som ska anses tillhöra fastigheten. Departementschefen skri-
ver dock att ”[r]ätten till sådana mineral som inte omfattas av dessa lagar tillkommer den som 
äger marken.”380 En i mitt tycke rimlig tolkning av detta uttalande är att departementschefen 
anser att rätten till icke lagreglerat mineral tillkommer fastighetsägaren just på grund av den-
nes äganderätt till marken och att han i vart fall anser att icke lagreglerade mineral utgör be-
ståndsdelar av fastigheten.  

Efter att 1969 års gruvrättsutredning uttryckt åsikten att frågan om vem som ska ses som 
ägare till de i jorden liggande mineralerna endast var av teoretiskt intresse, dröjde det 30 år 
innan frågan om äganderätten till mineralerna återigen, i lagstiftningssammanhang, blev fö-
remål för en mer ingående diskussion. I och med att betänkandet Minerallagen, markägarna 
och miljön i oktober år 2000 överlämnades till regeringen kom frågan återigen i fokus.381 Däri 
anförs bland annat att det knappast torde ”råda någon tvekan om att enligt svensk rätt, all den 
materia som finns på fastigheten och som inte tillförts fastigheten av någon annan än denne, 
med några få speciella undantag också tillhör fastighetsägaren.”382 I ett annat sammanhang 
där utredningen diskuterar rätten till koncessionsmaterial anförs ”[a]tt en fastighet enligt 
svensk rätt omfattar inte endast den markyta och de vattenområden som ligger inom dess 
gränser utan i princip även det som finns under jordytan torde vara ostridigt.”383 Som stöd för 
sin slutsats anför utredningen bland annat att redan frånvaron av ett undantag för koncess-
ionsmaterial i reglerna som definierar vad som är fast egendom, måste utgöra en presumtion 
för att mineral som finns på fastigheten tillhör markägaren. Utredningen går därefter över till 
att diskutera alternativen till att mineralerna ska anses tillhöra fastighetsägarna. Ett av dessa 
alternativ är att mineralerna måste ses som herrelösa. Ett argument för att mineralerna ska 
betraktas som herrelösa är att det rent faktiskt inte är möjligt för fastighetsägaren att utvinna 
malmen. Det skulle därmed vara möjligt för upptäckaren att genom ockupation göra ett laga 
fång till mineralen. Mot detta synsätt anförde utredningen att det inte är en självklarhet att 
fastighetsägare saknar möjlighet att utvinna mineral. Skulle till exempel fastigheten ägas av 
ett gruvbolag torde det vara förenat med vissa svårigheter att på ett övertygande sätt hävda att 
denne saknar förutsättningar för att utvinna mineralen. Det är också, enligt utredningen, ”svårt 
att se varför just koncessionsmaterial skulle utgöra herrelös egendom, medan den som vill ta i 
anspråk t ex exempelvis en vacker och värdefull granitsort på annans fastighet säkert inte kan 
åberopa samma princip, utan måste komma överens med fastighetens ägare innan han kan 
bryta graniten.”384 En annan omständighet som kan anföras som stöd för att mineralerna ska 
betraktas som herrelösa är att fastighetsägaren inte själv känner till fyndigheten. Mot detta 
synsätt kan invändas att minerallagen inte gör någon skillnad mellan rätten till de mineral som 

                                                           
378 SOU 1986:53 s. 133.
379 Prop. 1988/89: 92.
380 Prop. 1988/89:92 s. 45.
381 I direktiven till utredningen uttyck explicit att så kallade jordägarmineral ”ägs och disponeras av markägarna” 
(Dir. 1999:11 s. 1).
382 SOU 2000:89 s. 135. Uttalandet har kritiserats av Ödberg som varken anser att frågan om vem som äger mar-
kens beståndsdelar eller frågan om dessa över huvud taget kan vara föremål för äganderätt är besvarad i svensk 
rätt. Däremot menar Ödberg att det kan vara en mer eller mindre utbredd rättspolitisk uppfattning att alla be-
ståndsdelar ägs av fastighetens ägare (Ödberg (2004) s. 231, not 336).
383 SOU 2000:89 s. 195.
384 SOU 2000:89 s. 196.
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fastighetsägaren känner till och de han inte känner till. Det lagtekniska utförandet talar alltså 
enligt utredningen mot att lagstiftningen bygger på ett synsätt där mineralerna initialt inte ägs 
av någon.385

Det andra alternativet avseende äganderätten till mineral är att dessa skulle ägas av staten.  
Mot detta alternativ kan emellertid enligt utredningen anföras att något sådant ställningsta-
gande aldrig varit explicit i svensk lag.386 Sammanfattningsvis menar utredningen att det inte 
går att finna några goda skäl till varför koncessionsmaterial, i likhet med markens övriga be-
ståndsdelar, inte ska betraktas som del av fastigheten och därmed som fastighetsägarens egen-
dom.387

2002 års arbetsgrupp skriver inledningsvis under avsnittet om ersättning till fastighetsägare 
med mera att ”[ä]ganderätten till fast egendom anses enligt huvudregeln omfatta allt vad till 
jorden hör, om det inte enligt lag görs inskränkningar. Visserligen gör, såsom utredningen har 
funnit, staten inte anspråk på någon äganderätt till mineralfyndigheter inom enskilt ägda fas-
tigheter”, men ”[i] fråga om koncessionsmaterial har dock fastighetsägarens rådighet över 
mineraltillgångarna sedan lång tid tillbaka varit inskränkt. Från tid till annan har frågan ställts 
om minerallagens reglering ska ses som en inskränkning av fastighetsägarens äganderätt till 
förmån för koncessionshavaren eller om den utgör en offentligrättslig begränsning av ägande-
rätten i sig.388 Oavsett hur det förhåller sig härmed innefattar fastighetsägarens rätt inte utan 
vidare en befogenhet att tillgodogöra sig koncessionsmaterial.” 389

Mot bakgrund av det ovan anförda och även i beaktande av vad arbetsgruppen kom fram 
till gällande fastigheters vertikala sträckning, menar gruppen att frågan om äganderätten till 
fyndigheter av koncessionsmaterial måste betraktas som oklar.390 Frågan är också, enligt ar-
betsgruppen, ”främst av teoretiskt intresse eftersom fastighetsägarens rådighet över koncess-
ionsmaterial under överskådlig tid har varit inskränkt.”391

Även om arbetsgruppen sålunda uttrycker att frågan om äganderätten till just mineral måste 
betraktas som oklar tycks utredningens resonemang bygga på en acceptans av uppfattningen 
att jordens beståndsdelar i princip är en del av den fasta egendomen.

3.4.2 Uppfattningar i litteraturen
Björling skriver i sin civilrättsbok att han anser det som ”själfklart” att jordens beståndsdelar, 
såsom mylla, sand, sten, lera med mera, inte ska betraktas som särskilda saker utan tillhör 
jordägarens fasta egendom.392 Även Sjögren är av uppfattningen att beståndsdelar av jorden 
såsom ”torv, lera, grus etc.” ingår i den fasta egendomen och att lagstiftaren förmodligen an-
sett det vara onödigt att lagstifta om detta.393

                                                           
385 SOU 2000:89 s. 196.
386 SOU 2000:89 s. 196-197.
387 SOU 2000:89 s. 197. Vid remissbehandlingen ifrågasatte många remissinstanser utredningens slutsatser kring 
äganderättsfrågan (Ds 2002:65 s. 86-88).
388 Skillnaden mellan dessa båda betraktelsesätt skulle, enligt min tolkning, vara att i det förra fallet ligger ägan-
derätten till mineralerna hos fastighetsägaren fram till dess att någon beviljas koncession och utvinner mineralen, 
medan i det senare fallet äganderätten till fastigheten aldrig innefattar en äganderätt till mineralerna. Eftersom 
fastighetsägaren enligt gällande minerallagstiftning har rätt att utan tillstånd ta koncessionspliktigt mineral torde 
denna rätt grunda sig på fastighetsägarens äganderätt till dessa. Jag antar vidare att fastighetsägaren inte heller 
kan dömas för åverkan enligt 12 kap. 2 § brottsbalken om han tillägnar sig koncessionspliktigt mineral (Se utta-
lande av 1 LU 1938:24 s. 42).
389 Ds 2002:65 s. 88. 
390 Ds 2002:65 s. 88.  
391 Ds 2002:65 s. 89.
392 Björling (1910) s. 36.
393 Sjögren (1913) s. 35.
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Ekeberg och Benckert menar att även utan ett uttryckligt stadgande därom är det klart att 
ett föremåls beståndsdelar inbegrips i själva föremålet och att beståndsdelarna därmed utgör 
antingen fast- eller lös egendom ”allt eftersom själva föremålet är fastighet eller lös sak. Grus, 
lera, sten och torv inbegripas sålunda naturligtvis i fastigheten”.394 Även om det inte uttrycks 
explicit framgår det således att författarna anser att äganderätten till fastigheten även omfattar 
fastighetens beståndsdelar.395 Ekeberg och Benckert skriver vidare att deras principiella syn 
på beståndsdelar även gäller mineralfyndigheter varför en mineralfyndighet på en fastighet 
ska betraktas som en beståndsdel av fastigheten.396

Prawitz anser att äganderätten till fastigheten även omfattar den fasta materia som finns 
inom det utrymme som sträcker sig ner till jordens medelpunkt med undantag för ”sådan ma-
teria, som på särskild rättsgrund tillhör annan eller utgör ingens eller alls egendom”.397 Vad 
Prawitz menar med materia som ”utgör ingens eller allas egendom” är dock oklart.  

Undén tycks som ovan anförts anse att i fastigheten ingår även jordens beståndsdelar varav 
mineraler är en.398 Westerlind skriver att ”också vad som finns under själva jordytan innefat-
tas i begreppet jord och utgör en del av den fasta egendomen” (min kursivering).399 Därefter 
tillägger han explicit att detta gäller bland annat för ”gruvfyndigheter”.400 Även Michanek är 
av uppfattningen att jordens beståndsdelar ingår i den fasta egendomen under förutsättning att 
de har en fast anknytning till marken. Enligt Michanek medför kravet på fast anknytning till 
marken att till exempel vatten inte är att anse som beståndsdel av jorden och därmed inte hel-
ler som en del av den fasta egendomen.401

Beckman m.fl. anser i princip att det som finns under jordytan ingår i begreppet jord och är 
en del av den fasta egendomen. Enligt författarna gäller som utgångspunkt detta också för 
gruvfyndigheter, men dessa förlorar sin karaktär som beståndsdel av jorden om de blir före-
mål för särskilt besittningstagande.402 Författarna redogör dock inte för när de anser att en 
gruvfyndighet är föremål för ett särskilt besittningstagande.403

3.4.3 Praxis
I det numera välkända så kallade Skattefjällsmålet hade Högsta domstolen bland annat att ta 
ställning till vem av staten och samerna som skulle anses som ägare till de så kallade skatte-
fjällen i norra Jämtland. 404 Högsta domstolen fann vid sin prövning att staten var att betrakta 
som ägare till marken genom 1683 års kungliga påbud405.406 Intressant för detta arbetes del är 
vad Högsta domstolen därefter anför angående samernas rätt att nyttja fastighetens naturresur-
ser. I fråga om till exempel rätten till grustäkt skriver Högsta domstolen att ”[u]tgångspunkten 
för bedömningen av denna fråga måste nu liksom tidigare (9.2) bli att rätt till naturtillgångar 

                                                           
394 Ekeberg/Benckert (1944)  s. 18.
395 Vid ett tillfälle skriver författarna att ”[j]orden såsom föremål för äganderätt är uppdelad i särskilda fastighet-
er” och vid ett annat att ”[r]ätt att tillgodogöra sig dylika beståndsdelar kan naturligtvis tillkomma en annan än 
fastighetens ägare” (Ekeberg/Benckert (1944) s. 17-18). 
396 Ekeberg/Benckert (1944) s. 18.
397 Prawitz (1954) s. 308.
398 Undén (1969) s. 30.
399 Westerlind (1971) s. 50.
400 Westerlind (1971) s. 50.
401 Michanek (1990) s. 468.
402 Kritik mot denna åsikt har framförts från flera håll. Se avsnitt 3.4.1.
403 Beckman m.fl. (2007)  s. 15.
404 NJA 1981 s. 1.
405 Påbudet som utfärdades av Karl den XI innehöll en proklamation om att ägor som låg ”obygde” fjärran från 
ägoskillnader och byggdelag höra överheten och Sveriges krona till och ingen annan.
406 NJA 1981 s 1. Se s. 229.
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av detta slag anses tillkomma fastighetsägaren, om inte annat framgår.”407 Högsta domstolens 
sätt att uttrycka sig ger stöd för uppfattningen att jordens beståndsdelar i princip tillhör fastig-
hetsägaren om annat inte framgår. 

3.4.4 Slutsats
I detta avsnitt har diskuterats huruvida jordens beståndsdelar, bland annat mineral, är en del 
av den fasta egendomen. Viss vägledning ger 1 kap. 1 § jordabalken som uttrycker att fast 
egendom är jord. Av avgörande betydelse är således vad som innefattas i begreppet jord.  
Högsta domstolens uttalande i det så kallade Skattefjällsmålet kan inte tolkas på något annat 
sätt än att de i princip anser att jordens beståndsdelar ingår i den fasta egendomen. Denna 
uppfattning har även stöd i ett flertal motivuttalanden och i den juridiska litteraturen. Inte nå-
got motivuttalande kan sägas innebära ett avståndstagande från uppfattningen om jordens be-
ståndsdelar som en del av den fasta egendomen.  Att i motivuttalanden på detta sätt konkreti-
sera innehållet i ett i lagstiftningen använt begrepp måste också anses accepterat. Utifrån vad 
som ovan anförts bör det således kunna fastslås att gällande rätt innebär att jordens bestånds-
delar ingår i den fasta egendomen så länge den fasta anknytningen består. Vad som nu är sagt 
tycks även gälla för mineral. 

Härmed är emellertid inte frågan om huruvida äganderätten till den fasta egendomen inne-
bär en exklusiv befogenhet för fastighetsägaren att tillgodogöra sig de i jorden ingående be-
ståndsdelarna besvarad. Det är därför nödvändigt att vidare undersöka i vilken utsträckning 
äganderätten till fast egendom kan anses medföra en sådan exklusiv rätt att tillgodogöra sig 
djuputrymmets beståndsdelar.

3.5 Befogenheter som följer med äganderätten till fast egendom

3.5.1 Inledning
En rättighet i juridisk mening betraktas, i alla fall numera, som en immateriell tillgång. Rät-
tigheten kan visserligen avse något materiellt, men existerar inte i den iakttagbara verklighet-
en. Rättigheternas syfte kan sägas vara att fungera som bärare av befogenhetspaket. Genom 
innehavet av en rättighet kan innehavaren utöva såväl de rättsliga som de faktiska befogenhet-
er som är knutna till rättighetstypen. 

Den rätt med vilken ett rättssubjekt innehar fast egendom kan antingen bestå i en ägande-
rätt eller någon form av begränsad rätt. Båda rättighetstyperna utgör så kallade sakrätter, alltså 
sådana rättigheter som kan vara gällande mot tredje man.

Frågan som här ska utredas är om det med äganderätten till fastigheten följer en principiell 
befogenhet att tillgodogöra sig det substantiella innehållet i fastighetens djuputrymme. Som 
redan framgått besvarar varken jordabalken, minerallagen eller någon annan lagstiftning frå-
gan om vem som ska anses som ägare till ännu inte utvunna mineralfyndigheter, i alla fall inte 
explicit. 
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3.5.2 Fastighetsrättsliga utgångspunkter
Det tidigare nämnda 1892 års betänkande diskuterar inte uttryckligen vilka befogenheter som 
följer med äganderätten till den fasta egendomen. Där anförs dock att jordens beståndsdelar 
också är del av den fasta egendomen så länge dessa inte ”gjorts till föremål för särskildt be-
sittningstagande”, men ”detta hindrar dock uppenbarligen icke, att rätten att tillgodogöra sig 
en eller flera av dessa beståndsdelar kan vara jordägaren frånhänd.”408

Frågan om äganderättens innebörd diskuteras även av 1909 års lagberedning. Beredningen 
skriver bland annat att ”[d]en rättsliga makt jordäganderätten innebär sträcker sig icke till ett 
ovillkorligt, endast af ägarens vilja begränsadt herradöme öfver dess föremål. Given som den 
är af rättsordningen, är denna makt underkastad den begränsning rättsordningen kräfver.”409

Lagberedningen anför vidare att trots att jordäganderätten sträcker sig till såväl luftområdet 
som djuputrymmet, så medför den inte en ovillkorlig makt att därifrån utestänga andra. Endast 
om jordägarens intressen ”verkligen trädes för nära, är han befogad att hindra” intrång.410

Även 1947 års lagberedning berör frågan om äganderättens innehåll. Lagberedningen för 
visserligen ingen principiell diskussion kring frågan, men avvisar 1909 års lagberednings för-
slag om att i jordabalken införa vissa bestämmelser vars innebörd i princip skulle ha inneburit 
en inskränkning av äganderätten. Som skäl för sitt ställningstagande anför beredningen att 
dessa bestämmelser inte skulle ge ”någon fullständig bild av jordäganderättens innehåll.”411

De skriver vidare att ”uttömmande ange de befogenheter, som tillkomma jordägaren, och de 
inskränkningar i hans rätt, som följa av olika författningar eller av allmänt vedertagna rätts-
grundsatser om vad som brukar kallas ”alle mans rätt”, torde möta stora svårigheter.”412 Även 
1947 års lagberedning tycks alltså vara av uppfattningen att äganderätten inte med nödvän-
dighet ger markägaren en oinskränkt makt över den fasta egendomen.

1960 års lagberedning konstaterar i inledningen av specialmotiveringen till första paragra-
fen att med begreppet fast egendom avses enligt rådande juridiskt språkbruk dels ett konkret 
fysiskt objekt, dels äganderätten till sagda objekt. Begreppet har således enligt betänkandet 
dubbla innebörder. Någon diskussion om innehållet i äganderätten förs dock inte i betänkan-
det. Begreppet fast egendom diskuteras även i 1966 års proposition. Departementschefen 
Herman Kling anser, i likhet med 1960 års lagberedning, att begreppet har dubbla innebörder 
och att detta står i överensstämmelse med rådande juridiskt språkbruk. Kling skriver också att 
”[ä]ven vad som finns under själva jordytan innefattas i begreppet jord och utgör del av den 
fasta egendomen, såvida det inte gjorts till föremål för särskilt besittningstagande, såsom fal-
let kan vara med gruvfyndigheter.”413 Det tycks således som att departementschefen är av 
uppfattningen att gruvfyndigheter innefattas i begreppet jord och därmed är en del av fastig-
hetsägarens fasta egendom.

I SOU 1996:87 Tredimensionell fastighetsindelning ägnas äganderätten till fastigheter och 
inskränkningar av denna ett relativt stort utrymme. Inledningsvis konstateras att med ägande-
rätten till en fastighet följer ”de mest omfattande befogenheter en enskild kan ha till fast 
egendom.”414 Typiskt sett är det dock så, menar utredningen, att åtgärder företagna med fast 
egendom ofta även har inverkan på människor som inte direkt berörs av åtgärden. Av denna 

                                                           
408 Nya lagberedningens betänkande 1892 s. 31.
409 Lagberedningen 1909 s. 105.
410 Lagberedningen 1909 s. 106.
411 SOU 1947:38 s. 85.
412 SOU 1947:38 s. 85.
413 Prop. 1966:24 s. 58. 
414 SOU 1996:87 s. 56.
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orsak är det naturligt att handlingsfriheten vid ägande av fast egendom typiskt sett är mer in-
skränkt än vid ägande av lös egendom. Det är mot denna bakgrund som det regelkomplex som 
styr innehållet i äganderätten i betänkandet beskrivs ”som en kompromiss mellan å ena sidan 
den enskilda fastighetsägarens intresse av att efter eget gottfinnande kunna förfoga över sin 
fastighet och å andra sidan det allmännas intresse av ett ur skilda synvinklar godtagbart ut-
nyttjande av jorden.”415 I betänkandet fortsätter sedan de sakkunniga med att ange vilka in-
tressen som kan ligga bakom det allmännas önskan om att inskränka fastighetsägarens hand-
lingsfrihet. Ett intresse som nämns är det att landets naturresurser ska utnyttjas väl.416

3.5.3 Äganderätten till i jorden liggande mineral
Även när det gäller frågan om vilka befogenheter som följer med ägandet av jord finns det 
anledning att ta del av motiv till lagstiftning vid sidan av jordabalken. Jordägarens generella 
rätt till jordägarandel uttrycktes till exempel första gången i 1741 års utmålsförordning. Även 
1723 års förordning byggde visserligen på principen om jordägarandel men där var inte prin-
cipen explicit uttryckt. Vilka rättsliga överväganden låg då bakom införandet av principen? 
Var tanken att jordägaren i egenskap av ägare till mineralerna borde ges rätt till en del i den 
avkastning som mineralerna genererade? Bland annat Almquist tycks anse att så var fallet.417

Att detta skulle vara förklaringen kan dock tyckas märkligt då de flesta juridiska författare 
menar att minerallagstiftningen under större delen av 1700-talet byggde på tanken om minera-
lerna som herrelösa innan de hittats. Från vissa håll har gjorts gällande att jordägarandelen 
infördes endast för att inte jordägaren skulle hemlighålla fynd eller på annat sätt försöka för-
hindra exploatering av mineralfyndigheter.418 För en undersökning där syftet är att i möjlig-
aste mån utreda vilken inställning lagstiftaren haft och har i fråga om äganderätten till de i 
marken liggande mineralerna är det således av intresse att bland annat närmare studera skälen 
bakom jordägarandelen; av vilken orsak har jordägaren givits rätt att delta i gruvföretaget?

3.5.3.1 1800-talets lagstiftning och förarbeten
Som tidigare nämnts medförde den fria inmutningsrätten stora problem i Skåne under andra 
halvan av 1800-talet. Problemen bestod primärt i att stora markarealer av bördig slättjord in-
mutades på grund av stenkolsfyndigheternas geologiska utbredning.419 På detta följde också 
en omfattande spekulation i mutsedlar vilket ytterligare förstärkte intresset för nya inmutning-
ar. Situationen blev till sist ohållbar och föranledde riksdagen att i en skrivelse anhålla om att 
Kungl. Maj:t skulle ta i övervägande att dels upphäva eller begränsa möjligheten att inmuta 
stenkolsfyndigheter, dels företa en översyn av 1855 års gruvstadga ”i syfte att förekomma ett 
för jordbruket eller bergsbruket menligt missbruk av inmutningsrätten.”420 Kungl. Maj:t ut-
färdade omedelbart en kungörelse innehållande förbud mot att tills vidare utfärda mutsedlar å 
stenkolsfyndigheter. Senare samma år tillsattes en kommitté vars uppdrag var att omarbeta 
1855 års gruvstadga i syfte att förhindra missbruk av inmutningsrätten. Kommittén föreslog 
ett bibehållande av inmutningsrätten utan att ta ställning i äganderättsfrågan.421 Inte heller när 
                                                           
415 SOU 1996:87 s. 56.
416 SOU 1996:87 s. 56.
417 Almquist (1930) s. 18.
418 Se SOU 1927:14 s. 119-122 och Prop. 1938:40 s. 34.
419 Till skillnad från bergmalmer som ofta har sin utbredning vertikalt så hade de då kända stenkolsförekomster-
na sin utbredning horisontellt. Detta medförde att avsevärt större markytor var tvungna att tas i anspråk vid sten-
kolsbrytning än vid brytning av bergmalmer.  
420 1874 års betänkande till ny grufvstadga s. 2.
421 1874 års betänkande till ny grufvstadga s. 14-17.
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de föreslår ett vidmakthållande av jordägarandelen motiverar de sitt ställningstagande i egent-
lig mening. Av vad de skriver får jag närmast intrycket av att de anser ersättningen vara en 
kompensation för allehanda olägenheter till följd av gruvdriften.422 För övrigt valde kommit-
tén i sitt förslag att behålla stenkol bland de inmutningsbara mineralerna.

När 1874 års kommittéförslag i januari 1882 anmäldes inför Kungl. Maj:t uttryckte dåva-
rande chefen för civildepartementet att han inte kunde ställa sig bakom ett förslag byggt på 
principen om inmutningsrätt. Som skäl för sitt ställningstagande anförde han bland annat att 
någon statlig regalrätt, ur vilken inmutningsrätten skulle kunna härledas, aldrig blivit bevisad. 
Till detta ska enligt departementschefen läggas att markägarens ”naturliga” rätt till jordens 
beståndsdelar ”aldrig hafva varit ur rättsmedvetandet och lagstiftningen fullt utplånad.”423

Departementschefen ansåg inte heller att inmutningssystemet kunde försvaras utifrån att det 
skulle vara behövligt för gruvnäringens fortsatta utveckling.424 Eftersom departementschefen 
därmed inte ansåg sig kunna tillstyrka vare sig kommitténs förslag eller något annat förslag 
grundat på inmutningsrätten lät han utarbeta ett nytt förslag i vilket inmutningsrätten avskaf-
fats. Det nya förslaget baserades i stället på markägarens rätt till mineralen:

Förslag till förordning om grufvor.

1 kap

Om rätt till mineralfyndighet.

1 §. Eganderätt till jord omfattar äfven mineralfyndighet, som derstädes förekommer; och 
må förty inmutnig af sådan fyndigheticke vidare ega rum.

Med mineralfyndighet förstås i denna förordning mineral, som enligt grufvestadgan den 12 
januari 1855 varit föremål för inmutning.

På grund av det starka motstånd förslaget mötte, bland annat från gruvnäringen, förelades 
det aldrig riksdagen. I stället påbörjades ett arbete med att ta fram ännu ett nytt förslag till ny 
gruvstadga.  

Den 12 januari 1884 presenterade dåvarande chefen för civildepartementet, statsrådet von 
Krusenstjerna, det då senaste i raden av förslag till ny gruvstadga. Förslaget, som även denna 
gång var utarbetat inom departementet, byggde på inmutningsrättens bibehållande. Från för-
slagets tillämpningsområde var dock stenkol undantaget. Statsrådet konstaterade inledningsvis 
att meningarna är skilda vad gäller frågan om inmutningsrättens borttagande bland de som 
yttrat sig över förslaget. Stöd för inmutningssystemets bibehållande fanns bland de praktiskt 
verksamma inom bergsbruket och faktiskt även bland ett stort antal av de berörda markägar-
na. Även om stödet från dessa grupper inte ensamt kunde anses avgörande menade departe-
mentschefen att det manar till försiktighet.425

Bland de som förespråkade ett borttagande av inmutningsrätten åberopades bland annat att 
äganderätten till de i marken liggande mineralerna ursprungligen tillkommit jordägaren och 
att statens under viss tid hävdade regalrätt saknat rättslig grund och därmed inte kunnat vara 
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den källa varur inmutningsrätten uppstått. Inmutningsrätten utgjorde därmed ett intrång i den 
enskildes äganderätt.426

Efter en genomgång av skälen för och emot ett avskaffande av inmutningsrätten skriver 
statsrådet att ”[ä]fven om man anser att, teoretiskt taget, skälen mot inmutningsrätten väga 
tyngre i vågskålen än skälen för denna rätts bibehållande, och att frågan om dess borttagande 
skulle endast vara en tidsfråga, torde dock således, med fästadt afseende å den nuvarande upp-
fattningen och uttalandena från myndigheternas sida, tidpunkten för genomförande af en prin-
cipielt olika lagstiftning icke ännu vara inne.”427 Enligt min mening går det inte av departe-
mentschefens sätt att uttrycka sig att dra någon slutsats om hans inställning såvitt avser befo-
genheterna beträffande de i jorden liggande mineralerna.

Samma år som 1884 års gruvstadga utfärdades tillsattes en kommitté med uppdrag att 
lämna förslag på ny reglering gällande eftersökande och bearbetning av stenkolsfyndigheter. 
Kommittén överlämnade den 13 juni år 1885 sitt förslag till Kungl. Maj:t. De kommitterade, 
som de själva kallade sig, redogör visserligen inte för sin uppfattning i frågan om vem de an-
ser ska ses som ägare till de i marken liggande mineralerna, men de föreslår dock ett infö-
rande av en regel om afgift till jordegaren. Avgiften skulle uppgå till en femtiondel av värdet 
av det brutna stenkolet. Enligt förslaget skulle markägaren vidare ”utan deltagande i kostna-
den för arbetet” vara berättigad till ersättningen.428 På vilken rättslig grund som kommittén 
stöder rätten till ersättning på är inte alldeles klar. Enligt vad kommittén skriver är det inte 
fråga om ersättning för en direkt liden skada utan i stället för väsentliga olägenheter i sam-
band med ”grufarbetet”.429 Av uttryckssättet och även av kommitténs fortsatta diskussion 
angående storleken på avgiften får jag intryck av att ersättningen inte är avsedd att utgöra er-
sättning för ianspråktagen egendom utan för olägenheter vilka är svåra att ekonomiskt upp-
skatta.

Statsrådet von Krusenstjerna, anslöt sig till kommitténs förslag om en årlig ersättning till 
markägaren, utöver ersättning för den direkta skadan, motsvarande en femtiondel av värdet av 
det brutna kolet. Någon förklaring till varför jordägaren skulle vara berättigad till ersättning 
utöver den för direkt liden skada lämnas inte. Statsrådet berör inte heller uttryckligen den 
grundläggande frågan om vem som ska ses som ägare till de i marken liggande mineralerna. 
Statsrådet skriver dock att jordägaren inte är beroende av koncession för att få utföra under-
sökningsarbeten. Däremot innebär koncession ett skydd för jordägaren mot att någon annan 
njuter ”frukterna av hans arbete.”430 Uttalandet ger intryck av att departementschefen ansåg
att jordägaren hade en så kallad prekär gruvrätt. Innehavet av en sådan rätt har i olika sam-
manhang använts som stöd för markägarens principiella äganderätt till mineralerna i jor-
den.431

År 1917 utökades stenkolslagens tillämpningsområden till att även omfatta saltfyndigheter. 
I och med tillägget ändrades också lagens titel till lag angående eftersökande och bearbetande 
av stenkols- och saltfyndigheter. Propositionen innehåller ingen principiell diskussion rörande 
äganderätten till mineraler eller äganderättens innehåll. Noteras kan dock att departements-
chefen, statsrådet Hasselrot, påstår att gruvstadgans bestämmelser om jordägarandel motsva-
rades i stenkolslagen av föreskrifterna om avgift till jordägaren. Uttalandet skulle, i beaktande 
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av vad 1885 års kommitté anförde om den rättsliga grunden för avgiften till jordägaren, kunna 
tolkas som att departementschefen anser att ersättning för olägenheter i samband med gruv-
brytningen också var den rättsliga grunden för jordägarandelen i 1884 års gruvstadga.432

År 1933 skedde ännu en utvidgning av stenkolslagens tillämpningsområde. Lagen skulle 
hädanefter också vara tillämplig på olje- och gasfyndigheter.433 I och med att ytterligare äm-
nen infördes under lagens tillämpningsområde blev den gamla titeln missvisande och ändra-
des därför i stället till lag angående stenkolsfyndigheter m.m. Inte heller i samband med denna 
utvidgning fördes i propositionen några mer djupgående och principiella resonemang kring 
frågan om befogenheterna beträffande de aktuella ämnena eller till i marken förekommande 
ämnen. Dock påtalade departementschefen, statsrådet Schlyter, att föreskrifterna i gruvstad-
gan om jordägarandel har sin motsvarighet i stenkolslagens regler om avgift till jordägaren, en 
åsikt som han tydligen delade med föredragande departementschef vid 1917 års revidering av 
stenkolslagen.434

3.5.3.2 1900-talets ändringar i gruvstadgan
Som tidigare nämnts presenterades i början på 1900-talet åtskilliga utredningar innehållande 
förslag till förändringar i gruvlagstiftningen. Ett i raden av förslag var proposition 1909:119 
om förslag till vissa ändringar i frufvestadgan som. Kungl. Maj:t överlämnade till 1909 års 
riksdag. I förslaget, som visserligen inte gav upphov till någon ny eller förändrad gruvstadga, 
diskuterades bland annat frågan om äganderätten till mineralerna. Propositionen hade sin 
grund i ett betänkande utarbetat under sommaren år 1908 på justitiedepartementet under led-
ning av departementschefen och statsrådet Albert Petersson. Förslaget sändes på remiss varef-
ter det anmäldes i statsråd av departementschefen.  

Enligt statsrådet Petersson vilade den gällande 1884 års gruvstadga på uppfattningen att 
äganderätten till mineralerna tillkom ägaren av jorden. Utifrån detta synsätt utgjorde inmut-
ningsrätten, enligt statsrådet, en inskränkning i ägarens rätt att förfoga över de inmutningsbara 
mineralerna. Inskränkningen hade enligt Petersson skett med stöd av den statliga höghetsrät-
ten och i det allmännas intresse. Enligt statsrådet hade dock jordägaren rätt att utan inmutning 
tillgodogöra sig inmutningsbara mineraler så länge inte någon annan genom inmutning för-
värvade bättre rätt till dessa.435 Jordägaren hade således en prekär gruvrätt. Peterssons upp-
fattning om innebörden av inskränkningen tycks vara att jordägaren under vissa förutsättning-
ar visserligen kan förlora befogenheten att utesluta andra från att tillgodogöra sig hans mine-
raler, men att han fortfarande själv har befogenhet att tillgodogöra sig mineralen med stöd av 
sin äganderätt så länge ingen annan förvärvat bättre rätt till dessa.

                                                           
432 Prop. 1917:165 s. 6.
433 Det främsta syftet med stenkolslagen var vid dess tillkomst att tillskapa en tillfredsställande reglering mellan 
stenkolsindustrin och markägarna. Genom att införa ett koncessionssystem ansåg sig lagstiftaren kunna tillgo-
dose såväl stenkolsindustrins som markägarnas skäliga anspråk. Då stenkolslagens tillämpningsområde år 1917 
respektive år 1933 utökades till att även avse saltfyndigheter respektive olje- och gasfyndigheter anfördes samma 
skäl för regleringen som ursprungligen framhölls för att inordna stenkolsfyndigheter under ett koncessionssy-
stem. År 1942 utökades återigen lagens tillämpningsområde. Den här gången gjordes rätten att eftersöka och 
bearbeta alunskifferfyndigheter, i syfte att utvinna olja, beroende av koncession. I detta fall framhöll departe-
mentschefen bland annat oljans betydelse och möjligheterna att tillgodose allmänna intressen som viktiga skäl 
för att inordna alunskiffer under koncessionssystemet (prop. 1942:330 s. 12-13).  Här kan alltså anas en viss 
förskjutning i fråga om motiven för valet av koncessionssystemet jämfört med tidigare. När så även eftersökande 
och bearbetande av uranhaltigt mineral år 1945 infogades i stenkolslagen var det utan tvekan tyngst vägande 
skälet möjligheten till statlig kontroll (prop. 1945:372 s. 6).
434 Prop. 1933:85 s. 9.
435 Prop. 1909:119 s. 22.
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Departementschefen fick efter ett yttrande av justitierådet Marks von Würtemberg där 
denne föreslog ett förstatligande av ännu icke upptäckta och upptäckta men inte brukade fyn-
digheter anledning att återkomma till frågan om äganderätten till mineralerna.436 Statsrådet
anförde följande: ”I anledning af hvad sålunda anmärkts må det tillåtas mig att ånyo framhålla 
hvad jag redan vid lagförslagens remitterande såsom min mening uttalat, nämligen att den 
svenska lagstiftningen tvifvelsutan hvilar på den uppfattning, att jordäganderätten principiellt 
innefattar äfven alla i jorden befintliga mineralier, och detta gifvetvis oberoendea af huruvida 
deras förekomst är känd eller okänd, och att således en förändring af gruflagstiftningen i an-
tydda riktning skulle innebära en i princip ingalunda oviktig inskränkning af de befogenheter, 
hvilka för närvarande innefattas i äganderätten till jord. Huruvida åter de skäl, som förebragts 
för angifna omgestaltning af gruflagstiftningen, äro af den betydelse, att de få anses göra en 
dylik inskränkning berättigad, därom kunna naturligtvis olika meningar råda. Att i detta sam-
manhang närmare ingå på denna fråga, synes mig emellertid öfverflödigt. Det torde vara nog 
att hänvisa därtill att tanken på en så genomgripande omläggning af vår gruflagstiftning som 
den ifrågasatta säkerligen ej för nävarande uppbäres af den allmänna rättsuppfattningen. Och 
den tid, då en förändring härutinnantill äfventyrs kan hafva inträdt, lärer antagligen vara så 
aflägsen, att ett ordnande av förhållandena med afseende å fyndigheter å kronojord icke läpli-
gen bör till dess anstå. Tilläggas må att, om i en framtid fråga skulle uppkomma att på an-
tydda sätt omlägga gruflagstiftnigen så vidt rörerden enskilda jorden, det för den frågans lös-
ning gifvetvis skall vara af stor fördel att kunna bygga på erfarenhet, vunnen vid tillämpning-
en, så vidt kronojord angår, af det nu föreslagna systemet.”437

Av uttalandet framgår med all önskvärd tydlighet att lagstiftaren vid denna tid ansåg att den 
principiella rätten till mineral tillkom jordägaren och detta oavsett av om förekomsten var 
känd eller inte.

3.5.3.3 1924 års gruvlagstiftningssakunniga
1920 års gruvlagstiftningssakunniga ägnade frågan om äganderätten till mineralen relativt 
stort utrymme. Rent principiellt menade de sakkunniga att jordägarens äganderätt också om-
fattar de i jorden liggande mineralerna. Till stöd för sitt ställningstagande anförde de att enligt 
svensk rättsuppfattning innefattar äganderätten till jorden också ”allt vad till jorden hör, i den 
mån ej genom positiv lag inskränkning däri göres”.438 Som ytterligare stöd för riktigheten i
sin ståndpunkt anförde de sakkunniga att jordägaren är berättigad att utan föregående inmut-
ning tillgodogöra sig inmutningsbara mineral i sin jord, åtminstone så länge ingen annan be-
viljats inmutning. Inmutningen innebar nämligen, enligt de sakkunniga, att inmutaren erhåller 
bästa rätt till mineralerna. Inmutningens primära syfte var således att utesluta andra från möj-
ligheten att tillgodogöra sig mineralen.439 De sakkunniga framhöll även en tredje omständig-
het till stöd för sin uppfattning rörande äganderätten till mineralerna. De menade att i de fall 
tidigare inmutningsbara mineral genom en lagändring upphört att vara inmutningsbara anses 
jordägaren efter lagändringen vara berättigad att oinskränkt förfoga över dessa.440

De sakkunnigas uppfattning i frågan framgår enligt min mening särskilt tydligt genom det 
förslag till införande av en regel som innebär att fastighetsägaren ska ges möjlighet att välja 
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mellan ett delägarskap i gruvföretaget och en rätt till årlig avgäld.441 Det vore nämligen märk-
ligt om en fastighetsägare som frivilligt avstår från delägarskap i ett gruvföretag enligt regler-
na om jordägarandel ändå skulle vara berättigad till del i vinst om inte rätten till vinstdelning 
kan stödjas på äganderätten till mineralen.

Trots de sakkunnigas principiella inställning vad gäller äganderätten till mineralerna ansåg 
de dock att denna rätt kunde inskränkas genom lagstiftning. Rättsligt stöd för denna stånd-
punkt menade de stå att finna i ”förhållandet att jordägarens rätt sedan gammalt varit under-
kastad vissa inskränkningar.”442

Den 13 mars år 1925 erhöll socialiseringsnämnden i uppdrag att yttra sig över de gruvlag-
stiftningssakkunnigas förslag samt företa en utredning angående allmänna principer för en ny 
gruvlagstiftning. Nämnden föreslog att oupptäckta eller ej i bruk tagna mineraltillgångar 
skulle förklaras utgöra statens egendom i uttrycklig lagstiftning. Socialiseringsnämnden me-
nade att även om äganderättsfrågan till mineralerna fick betraktas som oklar kunde den stat-
liga höghetsrätten ”i varje fall” utgöra ”en tillräcklig grund för genomförandet av en gruvlag-
stiftning, som till främjande av det allmänna bästa låter enskilda intressen vika.”443

3.5.3.4 1938 års gruvlag
I maj 1936 fick lagrådet ta del av ett nytt förslag till gruvlag. I detta skriver departementsche-
fen Schlyter att tankegången i socialiseringsnämndens förslag om att förstatliga mineralfyn-
digheter ”synes värd allt beaktande.”444 Statsrådet ansåg det dock inte vara lämpligt att i en ny 
gruvlag införa en bestämmelse om förstatligande av mineraler. En sådan regel skulle också, 
enligt departementschefen, ur ett rättstekniskt perspektiv ”vara svår att förena med den be-
greppsbildning och de grundsatser, som för närvarande behärska vår allmänna jordrätt”.445

Här torde departementschefen bland annat syfta på begreppet fast egendom och dess innehåll. 
Departementschefen valde alltså att avstyrka införande av en bestämmelse om förstatligande 
av landets mineraltillgångar i gruvlagen. Han lämnade dock en öppning för att i ett annat 
sammanhang införa en bestämmelse av samma innebörd.446

Vad gäller frågan om vem som ska anses vara ägare till mineral som ligger i mark tillhö-
rande enskilda konstaterar Schlyter inledningsvis att jordäganderätten vid tiden för bergsbru-
kets uppkomst i alla fall inte medförde någon ”rådighet” över dessa mineraltillgångar. Enligt 
Schlyter omfattar inte ”[d]et rättsskydd, som statsmakten tillförsäkrat den enskilde jordägaren 
med hänsyn till jordens brukande för sedvanliga ändamål”, tillgodogörande av dittills okända 
naturtillgångar.447 Hur uttalandet ska tolkas är inte alldeles klart. En möjlig tolkning är att han 
menar att okända naturtillgångar ursprungligen inte ingick i äganderätten till jorden. Om in-
nebörden är denna medför detta i sin tur att dessa tillgångar skulle ha någon annan ägare eller 
sakna ägare och därför i princip kunna vara föremål för ockupation. Om det inte är jordägaren 
som anses som ägare av mineralen talar den gruvrättsliga historien för att mineralen antingen 
ägs av staten eller är herrelös. Då staten vid bergsbrukets uppkomst inte anses ha hävdat nå-
gon regalrätt till landets mineral, i alla fall inte av någon betydelse, skulle denna tolkning av 
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departementschefens mening innebära att han ansåg att mineralen vid bergsbrukets uppkomst 
rättsligt var att betrakta som herrelös.

En annan tänkbar tolkning av uttalandet är att departementschefen visserligen menade att 
naturtillgångar ingick i äganderätten till jorden men att befogenheten att tillgodogöra sig dem 
inte följde med äganderätten. Denna tolkning ligger mer i linje med hur de flesta rättshistori-
ker vill beskriva rättsläget vid bergsbrukets uppkomst. Även användningen av begreppet ”rå-
dighet”, vilket är ett till ”befogenhet” närliggande begrepp, ger stöd för denna tolkning. 

Även om det inte är helt klart av vilken uppfattning Schlyter var i frågan om äganderätten 
till mineralerna vid bergsbrukets uppkomst framgår tydligt att statsrådet ansåg att det av yngre 
lagstiftning, bland annat 1895 års lag angående vad till fast egendom är att hänföra, framgick 
att mineralerna skulle betraktas som beståndsdelar till jorden och i princip tillhöra jordäga-
ren.448 Statsrådet menade emellertid att frågan om vad som är fast egendom och som därmed 
också omfattas av jordägarens äganderätt, måste skiljas från frågan om äganderättens innehåll, 
det vill säga vilka befogenheter som följer med innehavet av äganderätten och skriver därför, 
”[a]tt mineralen sålunda utgöra en del av det objekt till vilken jordäganderätten hänför sig, 
berättigar emellertid icke i och för sig till den slutsatsen, att nämnda äganderätt även innefat-
tar en befogenhet att tillgodogöra sig mineralen.”449 Frågan om vilka befogenheter innehavet 
av äganderätten för med sig är således, enligt statsrådet, en fråga för sig som kan regleras i 
lagstiftning. Innehållet i äganderätten är alltså inte något som för all tid är givet och som står 
över statens lagstiftningsmakt.450

Även om departementschefen således motsatte sig en förändring av innehållet i begreppet 
fast egendom, kunde han tänka sig att inskränka fastighetsägarens befogenheter vad gäller 
möjligheten att utesluta andra från möjligheten att utvinna mineral ur fastighetsägarens mark. 
Det framgår dock inte om Schlyter även ansåg att jordägaren själv också skulle vara utesluten 
från möjligheten att utan inmutning utvinna mineral ur sin mark.

Enligt departementschefen var den i gruvlagstiftningen upprätthållna jordägarandelen något 
som hittills tilldelats jordägaren av staten. Andelen var således inte ett utflöde av jordägande-
rätten utan av regalrätten. Ett av skälen till att erbjuda jordägaren andelsrätt var enligt Schlyter 
att man på det sättet hoppades blidka jordägaren så att han inte försökte förhindra malmlet-
ning eller hemlighålla fynd.451 Sammanfattningsvis kanske det inte är så märkligt att departe-
mentschefen inte följde de gruvlagssakkunnigas förslag om en avgäld till jordägaren.

Lagrådets yttrande över förslaget till ny gruvlag
I sitt yttrande över förslaget till ny gruvlag berörde lagrådet endast översiktligt frågan om 
jordäganderätten och dess innehåll. Lagrådet ansåg att 1895 års lag tydligt gav uttryck för 
uppfattningen ”att med jordäganderätten följer en rätt till fastighetens mineraltillgångar”.452

Lagrådet menar dock i likhet med departementschefen att äganderättens innehåll inte är sta-
tisk utan kan i princip förändras genom lagstiftningsåtgärder. Enligt lagrådet är det därför i 
princip inget problem med att lagstiftaren genom upprätthållandet av inmutningssystemet i 
praktiken överför vissa av jordägarens ursprungliga befogenheter till inmutaren. Däremot me-
nade lagrådet att det måste föreligga verkliga och betydande samhällsintressen som inte kan 

                                                           
448 Prop. 1938:40 s. 112.
449 Prop. 1938:40 s. 112.
450 Prop. 1938:40 s. 112.
451 Prop. 1938:40 s. 34 och 112-113.
452 Prop. 1938:40 s. 213.
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uppnås på annat sätt för att en lagstiftningsåtgärd som inskränker äganderätten ska kunna ac-
cepteras.453

När det gäller frågan om jordägarandelens fortsatta existens tycks lagrådet anse att dess te-
oretiska ursprung är av mindre betydelse och de anger därför inte om de anser att jordägaran-
delen är ett utflöde av äganderätten till fastigheten eller om den ska ses som sprungen ur re-
galrätten, som bland annat departementschefen påstod i lagrådsremissen.454 Däremot menar 
lagrådet att andelsrätten under en väldigt lång tid varit en i äganderätten till mark ingående 
befogenhet vars avskaffande skulle innebära ett ingrepp i äganderätten som inte uppvägdes av 
tillräckligt betydande samhällsintressen.455 Här tycks lagrådet alltså mena att jordägarandelen 
genom någon form av hävd blivit en befogenhet som ingår i äganderätten till jorden. Lagrådet 
föreslog därför att jordägarandelen skulle behållas i en ny gruvlagstiftning.456

I samband med en diskussion gällande existensen av en så kallad prekär gruvrätt för jordä-
garen i 1938 års förslag till gruvlag anförde departementschefen Westman att ”[d]enna be-
stämmelse torde visa, att lagstiftaren utgått från att jordägaren icke utan inmutning har rätt att 
bearbeta en sönad gruva.”457 Då den prekära gruvrätten i de flesta fall beskrivs som ett utflöde 
av äganderätten till jorden skulle uttalandet kunna tolkas som att departementschefen menar 
att mineralerna i jorden inte omfattas av jordägarens äganderätt. Det är dock också fullt möj-
ligt att departementschefen inte menade någonting annat än att även jordägaren måste söka 
inmutning för att få bearbeta en fyndighet i egen jord. I likhet med sin företrädare i ämbetet 
ansåg departementschefen Westman att jordägaren inte skulle vara berättigad till någon form 
av ekonomisk kompensation på grund av det föreslagna slopandet av jordägarandelen. Enligt 
departementschefens uppfattning hade andelsrätten ”inte sin grund i allmänna rättsgrundsatser 
rörande jordäganderättens innehåll” utan hade i stället sitt ursprung i ”uttryckliga medgivan-
den från statsmakternas sida i gruvförfattningarna.”458 Då rätten även på många andra sätt 
avvek från de befogenheter som är förknippade med ett fastighetsinnehav menade Westman 
att ”jordägarens andelsrätt icke bör fattas som ett moment i själva jordäganderätten.”459

Departementschefen kommenterar också lagrådets uppfattning om att jordägarandelen ge-
nom hävd skulle vara ett moment i jordäganderätten och att ett avskaffande av densamma 
därför skulle utgöra ett ingrepp i äganderätten. I denna del tycker jag mig kunna ana ett visst 
missnöje hos Westman med hur lagrådets majoritet motiverat sitt ställningstagande. Med detta 
i åtanke är det därför något förvånande att ta del av statsrådets svårtolkade replik i frågan. Han 
skriver att ”avskaffande av jordägarandelen icke innebär inkräktande på någon redan existe-
rande, välförvärvad rättighet; vad som avskaffas är endast den rättsregel på grund varav nya 
jordägarandelar skulle kunna uppkomma i följd av framtida inmutningar.”460 Om departe-
mentschefen med detta inlägg velat bemöta lagrådets uppfattning om jordägarandelen som en 
hävdvunnen befogenhet och alltså inte som sprungen ur någon ursprunglig principiell ägande-
rätten till jorden, är för mig oklart. Någon förklaring till varför rätten inte skulle kunna vara 
hävdvunnen är det i alla fall inte fråga om. Då han bara några rader senare skriver att ”jordä-
garandelens borttagande icke kan anses som ett obehörigt ingrepp i den bestående jordägande-

                                                           
453 Prop. 1938:40 s. 213.
454 Prop. 1938:40 s. 34.
455 Här har vi alltså att göra med en i äganderätten ingående befogenhet som är positivt angiven vilket alltså 
utgör ett undantag från huvudregeln som säger att äganderätten är negativt bestämd. Se avsnitt 2.2.
456 Prop. 1938:40 s. 213-214.
457 Prop. 1938:40 s. 233. En sönad gruva är en gruva där ingen verksamhet längre bedrivs.
458 Prop. 1938:40 s. 232.
459 Prop. 1938:40 s. 232-233.
460 Prop. 1938:40 s. 234.
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rätten” får jag närmast intryck av att han argumenterar mot uppfattningen om jordägarandelen 
som ett utflöde av en ursprunglig jordäganderätt, inte mot uppfattningen att rätten skulle vara 
hävdvunnen.461 Westman avslutar diskussionen i frågan om jordägarandelen med att ansluta 
sig till vad justitierådet Marks von Würtemberg anförde i sitt yttrande över 1908 års förslag 
till ny gruvlag.462

Första lagutskottets utlåtande
Förslaget om att ersätta jordägarandelen med en kronoandel kommenterades också av första 
lagutskottet. Att mineralerna som beståndsdelar av marken innefattas i markägarens ägande-
rätt tycks för utskottets del vara fullkomligt naturligt. Med denna rätt följer också enligt ut-
skottet en befogenhet för markägaren att tillgodogöra sig dessa beståndsdelar, utom i de fall 
tillgodogörandet sker inom ramen för ”verklig gruvdrift”.463 Till detta kommer också att prin-
cipen om jordägarandel har tillämpats under en jämförelsevis lång tidsperiod. I beaktande av 
ovan redogjorda omständigheter fann utskottet det vara skäligt att jämka departementschefens 
förslag till markägarens förmån. Resultatet blev att de visserligen tillstyrkte ett avskaffande av 
jordägarandelen, men samtidigt förordade ett system med markägaravgäld genom vilket mar-
kägaren tillförsäkras en andel i gruvverksamhetens avkastning. Genom att ersätta jordägaran-
delen med en markägaravgäld skulle enligt utskottet markägarens ställning i själva verket 
stärkas. Detta eftersom markägaren enligt det nya systemet skulle erhålla ersättning även i 
sådana gruvföretag som denne av en eller annan anledning, enligt den tidigare ordningen, 
skulle avstått från att delta i.464

3.5.3.5 1969 och 1970 års utredningar om ny gruvlagstiftning 
I såväl 1969 års betänkande Ny gruvlag som 1970 års betänkande Gruvrättslig speciallagstift-
ning för vars tillkomst närmare redogjorts för ovan, uttrycker de sakkunniga att frågan om 
vem av staten och jordägaren som ska anses vara ägare till i jorden liggande mineraltillgångar 
fortfarande är oklar.465 Vad gäller den allmänna gruvrätten, alltså gruvlagen med tillhörande 
författningar, anser utredningen att det inte för deras del finns något behov av ställningsta-
gande i frågan. De menar i stället att frågor om graden av allmänt inflytande samt upptäckares 
och jordägares ställning bör lösas utifrån praktiska överväganden.466

Även om de sakkunniga således ger uttryck för uppfattningen att äganderättsfrågan också 
är oklar för mineral som regleras i stenkolslagen och uranlagen skriver de att när det gäller 
stenkolsfyndigheter finns det vissa omständigheter som talar för ”en starkare betoning av 
jordägarens rätt än i fråga om de inmutningsbara mineralen”.467 Bland annat anförs att jordä-
garen är oförhindrad att tillgodogöra sig stenkolsfyndigheter på egen mark så länge ingen till-
delats koncession.468 För mig framstår denna uppfattning som något märklig då samma grupp 
sakkunniga i 1969 års betänkande skriver ”att jordägaren i kraft av sin äganderätt har vissa 
möjligheter att, låt vara i annan form än gruvdrift, utnyttja den substans vari mineralen in-
går.”469 Det tycks som om de sakkunniga anser att äganderätten medför olika långt gående 
                                                           
461 Prop. 1938:40 s. 234. 
462 Prop. 1909:119 s. 62-65. Tidigare omnämnt i avsnitt 3.5.3.2.
463 1 LU 1938:24 s. 39.
464 1 LU 1938:24 s. 39.
465 Här kan i alla fall noteras att utredningen tydligen inte ser uppfattningen om mineralerna som herrelösa som 
ett alternativ.       
466 SOU 1969:10 s. 137.
467 SOU 1970:45 s. 57.
468 SOU 1970:45 s. 57.
469 SOU 1969:10 s. 209.
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befogenheter beroende på vilken mineral det gäller. När det gäller mineral av den typ som 
1970 års betänkande behandlar verkar det som om utredningen anser att äganderätten ger äga-
ren befogenhet att till och med utvinna dessa genom gruvdrift. I 1969 års betänkande erkänns 
visserligen också markägarens rätt att ”utnyttja den substans vari mineralen ingår”, men inte 
genom gruvdrift.470 Denna skillnad stöds också av utredningarnas förslag till formulering av 
lagtext. Inledningen av gruvlagens 1 kap. 1 § föreslogs få följande lydelse:

Var och en äger genom inmutning erhålla rätt att på de villkor och med de inskränkningar 
som föreskrives i denna lag undersöka och bearbeta sådan på egen eller annans grund belä-
gen mineralfyndighet som innehåller …

Lydelsen ger intryck av att även markägaren måste beviljas inmutning för att ha rätt att under-
söka och bearbeta fyndigheter av inmutningsbara mineral belägna i den egna marken. Enligt 
min mening är det vidare tveksamt om lagtextens formulering är förenlig med utredningens 
uttalande om att markägaren även utan beviljad inmutning har rätt att ”utnyttja den substans 
vari mineralen ingår”.471 Om en sådan rätt tillkommer markägaren är det också oklart om 
denna upphör i och med att någon annan söker och blir beviljad inmutning. Lagtexten hante-
rar nämligen enbart konflikten inmutare emellan. 

I 1970 års förslag till lag om vissa mineralfyndigheter föreskriver visserligen dess första 
paragraf att koncession krävs för rätten att undersöka och bearbeta fyndigheter av koncess-
ionsmineral. Av förslagets tredje paragraf framgår dock att första paragrafen bara uttrycker en 
huvudregel och att bland annat jordägare i vissa situationer har rätt att utan koncession vidta i 
första paragrafen nämnda åtgärder.472 Inspiration till utformningen av tredje paragrafen och 
däri ingående undantag från kravet på koncession är förmodligen hämtat från den vid tiden 
gällande uranlagen som också innehöll undantag för bland annat jordägaren under vissa om-
ständigheter. 

Att de sakkunniga tycks föreslå olika rättsliga lösningar för olika typer av jordens be-
ståndsdelar, utan att motivera sitt ställningstagande, är svårförståeligt. Trots detta tycker jag 
att det tydligt framgår att de sakkunniga anser att innehavet av äganderätt till mark medför 
befogenhet att under vissa förhållanden nyttja lagreglerad mineral. Ytterligare stöd för denna 
tolkning framkommer i samband med 1970 års sakkunnigas diskussion angående frågan om 
avgifter till jordägaren i samband med bearbetning av mineral funna i dennes mark. Som skäl 
för att behålla jordägarens rätt till avgift, en rätt som alltså förelåg enligt den då gällande sten-
kolslagen, anfördes nämligen att dessa regler var ett utflöde av uppfattningen att mineralerna 
ytterst tillhör jordägaren.473

Nämnas här bör även 1965 års betänkande Kontinentalsockeln.474 Inför Sveriges anslutning 
till 1958 års konvention om kontinentalsockeln tillsattes en utredning vars uppdrag var att 
presentera förslag till rättslig reglering av villkoren för undersökning och bearbetning av na-
turtillgångarna inom den svenska delen av kontinentalsockeln.  Kontinentalsockelutredningen 
redogör inledningsvis kortfattat för den svenska gruvlagstiftningen och kommer därefter in på 
rättsläget beträffande sådana i kontinentalsockelkonventionen avsedda naturtillgångar som 
inte omfattas av den svenska gruvlagstiftningen. I detta sammanhang anför utredningen att 
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”[r]ätten till mineral och andra icke levande naturtillgångar i jorden som faller utanför gruv-
lagstiftningen, t.ex. granit, gnejs, marmor, kalksten, grus och sand, tillkommer enligt svensk 
rätt jordägaren ensam.”475 Under rubriken ”[s]amordning med lagstiftningen innanför territori-
algränsen” noterar utredningen att ”[e]nligt gällande rätt torde såsom tidigare nämnts jordäga-
ren – och därmed också ägaren av vattenområde – vara oförhindrad att på sitt område efter-
söka och tillgodogöra sig sådana mineral som omfattas av stenkolslagen, så länge ingen annan 
fått koncession på området”.476 Därefter erinrar utredningen ånyo om att ”[m]ineral som un-
dantages från gruvlagstiftningen anses enligt rådande uppfattning tillkomma jordägaren.”477

3.5.3.6 1980-års mineralpolitiska utredning med mera
I 1980 års mineralpolitiska utrednings slutbetänkande uttrycks att ”[g]ruvrättens syfte kan 
således sägas vara att främja gruvnäringen genom att inskränka den rätt som annars tillkom-
mer jordägaren.”478 Formuleringen tyder på att utredningen betraktar markägaren som den 
principiella ägaren av i marken liggande mineral. Även 1983 års minerallagskommitté ut-
trycker sig på ett liknande sätt. I sitt betänkande Ny minerallagstiftning skriver kommittén att 
rätten till de mineral vilka inte är föremål för särskild reglering tillkommer jordägaren.479

Kommitténs sätt att uttrycka sig skulle kunna tolkas som att de anser att specifikt reglerat mi-
neral inte omfattas av jordägarens äganderätt. Enligt min uppfattning är dock inte äganderät-
ten, utan bearbetningsrätten som åsyftas.

Den nuvarande minerallagens ursprungsproposition, proposition 1988/89:92, innehåller 
ingen principiell diskussion kring frågan om fastighetsägarens befogenheter avseende sin fas-
tighet. Departementschefen konstaterar bara kort att minerallagstiftningens utformning inne-
bär ”att rätten till sådana mineral som inte omfattas av dessa lagar tillkommer den som äger 
marken.”480 Därefter tillägger departementschefen att ”[m]inerallagstiftningens principiella 
innebörd är att rätten att utvinna berörda mineral genom beslut av statlig myndighet kan 
tillerkännas annan än den som äger marken.”481

3.5.3.7 2000-talets betänkande och förslag till ändringar i minerallagen
I direktiven till betänkandet Minerallagen, markägarna och miljön påstås inledningsvis att det 
sedan lång tid tillbaka i Sverige föreligger en gemensam rätt för nationen till malmer och mi-
neral. Det valda sättet att uttrycka sig är i och för sig inte glasklart, men nog ligger det nära till 
hands att uppfatta det skrivna som ett påstående om att det föreligger en statlig äganderätt till 
landets malm och mineraltillgångar.482 Enligt betänkandet, som den 1 oktober 2000 överläm-
nades till regeringen, är emellertid mineral att betrakta som en beståndsdel av en fastighet som 
därmed tillhör fastighetens ägare.483 Mineralutvinning är därför enligt betänkandet i allmänhet 
att anse som ett överförande av egendom, utom i de fall fastighetsägaren själv bryter malmen, 
från fastighetsägaren till ett annat rättssubjekt.484 Eftersom egendomsöverföringen möjliggörs 
av minerallagstiftningen, även i de fall fastighetsägaren motsätter sig denna, innebär mineral-
lagstiftningen enligt betänkandet en inskränkning av ägarens befogenheter. Då inskränkning-
                                                           
475 SOU 1965:66 s. 61.
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478 SOU 1980:12 s. 245.
479 SOU 1986:53 s. 81.
480 Prop. 1988/89:92 s. 45.
481 Prop. 1988/89:92 s. 45.
482 Dir. 1999:11 s. 1.
483 SOU 2000:89 s. 195-197.
484 SOU 2000:89 s. 199.
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ens syfte är att möjliggöra eller underlätta mineralutvinning, vilket anses utgöra ett väsentligt 
allmänt intresse, stödjer utredningen inskränkningen.485

2002 års arbetsgrupp som själv beskriver sitt uppdrag som ”en komplettering av de förslag 
som lämnades av Minerallagsutredningen” menar, som tidigare nämnts, att rättsläget beträf-
fande vem som ska ses som ägare till fyndigheter av koncessionsmaterial måste betraktas som 
oklar.486 De menar visserligen att huvudregeln är att äganderätten till fast egendom omfattar 
”allt vad till jorden hör”, men från denna huvudregel gör de dock undantag för inskränkningar 
meddelade i lag.487 Vad gäller regleringen i minerallagen menar arbetsgruppen att det är 
oklart om denna ska uppfattas som en offentligrättslig inskränkning av äganderätten i sig eller 
som en inskränkning till förmån för koncessionshavaren. Enligt såväl minerallagsutredningen 
som arbetsgruppen gör dock staten inte längre några anspråk på äganderätten till mineralfyn-
digheter inom enskilt ägda fastigheter.488

I förslaget till ändringar i minerallagen, prop. 2004/05:40, anförs under rubriken Skillnad 
mellan koncessionsmaterial och markägarmineral att ”mer än 99 procent av den svenska 
berggrunden utgörs av mineral som tillhör markägaren så kallad markägarmineral”.489 En 
möjlig tolkning av uttalandet är att departementschefen anser att markägaren inte äger den 
resterande procenten. En troligare tolkning är dock att departementschefen endast velat åskåd-
liggöra förhållandet mellan så kallade markägarmineral och koncessionsmineral. Det som 
anförs i propositionen i anslutning till diskussionen kring grunden för införandet av en mine-
ralersättning till fastighetsägare talar såväl för som emot den senare tolkningen. Departe-
mentschefen inledde diskussionen med att framhålla att äganderättens innehåll inte är på för-
hand given. I stället bör äganderätten, enligt departementschefen, betraktas som det ”knippe 
rättigheter” som återstår ”sedan man dragit ifrån de rättigheter som tillkommer andra och den 
bestämmanderätt myndigheter kan ha”.490 Vad departementschefen uttrycker är alltså att de 
befogenheter som en ägare till följd av äganderätten innehar kan variera över tid.491 Något 
ställningstagande i själva äganderättsfrågan är det däremot inte. 

Departementschefen anförde vidare att fastighetsägarens rätt att förfoga över de flesta av de 
mineral som numera omfattas av minerallagen, under överskådlig tid varit kraftigt beskuren. 
Anledningen härtill är, enligt departementschefen, fastighetsägares i normala fall mycket be-
gränsade möjligheter att ta dessa resurser i anspråk. Därefter tillade hon att det inte är aktuellt 
att i grunden förändra systemet med undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. 
Under ovan rådande förutsättningar konstaterade departementschefen att ”frågan om ägande-
rätten till fastighet även omfattar mineral inom fastighetens utbredningsyta är (…) av under-
ordnad betydelse för frågan om fastighetsägare till följd av gruvbrytning bör erhålla en sär-
skild ersättning utöver den för skada och intrång.”492

Enligt min uppfattning måste departementschefens sätt att uttrycka sig tolkas som att hon 
dels väljer att inte ta ställning i frågan om koncessionsmineral ska betraktas som fastighetsä-
garens egendom eller inte och dels inte heller anser att äganderättsfrågan behöver lösas för att 
kunna ta ställning i frågan om ett införande av en mineralersättning till fastighetsägare. I syn-
                                                           
485 SOU 2000:89 s. 197 och 217.
486 Ds 2002:65 s. 8.
487 Ds 2002:65 s. 88.
488 Ds 2002:65 s. 88.
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492 Prop. 2004/05:40 s. 62.
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nerhet det sistnämnda är något förvånande, i alla fall ur juridisk synpunkt, då frågan om ägan-
derätten till mineralerna rent principiellt borde vara av central betydelse för denna typ av er-
sättning. Det anses nämligen följa av en allmän rättsgrundsats att den som tillgodogör sig eller 
utnyttjar annans egendom i allmänhet är skyldig att utge ersättning, oavsett om ägaren vållats 
skada eller olägenhet. Möjligen kan ståndpunkten vara resultatet av ett politiskt övervägande 
för att undvika ett uttalande i äganderättsfrågan, som skulle kunna åberopas i andra samman-
hang.

3.5.4 Uppfattningar uttryckta i litteraturen
Michanek är av uppfattningen att fastigheter har ett djuputrymme och att med äganderätten till 
fastigheten följer en principiell befogenhet för markägaren att nyttja de i utrymmet belägna 
naturresurserna. Denna befogenhet, som alltså ska betraktas som en av många befogenheter 
kopplade till innehavet av äganderätten, kan dock vara fråntagen ägaren genom lagstiftning, 
avtal, eller annan särskild rättsgrund.493 Enligt Michanek är dock inte rätten till djuputrymmet 
och däri befintliga resurser exklusivt förbehållen fastighetsägaren. Stöd för denna ståndpunkt 
menar Michanek går att finna i 1909 års lagberednings betänkande där lagberedningen inled-
ningsvis i motiven till 1 kap. 5 § uttrycker att rättens syfte är att skydda och främja ”hvarje” 
av rättsordningen erkänt och berättigat intresse.494 Lagberedningen skriver vidare att från fas-
tighetens djuputrymme ”borttaga jord, sten eller annat dylikt är – med bortseende från den i 
hänsyn till den allmänna nyttan grundade rätten för en hvar att efter inmutning eller koncess-
ion tillgodogöra sig vissa mineraler och stenkol – visserligen icke utan jordägarens medgi-
vande något tillåtet, men att under fastighetens mark genom värdelöst berg drages fram en 
tunnel på sådant djup att det icke på något sätt berör jordägarens intresse bör det icke stå i 
hans makt att förhindra”.495 Michanek har uppfattat lagberedningens uttalande som att de an-
ser att det aldrig är tillåtet att ta beståndsdelar från annans fastighets djuputrymme, såvida inte 
tillstånd finns från fastighetsägaren. Michanek skriver i anslutning till lagberedningens utta-
lande att ”[l]agberedningen tycks utgå från att markägaren alltid har ett skydd i dessa fall, 
oavsett om han faktiskt kan utnyttja resursen eller inte, oavsett var den är belägen och oavsett 
störningar”.496

Bland annat mot bakgrund av att även framdragande av en tunnel genom värdelöst berg in-
nebär borttagande av jord, sten och annat dylikt undrar jag om detta inte är en alltför positiv-
istisk tolkning av lagberedningens uttalande. Min uppfattning är att lagberedningen med utta-
landet velat uttrycka att det som huvudregel inte är tillåtet att utan jordägarens samtycke på 
något sätt nyttja fastighetens djuputrymme, men att detta inte gäller i de fall nyttjandet kan 
ske utan att jordägarens erkända och berättigade intresse på något sätt berörs.

En fråga som aktualiseras till följd av lagberedningens uttalanden är vems berättigade in-
tresse som ska vara avgörande. Ska bedömningen göras utifrån den aktuella markägarens be-
rättigade intressen eller ska bedömningen göras objektivt i den mening att bedömningen ska 
ske utifrån ett synsätt där alla fastighetsägare likställs? Till exempel torde LKAB i egenskap 
av fastighetsägare i de flesta fall med framgång kunna hävda ett berättigat intresse som stäck-
er sig betydligt djupare än vad den normala villaägaren mäktar med. 

                                                           
493 Michanek (1990) s. 494.
494 Michanek (1990) s. 495 och 499. Se även lagberedningen 1909 s. 105-106.
495 Lagberedningen 1909 s. 106.
496 Michanek (1990) s. 496.
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Lagberedningen skriver jordägarens vilket skulle kunna tyda på att lagberedningen tänkt 
sig att det är den aktuelle jordägarens berättigade intresse som ska vara avgörande. Mot denna 
tolkning kan anföras dels att det är osäkert om lagberedningen över huvud taget reflekterat 
över sitt ordval i sammanhanget och dels att det i dag är fullt möjligt för markägare att anlita 
entreprenörer med vilkas hjälp fastighetsägarens förutsättningar i väsentlig grad kan förbätt-
ras. Enligt min uppfattning bör därför ett objektivt betraktelsesätt anläggas när frågan om 
vems berättigade intresse ska besvaras. Av samma uppfattning är även Michanek med tilläg-
get att prövningen också bör innefatta om ett utnyttjande i det enskilda fallet förefaller helt 
osannolikt.497

Som nämnts anser Undén att till fastigheter hör såväl ett djuputrymme under markytan som 
en del av luftrummet ovanför markytan. Detta, skriver Undén, medför dock inte att fastighets-
ägaren har någon exklusiv rätt, rådighet, till dessa utrymmen.498 Äganderätten innefattar inte, 
fortsätter han, ”någon rätt att hindra lufttrafik över fastighetens område” och inte heller ”nå-
gon rätt att hindra framdragandet av en underjordisk ledning eller byggandet av en järnvägs-
tunnel under jordytan”.499 Endast i den mån fastigheten orsakas skada eller olägenhet vid nytt-
jandet bör ägaren vara ersättningsberättigad enligt Undén.500 Hänvisningar till såväl 1909 års 
jordabalksutredning som tysk rätt,501 i vilka det uttrycks att fastighetsägarens intresse är avgö-
rande för frågan om fastighetsägaren ska kunna hävda exklusiv rådighet över fastighetens 
djuputrymme, innebär sannolikt att Undén med sättet att uttrycka sig menat att fastighetsäga-
rens exklusiva rådighet bara sträcker sig så djupt som denne kan anses ha ett befogat intresse 
av en skyddad rätt. Även Ekeberg och Benckert tycks vara av uppfattningen att ägare av fas-
tigheter i princip har rätt att tillgodogöra sig jordens beståndsdelar och att detta också gäller 
för mineralfyndigheter.502

Prawitz, som också är av uppfattningen att till fastigheter hör ett djuputrymme, karaktärise-
rar äganderätten till en fastighet som ”en rätt till ett knippe rättigheter”, bland vilka ingår ”rätt 
att i vissa avseenden förfoga över rummet ovan och under visst eller vissa områden på jordy-
tan” och ”äganderätt till den fasta materia, som finns inom nämnda rum, dock med undantag 
av sådan materia, som på särskild rättsgrund tillhör annan eller utgör ingens eller allas egen-
dom.”503

Rietz menar att jordägarens rätt sträcker sig så långt ned på djupet som jorden under mark-
ytan kan tillgodogöras och att rätten är skyddad om jordägaren har ett intresse av sådant 
skydd. Det är således enligt Rietz fastighetsägarens intresse som utgör den allmänna gränsen 
för ägarens rådighet.504 Av samma uppfattning som Rietz tycks även Malmberg vara som 
explicit hänvisar till vad Hugo Digman skriver i sin utredning om de rättsliga förutsättningar-
na för anordnande av bergrum.505 Också Wallner verkar vara inne på att de i äganderätten 
ingående befogenheterna i princip sträcker sig så djupt som det finns några faktiska möjlig-
heter för ägaren att utnyttja utrymmet.506

Westerlind menar visserligen det vara väl känt att fastighetsägares rådighet på djupet inte är 
oinskränkt, men framhåller dock att den klart sträcker sig till ett djup där tunnelbanor vanligen 
                                                           
497 Michanek (1990) s. 498.
498 Undén (1969) s. 62.
499 Undén (1969) s. 62.
500 Undén (1969) s. 62.
501 BGB § 905. 
502 Ekeberg/Benckert (1944) s. 18.
503 Prawitz (1954) s. 308-309.
504 Rietz (1957) s. 253.
505 Bilaga i SOU 1950:13.
506 Wallner (1959) s. 242.



97

anläggs.507 I en artikel rörande tredimensionell fastighetsbildning skriver Victorin att han är 
av samma uppfattning som Undén i frågan om hur djupt fastighetsägaren kan göra sin ägande-
rätt gällande.508

3.6 Avslutande kommentarer
Som tidigare konstaterats är jordens beståndsdelar en del av det objekt, den fasta egendomen, 
som fastighetsägaren har äganderätt till. Detta innebär således att fastighetsägaren i princip 
också är ägare av jordens beståndsdelar.  Emellertid måste frågan om vad som är fast egen-
dom skiljas från frågan om vilka befogenheter som följer med innehavet av äganderätten till 
den fasta egendomen. Utifrån teorin om äganderätten som negativt bestämd skulle detta inne-
bära en i princip exklusiv befogenhet för fastighetsägaren att tillgodogöra sig djuputrymmets 
beståndsdelar. Detta är också den uppfattning som kommer till uttryck i de flesta av de motiv 
som berört frågan och även den vanligaste uppfattningen i den juridiska litteraturen. Dock 
förmedlar såväl motivuttalanden som doktrin även uppfattningen att fastighetsägarens exklu-
siva rådighet till fastighetens djuputrymme bara sträcker sig så djupt som denne kan anses ha 
ett befogat intresse av. Enligt min uppfattning inskränker dessa uttalanden inte fastighetsäga-
rens exklusiva rådighet till mineral, eftersom en fastighetsägare – när det gäller en värdefull 
beståndsdel som mineral – generellt får anses ha ett sådant befogat intresse. Stöd för att så är 
fallet återfinns dels i de exempel som givits i doktrinen, dels motsatsvis genom 1909 års lag-
berednings uttalanden om att fastighetsägaren inte har någon exklusiv rådighet när det gäller 
”värdelöst berg”. 

                                                           
507 Westerlind (1965) s. 412.
508 Victorin (2004) s. 351.
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4. Befogenheter och legala inskränkningar i äganderätten till 
fastighetens beståndsdelar: sammanfattande analys

Gruvnäringen har det senaste decenniet fått uppleva ett enormt uppsving, främst till följd av 
den ekonomiska utvecklingen i Asien. Hungern efter malm verkar omättlig och priserna har 
skjutit i höjden. Mellan år 2001 och år 2010 ökade världsproduktionen av järnmalm med näst-
an 96 procent.509 Detta trots stålindustrins kraftiga tillbakagång under finanskrisen år 2008 när 
bland annat byggnads-, fordons-, verkstadsindustrin drabbades av den globala ekonomiska 
recessionen. Den kraftigt ökade efterfrågan har i Sverige inneburit att såväl helt nya som tidi-
gare nedlagda gruvor tagits i drift. Till viss del har detta också skett i mer tätbefolkade områ-
den än som tidigare varit vanligt vid gruvetableringar. Enskilda fastighetsägare och inneha-
vare av särskilda rättigheter har härigenom fått vidkännas vad som uppfattats som inskränk-
ningar av deras rättigheter. I kombination med det under en tid närmast guldlika priset på 
malm har detta medfört att den principiella frågan om äganderätten till malm, återigen blivit 
högaktuell.

4.1 Äganderätten till mineral i ett historiskt perspektiv 
Det svenska bergsbrukets historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det brukar anses att bru-
ket att bryta malm ur berggrunden uppstod någon gång under 1100-talet. De idag äldsta kända 
bestämmelserna som behandlar gruvdrift härrör från 1300-talet och den första allmänna lag-
stiftningen på området tillkom på 1400-talet. Av denna lagstiftning framgår att vid denna tid 
betraktades mineralfyndigheter belägna på enskild egendom, förutom allmänningar, som be-
ståndsdelar av den enskilda egendomen och därför också som tillhöriga markägaren. Den 
första svenska allmänna minerallagstiftningen var således i huvudsak uppbyggd kring princi-
pen om mineral som pars fundi, det vill säga att mineral betraktas som en beståndsdel av jor-
den och därför ägs av jordägaren.  

1500- och 1600-talens gruvrättsliga bestämmelser präglades av att staten under hävdande 
av en regalrätt ansåg sig som ägare till samtliga mineraltillgångar i landet. Mycket tyder också 
på att ett fullt genomfört gruvregal i alla fall under 1600-talet existerat i Sverige. Ofta utövade 
dock staten inte själv sin rätt utan överlät till enskilda att bearbeta mineralfyndigheterna. Med 
stöd av regalrätten togs också under 1600-talet de första stegen mot ett renodlat inmutningssy-
stem genom att upptäckaren i lagstiftningen gynnades på olika sätt. Lagstiftningen under 
denna period präglades således till stor del av den så kallade förläningsteorin. 

Genom den år 1723 införda mineralförordningen övergav lagstiftaren förläningsteorin. 
1723 års förordning byggde i stället på pars fundi-teorin med vissa inmutningsrättsliga inslag. 
Pars fundi-teorin övergavs dock som grund för den mineralrättsliga lagstiftningen relativt 
snabbt. Redan i mitten av 1700-talet utökades upptäckarens rätt allt mer på jordägarens be-
kostnad under inflytande av teorier om mineral som res nullius, det vill säga uppfattningen om 

                                                           
509 Nordic Iron Ore, http://www.nordicironore.se/sv/sidor/om_oss/marknad.html. Hämtad 20151214. 
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mineralen som varandes utan ägare före den upptäckts. Teorin om mineral som res nullius 
kom att utöva inflytande på innehållet i minerallagstiftningarna i drygt 200 år.

Under framför allt andra halvan av 1800-talet uppstod problem med missbruk av inmut-
ningsrätten i samband med stenkolsbrytning i vissa delar av Skåne. Problemen var av sådan 
karaktär att ett utökat samhälleligt inflytande över exploateringen av stenkol ansågs nödvän-
digt. Eftersökande och bearbetande av stenkol reglerades därför från och med år 1886 i den så 
kallade stenkolslagen där inmutningssystemet var ersatt med ett koncessionssystem. Stenkol-
slagen blev därmed den första svenska minerallagstiftning i vilken ett sådant system använ-
des. 

Samtidigt med problemen i Skåne gjordes stora fyndigheter av järnmalm på statlig mark i 
framför allt Norrbottens län. Detta medförde att röster höjdes för ett återinförande av rätten till 
statlig jordägarandel; en rätt som försvunnit i och med att 1855 års gruvstadga trätt i kraft. Ett 
ökat statligt inflytande ansågs också kunna stävja det missbruk av inmutningsrätten som upp-
kommit i samband med de nya fyndigheterna. Av denna anledning infördes år 1902 ett tempo-
rärt inmutningsförbud på kronojord i Norrbottens län, vilket senare utvidgades till att även 
omfatta Västerbottens och Jämtlands län. Detta inmutningsförbud kom att gälla, låt vara med 
något växlande innehåll, fram till år 1940 då 1938 års gruvlag trädde i kraft.

Under det förberedande arbetet med 1938 års gruvlag diskuterades bland annat frågan om 
den principiella äganderätten till mineral utförligt. Någon gemensam syn i frågan uppnåddes 
dock inte. Digman anser att det inte är givet vilken princip som låg till grund för 1938 års 
gruvlag, men antyder samtidigt att lagens materiella innehåll inte utesluter att den bygger på 
principen om pars fundi.   

Fram till arbetet med 1938 års gruvlag är det möjligt att se hur uppfattningen om ägande-
rätten och dess innehåll över tid påverkat utformningen av minerallagstiftningen. Den vid 
varje tillfälle rådande uppfattningen i äganderättsfrågan hade en mer eller mindre direkt in-
verkan på lagstiftningens utformning. Med den moderna synen på äganderätten och dess in-
nehåll blev det dock möjligt att förena tanken på mineral som pars fundi med möjligheten för 
annan att utvinna denna utan fastighetsägarens tillstånd. Av detta skäl blev det inte längre lika 
viktigt att vid utformningen av regleringar på mineralområdet att förankra dessa i den för till-
fället rådande principiella uppfattningen om äganderätten till mineral.

År 1974 ersattes 1938 års gruvlag med två nya lagar. Dels den nya gruvlagen, som basera-
des på ett inmutningssystem och omfattade samma typ av mineral som 1938 års gruvlag, dels 
lagen om vissa mineralfyndigheter, vilken baserades på koncessionssystemet och som regle-
rade bland annat olja och stenkol. Lagstiftningarna innehöll inga större principiella nyheter 
förutom att systemet med jordägaravgäld slopades. Att jordägaravgälden slopades kan visser-
ligen inte sägas tala för att 1974 års lagstiftningar byggde på principen om mineral som pars 
fundi, men som jag ovan antytt var inte kopplingen mellan innehållet i minerallagstiftningen 
och den principiella frågan om äganderätten till mineralen längre lika viktig. Detta under-
stryks också i motivuttalanden inför den nya lagstiftningen där det gjordes gällande att frågan 
om det var staten eller jordägaren som skulle anses som ägare till landets mineraltillgångar 
endast bedömdes vara av teoretiskt intresse och att det därför inte fanns något behov av ställ-
ningstagande i frågan. 

I spåren efter bland annat oljekrisen då en rädsla för att liknande bristsituationer skulle 
kunna uppstå på andra områden, ökade under 1970- och 1980-talen kraven på ökat samhälls-
inflytande över gruvverksamheten. På grund av den tekniska utvecklingen inom prospekte-
ringsområdet och de därigenom ökande kostnaderna för prospektering aktualiserades också 
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frågan om inmutningssystemets fortsatta användning i minerallagssammanhang. Ett resultat 
av dessa diskussioner blev att nu gällande minerallag under år 1992 ersatte 1974 års mineral-
lagstiftningar. Den nu gällande minerallagen brukar beskrivas som en koncessionslagstiftning 
med starka inmutningsrättsliga inslag. Detta innebär att lagen är den första svenska samlade 
minerallagstiftning som bygger på såväl inmutnings- som koncessionssystem.

Avslutningsvis kan konstateras att den historiska utvecklingen visar att det även inom ett så 
pass snävt område som minerallagstiftning sker kraftiga svängningar över tid. Den samtida 
regleringens utformning är en konsekvens av en mängd faktorer där i dag till exempel krav på 
hållbar utveckling och balans mellan olika intressen är några av de mest framträdande. Vilka 
faktorer som i framtiden kommer vara tongivande går det i dag naturligtvis bara gissningsvis 
ha någon uppfattning om. Däremot är det inte orimligt att anta att pendeln återigen kommer 
att svänga och ställa krav på en annan balans mellan statliga och privata intressen än vad som 
gäller i dag.

4.2 Mineral, en del av den fasta egendomen?
När det gäller den principiella frågan om fastigheter har ett djuputrymme torde det vara klart 
att så är fallet. Stöd för denna mening framgår bland annat av uttalanden gjorda i såväl äldre 
som relativt färska lagmotiv. Däremot föreligger ingen klar och gemensam uppfattning i mo-
tiven om hur djupt en fastighet sträcker sig. I många av motivuttalandena uttrycks en uppfatt-
ning som sammanfattningsvis innebär att fastigheter sträcker sig till ett sådant djup till vilket 
fastighetsägaren kan anses ha ett befogat intresse. Tydligast kommer denna uppfattning till 
uttryck i de något äldre motiven medan de yngre ofta endast framhåller att rättsläget är oklart. 
I vilka situationer ett befogat intresse är för handen ger de aktuella motiven dock inget besked 
om.

I doktrin finns i huvudsak två uppfattningar representerade. Den ena gruppen anlägger ett 
praktiskt synsätt när det gäller frågan hur djupt fastigheter sträcker sig, vilket innebär att de 
menar att fastigheter sträcker sig så djupt som det finns faktiska möjligheter för fastighetsäga-
ren att utnyttja utrymmet. Den andra gruppen menar att fastigheter i princip sträcker sig till 
jordens medelpunkt.510 Även rättsliga avgöranden, som visserligen är få, stödjer uppfattning-
en att fastigheter har ett djuputrymme. Rättsfallen ger dock ingen ledning vad gäller frågan 
hur djupt detta utrymme sträcker sig.

I jordabalkens två första kapitel definieras vad som är fast egendom. Utgångspunkten är 
jorden som i sin tur är indelad i fastigheter. Enligt förarbeten till såväl jordabalken som till 
annan lagstiftning framgår det tydligt att med jord ska inte bara förstås jordens översta lager 
utan även lager därunder. Då den definierande lagstiftningen inte innehåller någon bestäm-
melse som avgränsar sträckningen nedåt är den logiska konsekvensen att det saknas begräns-
ning av fastigheters djuputrymme. Att utomstående trots detta i vissa fall kan nyttja djuput-
rymmet utan att ersätta fastighetsägaren torde vara en följd av att fastighetsägaren i dessa fall 
inte kan anses lida någon skada eller olägenhet. Min uppfattning är således att rättsläget bör 
uppfattas som att hela djuputrymmet är en del av den fasta egendomen och att fastigheter i 
princip sträcker sig ned till jordens medelpunkt. 

                                                           
510 Att som Liedholm-Johanson påstå att det är en generellt accepterad uppfattning att fastigheters sträckning på 
djupet är sådan att ingen annan än fastighetsägaren har rätt att nyttja det underjordiska utrymmet anser jag såle-
des inte vara korrekt (Liedholm-Johnson (2010) s. 56).    
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Om nu djuputrymmet är en del av den fasta egendomen är nästa fråga huruvida de i djuput-
rymmet ingående materiella beståndsdelarna också är en del av denna. I de förarbeten där 
frågan diskuteras principiellt är uppfattningen tämligen entydig: jordens beståndsdelar är en 
del av den fasta egendomen. När det gäller beståndsdelen mineral anförs det emellertid i 
vissa, främst yngre förarbeten till minerallagstiftningen, att frågan om äganderätten till mine-
ral är oklar. Också i doktrinen finns en tydlig gemensam uppfattning som innebär att jordens 
beståndsdelar är en del av fastigheten och därmed ingår i den fasta egendomen. Ett antal för-
fattare nämner till och med mineral explicit som en av de beståndsdelar i jorden som ingår i 
den fasta egendomen. Även Högsta domstolens principiella uttalande angående rätten till na-
turtillgångar i det så kallade Skattefjällsmålet stödjer uppfattningen om mineral som en del av 
den fasta egendomen.

Det tycks således finnas ett starkt stöd för uppfattningen att jordens materiella beståndsde-
lar ska betraktas som en del av den fasta egendomen. Utifrån denna utgångspunkt anser jag 
det som naturligt att i avsaknad av omständigheter som tyder på annat även betrakta mineral 
som en del av den fasta egendomen. Det skulle vara anmärkningsvärt om endast en av jordens 
beståndsdelar, nämligen mineral, inte var en del av fastigheten då de andra materiella be-
ståndsdelarna utgör del av denna. Uppfattningen att mineral är en del av den fasta egendomen 
vinner också stöd av att det i den lagstiftning som definierar vad som är fast egendom inte 
görs något undantag för mineral. Inte heller minerallagen fråntar mineral dess egenskap av 
beståndsdel till den fasta egendomen. Tvärtom antyder flera av minerallagens bestämmelser 
att mineral har samma rättsliga status som jordens övriga materiella beståndsdelar.511 Vidare 
tycks det som att i de fall koncessionsmineral fråntas denna status ska mineralen istället be-
traktas som jordägarmineral vilket innebär att det utgör en beståndsdel av fastigheten och den 
fasta egendomen. Precis som när det gäller frågan om fastigheter har ett djuputrymme är ett 
argument som talar för att jordens materiella beståndsdelar ska betraktas som en del av fastig-
heten således bristen på skäl emot en sådan tolkning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger starka skäl för att betrakta mineral 
som fast egendom och därmed som egendom i princip tillhörig fastighetsägaren.512 Noteras 
kan att det är betydligt fler författare som diskuterat frågan om fastigheters rumsliga utbred-
ning än de som diskuterat frågan om fastigheters beståndsdelar. Jag tror att detta kan bero på 
att de författare som anser att fastigheter har ett djuputrymme i många fall utgår från att den 
materia som detta utrymme består av är en del av den fasta egendomen och därmed är föremål 
för fastighetsägarens äganderätt.

4.3 Den principiella äganderätten till mineral
Vad innebär då denna äganderätt? Eller med andra ord, vilka befogenheter följer med ägande-
rätten till mineral? I linje med uppfattningen om äganderätten som negativt bestämd borde en 
äganderätt som innefattar mineral i princip innebära en exklusiv rätt för fastighetsägaren att 
tillgodogöra sig mineralen. Detta är också den uppfattning som kommer till uttryck i de flesta 
av de förarbeten som diskuterar frågan. Vissa förarbeten nöjer sig emellertid med att konsta-

                                                           
511 Se till exempel 5 kap. 2 § första stycket minerallagen som anger att fastighetsägaren är berättigad att bearbeta 
fyndigheter av koncessionsmaterial så länge ingen annan har koncession inom området.
512 Detta i linje med den vedertagna uppfattningen om betydelsen av begreppet fast egendom som dels avseende 
ett konkret fysiskt objekt och dels äganderätten till detta objekt. 
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tera att rättsläget är oklart. Härvid kan inte bortses ifrån att de växlande ståndpunkterna avse-
ende mineralens ställning torde ha i alla fall ett visst samband med den politiska utvecklingen. 

I den juridiska litteraturen är det en utbredd uppfattning att med innehavet av äganderätten 
till fast egendom följer en principiell befogenhet att tillgodogöra sig djuputrymmets bestånds-
delar. Däremot menar flera av de juridiska författarna att denna rätt bara sträcker sig så djupt 
som fastighetsägaren kan anses ha ett befogat intresse av skydd för sin rätt, en uppfattning 
som för övrigt också framkommer i vissa lagförarbeten. Bland annat Undén tycks vara av 
uppfattningen att fastighetsägarens rådighet över fastighetens djuputrymme är inskränkt och 
att ägaren bara kan hindra andra från att nyttja utrymmet om han kan visa att han har ett befo-
gat intresse av att utestänga andra.513 Uppfattningen att ägarens rätt bara är skyddad i de situ-
ationer ägaren kan anföra godtagbara skäl för skyddet torde dock bara gälla i fastighetsrätts-
liga sammanhang. Knappast någon skulle komma på idén att kräva att till exempel ägaren av 
en bil skulle behöva styrka ett befogat intresse till den bil han köpt för att erhålla rättsordning-
ens hjälp att freda den mot andras nyttjande.

Om det är så att ägarens exklusiva rådighet inte sträcker sig djupare än till en nivå där äga-
ren kan anses ha ett befogat intresse av skydd för sin rätt kan det inledningsvis anföras att en 
fastighetsägare normalt – åtminstone när det gäller värdefull mineral – torde ha ett sådant be-
fogat intresse. I vart fall måste en bedömning av eventuellt befogat intresse göras objektivt i 
den meningen att den vanliga villaägaren likställs med det stora gruvbolaget. Villaägaren bör 
således åtnjuta skydd ned till samma nivå som gruvbolaget. Ett annat synsätt skulle kunna 
leda till märkliga gränsdragningar. Hur skulle till exempel situationen med en malmkropp 
som sträcker sig flera tusen meter ner, men vars topp ligger blottad i markytan, hanteras. Ska 
villaägaren i dessa situationer endast anses äga den del av malmkroppen som denne har för-
måga att bearbeta? Rimligt i denna situation måste vara att villaägaren anses äga hela fyndig-
heten.

Som tidigare anförts görs det varken i fastighetsrättslig eller i mineralrättslig lagstiftning 
något undantag för mineral, såvitt avser frågan om mineral utgör fast egendom. Inte heller 
innehåller 1991 års minerallag någon reglering som medför att mineral i sig ur äganderätts-
synpunkt ska betraktas på något annat sätt än jordens övriga beståndsdelar. Bland annat fram-
går av 5 kap. 2 § minerallagen att fastighetsägaren har rätt att utan koncession bearbeta fyn-
digheter av koncessionsmaterial för sitt husbehov. Det är svårt att förstå att denna rätt skulle 
ha någon annan grund än just äganderätten till fastigheten. Minerallagen kan därför sägas 
stödja uppfattningen om mineral som pars fundi. I samma riktning talar även det förhållandet 
att staten inte längre gör några anspråk på den civilrättsliga äganderätten till malmfyndigheter. 
Att malm enligt svensk rätt i dag skulle vara att betrakta som herrelös finns det inte heller 
något stöd för. 

Under förutsättning att mina ställningstaganden om fastigheters sträckning på djupet, den 
rättsliga klassificeringen av djupområdets beståndsdelar och den principiella rätten till djup-
områdets beståndsdelar är riktiga, är det således motiverat att betrakta de rättigheter som mi-
nerallagen under vissa omständigheter tillerkänner andra än fastighetsägaren, som inskränk-
ningar av äganderätten. Eftersom uttryckligt lagstöd saknas för mina slutsatser påstår jag inte 
att de ger uttryck för gällande rätt; därtill är definitionen av begreppet gällande rätt alltför 
oklar och kontroversiell. Däremot anser jag att mina slutsatser har stöd i relevanta källor och 

                                                           
513 Synsättet har bland annat kommit till utryck i ett avgörande från Askers och Sköllersta tingslags Häradsrätt 
(NJA 1949 s. 167). Där påstås till och med att det skulle röra sig om en allmän rättsgrundsats.
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att de därmed kan sägas utgöra representativa uppfattningar av vad som bör anses utgöra gäl-
lande rätt i frågan.

Som tidigare konstaterats har uppfattningen om vem som ska ses som ägare till den i mar-
ken liggande mineralen växlat under åren. I senare tiders lagförarbeten uttrycks ofta att frågan 
bara är av teoretiskt intresse och inte behöver besvaras för att kunna ta ställning till utform-
ningen av minerallagstiftningen. Detta är förvisso sant, men bara så länge diskussionen endast 
rör frågan om val och utformning av system för undersökning och bearbetning. När det kom-
mer till exempelvis ersättningsfrågor är frågan om vem som faktiskt äger mineralen fortfa-
rande intressant.



Del II Rätten att bearbeta mineral
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1 Inledning till del II

Som framgår av den tidigare framställningen finns i Sverige geologiska förutsättningar för att 
hitta mineralfyndigheter av sådan storlek att de kan tillgodogöras ekonomiskt. Bland annat till 
följd härav har Sverige en lång och omfattande erfarenhet av mineralutvinning. Mineralresur-
sernas inte oansenliga värde har vidare inneburit att det alltid funnits intresse av att disponera 
över dessa resurser och den svenska minerallagstiftningens historiska utveckling brukar sägas 
återspegla en konflikt mellan tre parter: jordägaren, staten och upptäckaren av fyndigheten. 
Genom historien har olika teorier rörande äganderätten till malm och mineral präglat utform-
ningen av minerallagstiftningen. Teorierna har under århundradena givits varierande tyngd, 
vilket också avspeglats i lagstiftningen. Den minerallagstiftning vi har idag är definitivt en 
produkt av den historiska utvecklingen, även om den inte är lika tydligt förankrad i teorierna 
rörande äganderätten till mineral. Dagens minerallagstiftning präglas också i större utsträck-
ning av hänsynstagande till andra intressen än tidigare. Behovet av att ta hänsyn till konkurre-
rande markanvändningsintressen ligger till exempel bakom valet av en koncessionsbaserad 
lagstiftning. Dagens samhällsförhållanden innebär vidare att fler och andra parter anses be-
rörda av mineralutvinningen. Även dessa parters intressen måste beaktas inom ramen för den 
lagstiftning som kringgärdar mineralutvinningen. Härtill kommer också insikten att hänsyn 
måste tas även till kommande generationers intressen och behov. 

Av detta följer att det nutida rättsliga ramverket för mineralutvinning är långt mer kompli-
cerat än tidigare såväl i fråga om antalet författningar som aktualiseras som när det gäller 
olika krav som kan ställas på verksamheten. För att analysera de rättsliga förutsättningarna för 
gruvverksamhet måste därför inledningsvis det rättsliga ramverket identifieras.  
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2 Det rättsliga ramverket

2.1 Inledning
Prospektering, utvinning och bearbetning av mineral aktualiserar såväl grundläggande rätts-
liga principer som en rad olika lagar och förordningar vars inbördes förhållande inte bara är 
invecklat utan i vissa fall även motsägelsefullt. Att etablera en ny gruva för att utvinna kon-
cessionsmineral är därför på många sätt en både utdragen och komplicerad process. Rätten till 
utvinning bygger på ett system med tillstånd enligt ett flertal lagar och förordningar som ska 
tillämpas parallellt. Inte minst bidrar den omfattande offentliga regleringen av markanvänd-
ning till det stora antalet berörda författningar. Till detta kommer sedan lagstiftning om mark-
åtkomst och ersättning som kan krävas för att möjliggöra den planerade markanvändningen. 

Komplexiteten som kännetecknar såväl det (gruv)rättsliga ramverket som de enskilda för-
fattningarnas innehåll kan liknas vid en svårgenomtränglig skog. Före inträde i en sådan skog 
är det lämpligt att studera området på en karta för att på så sätt få en överblick över områdets 
huvudsakliga delar och därmed minska risken för att hamna på villovägar. I analogi härmed 
kartläggs i detta kapitel de mest centrala rättsliga utgångspunkterna och författningarna för 
användning av mark i allmänhet och utvinning av mineral och andra naturresurser i synnerhet. 
Det rör sig alltså inte på det här stadiet om någon uttömmande genomgång av samtliga för-
fattningar som kan komma att aktualiseras i samband med prövning av gruvverksamhet, utan 
kapitlet ger endast en översiktlig orientering av det rättsliga ramverket.

2.2 Hållbar utveckling och mineralresurser

2.2.1 Internationella utgångspunkter
Hållbar utveckling är en övergripande målsättning för miljö- och utvecklingsarbetet både in-
ternationellt och nationellt. Begreppet hållbar utveckling definieras i Brundtlandrapporten Vår 
gemensamma framtid som en utveckling som ”tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”514 Enligt rapporten inbe-
griper definitionen av en hållbar utveckling två nyckelbegrepp: behov och begränsningar.
Med behov avses i första hand grundläggande behov och bekämpandet av fattigdom måste 
således ges högsta prioritet i strävan mot en hållbar utveckling. Med begränsningar avses 
uppfattningen att miljöns förmåga att möta nuvarande och framtida behov genom teknisk ut-
veckling och samhällsorganisation är begränsad och det därför är nödvändigt att hushålla med 
resurserna. Hållbar utveckling anses vidare bestå av tre interaktiva dimensioner, nämligen 
ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Mineralutvinning anses ge-
nerellt inte vara förenligt med en renodlad ekologisk hållbarhet, inte minst på grund av den 
typiskt sett omfattande och ofta irreversibla åverkan på miljön som gruvverksamheten orsa-

                                                           
514 Förenta Nationerna (1987).
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kar. När det gäller den ekonomiska och sociala dimensionen anses emellertid gruvverksamhet 
kunna såväl bidra till ökad hållbarhet som – i vissa fall – minska den. 

I Brundtlandrapporten framhålls att ”[m]ineralresurser tycks innebära färre försörjnings-
problem [än energiresurser]. (…) Den tekniska utvecklingens historia tyder också på att indu-
strin kan anpassa sig till knapphet genom att öka effektiviteten i användningen samt genom 
återvinning och substitution. Mer omedelbara behov inbegriper att modifiera världshandels-
mönstret och låta exportörerna få en högre andel av förädlingsvärdet, samt att öka tillgången 
på mineraler för utvecklingsländerna i takt med att deras efterfrågan ökar.”515 Mineralresurser 
omnämns även i Agenda 21, där det fastslås att hållbar gruvdrift är ett sätt att ”främja in-
komstbringande verksamhet” i syfte att stödja utvecklingen av alternativa försörjningsmöjlig-
heter.516

Nästan 25 år senare, i Den Framtid Vi Vill Ha konstaterar FN:s Generalförsamling att mi-
neraltillgångar kan bidra till att skapa möjligheter för bred ekonomisk utveckling, minskning 
av fattigdom och – om de förvaltas på ett rätt sätt – bidra till en hållbar utveckling. FN konsta-
terar vidare att den suveräna rätten att utveckla mineraltillgångar utifrån nationella priorite-
ringar även innefattar ett ansvar dels för att maximera den ekonomiska och sociala nyttan av 
gruvdriften och dels att ”effektivt ta itu med negativa miljömässiga och sociala konsekven-
ser”517 Resolutionen är ett resultat av det arbete som bedrivits av Kommissionen för hållbar 
utveckling, där mineralresurser och gruvdrift är en av de tematiska frågorna. Kommissionens 
rapporter är följaktligen betydligt mer informativa, inte minst när det gäller riktlinjer för att 
rättsligt hantera frågan om en hållbar gruvdrift. Exempelvis konstateras i rapporten från 
Kommissionens 18:e session518 att mineralutvinningens miljömässiga, kulturella och sociala 
effekter inte har tillfyllest åtgärdats. Bland annat framhålls nödvändigheten av effektiva, tyd-
liga och konsekventa regelverk med ett starkt skydd för miljön och urfolksrättigheter. 

De principiella utgångspunkterna för hållbar mineralutvinning diskuteras vidare vid den 
19:e sessionen, där det bland annat fastslås att ”[l]egala och institutionella ramverk måste 
stärkas på alla nivåer för att ta itu med de miljömässiga och sociala konsekvenserna av gruv-
drift.” Vidare konstateras att det är nödvändigt att stärka övervakning och efterlevnad av mil-
jörelaterad lagstiftning, och att det rättsliga ramverket måste främja såväl miljömässiga som 
sociala konsekvensbedömningar av planerad gruvverksamhet, samt säkerställa att adekvata 
medel för efterbehandling finns tillgängliga vid nedläggning av gruvor.519 När det gäller den 
sociala dimensionen av hållbar utveckling nämns särskilt nödvändigheten av att främja ett 
omfattande deltagande av allmänheten (lokalsamhällen, ursprungsbefolkningar520, ungdomar 
och andra berörda parter) under hela gruvans livslängd, t.ex. genom att möjliggöra för omfat-
tande och transparenta samråd i god tid som en del av tillståndsprocessen, och genom att för-
bättra allmänhetens tillgång till information om gruvdriften, inklusive övervakning och efter-
levnad av miljölagstiftningen.521 Det anses också viktigt att främja möjligheterna att gottgöra 
samhällen som lidit skada av gruvdriften, till exempel genom ekonomisk kompensation.522

                                                           
515 Förenta Nationerna (1987) Kapitel 2, avsnitt 5, nr. 63.
516 Förenta Nationerna (1992) Agenda 21, kapitel 13, avsnitt 15.
517 Förenta Nationerna (2012) stycke 227-228.
518 Förenta Nationerna (2010) avsnitt D, stycke 145.
519 Förenta Nationerna (2011) avsnitt D, stycke 57-58.
520 För att skydda urbefolkningars rättigheter och lokalsamhällen bör ett ”fullständigt och effektivt” deltagande i 
beslutsprocessen på alla nivåer främjas.   
521 Förenta Nationerna (2011) avsnitt D, stycke 60.
522 Förenta Nationerna (2011) avsnitt D, stycke 59.



111

Förutsättningarna för en hållbar mineralutvinning uttrycks genom FN i tämligen generiska 
termer. Både i Vår Gemensamma Framtid och i Den Framtid Vi Vill Ha är utgångspunkten att 
mineralresurserna utgör värdefulla tillgångar som kan bidra till en hållbar utveckling och som 
bör exploateras, samtidigt som de negativa ekologiska och sociala konsekvenserna av gruv-
drift adresseras på ett mer effektivt sätt. Detta är emellertid i första hand en nationell angelä-
genhet och nödvändigheten av ett rättsligt ramverk som är utformat på ett sätt som tillförsäk-
rar att vederbörlig hänsyn tas till såväl det ekologiska som det sociala systemet betonas.

2.2.2 EU-rätt och -perspektiv
Enligt artikel 3 i Fördraget om Europeiska Unionen ska unionen ”verka för en hållbar utveckl-
ing i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt (…), samt på en hög miljöskydds-
nivå och en bättre miljö.” EUs strategi för hållbar utveckling523 vilar på fyra pelare: ekonomi, 
samhälle, miljö och globalisering. De fyra pelarna påverkar varandra och de ekonomiska, so-
ciala och miljömässiga konsekvenserna av all politik måste därför prövas på ett samordnat sätt 
och beaktas vid utformning och genomförande av såväl lagstiftning som strategier och policy. 
Liksom funktionsfördraget524 bygger strategin på ett antal vägledande principer, häribland 
försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar.

Trots att den Europeiska Unionen har sina rötter i 1950-talets kol- och stålgemenskap, har 
försörjningen av råvaror i form av mineral inte varit föremål för unionens gemensamma poli-
tik i någon nämnvärd utsträckning under de senaste decennierna. År 2000 presenterade Kom-
missionen en Kommunikation i syfte att fastställa övergripande riktlinjer för att främja hållbar 
utveckling i mineralutvinningsindustrin ”genom att förena behovet av säkrare och mindre 
förorenande utvinningsverksamhet utan att påverka industrins konkurrenskraft.”525 Kommu-
nikationen antogs bland annat mot bakgrund av allvarliga olyckor som inträffat i Rumänien 
och Spanien. När det gäller miljöaspekter av utvinningsverksamheten konstateras i kommuni-
kationen att det framförallt rör sig om två aspekter: för det första att användningen av icke-
förnybara resurser innebär att dessa inte kommer att vara tillgängliga för kommande generat-
ioner, och för det andra att effekterna av själva gruvverksamheten kan skada miljön genom 
exempelvis föroreningar till luft och vatten, samt störningar av naturliga livsmiljöer.526

Tillgången till mineralråvaror är emellertid av avgörande betydelse för EU:s ekonomi.527

När tillgången på strategiska råvaror från både inom och utom Europa minskade kraftigt på 
grund av den ökade globala efterfrågan och därmed stigande priser ökade behovet av en ge-
mensam strategi för mineralpolitiken. Den ökade konkurrensen i kombination med en hårt 
reglerad miljö ansågs också inverka menligt på möjligheterna till prospektering och utvinning 
av mineral. År 2008 presenterades således EU:s råvaruinitiativ, en politisk förklaring om be-
hovet av en sammanhållen mineralpolitik, med fokus på icke-energimineraler.528 En viktig 
aspekt som framhålls i strategin är nödvändigheten av att se till att frågor om mineralutvin-
ning beaktas i samband med annan relevant EU-politik, häribland miljöpolitiken. Råvaruini-
tiativet bygger på tre pelare som tillsammans ska forma den integrerade strategin:

                                                           
523 EU kommissionen, (COM(2005) 658 final.
524 Se vidare Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, avdelning XX Miljö, Artikel 191 punkt 1 och 2.
525 EU kommissionen, COM(2000) 265 final. 
526 EU kommissionen, (COM(2000) 265 final. 
527 EU kommissionen, SEK(2008) 2741. Se även Tiess (2010) s. 190-198.
528 EU kommissionen, SEK(2008) 2741.
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Garanterad tillgång till råvaror från internationella marknader på samma villkor som 
konkurrenterna (första pelaren). 
Främjande av hållbar försörjning med råvaror från europeiska källor (andra pelaren).
Ökning av den totala resurseffektiviteten och främjande av återvinning i syfte att 
minska EU:s förbrukning av primära råvaror och det relativa importberoendet (tredje 
pelaren).

Det tidiga 2000-talets fokus på hållbar utveckling i gruvindustrin återfinns således i den andra 
pelaren. Det är dock en väsentlig skillnad mellan de övergripande riktlinjer för att främja en 
hållbar utveckling i mineralindustrin som presenterades av Kommissionen år 2000 och de 
frågor som anses viktiga för genomförande av den andra pelaren i råvaruinitiativet. Medan de 
övergripande riktlinjerna syftade till att sätta befintliga och framtida lagstiftningsåtgärder och 
andra initiativ i en hållbarhetskontext och ”fastställa en väg framåt att ta itu med dessa frå-
gor”529 inom ramen för subsidiaritetsprincipen, framhålls i råvaruinitiativet behovet av att re-
glera och noggrant planera markanvändningen samt införa effektivare och kortare tillstånds-
processer.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de geopolitiska förutsättningarna har stor betydelse 
för var tyngdpunkten placeras i frågor som rör hållbar utveckling. Det under lång tid relativt 
låga priserna på mineral, i synnerhet järnmalm, tycks ha lämnat större utrymme för miljöhän-
syn och vice versa; med stigande världsmarknadspriser och ett minskat utbud får den ekolo-
giska hållbarheten stå tillbaka något.

2.2.3 Svensk rätt
I den svenska rätten kommer begreppet hållbar utveckling främst till uttryck genom miljöbal-
kens 1 kap. 1 § (den så kallade portalparagrafen): Bestämmelserna i denna balk syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillför-
säkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett an-
svar för att förvalta naturen väl. Paragrafen ger uttryck för miljöbalkens grundtanke, nämli-
gen att de människor som lever nu inte får ägna sig åt verksamhet som skadar miljön och ut-
armar naturresurserna på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till en god 
miljö omintetgörs.530 I paragrafens andra stycke anges hur miljöbalken ska tillämpas för att 
målet ska uppnås. Här nämns bland annat att människors hälsa och miljön ska skyddas mot 
skador och olägenheter, och att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en 
från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synvinkel långsiktigt god hushållning 
tryggas. Dessa förutsättningar för miljöbalkens tillämpning kan också sägas ge uttryck för en 
precisering av begreppet hållbar utveckling. Miljöbalkens mål framhålls vidare (i motiven till 
ändringen av regeringsformen) ”utförligt beskriva” syftet med svensk miljöpolitik.531

Sedan 2002 finns hållbar utveckling även som ett målsättningsstadgande i 1 kap. 2 § 3 
stycket regeringsformen: Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god 
miljö för nuvarande och kommande generationer. Det huvudsakliga skälet för införandet av 
bestämmelsen är enligt motiven att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller skyddet 

                                                           
529 EU kommissionen, (COM(2000) 265 final. 
530 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 7.
531 Prop. 2001/02:72, avsnitt 4.3.2.
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för miljön och att det ”framstår som naturligt att det centrala miljöpolitiska begreppet hållbar 
utveckling lyfts fram särskilt”.532

Miljöbalkens grundläggande målsättning om en hållbar utveckling påverkar också förut-
sättningarna för bedrivandet av gruvverksamhet. Av 1 kap. 3 § miljöbalken framgår att balken 
är parallellt tillämplig med lagstiftning vilken reglerar verksamheter som kan orsaka skada 
eller olägenheter för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt bal-
kens bestämmelser.533 I minerallagens 1 kap. 7 § anges att bland annat miljöbalken innehåller 
bestämmelser som berör den typ av verksamhet som regleras i minerallagen. Även om det inte 
kan sägas fullt ut framgå av lydelsen ska stadgandet enligt motiven till minerallagen förstås så 
att annan lagstiftning också är tillämplig på verksamhet som omfattas av minerallagen; något 
som alltså redan följer av regleringen i miljöbalken.534

Utöver den precisering av begreppet ”hållbar utveckling” som kan sägas framgå av 1 kap. 1 
§ andra stycket miljöbalken har riksdagen antagit 16 nationella miljömål (miljökvalitetsmål), 
vilka också ska betraktas som delmål i förhållande till målet om en hållbar utveckling. Miljö-
kvalitetsmålen kan sägas konkretisera vissa tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska ”leda till”.535 I mineralsammanhang aktualiseras bland annat/främst målet om en storsla-
gen fjällmiljö. Till målet om en storslagen fjällmiljö har regeringen fasställt åtta preciseringar 
varav en anger att ”fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förut-
sättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena”. Utöver de 16 miljömålen 
har också antagits ett i förhållande till de andra övergripande mål (generationsmål) vars mål-
sättning innebär att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i 
Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.536

Den rättsliga betydelsen av miljöbalkens målparagraf är dock begränsad, inte minst för 
verksamheter som i huvudsak regleras utanför balken. Mineralutvinning och gruvverksamhet 
prövas i första hand enligt minerallagens bestämmelser. Frågor om hållbarhet aktualiseras 
främst i samband med miljöprövningen i ett sent skede av tillståndsprocessen för mineralut-
vinning.

2.3 Indikatorer för en hållbar mineralutvinning
För att kunna undersöka hur tillståndsprocessen för mineralutvinning förhåller sig till målsätt-
ningen om en hållbar utveckling, och om prövningen är ändamålsenlig, behöver innebörden i 
begreppet formuleras på ett sätt som gör det möjligt att utvärdera dels processen i sin helhet 
och dels dess olika delar. Med utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna och litteratur 
på området har ett antal för den här studien relevanta indikatorer identifierats.537

2.3.1 Ekologisk hållbarhet
Om följande indikatorer kan identifieras som en del av tillståndsprocessen ökar utsikterna för 
att mineralutvinningen kommer att bedrivas på ett sätt som kan betraktas som ekologiskt håll-
bart:
                                                           
532 Prop. 2001/02:72, avsnitt 4.3.2.
533 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 10.
534 Prop. 1988/89:92 s. 87.
535 Prop. 2009/10:155 s. 20.
536 Prop. 2009/10:155 s. 21.
537 Se vidare avsnitt 1.2 Metod och disposition. 
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Utsläpp fördelat på typer mäts under hela livscykeln
Hänsyn tas till påverkan på specifika miljöer 
Avseende fästs vid grad av nedbrytning av miljöer 
Möjlighet att återställa miljöer beaktas
Kostnad för återställande av miljöer adresseras
Grad av effektivitet i resursutvinningen beaktas 
Spatiala miljökonsekvenser beaktas
Temporala miljökonsekvenser beaktas

2.3.2 Ekonomisk hållbarhet
Om följande indikatorer kan identifieras som en del av tillståndsprocessen kan verksamheten 
betraktas som ekonomiskt hållbar i den meningen att den sannolikt kommer att kunna bedri-
vas på ett resurseffektivt sätt:

Resurstillgången uppskattas
Tillgång till nödvändiga markområden uppskattas
Tekniska möjligheter till utvinning föreligger
Institutionella förutsättningar för rättigheter till resursen

2.3.3 Social hållbarhet
När det gäller de sociala aspekterna av en hållbar utveckling handlar det dels om verksamhet-
ens legitimitet och acceptans, dels om förutsättningar för social hållbarhet i gruvsamhället.
Om följande indikatorer kan identifieras som en del av tillståndsprocessen finns det förutsätt-
ningar för att verksamheten kan bedrivas på ett socialt hållbart sätt:

Möjlighet till aktivt deltagande i beslutsprocesser ges
Tillgång till rättslig prövning ges
Samrådsprocessens utformning:

o Samråd sker innan ansökan om tillstånd görs 
o Det finns en plan för användning av deltagarnas bidrag
o Jämvikt mellan olika grupper av deltagare säkerställs 

Demografiska faktorer såsom befolkningsmängd, migrationsmönster, ålder och köns-
fördelning beaktas
Möjlighet till ekonomisk kompensation till enskilda och samhällen

En analys av tillståndsprocessen i beaktande av dessa indikatorer återfinns i det avslutande 
sjunde kapitlet i avhandlingen.

2.4 Mineral och koncessionsmineral
Den svenska berggrunden består ur rättslig synvinkel av två kategorier av mineral; jordägar-
mineral och koncessionsmineral. Fastighetsägaren har som tidigare angivits den principiella 
rätten till bägge dessa kategorier. När det gäller rätten att utvinna mineral måste dock en åt-
skillnad göras mellan den principiella (latenta) och den faktiska (aktuella) rätten. Utvinning av 
jordägarmineral är till att börja med inte föremål för någon särskild reglering. För denna kate-
gori av mineral följer därför av den principiella rätten till mineralen att fastighetsägaren har
rätt att: a) utvinna (dock med iakttagande av eventuella parallellt tillämpliga bestämmelser i 
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andra lagar), b) genom avtal upplåta rätten åt annan, och c) hindra andra från att utvinna re-
sursen. Avseende kategorin jordägarmineral har alltså fastighetsägaren de befogenheter som 
principiellt anses följa med äganderätten till fast egendom. 

Kategorin koncessionsmineral är däremot föremål för särskild reglering i minerallagen. 
Någon allmän definition av begreppet koncessionsmineral innehåller emellertid inte lagen.  
Minerallagen reglerar främst förhållandet mellan fastighetsägare och exploatörer, men inne-
håller också bestämmelser till skydd för till exempel allmänna intressen. Lagstiftningen inne-
bär också en inskränkning av markägarens principiella rätt till de i marken liggande minera-
lerna, dock endast avseende i lagen uppräknade koncessionsmineral. För dessa typer av mine-
ral gäller att fastighetsägaren: a) endast för husbehov får utvinna mineralen utan tillstånd, b) 
saknar rätt att genom avtal upplåta utvinningsrätten till någon annan, och c) saknar möjlighet 
att hindra annan från att utvinna resursen. Regleringen i minerallagen innebär således en in-
skränkning av de befogenheter som följer av den principiella äganderätten till fast egendom. 

När det gäller förutsättningarna för och regleringen av gruvdrift kan minerallagen tillsam-
mans med mineralförordningen sägas vara de centrala författningarna på området. Det är 
fråga om exploateringsförfattningar vars övergripande syfte är att främja utvinning av mineral 
som anses samhällsekonomiskt betydelsefulla och industriellt användbara. Reglerna berör 
främst formerna och förutsättningarna för utvinnande och tillgodogörande av mineral samt 
förhållandet mellan exploatören och markägaren. Den nu gällande minerallagen är från år 
1991 och brukar sägas bygga på ett koncessionssystem med inmutningsrättliga inslag.538 Sy-
stemet innebär att frågan om vem som ska få exploatera fyndigheten blir beroende av vem 
som först hittade fyndigheten, och vem som av den statliga tillsynsmyndigheten anses lämplig 
att utvinna den. Genom valet av system har lagstiftaren velat stimulera till eftersökande och 
brytning av nya mineralfyndigheter samtidigt som staten ges möjlighet att från en allmän syn-
punkt få till stånd en ändamålsenlig utvinning, dels genom möjlighet att pröva sökandens 
lämplighet, dels genom möjlighet att pröva en eventuell mineralutvinning mot konkurrerande 
markanvändning och andra motstående intressen.539

Bergsstaten är den förvaltningsmyndighet som handlägger frågor enligt minerallagen. 
Myndighetschef är bergmästaren, vilken tillsätts av regeringen. Bergsstaten är en organisato-
risk enhet inordnad under den centrala förvaltningsmyndigheten för geologi och mineralfrå-
gor, SGU.540

Minerallagen reglerar enligt dess 1 kap. 1 § undersökning och bearbetning av vissa minera-
liska ämnen. Med mineraliska ämnen avses alla på jorden naturligt förekommande material 
utom levande organismer och produkter framställda av människan. Mineral kallas de ämnen 
som bygger upp jordskorpan och ingår i de lösa jordarterna. Varje mineral är ett kemiskt 
ämne med en bestämd sammansättning. De flesta mineral har en komplex sammansättning, 

                                                           
538 Vid tidpunkten för lagens ikraftträdande reglerades rätten att undersöka och bearbeta mineral i tre separata 
lagstiftningar: gruvlagen (1974:342), lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter och lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln. Minerallagen ersatte gruvlagen och lagen om vissa mineralfyndigheter, men 1966 års konti-
nentalsockellag är alltjämt gällande.
539 Prop. 1988/89:92 s. 41.
540 Sveriges geologiska undersökning. SGU:s viktigaste uppgift är att tillhandahålla samhället geologisk inform-
ation. Även om SGU inte sedan år 1991 bedrivit någon prospekteringsverksamhet sker i dess regi fortfarande en 
omfattande kartläggning av berg, jord och grundvatten runtom i Sverige. I myndighetens databas finns informat-
ion i olika detaljeringsgrad över Sveriges berggrund. Informationen härrör bland annat från prospekteringsverk-
samhet utförd i SGU:s egen regi, men också från privat utförd prospektering: 1999 infördes en skyldighet att 
redovisa resultat i form av rådata från undersökningsarbeten som inte gett upphov till bearbetningskoncession i 
minerallagens 14 kap. 3 §. Se prop. 1997/98:47 s. 17-25.
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men vissa förekommer som rena grundämnen. Av de över 4 000 kända mineralerna är det 
bara ett fåtal som omfattas av minerallagens reglering. De mineral som omfattas av reglering-
en brukar som sagt kallas koncessionsmineral och de övriga jordägarmineral. Lagstiftarens 
avsikt har som ovan nämnts varit att i minerallagen endast reglera de mineral som är industri-
ellt användbara, som med viss sannolikhet förekommer i Sverige i sådan omfattning och på 
sådant sätt att utvinning kan anses meningsfull, och som kräver systematisk letning och 
undersökning för att kunna påvisas. De mineral som ingår i gruppen koncessionsmineral räk-
nas upp i minerallagens 1 kap. 1 §. Vid införandet av den nu gällande minerallagen lades ett 
antal nya mineral till gruppen av sedan tidigare existerande koncessionsmineral. Därefter har 
ännu inga ytterligare jordägarmineral tillförts gruppen av koncessionsmineral.541 Däremot
avfördes alunskiffer genom en lagändring som trädde i kraft den 1 augusti år 2014.542

Av 1 kap. 7 § minerallagen framgår som ovan sagts att annan lagstiftning är tänkt att till-
lämpas parallellt på verksamhet som omfattas av minerallagen. I lagrummet nämns explicit 
miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om kulturminnen m.m., lagen om kärnteknisk verk-
samhet samt strålskyddslagen. Uppräkningen ska förmodligen inte uppfattas som uttöm-
mande. I propositionen till minerallagen uttrycks bland annat att ”[e]n rätt enligt minerallagen 
är en visserligen nödvändig men ingalunda tillräcklig förutsättning för att bedriva verksamhet 
som omfattas av minerallagen” och i propositionens allmänna del anförs också att ”[l]iksom 
hittills kommer annan lagstiftning att vara tillämplig på undersökningsarbeten”.543 I Ds 
2006:2 uttrycks vidare att ”[v]erksamhet som bedrivs enligt minerallagen måste alltid bedri-
vas med iakttagande av all övrig lagstiftning” och i de relativt nyligen presenterade kommit-
tédirektiven 2011:73 uttrycks att parallellt med minerallagen ska vid tillståndsgivningen även 
miljöbalken, plan- och bygglagen och flera andra lagar tillämpas (min kursivering).544 Bland 
annat anses terrängkörningslagens regler vara parallellt tillämpliga med minerallagens.545

                                                           
541 Efter den förändring av egendomsskyddet som skedde år 1994 är det möjligt att regleringen i 2 kap. 15 § 
regeringsformen måste beaktas om ytterligare mineral ska tillföras gruppen av koncessionspliktiga. Av paragra-
fens första stycke framgår att 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 all-
männa intressen. Samtidigt som ett tillägg av ett ämne förmodligen i många fall kan sägas ske för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse, kan det möjligen också ses som en inskränkning i markägarens markanvändning. I 
paragrafens andra stycke föreskrivs att den som i enlighet med regleringen i första stycket tvingas avstå egendom 
eller tåla inskränkning i markanvändningen ska erhålla ersättning för detta. Detta skulle således kunna betyda att 
fastighetsägare, i vars mark det nyblivna koncessionsmineralet finns, kan bli ersättningsberättigade. Ersättnings-
skyldigheten torde i dessa fall dock inte uppkomma redan genom att lagen antas – sådana generella beslut ger 
inte rätt till ersättning enligt grundlagen, snarare när undersökningstillstånd ges eller kanske än hellre när kon-
cession beviljas beträffande det ”nya” mineralet (Bengtsson (1986) s. 106). 
542 Prop. 2013/14:159.
543 Minerallagskommitténs förlag till lagtext hade en något annorlunda utformning jämfört med den slutligen 
antagna och ännu gällande lydelsen av 1 kap. 7 § minerallagen. I kommitténs förslag avslutas uppräkningen av 
författningar vilka ska beaktas parallellt med minerallagen med formuleringen ”… och andra författningar” 
(SOU 1986:53 s. 12). Skälet till valet av formulering var enligt kommittén att de haft motsvarande bestämmelser 
i 1974 års lag om vissa mineralfyndigheter och 1974 års gruvlag som förebilder (SOU 1986:53 s. 216). Av dessa 
två lagar är det dock bara den första som innehåller en bestämmelse med samma avslutning som den av kommit-
tén föreslagna. Av propositionen till 1974 års lag om vissa mineralfyndigheter framgår också att tanken med den 
valda formuleringen var att den typ av verksamhet som lagen reglerade också skulle vara underkastad prövning 
enligt annan offentligrättslig lagstiftning rörande användningen av mark och vatten (prop. 1974:146 s. 81). Att 
verksamhet som omfattades av 1974 års gruvlag också ansågs vara underkastad reglering i annan lagstiftning än 
den i gruvlagen explicit omnämnda framgår av uttalanden i propositionen till nämnda lagstiftning (prop. 1974:32 
s. 106).
544 Ds 2006:2 s. 56.
545 SOU 2012:73 s. 71.
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2.5 Ianspråktagande av mark
I stort sett all verksamhet som kan hänföras till eftersökning, undersökning, utvinning och 
bearbetning av mineral innebär någon form av markanvändning. Användningen av mark berör 
såväl allmänna som enskilda intressen och är föremål för en omfattande rättslig reglering. I
detta avsnitt ges en kort översikt av de huvudsakliga bestämmelserna för alla steg i processen 
för mineralutvinning, från eftersökning till brytning.

2.5.1 Allemansrätten
För de inledande momenten i etableringsprocessen av en gruvverksamhet har reglerna rörande 
allemansrätten stor praktisk betydelse. Allemansrätten är en rättighet som tillkommer var och 
en utan att behöva upplåtas från någon tidigare innehavare; för den enskilde kan alltså rätten 
sägas ligga latent i avvaktan på att den tas i anspråk. Allemansrätten regleras inte i någon 
samlad lagstiftning utan dess innehåll framgår bland annat av sedvana och tolkningsvis även 
ur den straffrättsliga regleringen. Allemansrätten innehåller vidare befogenheter vilka gör det 
möjligt att i viss utsträckning använda annans fastighet. Användandet får dock inte medföra 
skada eller mera betydande olägenheter för fastighetsägaren eller för andra till fastigheten 
knutna rättighetshavare. Hur långt allemansrättens befogenheter sträcker sig är emellertid om-
stritt. Detta gäller inte minst i mineralsammanhang.

2.5.2 Bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden
I Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel återfinns de så kallade hushållningsbestämmelserna 
som anger huvuddragen för användning av mark- och vattenområden. De grundläggande hus-
hållningsbestämmelserna finns i kapitel tre och syftar dels till att lösa motsättningar mellan 
olika intressen, till exempel exploateringsintressen och bevarandeintressen och dels till att 
lyfta fram områden som är särskilt lämpade för vissa ändamål och därför bereds ett visst 
skydd i förhållande till annan användning av marken. Enligt 3 kap. 7 § ska till exempel områ-
den som innehåller värdefulla ämnen eller material så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Om området anses vara av riksintresse för det 
angivna ändamålet höjs den frånstyrande effekten något och området skall skyddas mot påtag-
ligt försvårande åtgärder. 

Kapitel fyra innehåller särskilda bestämmelser för vissa i lagtexten angivna områden. 
Dessa områden är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till sina natur- och kulturvärden. 
Trots detta har utvinning av fyndigheter av ämnen eller material en viss särställning i förhål-
lande till (vissa av) dessa regler.  

Hushållningsbestämmelserna är tillämpliga när frågan om bearbetningskoncession prövas. 
Den avvägning mellan mineralintresset och motstående intressen som således ska ske inom 
ramen för prövningen av bearbetningskoncession blir också bindande för en eventuell efter-
följande miljöprövning. Skälen till varför lagstiftaren i mineralsammanhang valt denna lös-
ning är hänförliga till de speciella förhållanden som gäller för gruvverksamhet i allmänhet, det 
vill säga gruvors icke mobila karaktär samt de höga kostnader som är förknippade med under-
sökningsarbeten.
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2.5.3 Områdesskydd
Utöver de allmänna riktlinjer som anges för användningen av mark- och vattenområden kan 
olika typer av områdesskydd aktualiseras vid gruvrelaterad verksamhet. Regler om områ-
desskydd anges i 7 kap. miljöbalken och innefattar exempelvis nationalparker, natur- och kul-
turreservat och Natura 2000 områden. Dessa regler kan alltså bli tillämpliga både i undersök-
nings- och bearbetningssammanhang. 

2.5.4 Fysisk planering
Användningen av mark- och vattenområden regleras även i plan- och bygglagen (PBL), ge-
nom så kallad fysisk planering. Av lagens portalparagraf, 1 kap. 1 § PBL, framgår att lagen 
innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. I paritet med 
hushållningsbestämmelserna framgår det av lagens 2 kap. 2 § att mark- och vattenområden 
ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov och att företräde ska ges för sådan användning
som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vidare uttrycker lagens 2 kap. 4 § att 
mark ska användas på ett från allmän synpunkt lämplig sätt. För att så ska kunna ske måste i 
princip all markanvändning kontrolleras av samhället. Denna kontroll sker främst genom upp-
rättande av planer för markanvändning. Av 1 kap. 2 § framgår att den planläggning som ska 
ske enligt PBL är en kommunal angelägenhet, det så kallade kommunala planmonopolet. Vid 
planernas upprättande har kommunerna att beakta behov och önskemål från skilda delar av 
samhället. Det kan röra sig om att planera för allt från bostadsförsörjning och äldrevård till 
näringsverksamhet, till exempel gruvdrift.

PBL innehåller bestämmelser om fyra typer av planer:

Regionplanen används för att samordna planering av ärenden som berör flera kommu-
ner. Kan till exempel vara aktuell vid kommunövergripande vägprojekt. Planen är var-
ken obligatorisk eller rättsligt bindande för de inblandade kommunerna.
Översiktsplanen ska bland annat ange inriktningen för den långsiktiga markanvänd-
ningen i kommunen samt ge vägledning för efterföljande planer, tillstånd och beslut. 
Planen är obligatorisk och ska omfatta hela kommunen, men är inte bindande för vare 
sig myndigheter eller enskilda.
Detaljplanen syftar till att närmare reglera markens användning genom bebyggelse och 
andra anläggningar. Planen är förvisso inte obligatorisk i den meningen att det förelig-
ger ett generellt lagstadgat krav på planens upprättande.546 Däremot är kommunen 
skyldig att upprätta detaljplaner under i lagen särskilt angivna omständigheter. Detalj-
planen är vidare, till skillnad mot regionplaner och översiktsplaner, bindande för såväl 
myndigheter som enskilda.
Genom områdesbestämmelser kan kommunen reglera begränsade områden av där nå-
got behov av detaljplan inte föreligger. Syftet med områdesbestämmelser är att säker-
ställa att föresatserna i översiktsplanen förverkligas eller att eventuella riksintressen 
beaktas. Områdesbestämmelserna är rättsligt bindande i förhållande till myndigheter 
och enskilda.

                                                           
546 Lagen anger att kommunen ”får” reglera bland annat markanvändningen med detaljplaner eller områdesbe-
stämmelser. Se 4kap. 1 § PBL. Se även Bengtsson (2015) s. 43-44. 
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Kommunerna får genom det av lagstiftaren föreskrivna ansvaret för planeringen således ett 
stort inflytande över markanvändningen. För de områden som angetts som riksintresse genom 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken har emellertid det mest lämpliga användningsom-
rådet fastställts på nationell nivå.

För den som avser att påbörja prospekteringsarbeten är det naturligtvis väsentligt att inled-
ningsvis ta del av redan upprättade planer för markanvändningen i det aktuella området. Av 
störst intresse torde översikts- och detaljplanerna vara. Av översiktsplanen kan prospektören 
bland annat utläsa vilka områden, om några, som är av riksintresse samt om det föreligger 
några allmänna intressen som kan stå i motsats till en eventuell framtida gruvverksamhet. 
Eftersom att det inte sker någon egentlig intresseavvägning mellan olika markanvändningsal-
ternativ i samband med prövningen av om sökt undersökningstillstånd ska meddelas får plan-
och bygglagens regler betydelse främst i samband med prövningen av bearbetningskoncess-
ion.547

Utöver regler rörande planläggning av markanvändning innehåller alltså PBL också regler 
om byggande. I förhållande till mineralutvinning aktualiseras framförallt bestämmelserna om 
bygglov.

2.6 Miljöhänsyn
Det centrala miljörättsliga regelverket i Sverige är miljöbalken. När balken trädde i kraft den 
1 januari 1999 ersatte den inte mindre än 16 olika lagar med miljöanknytning. Miljöbalken är 
indelad i sju avdelningar som tillsammans innehåller 33 kapitel. Bland miljöbalkens materi-
ella regler kan förutom de redan omnämnda hushållningsbestämmelserna bland annat urskil-
jas så kallade allmänna hänsynsregler vilka avser att bereda skydd för miljön och människors 
hälsa, bestämmelser om miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 
Dessa regler är, på olika sätt, kopplade till verksamheter som påverkar miljön och därmed 
också till den typ av verksamhet som minerallagen reglerar. 

Härutöver innehåller miljöbalken även regler om tillstånd, tillåtlighet och dispens för ex-
empelvis miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som är relevant för gruvverksamhet. I 
miljöprövningsförordningens 4 kap. 11 § konstateras att gruvdrift är en typ av verksamhet för 
vilken det krävs tillstånd. Härav följer enligt förordningens 1 kap. 3 § att verksamheten inte 
får bedrivas utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken. Gruvdrift utgör såle-
des en tillståndspliktig form av miljöfarlig verksamhet med allt vad detta innebär i form av 
bland annat krav på utredningar och samråd. Gruvverksamhet innebär vanligen också att 
verksamheten uppfyller kriterierna för vattenverksamhet som ges i 11 kap 2 § miljöbalken; till 
exempel genom att verksamheten kräver bortledande av grundvatten. Tillståndsfrågor enligt 
miljöbalkens 9 och 11 kap. handläggs av länsstyrelsen (tillståndsplikt B) eller i/av mark- och 
miljödomstolen (tillståndsplikt A) som första instans. Av bestämmelserna i 17 kap. miljöbal-
ken framgår dock att i vissa fall ska frågor rörande en verksamhets tillåtlighet prövas av rege-
ringen vars beslut då blir bindande vid den efterföljande tillståndsprövningen.548 För vissa 
typer av verksamheter med typiskt sett betydande risker för miljön gäller en generell pröv-
ningsplikt. Vid sidan härav har regeringen också möjlighet att i ett enskilt fall förbehålla sig 
rätten att pröva tillåtligheten av en verksamhet. Detta gäller bland annat verksamheter som i 

                                                           
547 Ds 2006:2 s. 72-73 och SOU 2012:73 s. 195.
548 Miljööverdomstolen dom 2006-0615 i mål M 5040-05.
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förhållande till målregeln i 1 kap. 1 § miljöbalken ”kan antas få betydande omfattning eller bli 
av ingripande slag”. Enligt miljöbalksmotiven kan härigenom bland annat mineralutvinning 
bli föremål för/underkastas regeringens tillåtlighetsprövning.549

2.6.1 Hänsynsregler
Miljöbalkens övergripande målsättning är som nämnts att främja en hållbar utveckling där 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I syfte att 
bidra till förverkligandet av balkens övergripande målsättning innehåller balkens andra kapitel 
regler med grundläggande miljökrav som är tillämpliga på alla åtgärder och verksamheter 
som kan påverka miljön eller människors hälsa, de så kallade hänsynsreglerna. 

Bland hänsynsreglerna återfinns krav på kunskap, försiktighet, resurshushållning och pro-
duktanvändning, varav försiktighetskravet i 3 § är det mest grundläggande. I bestämmelsen 
fastslås att alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet ska ”utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som krävs för att skydda män-
niskors hälsa eller miljön.” Bestämmelsen återspeglar även två viktiga miljörättsliga princi-
per: försiktighetsprincipen, som innebär att åtgärderna ska vidtas så snart det finns skäl att 
anta att verksamheten kan orsaka skada, och principen om bästa möjliga teknik, som gäller 
vid yrkesmässig verksamhet. 

Miljöbalkens andra kapitel innehåller även regler om val av plats för verksamheten; 6 § 1 
st. anger att den plats ska väljas som, med hänsyn till ändamålet med verksamheten, medför 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. För såväl hänsynsreglerna som 
platsvalsbestämmelsen gäller vidare att reglerna gäller ”i den utsträckning det kan anses rim-
ligt att uppfylla dem”, vilket innebär att kostnaderna för att vidta skyddsåtgärderna inte får 
vara orimligt höga i förhållande till den (miljö)nytta som de medför.550 I 8 § fastslås vidare att 
förorenaren har det principiella ansvaret för att avhjälpa redan uppkomna skador och olägen-
heter som verksamheten orsakat.  

I förhållande till gruvrelaterad verksamhet ska reglerna i andra kapitlet iakttas av den som 
bedriver undersökningsarbeten och vid bearbetning enligt minerallagen. Hänsynsreglerna ska 
däremot inte tillämpas vid själva prövningen av undersökningstillstånd eller bearbetningskon-
cession enligt minerallagen. Denna avvikande ordning motiveras av att den planerade verk-
samhetens miljökonsekvenser i dessa skeden är oklara, varför hänsynsreglerna istället blir 
tillämpliga först vid den senare miljöprövningen av verksamheten.551

2.6.2 Miljökvalitetsnormer
Som inledningsvis nämndes kan användande av föreskrifter i vissa fall vara ett effektivt styr-
medel. I miljöbalkens femte kapitel ges regeringen, eller av regeringen utsedd myndighet, rätt 
att meddela föreskrifter om en viss miljökvalitet för mark, vatten, eller miljön i övrigt inom ett 
visst geografiskt område, så kallade miljökvalitetsnormer. För ett visst geografiskt område 
kan till exempel föreskrivas att mängden partiklar i utomhusluften eller vattnet inte får över-
skrida en viss nivå. Vad gäller gruvverksamhet skulle till exempel kraftig damning från ett 
dagbrott kunna höja halterna av partiklar i utomhusluften till en nivå som överskrider normen. 

                                                           
549 Prop. 1997/98:45 ,Del 2, s. 219.
550 Observera att detta inte gäller om verksamheten eller åtgärden ”kan antas på ett inte obetydligt sätt” medföra 
att en miljökvalitetsnorm inte följs.
551 Prop. 1997/98:90 s. 218-219.
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I samband med prövningen av bearbetningskoncession ska eventuella föreskrifter innehål-
lande miljökvalitetsnormer uppmärksammas eftersom dessa ska beaktas i den miljökonse-
kvensbeskrivning som ska upprättas i samband med ansökan om bearbetningskoncession. 
Tilläggas bör att miljökvalitetsnormer alltid ska följas av myndigheter och kommuner vid 
tillämpningen av andra lagar och bestämmelser.552

2.6.3 Miljökonsekvensbeskrivningar
I miljöbalkens sjätte kapitel finns reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). En 
MKB är avsedd att tjäna som en del av ett beslutsunderlag bland annat vid vissa prövningar 
av tillstånd gällande en åtgärd eller en verksamhet. Av 4 kap. 2 § femte stycket minerallagen 
framgår att en miljökonsekvensbeskrivning ska bifogas en ansökan om beviljande av bearbet-
ningskoncession. I vissa fall måste en miljökonsekvensbeskrivning upprättas redan på under-
sökningsstadiet. Detta gäller bland annat om undersökningsarbetet bedrivs på ett sätt som kan 
definieras som miljöfarlig verksamhet. Önskar prospektören till exempel företa provbrytning 
inom undersökningsområdet måste således en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

2.7 Annan relaterad lagstiftning

2.7.1 Rennäringslagen
Av 1 § rennäringslagen framgår att den som är av samisk härkomst enligt bestämmelserna i 
lagen får använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Rätten kallas rensköt-
selrätt. Rätten utgör visserligen ett enskilt intresse och intar utifrån denna aspekt ingen sär-
ställning i mineralsammanhang i förhållande till andra enskilda intressen som kan påverkas av 
en gruvverksamhet. Rennäringens omfattande geografiska utbredning (ca 50 procent av Sve-
riges yta utgör renskötselområde553) innebär dock att intresset ganska ofta konkurrerar om 
samma markområden som gruvnäringen.  Rennäringen utgör vidare, precis som gruvnäringen, 
också ett allmänt intresse och de markområden som är av betydelse för näringen har ett sär-
skilt skydd i 3 kap. 5 § och även i viss mån i 4 kap. 5 § miljöbalken. Allt sammantaget innebär 
detta att det finns anledning att särskilt uppmärksamma renskötselrätten och rennäringslagen i 
detta sammanhang.

2.7.2 Kulturmiljölagen
Kulturmiljöer och kulturmiljövärden regleras i olika lagstiftningar. Den centrala lagen på om-
rådet är lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Därutöver finns allmänna hänsynsregler i till 
exempel plan- och bygglagen och miljöbalken. I dessa lagar och i till dem anslutande författ-
ningar finns sedan mer specifika bestämmelser till skydd för områden och reglering av mar-
kanvändning.

Vid gruvverksamhet och inte minst i dess inledande skeden kan bestämmelserna i kultur-
miljölagen beröras. Lagen är en skyddslagstiftning vars syfte är att tillförsäkra nuvarande och 
kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Det handlar således om att 

                                                           
552 Se 2 kap. 7 § stycke 3 och 5 kap. 3 § miljöbalken.
553 SGU (2013) s. 23.
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bevara delar av vårt kulturarv.554 Lagstiftningens utgångspunkt är att skyddet och vården av 
vår kulturmiljö är en nationell angelägenhet och att ansvaret för att så sker åligger alla, det vill 
säga såväl enskilda som stat och kommun. Genom att i lagens senaste lydelse tydligare lyfta 
fram kulturmiljön har lagstiftaren velat flytta fokus från skydd för enskilda objekt till skydd 
för hela miljöer där enskilda objekt ingår som en del.  

Enligt 1 kap. 1 § andra stycket kulturmiljölagen åläggs de som planerar eller utför arbeten 
ett särskilt ansvar för att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Länsstyrelsen är till-
synsmyndighet och ansvarar för lagens och anknytande författningars tillämpning. Riksantik-
varieämbetet är det centrala expertorganet i frågor som rör kulturmiljölagen och har också 
behörighet att i viss utsträckning meddela verkställighetsföreskrifter. 

Eftersom bestämmelserna i kulturmiljölagen gäller parallellt med minerallagens regler 
måste tillstånd alltid sökas hos länsstyrelsen vid ingrepp i till exempel en fornlämning även 
om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession har beviljats. I 2 kap. 18 § kulturmil-
jölagen uttrycks vidare ett generellt förbud mot att utan tillstånd använda apparater vilka på 
elektronisk väg kan spår metallföremål under markytan. För mineralprospekteringens del 
torde detta många gånger innebära ett krav på tillstånd redan i ett väldigt tidigt skede av pro-
spekteringsprocessen. 

2.7.3 Terrängkörningslagen
Parallellt med minerallagens regler gäller även bestämmelserna i terrängkörningslagen. Enligt 
lagens 1 § är körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller 
skogsbruk förbjudet i hela landet på barmark, på snötäckt skogsmark med plant- eller 
ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk att skada skogen, och på 
snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på 
marken. I fjällområdet kan förbudet mot körning i terräng även avse andra typer av markom-
råden. När ett undersökningsarbete har avancerat så långt att det är aktuellt med provborr-
ningar för att klargöra bergets egenskaper på djupet är prospektören många gånger tvungen att 
transportera den nödvändiga utrustningen ut i terrängen med hjälp av olika typer av motorfor-
don. Innebörden av regleringen i terrängkörningslagen innebär att en prospektör som visserli-
gen har undersökningstillstånd ändå i de flesta fall måste ansöka om särskilt tillstånd hos läns-
styrelsen för att få köra med motorfordon utanför vägnätet.

                                                           
554 SOU 2012:37 s. 215.
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3 Rätten att eftersöka mineral

3.1 Inledning
Nedanstående kapitel behandlar primärt de rättsliga förutsättningarna för eftersökning av mi-
neral. Kapitlet inleds dock med en allmän beskrivning av hur eftersökning, eller prospekte-
ring, sker i praktiken. Beskrivningen är nödvändig för att kunna bedöma hur prospekterings-
verksamheten förhåller sig till den rättsliga regleringen. 

En grundläggande förutsättning för att en gruvverksamhet ska påbörjas på en viss plats är 
naturligtvis att det i området finns mineral som av något skäl, vanligen ekonomiskt, anses 
intressant att bryta. Till skillnad från många andra naturtillgångar, vars existens kan vara yt-
terst påtaglig, är det väldigt sällan uppenbart att ett område hyser brytvärda mineraltillgångar. 
Utvinning av mineraler utgör som tidigare nämnts ett allmänt intresse, vilket bland annat kan 
innebära att intresset ges en fördelaktig ställning lagstiftningsmässigt. Att mineralutvinning är 
prioriterat från statligt håll beläggs inte minst av minerallagen och dess innehåll. Med denna 
utgångspunkt är det alltså nödvändigt att det förekommer ett aktivt letande, prospektering, 
efter nya mineraltillgångar. Tidigare tog staten ett aktivt ansvar för eftersökning, men sedan 
det statliga stödet till prospektering avvecklades 1991 och den statliga prospekteringen upp-
hörde 1993 sker numera all eftersökning i privat regi. 

3.2 Prospektering
Prospektering syftar till att lokalisera mineralförekomster för att sedan kunna utvärdera deras 
brytvärdhet. Begreppet omfattar arbetsinsatser hänförliga såväl till eftersökning som till 
undersökning. Förhoppningen bland de inblandade är naturligtvis att hitta en fyndighet som är 
såväl tekniskt som ekonomiskt exploaterbar.

Av naturliga och förståeliga skäl kännetecknades den prospekteringsverksamhet som före-
kom från och med det svenska bergsbrukets uppkomst till långt in på 1800-talets av väldigt 
enkla sökmetoder. Då hacka och spade var de huvudsakliga hjälpmedlen var det vanligen 
fråga om malmfynd som låg i dagen eller i mycket ytnära lägen. Fyndigheter som låg helt 
täckta av jord var därför ovanliga. Med tiden utvecklades nya hjälpmedel för att hitta mineral-
fyndigheter. Det första instrument som antas ha använts vid prospektering var den så kallade 
gruvkompassen. Med hjälp av denna kunde fyndigheter som innehöll magnetisk järnmalm 
hittas om de inte låg alltför djupt.555 I takt med framstegen inom bland annat naturvetenskap-
ens och teknikens områden har arsenalen av verktyg för att spåra mineral utökats och effekti-
viserats. Inte minst har den explosionsartade utvecklingen inom informationsteknologin möj-
liggjort en bättre och effektivare bearbetning och tolkning av olika mätdata. I dag sker pro-
spektering ofta med hjälp av till exempel flygplan, helikopter och olika typer av bärbar
elektronisk mätutrustning. Prospektering bedrivs i dag av såväl enskilda personer på amatör-
nivå som av professionella prospekteringsorganisationer. Trots tillgång till moderna hjälpme-

                                                           
555 SOU 1986:54 s. 44.
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del och metoder anses fortfarande enskildas prospekteringsinsatser utgöra ett värdefullt kom-
plement till den yrkesmässiga prospekteringsverksamheten, främst som en betydelsefull första 
länk i den så kallade prospekteringskedjan.556

Modern teknik och ny kunskap har alltså medfört en genomgripande förändring av sättet att 
prospektera. Vad som idag menas med prospektering är något annat än vid tillkomsten av 
äldre gruvlagstiftning. Detta bör beaktas när man diskuterar äldre uttalanden i motiv och litte-
ratur om rätten till prospektering.

3.2.1 Prospekteringskedjan
Prospekteringsverksamhet påbörjas ofta som ett resultat av en geologisk idé baserad på till-
gängliga geologiska kunskaper,557 ofta i samband med studier av redan befintligt material.
Det kan röra sig om geologiska kartor, satellitbilder, resultat från flygmagnetiska mätningar
men även data från tidigare gjorda borrhål och upptagna borrkärnor.558 För det fall det inte 
redan existerar några relevanta data eller om befintligt material inte är tillräckligt måste pro-
spektören företa egna undersökningar.

Hur prospekteringsarbetet läggs upp beror naturligtvis på många olika faktorer. Omstän-
digheter som påverkar är bland annat vad som eftersöks, hur det område som ska undersökas 
är beskaffat och vem som prospekterar. Större organisationers prospektering i områden vilka 
inte tidigare undersökts kan dock vanligen delas in i tre steg. I det första steget, det regionala, 
sker undersökningar inom vidsträckta geografiska områden.559 Syftet med dessa undersök-
ningar är att relativt snabbt erhålla kunskap om den i området liggande berggrundens huvud-
drag och om bergartstypen kan tänkas innehålla potentiella fyndigheter. I de fall syftet med 
den regionala undersökningen är att kartlägga alla typer av brytvärt mineral används begrep-
pet fullprospektering.560

Om resultaten från den regionala undersökningen ger lovande resultat vidtas vad som kal-
las lokala undersökningar.561 Vid dessa riktas fokus mot väsentligt mer begränsade områden 
som visat sig särskilt intressanta. I många fall är det också i detta skede som prospektören 
ansöker om undersökningstillstånd.562

Om även resultaten från den lokala undersökningen är positiva i den meningen att en på-
träffad mineralisering kan antas innehålla utvinningsbara kvantiteter påbörjas en detaljerad 
undersökning av fyndigheten. Detta tredje steg brukar kallas objektsundersökning. Om resul-
taten från objektsundersökningen indikerar att det sannolikt kan vara ekonomiskt lönsamt att 
bryta fyndigheten är det som regel i detta skede som bearbetningskoncession söks.563

De tre inledande stegen i prospekteringskedjan ingår i den kategori som brukar benämnas 
fältundersökningar. I de fall även objektsundersökningen ger positivt resultat inleds som regel 
undersökningar hänförliga till kategorin gruvundersökningar. Dessa undersökningar vars än-
                                                           
556 DS I 1986:7 s. 18-21.
557 Geologi betyder läran om jorden och är den del av naturvetenskapen som behandlar frågor om jordklotets 
uppkomst, dess uppbyggnad och utveckling samt de yttre och inre processer som ständigt omskapar vårt jord-
klot.
558 Ds I 1986:7 s. 17.
559 Det kan i detta skede röra sig om undersökningsområden på flera tusen kvadratkilometer. 
560 SOU 1986:54 s. 48.
561 Med juridisk terminologi hade lokala eftersökningar varit ett mer korrekt begrepp eftersom det inte handlar 
om undersökningsarbeten i minerallagens mening. För övrigt går det konstatera att minerallagens definition av 
begreppet undersökning inte ens i minerallagen används på ett enhetligt sätt.
562 SOU 1986:53 s. 78.
563 SOU 1986:54 s. 49.
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damål är att bestämma lönsamheten vid en eventuell bearbetning av fyndigheten innebär än 
mer grundliga undersökningar. Förutom att bestämma lönsamheten syftar gruvundersökning-
en till att ge svar på ett antal tekniska och logistiska frågor, vilket ofta innebär att fyndigheten 
måste provbrytas.564

En egen och tredje kategori utgör de undersökningar som sker i direkt anslutning till redan 
kända malmkroppar. Dessa omnämns vanligen som gruvprospektering.565

3.2.2 Prospekteringsmetoder
Som ovan nämnts har den som i dag letar efter mineralfyndigheter tillgång till ett stort antal 
hjälpmedel i sitt arbete. Detta har inneburit att ett stort antal metoder eller tillvägagångssätt 
för att spåra fyndigheter har utvecklats. Dessa metoder delas vanligen in i tre grupper: geolo-
giska, geofysiska och geokemiska.566 Vilka av dessa metoder som används i det enskilda fal-
let beror bland annat på hur stort område som ska undersökas och vilka terrängförhållanden 
som råder i området. Generellt kan dock sägas att en framgångsrik prospektering förutsätter 
en samverkan mellan alla dessa metoder. 

Geologiska metoder 
Eftersom mineralfyndigheter ofta uppträder tillsammans med vissa bergarter eller i vissa 
strukturer i berggrunden inleds ofta prospekteringsarbetet med att försöka hitta områden i 
vilka det finns geologiska förutsättningar för mineralfyndigheter, till exempel med hjälp av 
redan befintligt geologiskt material.567 Vissa aktörer använder i detta skede modeller som 
bygger på teorier om malmbildningsprocessen för att identifiera intressanta områden. Även 
slumpmässiga fynd av amatörgeologer kan dock initiera undersökningar i ett visst område. 
Därefter övergår arbetet i fältstudier där blockletning och geologisk kartering är de främsta 
geologiska metoderna.568

Blockletning används i områden som i historisk tid varit täckta av inlandsis. Inlandsisarna 
rörde sig i huvudsak i sydöstlig riktning samtidigt som de smälte undan. Under denna rörelse 
skrapade och rev isen med sig block ur berggrunden. Detta blandade stenmaterial avlagrades 
på berggrunden och bildade det moräntäcke som i stor utsträckning täcker våra mineraltill-
gångar.569 Idén bakom blockletning är att block som ligger ovan jord ska avslöja en malm-
kropp längre ned i jordlagren. Vid blockletning söker prospektören efter block som kan tänkas 
innehålla metaller. Intressanta fynd registreras och prov tas av blocket. Provet skickas därefter 
på analys där metallinnehållet fastställs. Visar det sig att blocket innehåller intressanta mine-
raliseringar fortsätter sökandet mot den riktning inlandsisen rörde sig i syfte att hitta ytterli-
gare block som tillsammans bildar en blocksvans vilken kan leda prospektören till den malm-
kropp ur vilken blocken härstammar.570

Vid geologisk kartering söker prospektören efter blottade ytor av berggrunden, så kallade 
hällar. Intressanta hällar dokumenteras och prover tas med hjälp av hammare. I vissa fall kan 

                                                           
564 SOU 1986:54 s. 49.
565 SOU 1986:54 s. 49.
566 SveMin (2012) s. 9-12.
567 Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en sektorsmyndighet som bland annat utför grundläggande karte-
ring och ur detta material producerar kartor över landets geologi.
568 SveMin (2012) s. 9 och SOU 1986:54 s. 44-45.
569 Wiking mineral AB, Blockletning, http://wikingmineral.se/prospektering/blockletning/.
Hämtad 20151214.

570 SGU, http://www.sgu.se/evenemang/mineraljakten/vagledning-for-mineraljagare/ och Wiking mineral AB, 
http://wikingmineral.se/prospektering/blockletning/. Hämtad 20151214.
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det vara nödvändigt att frigöra hällarna från täckande lager av lavar och mossor.571 Informat-
ionen från den geologiska undersökningen sammanställs i databaser och presenteras i form av 
kartor tillsammans med informationen från de geofysiska och geokemiska undersökningar-
na.572

Intressant att notera är att många av de företag som ägnar sig åt prospektering inte anser att 
blockletning och geologisk kartering i normalfallet innebär någon markskada.573 Vilket natur-
ligtvis inte utesluter att en och annan markägare kan vara av annan uppfattning.

Geofysiska metoder
De geofysiska metoderna är särskilt användbara i områden där berggrunden är täckt av jord 
eller vatten. Metoderna syftar till att på olika sätt undersöka berggrundens fysikaliska egen-
skaper. Främst handlar det om att mäta berggrundens magnetiserbarhet, elektriska lednings-
förmåga, densitet och radioaktivitet. Vissa av de geofysiska metoderna ger prospektören möj-
lighet att urskilja intressanta strukturer i berggrunden ned till ett par hundra meters djup.574

Vid regionala prospekteringsinsatser sker geofysisk mätning främst med hjälp av flygplan och 
helikopter. När ett intressant område avgränsats tar markundersökningar vid.575 Geofysiska 
markundersökningar ger mer detaljerad information än exempelvis flygmätningar och kan ske 
från bil i områden där vägnätet är tillräckligt utbyggt. I områden med glest vägnät används i 
stället fyrhjuling och snöskoter. Geofysiska mätningar sker också genom att mättekniker ger 
sig ut i terrängen, till fots sommartid och på skidor vintertid, med olika typer av bärbar mätut-
rustning. Mätgruppen kan bestå av upp till fyra personer. I vissa fall behöver viss siktröjning 
ske längs mätlinjer, men användandet av modern GPS-teknik har inneburit att behovet av 
detta minskat allt mer. Även när det gäller de markgeofysiska mätningarnas omgivningspå-
verkan är aktörernas uppfattning att denna i normalfallet är obefintlig eller mycket liten.576

Geokemiska metoder 
Geokemisk provtagning bygger på det faktum att metall- och mineralförekomster i berggrun-
den även lämnar spår i omgivningen. Genom provtagning av morän, torv, bäcksediment, 
berggrund eller växtdelar kan själva moderfyndigheten spåras och genom en kemisk analys av 
materialet kan så kallade anomalier påträffas. Anomalier är områden med förhöjda halter av 
metalliska element som kan tyda på förhöjda metallhalter även i den närbelägna berggrun-
den.577

Till att börja med tas ytnära prover, så kallade ytmoränprover, vanligtvis på en halv till nå-
gon meters djup. Ett sätt på vilket provet tas är genom att gräva en grop i marken med hjälp 
av en spade. Gropen grävs så djup att prov kan tas ur den opåverkade mineraljorden, vanligt-
vis inte mer än en halvmeter. Provet läggs därefter i en provpåse varefter gropen återfylls med 
det uppgrävda materialet.578 Ett annat sätt att ta ytnära moränprover är genom användande av 
                                                           
571 Wiking mineral AB, Geologisk fältkartering, http://wikingmineral.se/prospektering/geologisk-kartering/. 
Hämtad 20151214.
572 Svemin (2007) s. 9.
573 Wiking mineral AB, http://wikingmineral.se/prospektering/geologisk-kartering/. Hämtad 20151214. Se även 
Svemin (2007) s. 9.
574 SGU, Geofysisk kartläggning, http://www.sgu.se/om-
sgu/verksamhet/kartlaggning/geofysik_att_se_ner_i_berget/. Hämtad 20151214.
575 Svemin (2007) s. 10.
576 Se Wiking mineral AB, Geofysiska mätningar, http://wikingmineral.se/prospektering/geofysiska-matningar/.
Hämtad 20151214. Se även Se även Svemin (2007) s. 10.
577 SOU 1986:54 s. 47.
578 Wiking mineral AB, Geokemisk provtagning, http://wikingmineral.se/prospektering/geokemisk-provtagning/.
Hämtad 20151214.
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bärbara borrar. Med hjälp av dessa borras ett hål i jorden ner till önskat djup, vanligen inte 
djupare än två meter. Hålet behöver inte bli mer än fem centimeter i diameter. Efter det att 
provet tagits upp återfylls hålet.579 Även när det gäller ytmoränprovtagning är branschens 
uppfattning att denna i regel inte åstadkommer några markskador eller annan påverkan på 
naturmiljön.580

Provtagning av morän sker ibland även nära bergytan i moränlagrets undre del, så kallade 
bottenmoränprov. För att nå ned till dessa jordlager som kan ligga på tio meters djup eller mer 
används oftast en mindre bandgående borrmaskin. I samband med provtagningen av botten-
moränlagret är det också vanligt att ett prov tas av berggrunden närmast under moränlagret, så 
kallade bergkaxprov.581

Förutom att avverkning av enstaka träd kan behövas kan också lättare markskador upp-
komma när det bandgående fordonet färdas i terrängen. Genom att utföra provtagningsar-
betena under vintertid då marken är frusen kan dock markskadorna minimeras.582

Borrnings- och blottläggningsarbeten
Som ett sista steg i prospekteringsprocessen utförs ofta så kallad diamantborrning i berggrun-
den som blottläggs med grävningsinsatser om moräntäcket inte är alltför tjockt. De borrnings-
arbeten som utförs i detta skede sker för att slutgiltigt erhålla bekräftelse på att de indikationer 
om berggrundens innehåll som tidigare provtagningsarbeten visat stämmer. Borren med den 
diamantförsedda kronan skär ut en cylindrisk borrkärna ur berggrunden och borrkärnorna 
transporteras till ett borrkärnearkiv där de karteras och undersöks. De delar av borrkärnan som 
bedöms innehålla intressanta metallhalter skickas till ett laboratorium för kemisk analys. 

Vid diamantborrning används relativt tung, ofta bandgående utrustning. Finns befintliga 
skogs- eller traktorvägar används de, men ibland ligger det intressanta området så till att nya 
körvägar måste brytas. Vid borrningsarbetet krävs tillgång till vatten vilket kan hämtas från 
närliggande sjö eller vattendrag. Om inget vatten finns i närheten transporteras det till platsen 
i tankbil. Vanligen borras ett eller flera hål som är cirka fem centimeter i diameter och några 
hundra meter djupa. Efter avslutad borrning förses hålen, ur vilka det nu sticker upp en rör-
ända, med ett lock. Borrplatsen städas och återställs så långt möjligt i sitt ursprungliga skick. 
På grund av den tunga utrustningen finns det dock vanligen kvar spår efter körvägar i ter-
rängen.583

3.3 Rättsliga förutsättningar för prospektering

3.3.1 Tillstånd att använda metallsökare
Frågan om användande av metallsökare kan tyckas speciell men har i själva verket stor prak-
tisk betydelse i prospekteringssammanhang, varför det finns anledning att närmare beröra 
frågan.
                                                           
579 Svemin, http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c09333d8-bd89-4638-b00a-
63c7c12eda0c&FileName=3_v%C3%A4gledning_prospektering.pdf . Hämtad 20151214.
580 Wiking mineral AB, Geokemisk provtagning, http://wikingmineral.se/prospektering/geokemisk-provtagning/.
Hämtad 20151214.
581 Wiking mineral AB, http://wikingmineral.se/prospektering/geokemisk-provtagning/. Hämtad 20151214.
582 Wiking mineral AB, Geokemisk provtagning, http://wikingmineral.se/prospektering/geokemisk-provtagning/.
Hämtad 20151214.
583 Se Wiking mineral AB diamantborrning, http://wikingmineral.se/prospektering/diamantborrning/. Hämtad 
20151214. Se även Svemin (2007) s. 13. 
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I 18 § kulturmiljölagen uttrycks ett generellt förbud mot att utan tillstånd använda apparater 
som på elektronisk väg kan spåra metallföremål under markytan (metallsökare).584 Från till-
ståndsplikten görs i lagen bland annat undantag för riksantikvarieämbetets och viss militär-
och myndighetsverksamhets användande. Som 18 § antyder kan dock tillstånd erhållas. Förut-
sättningarna härför anges i 19 §. Av 20 § framgår att det är länsstyrelsen som prövar frågor 
om tillstånd att använda metallsökare. 

Bestämmelser om bruk av metallsökare infördes år 1985 i den då gällande lag (1942:350) 
om fornminnen.585 Syftet med bestämmelserna var att komma till rätta med den plundring och 
förstörelse av fornfynd som ansågs pågå, främst på Gotland.586 Bestämmelserna innebar ett 
generellt förbud mot att utan särskilt tillstånd medföra metallsökare på fornlämningar. För 
Gotlands del innebar bestämmelserna dock ett förbud mot att utan tillstånd använda metallsö-
kare.

Metallsökare definierades i fornminneslagen som ”apparater som kan användas för att på 
elektronisk väg spåra metallföremål under markytan.”587 Av motiven till lagen framgår att 
förbudet var avsett att gälla alla sökare med vars hjälp det på elektronisk väg går att spåra 
metallföremål under markytan. Kännetecknande för metallsökare är enligt propositionen en 
konstruktion som vanligen bygger på någon form av sändare/mottagare. Enligt propositionen 
behöver dock apparaterna inte vara utformade för att särskilt spåra metallföremål, det avgö-
rande är att det faktiskt går att spåra dessa med hjälp av utrustningen.  Det dåvarande förbudet 
gällde således inte enbart sådana metallsökare som primärt var framtagna och tillverkade för 
så kallad skattjakt.588 Förbudet träffade således även metallsökare som användes i prospekte-
ringssyfte.

Lag (1942:350) om fornminnen ersattes år 1989 av bestämmelser i lag (1988:950) om kul-
turminnen m.m., vilken för övrigt ännu är gällande men nu under benämningen kulturmiljöla-
gen.589 Bestämmelsen om förbud mot användande av metallsökare överfördes utan materiella 
ändringar till 2 kap. 18 § lag om kulturminnen, vilken också är den plats bestämmelsen även 
har i kulturmiljölagen. År 1991 utvidgades förbudet till att omfatta hela landet.590 Liksom 
tidigare kunde dock undantag medges i vissa situationer.591 I förarbetena till 1991 års föränd-
ring framgår att mineralprospektering visserligen är en typ av verksamhet som kan beröras av 
förbudet, men också att det är en typ av verksamhet där dispens från förbudet kan bli aktu-
ell.592 Möjlighet till dispens i prospekteringssammanhang bör enligt propositionen gälla för 
såväl yrkesmässig som icke yrkesmässig prospektering.593 Bedömningen bör enligt proposit-
ionen bland annat grundas på vilka arkeologiska intressen som finns inom det område för vil-

                                                           
584 Det är dock tillåtet att såväl inneha som att, med vissa begränsningar, medföra metallsökare.
585 Prop. 1984/85:128. 
586 Prop. 1984/85:128 s. 1.
587 15 a § lagen (1942:350) om fornminen.
588 Prop. 1984/85:128 s. 22-23.
589 Prop. 2012/13:96 s. 37-38.
590 Prop. 1990/91:123.
591 Av propositionen rörande utvidgningen av förbudet mot användande av metallsökare framgår att den definit-
ion av metallsökare som föreslås i propositionen och vilken sedermera också intogs i lagen varit oförändrad 
sedan förbudet mot metallsökare infördes år 1985. Se prop. 1990/91:123 s. 17-18.
592 Prop.1990/91:123 s. 15.
593 I propositionen nämns explicit deltagande i de av samhället ordnade och organiserade så kallade mineraljak-
terna (se prop. 1990/91:123 s. 15). Hur detta uttalande ska tolkas med avseende på andra icke yrkesmässiga 
prospektörer är emellertid oklart. Av det följande utskottsbetänkandet framgår dock att utskottet anser att utta-
landena i propositionen, om grunderna för länsstyrelsens tillståndsprövning, är alltför begränsande och att till-
stånd även borde kunna komma ifråga för utövande av fritidsintressen utan anknytning till så kallade mineraljak-
ter (se KrU 30 1990/91 s. 6-7). Bakom utskottets uttalanden ställde sig sedermera också riksdagen (rskr 
1990/91:294).    
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ket tillstånd söks. Vidare påtalas att länsstyrelsen bör vara relativt restriktiv med beviljande av 
dispens och att sådan endast bör lämnas ”när det av omständigheterna framgår att den sö-
kande är en seriös prospektör”.594 En rimlig tolkning av dessa uttalanden är att dispens som 
huvudregel bör meddelas seriösa prospektörer i de fall det rör sig om områden där det saknas 
information om förekomst av fornminnen. Propositionen anger dock inte hur dispensfrågan 
ska bedömas i situationer där ansökan avser områden vilka är intressanta ur arkeologisk syn-
vinkel.

År 2011 fattade regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över 
lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet.595 Utredningen skulle bland annat 
se över bestämmelserna i dåvarande kulturminneslagen, nuvarande kulturmiljölagen, med an-
ledning av att EU-kommissionen i ett så kallat motiverat yttrande den 30 september år 2010 
hävdat att förbudet mot användningen av metallsökare i Sverige varken är nödvändigt eller pro-
portionerligt för att skydda de svenska fornminnena.596 Utredarens betänkande överlämnades 
till regeringen i juni år 2012 och i mars 2013 överlämnade regeringen till riksdagen en på utred-
ningen följande proposition vars förslag till reglering gällande användning av metallsökare se-
dan 1 januari år 2014 utgör gällande rätt. Av propositionen framgår att syftet med förändringar-
na av lagtexten är av redaktionellt slag och att någon förändring i materiellt hänseende inte varit 
avsedd.597 Syftet har varit att tydliggöra i vilka situationer tillstånd att använda metallsökare kan 
utverkas. Regleringen innebär att det även fortsättningsvis krävs tillstånd för att få använda me-
tallsökare, utom i fyra särskilt angivna fall. Dispensgrunderna är två till antalet varav den första 
anger att tillstånd kan erhållas om syftet är att söka efter annat än fornfynd. Enligt propositionen 
är det dock inte den sökandes subjektiva avsikt som ska bedömas, utan bedömningen ska som 
sedan tidigare ”grundas bl.a. på vilka arkeologiska intressen som föreligger inom det område
som tillstånd söks för (prop. 1990/91:123 s. 15)”.598 Risken för att påträffa fornfynd ska således 
enligt propositionen tillmätas en avgörande vikt. Härefter görs dock det tillägget att en prövning 
av skälen för tillståndsansökan alltid ska göras i det enskilda fallet.599

Någon ytterligare vägledning i egentlig mening vad gäller frågan på vilka grunder dispens 
från det generella användningsförbudet bör meddelas framgår inte heller av domstolspraxis. 
Från Högsta förvaltningsdomstolen finns överhuvudtaget inga vägledande avgöranden.600

Riksantikvarieämbetet har i allmänna råd till 2 kap. lagen om kulturminnen m.m. diskuterat 
grunderna för dispens. I dessa antyds att myndigheten anser att metallsökarens ändamålsen-
lighet är en viktig parameter när beslut i dispensfrågan ska tas. En metallsökare som inte är 
ändamålsenlig för skattletning ska därför enligt myndigheten inte utgöra hinder för till-
stånd.601

Av statistik framtagen av Riksantikvarieämbetet framgår att landets länsstyrelser under 
2000-talet haft att ta ställning till cirka 150-200 tillståndsärenden per år rörande rätt att an-
vända metallsökare. Under åren 2009-2010 avsåg cirka 35 ansökningar per år tillstånd för 
sökande efter mineraler eller meteoriter. I de fall länsstyrelserna meddelat avslag, vilket var i 

                                                           
594 Prop. 1990/91:123 s. 15.
595 SOU 2012:37.
596 Prop. 2012/13:96 s. 54.
597 Prop. 2012/13:96 s. 86-87.
598 Prop. 2012/13:96 s. 55.
599 Prop. 2012/13:96 s. 55.
600 SOU 2012:37 s. 217.
601 Riksantikvarieämbetet (1993) s. 8.
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cirka tre till sju procent av fallen, grundade sig dessa ofta på att det i det sökta området fanns 
fornlämningar eller att det fanns risk för att tidigare okända fornlämningar kunde finnas i om-
rådet.602 Under perioden år 2000-2008 överklagades endast 16 beslut ifråga om rätt att an-
vända metallsökare till länsrätt. Tre av dessa överklagades sedermera också till kammarrät-
ten.603

Det ovan anförda torde i eftersökningssammanhang innebära att all användning av appara-
ter som på elektronisk väg kan användas för att spåra metall på och under markytan kräver 
tillstånd av länsstyrelsen. Detta bör i sin tur innebära att i alla fall vissa av de geofysiska me-
toderna som används vid eftersökning av mineral berörs av kulturmiljölagens generella förbud 
mot användande av metallsökare och att tillstånd därför kan behöva sökas i samband med 
eftersökning. 

När det sedan gäller frågan om dispens från det generella förbudet tycks det som om det för 
länsstyrelserna varit av avgörande betydelse vid beslutsfattandet om det i området funnits 
kända fornlämningar eller anledning misstänka att det i området kunde finnas fornlämningar.  
Risken för att fornfynd skulle påträffas synes således ha varit av avgörande betydelse för om 
länsstyrelserna skulle meddela dispens eller inte; en tillämpning som alltså stöds av vad som 
uttrycks i motiven.

En omständighet som länsstyrelserna visserligen inte tycks ha hänvisat till vid sina beslut 
men som av Riksantikvarieämbetet framhållits som beaktansvärd är i vilken utsträckning den 
aktuella metallsökaren är lämplig för att leta efter fornfynd. När det gäller många av de typer 
av elektronisk utrustning som används vid eftersökning av mineral kan dessa knappast sägas 
vara ändamålsenliga för att leta efter fornfynd. Riksantikvarieämbetets förhållningssätt ligger
i linje med vad som uttrycks i propositionen till de senaste ändringarna av lagtexten om att 
beakta omständigheter i det enskilda fallet.

Sammantaget innebär detta att det redan på eftersökningsstadiet kan finnas behov av att 
söka dispens från kulturmiljölagens förbud mot användande av metallsökare. Möjligheterna 
till dispens torde dock vara mycket goda i de fall ansökan avser ett område där utsikten att 
träffa på fornfynd bedöms som små, men också relativt goda inom oråden där sannolikheten 
för att träffa på fornfynd är större. 

Dispensen i sig ger dock inte innehavaren någon befogenhet att vare sig beträda eller göra 
ingrepp i marken. Rätten att på något sätt förfoga över marken måste således härledas från 
något annat håll.

3.3.2 Eftersökning på allemansrättslig grund
Eftersom äganderätten till egendom som utgångspunkt bland annat innebär en ensamrätt till 
egendomen är det föga förvånande att minerallagen uppställer ett krav på tillstånd för att få 
utföra undersökningsarbeten på annans fastighet. Kravet på tillstånd framgår av 1 kap. 4 § 
första stycket minerallagen. Tillstånd till undersökning kan lämnas av fastighetsägaren, enligt 
1 kap. 4 § andra stycket första punkten, eller av bergmästaren enligt 8 kap. 1 § 1 första stycket 
minerallagen. 

För att bergmästaren ska bevilja tillstånd krävs enligt 2 kap. 2 § minerallagen anledning att 
anta att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmaterial och att den sökande 
uppenbarligen inte saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersök-

                                                           
602 Riksantikvarieämbetet (2011) s. 36-43.
603 Riksantikvarieämbetet (2009) s. 50-51.
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ning. Tillstånd ska inte heller meddelas om sökanden tidigare visat sig olämplig att bedriva 
undersökningsarbete. I detta ligger bland annat ett krav på den sökande att presentera någon 
form av utredning som gör det antagligt att en undersökning i området kan leda till fynd av 
koncessionsmaterial. Den sökande måste således kunna uppvisa något som indikerar att kon-
cessionsmaterial finns i området. Enligt den utredning som föregick minerallagen bör det 
”vara tillräckligt att det framstår som möjligt att undersökningen av området kan leda till fynd 
av något koncessionspliktigt ämne”.604 Det kan exempelvis röra sig om blockfynd, flyg-
anomali eller andra undersökningsresultat eller slutsatser grundade på någon geologisk teori. 
För sökandens möjlighet att förebringa erforderlig utredning krävs många gånger att denne 
haft möjlighet att göra vissa efterforskningar i området redan innan ansökan om undersök-
ningstillstånd ingivits. För dessa typer av åtgärder brukar uttrycket eftersökning eller eftersö-
kande användas.605

3.3.2.1 Begreppet eftersökning i allemansrättsliga sammanhang
För markägarens del medför behovet av möjlighet till efterforskningar innan meddelat under-
sökningstillstånd i de allra flesta fall inga problem i förhållande till minerallagen eftersom
denne torde kunna utföra behövliga åtgärder med stöd av såväl sin äganderätt som den rätt 
som ges honom enligt 1 kap. 4 § 2 stycket 1 punkten minerallagen.606 Annorlunda förhåller 
det sig däremot med andra sökande. Eftersom minerallagen bygger på tanken att även annan 
än fastighetsägaren ska kunna söka och beviljas undersökningstillstånd bör lagstiftaren ha 
förutsatt att även denna grupp sökande, ofta kallade prospektörer, ska ha möjlighet att göra 
nödvändiga efterforskningar och frågan är då med vilken rätt detta arbete kan utföras.  

Möjlighet till samhälleligt inflytande över landets mineraltillgångar och hur de nyttjas till-
kom egentligen som tidigare nämnts först i och med införandet av 1886 års stenkolslag och 
dess regler om krav på koncession. Före stenkolslagens ikraftträdande var stenkol ett av de 
inmutningsbara mineral som reglerades av 1855 års gruvstadga vilken byggde på inmutnings-
systemet. Visserligen skulle en viss prövning även ske enligt 1855 års stadga, men den kan i 
förhållande till den i stenkolslagen föreskrivna prövningen beskrivas som tämligen summa-
risk607. Till och med det tidigare i lagstiftningen upptagna kravet på separat undersökningstill-
stånd, skärpningstillstånd, avskaffades i och med ikraftträdandet av 1855 års stadga. Sett ur 
detta perspektiv kan det därför vara lämpligt att börja med att ta del av motiven till den del av 
minerallagstiftningen som bygger på koncession för att se om och i så fall hur frågan om ef-
tersökning behandlats. Även motiven till den del av minerallagstiftningen som bygger på in-
mutningsprincipen kan dock vara intressant då kraven för att beviljas inmutning rent teoretiskt 
kan vara lika långtgående som för koncession. 

Till att börja med kan konstateras att minerallagen inte innehåller någon regel som medger 
tillträde till annans mark i detta skede och för detta syfte.  Frågan om gränsdragningen mellan 

                                                           
604 SOU 1986:53 s. 98.
605 Se till exempel Delin (1996) s. 35.
606 Eftersom det saknas legalt hinder mot undersökning på egen mark bör markägaren i ljuset av en negativt 
bestämd äganderätt anses ha befogenhet att utföra denna typ av arbete utan krav på undersökningstillstånd. Uti-
från denna uppfattning kan ordningen med att också i lagtext ange denna rätt framstå som onödig. Ett skäl till det 
uttryckliga angivandet skulle naturligtvis kunna vara att lagstiftaren inte alls anser att den aktuella rätten följer 
med äganderätten till fastigheten och därför måste positivt anges för att tillkomma fastighetsägaren. Ett annat 
och troligare skäl är istället att lagstiftaren velat tydliggöra sin inställning i en fråga som annars kunnat vålla 
problem. Se prop. 1988/89:92 s. 94.  
607 För närmare information av prövningens innehåll se 3§ 1855 års gruvstadga. Av paragrafens lydelse framgår 
att förutom inmutarens namn, hemvist och yrke bör även anges bland annat arten av den angivna mineral-
anledningen och om bergmästaren finner det behövligt och det är möjligt ska även mineralprov lämnas. 
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åtgärder vilka enligt minerallagstiftningen kräver tillstånd och sådana åtgärder som behöver 
företas för att erhålla tillstånd har emellertid behandlats i vissa lagförarbeten till tidigare mine-
rallagstiftningar.608 Frågan diskuterades bland annat i proposition 1960:160 med förslag till 
uranlag. Departementschefen anknyter där till en utredning av dåvarande justitierådet Hugo 
Digman och anför att med eftersökande avses ”sådana åtgärder för uppspårande av uranfyn-
digheter, som icke inkräktar på den enskildes rätt”.609 Gränsen mellan eftersökning och 
undersökning bör därför enligt departementschefen dras ”i anslutning till de objektiva rekvisi-
ten i strafflagen för skadegörelse och åverkan”.610 Därefter tillägger departementschefen att 
”[u]nder sådana förhållanden synes mig rätten för envar att utan särskilt tillstånd eftersöka 
uranfyndigheter vara så klarlagd, att särskilt stadgande härom icke erfordras i lagen” (min 
kursivering).611

I proposition 1963:176 med förslag till lag om ändring i lagen angående stenkolsfyndighet-
er m.m., m.m. skriver lagrådet att eftersökande ”inom svensk gruvrätt i och för sig är fri”.612

Lagrådets kommentar är egentligen ett försök till klargörande som kommer sig av den brist på 
stringens i användandet av begreppet eftersökande som under en stor del av 1900-talet präglade 
minerallagstiftningen. 

Enligt 1886 års stenkolslag förelåg fram till år 1950 ett absolut krav på koncession för att få 
”eftersöka och bearbeta” stenkol, salt, olja, gas, alunskiffer och uran. Ett absolut krav på kon-
cession förelåg visserligen även efter år 1950 för stenkol, salt, olja, gas och alunskiffer, men för 
uran infördes då en särreglering som innebar en möjlighet till undantag från kravet på koncess-
ion i de fall arbetet endast syftade till att erhålla prov ur en fyndighet med uranhaltigt mineral.613

Av undantaget, som kom till uttryck i 63 § andra stycket stenkolslagen, framgick att borrning, 
sprängning, upptagande av provgropar eller vidtagande av andra liknande åtgärder kunde befrias 
från kravet på koncession. Varför denna lättnad endast kom att avse uran framgår dock inte sär-
skilt tydligt. Departementschefen skriver bara att ”[i] fråga om uranfyndigheter torde emellertid 
föreligga ett praktiskt behov att kunna skilja på den förberedande undersökningen å ena sidan 
samt fyndighetens bearbetning och tillgodogörande å andra sidan. Det ligger nämligen i sakens 
natur att när fråga är om en sådan naturtillgång som uran det kan vara av intresse att företaga en 
undersökning av fyndigheten, ehuru dess eventuella tillgodogörande inte är aktuellt”.614

Det var för övrigt i samband med att uran år 1945 införlivades i gruppen av koncessionsplik-
tiga mineral som frågan om innebörden av begreppet eftersökande blev föremål för diskuss-
ion.615 Detta var dock inte första gången begreppet eftersökande diskuterades i lagstiftnings-
sammanhang. Redan i förarbetena till stenkolslagen uppkom frågan om att skilja rätten till efter-
sökande från rätten till bearbetande.616 Själva innebörden av begreppet eftersökande var dock 
inte denna gång ämnet för diskussionen.  

                                                           
608 Frågan blir dock bara intressant i de fall lagstiftningen uppställer ett krav på någon form av bevisning på 
mineralförekomst för erhållande av tillstånd. 1920 års gruvlagstiftningssakkunniga var till exempel av uppfatt-
ningen att det i lagstiftningen inte skulle uppställas något krav på uppvisande av faktiska fynd från marken för att 
erhålla inmutning.  
609 Prop. 1960:160 s. 68.
610 Prop. 1960:160 s. 68.
611 Prop. 1960:160 s. 68.
612 Prop. 1963:176 s. 62.
613 Prop. 1950:201.
614 Prop. 1950:201 s. 9.
615 Prop. 1945:372.
616 1885 års betänkande s. 46.
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En bidragande orsak till att frågan om begreppets innebörd aktualiserades i samband med att 
uran införlivades bland de övriga koncessionsmineralerna var förmodligen att det inte harmoni-
erade med begreppsparet ”undersöka och bearbeta” som då nyligen lanserats i och med ikraft-
trädandet av 1938 års gruvlag. I anledning av att lagstiftaren i 1945 års proposition valde att 
även avseende uran anknyta till den i stenkolslagen sedan tidigare använda terminologin inkom 
Jernkontorets gruvbyrå med en skrivelse, daterad den 22 november 1945, till första lagutskot-
tet.617 Jernkontoret ansåg att kravet på koncession för eftersökande av uran var såväl onödigt 
hindrande som i praktiken omöjligt att upprätthålla. Jernkontoret anför vidare att ”termen ’efter-
söka’ torde ha begagnats för att uppnå likformighet med i stenkolslagen använd terminologi. 
Om man ej vill frångå denna, bör det åtminstone i motiven utsägas, att man åsyftar undersök-
ningsarbetet och icke efterletandet vilket den språkliga innebörden närmast antyder” (min kur-
sivering).618

I sitt utlåtande anför första lagutskottet att de också anser det troligt att uttrycket ’eftersöka 
och bearbeta’ använts för att vinna överensstämmelse med den redan använda terminologin i 
stenkolslagen. Utskottet skriver vidare att ”[n]ågon saklig skillnad mellan de båda uttryckssätten 
synes emellertid icke ha varit avsedd och med hänsyn härtill anser sig utskottet kunna utgå från 
att åt ’eftersöka och bearbeta’ i lagen angående stenkolsfyndigheter ska givas samma innebörd 
som gruvlagens ’undersöka och bearbeta’”.619 Enligt utskottet stöds en sådan tolkning också av 
det faktum att stenkolslagen tycks utgå från att en fyndighet ska vara konstaterad redan när an-
sökan om koncession sker. Det bör därför, enligt utskottet, var möjligt att leta efter uranfyndig-
heter med hjälp av ”elektriska eller andra malmletningsapparater” innan koncession medde-
lats.620 Utskottet tycks alltså vara av uppfattningen att viss typ av arbete i syfte att lokalisera 
uranfyndigheter kan företas utan medgivande från tillståndsgivande myndighet. Med vilken rätt 
de anser att detta förberedande arbete kan ske nämner dock inte utskottet.

Utskottets uppfattning att lagstiftningen vid denna tid utgick från att viss typ av arbete kunde 
ske utan tillstånd verkar delas av Digman som i sin kommentar till 1938 års gruvlag nämner att 
den vanligaste situationen torde vara att fyndet är gjort före meddelad inmutning.621 Inte heller 
Digman diskuterar dock med stöd av vilken rätt detta förberedande arbete kan företas. 

Frågan om innebörden av begreppet eftersökande återkom sedan i samband med lagstift-
ningsarbetet inför de förändringar som år 1950 gjordes i 63 § stenkolslagen och som ovan redan 
nämnts innebar en viss lättnad i kravet på koncession vid vissa typer av provtagningsarbeten.

År 1948 inkom Aktiebolaget Atomenergi622 med en skrivelse i vilken de förespråkar ett bort-
tagande av koncessionskravet även vad gäller preliminära undersökningar av uranfyndigheter. 
Bolaget konstaterar inledningsvis, med hänvisning till första lagutskottets tidigare yttrande i frå-
gan, att rättsläget tycks innebära ett krav på koncession först när det är aktuellt att undersöka 
fyndigheten, medan de arbetsinsatser som kan karaktäriseras som efterletande inte omfattas av 
ett koncessionskrav. Bolaget fortsätter därefter med att argumentera för ett borttagande av kon-
cessionskravet vad gäller preliminära undersökningar av redan konstaterade fyndigheter. De 

                                                           
617 1 LU 1945, nr 54 s. 15-18. (Publicerad som bilaga till 1:a LU: utlåtande 1945 nr 54).
618 1 LU 1945, nr 54 s. 16.
619 1 LU 1945, nr 54 s. 9.
620 1 LU 1945, nr 54 s. 9.
621 Digman (1953) s. 68.
622 Aktiebolaget Atomenergi var ett svenskt statligt företag som bildades i maj år 1947 i avsikt att utveckla och 
introducera kärnkraften i Sverige. Företaget bytte år 1978 namn till Studsvik Energiteknik AB och år 1987 till 
Studsvik AB. Företaget är nu omvandlat till ett börsnoterat företag.
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menar att en mindre undersökning, till exempel genom provtagning, inte heller borde kräva 
koncession.623

Departementschefen Zetterberg skriver, med hänvisning till vad första lagutskottet tidigare 
uttalat, i lagrådsremissen med anledning av vad bolaget anfört att det i lagstiftningen använda 
begreppet eftersöka inte torde innebära ”att koncession kräves för vidtagande av varje åtgärd i 
syfte att upptäcka en uranfyndighet” och därefter att ”uttrycket ’eftersöka och bearbeta’ torde 
närmast böra tolkas på samma sätt som det i gruvlagen använda uttrycket ’undersöka och bear-
beta” (min kursivering).624

Även i proposition 1974:146 med förslag till lag om vissa mineralfyndigheter m.m. kommen-
teras frågan om gränsdragningen mellan eftersökning och undersökning. Departementschefen 
skriver bland annat att ”[d]et synes ändamålsenligt att i minerallagen dra gränsen mellan ef-
tersökande och undersökning på samma sätt som skett i uranlagen och stenkolslagen”.625 En-
ligt departementschefen skulle detta innebära att åtgärder som ”medför förstörelse eller 
skada” är att hänföra till undersökning medan ”mindre ingripande åtgärder för att söka efter 
koncessionspliktiga mineral” är att hänföra till eftersökning och kan således företas utan till-
stånd.626

I SOU 2000:89 minerallagen, markägarna och miljön anförs att det förberedande arbete 
som kan krävas av den sökande för att kunna fullgöra sin utredningsskyldighet i samband med 
dennes ansökan om undersökningstillstånd kan ske på allemansrättslig grund.627

Av yngre litteratur på området brukar också framgå att eftersökning sker på allemansrätts-
lig grund.628 Allemansrätten beskrivs ofta som den begränsade rätt som var och en har att an-
vända annans fastighet så länge det sker utan att markägaren eller annan som bor på fastighet-
en tillfogas någon betydande olägenhet eller skada.629 I 2 kap. 15 § 4 stycket regeringsformen 
är allemansrätten visserligen numera omnämnd och grundlagsskyddad, men inte definierad. 
Rättens existens erkänns även i miljölagstiftningen, till exempel i miljöbalkens 7 kap. 1 §, 
men inte heller där anges vad den innebär. Av bestämmelsen framgår dock att var och en som 
utnyttjar allemansrätten är skyldig att visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med natu-
ren.630 Faktum är att inte någonstans i lagstiftningen ges en samlad beskrivning av rättens 
                                                           
623 Prop. 1950:201 s. 7-8.
624 Prop. 1950:201 s. 8.
625 Prop. 1974:146 s. 9.
626 Prop. 1974:146 s. 20-21 och 79.
627 SOU 2000:89 s. 184.
628 Se till exempel Delin (1996) s. 35.
629 Bengtsson (2015) s. 145. Allemansrätten som rättslig företeelse är ganska sparsamt behandlad i litteraturen. 
Särskilt gäller detta frågor om rättens rättsliga karaktär. Det inbegriper vilka rättsliga kännetecken som utmärker 
allemansrätten och frågan om den kan placeras i en redan etablerad rättighetskategori eller om den utgör en rät-
tighetskategori i sig. Allemansrätten karaktäriseras vanligen som en nyttjanderätt i form av en bruksrätt (Se 
Bengtsson (1985) s. 428). För att denna klassificering ska anses riktig räcker det inte med att utövandet av alle-
mansrätten tolereras i den meningen att utövandet är straffritt. Därutöver krävs också att utövandet kan rättsligt 
genomdrivas mot markägarens vilja, vilket det också finns möjlighet till även om förfarandet är något besvärligt.
För en mer ingående analys av allemansrättens rättsliga karaktär (Se Bengtsson (1985) s. 424 samt Åslund 
(2008)). Av visserligen kanske främst teoretiskt intresse är frågan om allemansrätten ska beskrivas som en be-
gränsad rätt eller som en legal inskränkning. Enligt den definition som Bergström använder sig av i sin artikel 
om begreppet äganderätt i fastighetsrätten, så föreligger en begränsad rätt i de fall upplåtelsen ger en viss person 
rätt till egendomen och en legal inskränkning när inskränkningen är av generell natur (se Bergström (1956) s. 
146).  Även om gränsen mellan begränsade rättigheter och legala inskränkningar är flytande anser jag att alle-
mansrätten, med utgångspunkt i Bergströms definitioner, närmast är att hänföra till kategorin legala inskränk-
ningar.
630 Faktum är att regleringen i 7 kap. 1 § miljöbalken tillsammans med förbudet mot nedskräpning i 29 kap. 7 § 
miljöbalken troligen är de enda bestämmelserna till direkt skydd för miljön vid eftersökning. I sammanhanget 
kan förvisso också nämnas 12 kap. 2 § andra stycket brottsbalken, även om bestämmelsen snarare skyddar mark-
äganderätten än miljön.
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innebörd. I stället brukar rätten beskrivas som negativt bestämd främst utifrån brottsbalkens 
bestämmelser om vad som är förbjudet vid vistelse på annans mark. Med detta synsätt utgör 
brottsbalkens regler en yttersta gräns för vad som kan anses tillåtet att göra på annans mark. 

Ett problem med att utgå från de straffrättsliga reglerna är dock att ett beteende inte behö-
ver vara civilrättsligt tillåtet bara för att det inte är kriminaliserat. Även handlingar som i sig 
inte är straffbara kan således anses otillåtna om de medför störningar som överstiger det som 
till exempel en markägare ska behöva tåla eller annars inte kan sägas ingå i allemansrätten. I 
rättsfallet NJA 1996 s. 495 förbjöds en arrangör av organiserad forsränning på annans fastig-
het att fortsätta med verksamheten trots att förfarandet varken var kriminaliserat eller annars 
förbjudet. Rättsfallet aktualiserar även frågan i vilken utsträckning ett kommersiellt utnytt-
jande av annans mark kan ske med stöd av allemansrätten. Enligt Bertil Bengtsson var alle-
mansrättens ursprungliga syfte att garantera enskildas möjlighet till rörelsefrihet i skog och 
mark. Någon tanke på att rätten skulle användas i kommersiellt syfte förelåg knappast. 
Bengtsson menar att det i dag tydligt framgår en skillnad i tillämpningen av allemansrätten 
beroende på om det är fråga om ett kommersiellt eller ett privat nyttjande.631

Eftersökning av mineral sker i dag på både amatör- och professionell nivå. Det kan röra sig 
om enskilda som har som hobby att leta efter intressanta mineral och därför ger sig ut i mar-
kerna i hopp om att göra fynd. I vissa fall sker det amatörmässiga letandet i mer organiserad 
form. Den sedan år 1967 av SGU anordnade ”Mineraljakten” i Norrland är ett exempel på en 
sådan verksamhet.632 Även i strikt yrkesmässiga sammanhang är det vanligt att eftersökning 
sker utan att något undersökningstillstånd erhållits. Frågan är om det i dessa sammanhang 
finns anledning att göra skillnad mellan den enskilde amatörens eftersökningar och de stora 
gruvbolagens eftersökningar? 

Utöver de straffrättsliga reglerna brukar också sedvänja nämnas som en källa för uttolkande 
av allemansrättens innehåll. För att en sedvana ska anses ge uttryck för gällande rätt krävs 
enligt doktrin att det rör sig om ett faktiskt beteende som är känt och någorlunda utbrett sam-
tidigt som själva sedvanan förknippas med viss varaktighet. Därutöver fordras också att det 
föreligger en allmän övertygelse om att det är en skyldighet att handla i enlighet med sedva-
nan.633 Ett problem med sedvanerätt i allmänhet är dock att den ofta är svår att uttolka och att 
den kan variera till sitt innehåll i olika delar av landet och mellan olika kategorier av männi-
skor.634

Det är inte bara genom allemansrättens regler som utomstående kan utan fastighetsägarens 
medgivande legitimt vistas på annans mark. Även enligt miljöbalkens regler kan en utomstå-
ende ges rätt att vistas och utföra vissa aktiviteter på annans fastighet. Enligt 28 kap. 3 § första 
stycket miljöbalken kan länsstyrelsen om det finns skäl för det medge tillträde till annans 
mark om någon som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd vill ut-
reda verkningarna av verksamheten eller åtgärden genom mätningar eller annat undersök-
ningsarbete på fastigheten.

Det är således inte fråga om någon automatisk tillträdesrätt då den förutsätter tillstånd av 
länsstyrelsen. Enligt lagtexten ska tillstånd lämnas om det finns skäl för det. Vilka typer av 
skäl som kan medföra tillstånd eller vad länsstyrelsen ska ta hänsyn till vid sitt beslutsfattande 
nämns dock inte. Vidare anges att syftet med vistelsen ska vara att utreda verkningarna av den 
pågående eller framtida verksamheten. Frågan är om den vars primära syfte är att söka efter 
                                                           
631 Bengtsson (2004) s. 11.
632.SGU, http://www.sgu.se/evenemang/mineraljakten/. Hämtad 20151214. 
633 Åslund (2008) s. 16-17.
634 Bengtsson (2010) s. 145.
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spår av mineraliseringar kan beredas tillträde till annans mark med stöd av föreliggande regel?
Av propositionen till miljöbalken framgår att lagstiftaren tänkt sig att det inom ramen för be-
stämmelsen ska ske en intresseavvägning mellan eventuellt motstridiga intressen.635 Enligt 
propositionen ska ansökningar om tillträde till annans mark bedömas restriktivt när syftet är 
att utreda effekterna av en framtida verksamhet eller åtgärd. I dessa fall bör enligt proposit-
ionen en ansökan beviljas endast om den framtida verksamheten eller åtgärden kan anses som 
allmännyttig.636 Att gruv- och mineralindustrin av lagstiftaren anses som allmännyttig råder 
ingen tvekan om. Däremot känns det inte lika självklart att den som är intresserad av att hitta 
indikationer på mineralförekomster kan sägas utreda verkningarna av en framtida verksamhet.

För tolkningen torde den omständigheten att lagrummet är en del av miljöbalkens femte 
avdelning som handlar om tillsyn ha viss betydelse. Uttalanden i motiven antyder närmast att 
de befogenheter som avses i 28 kap. 3 § miljöbalken endast aktualiseras i de situationer tillsyn 
behöver ske för att uppfylla miljöbalkens krav.637 Innebörden härav torde vara att tillträde 
endast medges i de fall tillsynen kan säga syfta till att kontrollera verksamhet som regleras i 
miljöbalken. Tillträde med stöd av regeln borde därför rimligen kunna bli aktuellt i de fall 
syftet är att utreda hur ett framtida undersökningsarbete skulle påverka miljön, men knappast 
om det bara gäller att leta efter mineraler.

Eftersom allemansrätten är den grund på vilken eftersökning i allmänhet anses ske finns 
anledning att i detta sammanhang närmare undersöka dess innehåll.

3.3.2.2 Allemansrättens funktion
Vid studier av rättsregler i syfte att kartlägga reglernas innebörd kan det många gånger vara 
givande och till och med nödvändigt att börja med att försöka identifiera reglernas grundläg-
gande syfte eller funktion. Denna utgångspunkt omfattar således också de regler vilka vanlig-
en hänförs till den grupp av normer som inordnas under begreppet allemansrätt. När det gäller 
gruppen begränsade rättigheter, till vilken allemansrätten vanligen hänförs, syftar undersök-
ningarna ofta till att klarlägga vilka befogenheter som följer med innehavet av rättigheten. Att 
uttömmande definiera vilka befogenheter som omfattas av allemansrätten är dock inte nöd-
vändigt för detta arbetes syfte. I stället räcker det med att undersöka om de tillvägagångssätt 
och metoder som faktiskt används vid eftersökning kan anses tillåtna med stöd av allemans-
rätten. Även med denna utgångspunkt är dock kunskap om rättens grundläggande funktion 
värdefull. 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid utredning av en rättsregels funktion är att ta del av eventu-
ella förarbeten. Eftersom allemansrätten inte är lagreglerad annat än indirekt är detta emeller-
tid inte en framkomlig väg för den som önskar bilda sig en uppfattning om allemansrättens 
grundläggande funktion. Praxisstudier ger inte heller någon vägledning då antalet fall med 
anknytning till allemansrätten är få och rör ganska speciella frågor. Visserligen har allemans-
rätten som sådan diskuterats i förarbeten till annan lagstiftning med anknytning till allemans-
rätten, men inte heller där förekommer någon mer ingående diskussion kring dess grundläg-
gande funktion. Dock uttrycks bland annat i SOU 1990:38 att allemansrätten utgör den hu-
vudsakliga grunden för att tillförsäkra människor möjligheter att komma ut i naturen och i 
proposition 1993/94:117 rörande inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 
rättighetsfrågor framhålls allemansrättens stora betydelse för allmänhetens möjligheter att få 

                                                           
635 Prop. 1997/98:45, Del 2.
636 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 295-296.
637 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 517-519.
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tillgång till naturen för rekreation.638 Även i ett antal äldre lagförarbeten betonas allemansrät-
tens betydelse för allmänhetens möjligheter till rekreation och friluftsliv.639

Begreppet allemansrätt är för övrigt ett ganska nytt begrepp i rättsliga sammanhang.640

Därmed inte sagt att de rättigheter som i dag anses följa med stöd av allemansrätten inte fun-
nits tidigare. Ur bland annat de under medeltiden gällande landskapslagarna framgår att vissa 
av de rättigheter som i dag anses följa av allemansrätten också tidigare haft rättsordningens 
stöd, men då inte under beteckningen allemansrätt.  Befogenheternas funktion under medelti-
den var naturligtvis inte att tillförsäkra människor tillgång till naturen i rekreationssyfte, utan 
då var det i stället fråga om att få det dagliga livet att praktiskt fungera.641

Någon mer preciserad funktion bakom allemansrättens regler med den innebörd den har i 
dag verkar således svår att belägga. Det går därför inte hävda att de åtgärder som företas vid 
eftersökande av mineral skulle vara oförenliga med allemansrättens funktion. Tvärtom bör i 
alla fall den eftersökning som utförs av privatpersoner kunna sägas vara förenlig med alle-
mansrättens funktion. En annan fråga är dock om det finns anledning att se annorlunda på 
saken i de fall eftersökningen sker i kommersiellt syfte. Bland annat från markägarhåll har 
höjts röster för att deras mark inte utan tillstånd bör få används i vinstsyfte.  Högsta domstolen 
har dock ansett att allemansrätten i princip också får utnyttjas kommersiellt.642 Det är emeller-
tid inte helt klart om Högsta domstolen menar att det kommersiella nyttjandet måste syfta till 
att erbjuda enskilda tillgång till naturen eller om allemansrätten får utnyttjas även när syftet 
enbart är att tillgodose ett företags egna ekonomiska intressen. Även lagstiftaren verkar vara 
inne på samma spår när det gäller kommersiellt syfte, men tar inte heller ställning till om syf-
tet kan vara att tillgodose ett företags egna intressen. I propositionen till miljöbalken uttrycks 
att allemansrätten kan nyttjas i kommersiellt syfte under förutsättning att verksamheten inte 
orsakar skada eller annan olägenhet.643

Det kan heller inte uteslutas att de åtgärder som företas vid eftersökande av mineraler kan 
anses tillåtna även om de inte har stöd i allemansrätten. Åtgärden skulle exempelvis kunna 
anses vara tillåten med stöd av en rättsligt bindande sedvana liggande utanför allemansrätten. 
Denna fråga behandlas dock inte i denna avhandling. 

3.3.2.3 Rätten att färdas över annans mark
Rätten att färdas över annans mark brukar beskrivas som utgångspunkten i allemansrättens 
innehåll i den meningen att den utgör en nödvändig förutsättning för existensen av alla övriga, 
i allemansrätten ingående, rättigheter. Är det således inte tillåtet att färdas över viss mark är 
det inte heller tillåtet med någon annan aktivitet där, i alla fall inte med stöd av allemansrät-
ten. 

Brottsbalkens 12 kap. 4 § anses uttrycka det rättsliga stödet för rätten att färdas över annans 
mark. 

Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som kan skadas 
därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.

                                                           
638 SOU 1990:38 s. 210 och Prop. 1993/94:117 s. 15.
639 Se bland annat prop. 1952:187 s. 45 och NJA II 1965 s. 207.  
640 Begreppet förekom inte i lagtext före år 1974 då det infördes i naturvårdslagen, I den juridiska diskussionen 
har dock begreppet använts sedan i alla fall början på 1900-talet.
641 Ahlström (2008) s. 10-12. För en djupare diskussion kring allemansrättens ”gamla” och ”nya” funktion se 
Åslund (2008) avsnitt. 7.3.
642 Se NJA 1996 s. 495.
643 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 302.
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Vad som är förbjudet är alltså att ta olovlig väg. Innebörden härav är att det inte utan markä-
garens samtycke är tillåtet att färdas på område som inte utgör väg. Eftersom det inte ens är 
tillåtet att färdas över de markkategorier som omnämns i paragrafen är det naturligtvis inte 
heller tillåtet att från marken söka efter mineral i dessa områden. Markägaren har därför med 
stöd i sin äganderätt möjlighet att genom till exempel stängsel eller annan anordning hindra 
allmänhetens tillträde till bland annat dessa områden, under förutsättning att dessa åtgärder 
inte hindras av andra bestämmelser, till exempel reglerna om strandskydd.

En annan sak är att uppförandet av dessa typer av anordningar någon gång kan kräva till-
stånd enligt annan lagstiftning, till exempel bygg- eller marklov.644 Skulle fastighetsägarens 
åtgärder däremot bedömas som hinder för allmänhetens möjlighet att utöva sin allemansrätt, 
kan fastighetsägaren ibland enligt särskild lagstiftning, föreläggas att undanröja hindret.645

Motsatsvis av 12 kap. 4 § brottsbalken anses det däremot följa en rätt för allmänheten att ta 
lovlig väg även över tomt och plantering. Det innebär att det är tillåtet att begagna sig av till 
exempel befintliga körvägar, upptrampade gångstigar eller stenlagda gångstråk (förutsatt att 
man inte tränger in på annans ”gård”, se nedan). På dessa områden borde det följaktligen 
också vara tillåtet att i viss mån eftersöka mineral, till exempel med hjälp av olika typer av 
mätinstrument eller enbart genom att observera blottat berg. Arbetet måste dock hela tiden 
utföras från det tillåtna området.  Skulle skada uppstå vid passage eller vid eftersökande kan 
ersättningsskyldighet föreligga enligt civilrättsliga skadeståndsregler. Av denna anledning 
anförs det i bland att allemansrättens innehåll också formas av allmänna skadeståndsregler.646

Noteras bör att förbudet att ta väg över tomt och plantering gäller även om ingen skada kan 
befaras uppstå vid passagen.

Av avgörande betydelse är självklart också på vilket sätt färden sker. Visserligen utesluter 
inte skrivningen i 12 kap. 4 § brottsbalken något färdsätt så länge det handlar om färd över 
lovlig väg, men kravet på att inte åstadkomma skada innebär att de faktiska möjligheterna att 
använda sig av vissa färdmedel är starkt begränsade. Till exempel kan förmodligen den som 
rider i viss känslig terräng orsaka skada medan den som färdas till fots i samma terräng inte 
gör det. I alla fall numera torde det väl höra till ovanligheterna att eftersöka mineral till häst, 
däremot torde det dock vara tänkbart att det i vissa fall skulle vara praktiskt att frakta behövlig 
utrustning i någon form av vagn eller kärra som i känslig terräng skulle kunna orsaka skada.  

Som utgångspunkt gäller vad som ovan anförts också för motordrivna fordon, men trots 
detta anses inte allemansrätten medföra någon allmän rätt att färdas i terräng med motordrivet 
fordon.647 För denna kategori är i stället andra författningar av avgörande betydelse när frågan 
om var det är tillåtet att färdas ska besvaras. Bland annat kan den som äger enskild väg enligt 
10 kap. 10 § trafikförordningen efter eget gottfinnande välja att förbjuda motortrafik på vägen 
även om vägen objektivt sett inte tar skada av motortrafik.

Av större betydelse är dock 1975 års terrängkörningslag som i princip förbjuder all kör-
ning på barmark i terräng med motordrivna fordon oavsett om marken kan ta skada eller inte. 

                                                           
644 Se också 52 § anläggningslagen och vad där anges rörande rätten till grind.
645 Ett sådant föreläggande kan dock bara enligt 26 kap. 11§ miljöbalken bli aktuellt på områden som är av stor 
betydelse för friluftslivet. Här framgår alltså ytterligare ett exempel på att allemansrättens funktion i dag främst 
uppfattas som att garantera allmänheten tillgång till naturen i rekreationssyfte. Se vidare om stängsel på strand-
skyddsområde 7 kap.15 § andra punkten, jfr 26 kap. 9 § miljöbalken.
646 Åslund (2008) s. 167.
647 Se bland annat Bengtsson (2010) s. 150, prop. 1995/96:226 s. 22 och SOU 1993:51 s. 26
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Innebörden av detta är att all naturmark utanför vad som kan definieras som väg648 utgör ter-
räng649. Det är således inte tillåtet att färdas med motordrivet fordon på till exempel skogssti-
gar, vandringsleder eller motionsspår. På snötäckt mark anses det däremot tillåtet att färdas 
med motorfordon i de fall det inte finns risk för skador på mark och vegetation.650

Eftersom allemansrätten inte omfattar färd med motordrivet fordon måste rätten att under 
vissa förhållanden färdas med motordrivet fordon på snötäckt mark grunda sig på en motsats-
vis tolkning av terrängkörningslagens 1 §.  Även markägaren omfattas av förbudet vilket för 
med sig att denne inte kan lämna tillåtelse för annan att färdas i terrängen i strid med terräng-
körningslagens regler. Enligt 12 § terrängkörningsförordningen kan länsstyrelsen medge dis-
pens från förbudet att köra med motordrivet fordon i terräng om det finns särskilda skäl. Ur 
den av Naturvårdsverket utfärdade Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och 
terrängkörningsförordningen framgår att malmprospektering bör kunna vara ett särskilt skäl 
för dispens.651 Eftersom färd med motordrivet fordon inte omfattas av allemansrätten måste 
fastighetsägarens tillstånd inhämtas även om dispens meddelas.      

För att fullt ut kunna bedöma i vilken utsträckning allmänheten har möjlighet att nyttja lov-
lig väg på annans fastighet måste också 4 kap. 6 § brottsbalken beaktas. 

Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, 
hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.

Det är således inte tillåtet för allmänheten att använda sig av lovlig väg i de delar denna går 
över gård, det vill säga inhägnad gårdsplan, villaträdgård eller liknande. Följaktligen bör det 
inte heller vara tillåtet att, utan fastighetsägarens samtycke söka efter mineral på dessa områ-
den.652

Tydligt är att allemansrätten ger enskilda en rätt att förflytta sig över andras fastigheter om 
det sker på områden som kan karaktäriseras som lovlig väg. För den som letar efter tecken på 
mineraliseringar räcker det ofta inte med en rätt att passera över marken. Eftersökning kräver 
många gånger att den som söker har möjlighet att stanna till och under en viss tid vistas på en 
bestämd plats för att där ta prover på sten och grus. Av intresse blir därmed frågan om alle-
mansrätten även medför en rätt att under viss tid uppehålla sig på annans mark?

3.3.2.4 Rätten att uppehålla sig på annans mark
Visserligen tycks rätten att ta lovlig väg över annans fastighet inte enbart innebära en rätt att 
förflytta sig över någons mark, till exempel i syfte att förkorta färdvägen till skolan, utan även 
en rätt att till exempel mera planlöst ströva omkring i skog och mark. Med rätten att ta lovlig 
väg följer i många situationer också en rätt att till och med göra kortare uppehåll för till ex-
empel återhämtning, rastning eller solbad vid stranden.653 I dessa situationer är det alltså inte 
enbart fråga om förflyttning över någon annans fastighet, utan även inslag av att uppehålla sig 

                                                           
648 Enligt förordning om vägtrafikdefinitioner och dess 2 §, som för övrigt innehåller definitioner avsedda att 
användas i andra författningar, avses med väg 1) En sådan väg, gata, torg, och annan led eller plats som allmänt 
används för trafik med motorfordon 2) en led som är anordnad för cykeltrafik och 3) en gång- eller ridbana invid 
en väg enligt 1 eller 2.  
649 Prop. 1995/96:226 s. 23 och Karnov Internet, terrängkörningslag (1975:1313) 1 §, not 2, den 14 september 
2011.
650 Prop. 1995/96:226 s. 23.
651 Naturvårdsverket (2005) s. 37-38. Se även NFS 2005:1
652 I rättspraxis har i allmänhet ansetts att bostadshus har en hemfridszon på 50-70 meter innanför vilken det inte 
är tillåtet att med stöd av allemansrätten färdas eller vistas.
653 Åslund (2008) s. 225-227.
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på denna. Frågan är därför om allemansrätten kan medföra en rätt att uppehålla sig på annans 
mark även i de fall där huvudsyftet inte är förflyttning?

Även om rättsläget ofta beskrivs som oklart när det gäller i vilken utsträckning allemansrät-
ten medför en rätt att uppehålla sig på annans mark tycks det ändå föreligga en rätt att under 
viss tid uppehålla sig på annans mark. Hur långt denna rätt sträcker sig är dock oklart.654 Om 
denna rätt är ett utflöde ur rätten att ta lovlig väg enligt brottsbalken 12 kap. 4 § eller grundar 
sig på sedvana är också oklart.  Gränsen gentemot rätten att enbart ta väg över annans fastig-
het är också oklar. Till vilken del av allemansrätten bör till exempel barns lek i skogen hänfö-
ras? I praktiken är dock frågan om var gränsen går tämligen betydelselös. Av intresse är där-
emot vilka förehavanden som anses tillåtna. Av betydelse för denna fråga är ett stadgande 
med ålderdomligt ursprung i 8 kap. 11 § brottsbalken. 

Gör någon intrång i annans besittning av fastighet, såsom genom att olovligen anbringa eller 
bryta stängsel, bygga, gräva, plöja, upptaga väg eller låta kreatur beta, eller skiljer någon 
obehörigen annan från besittning av fastighet eller del därav skall vad i 8 och 9 §§ sägs om 
egenmäktigt förfarande eller självtäkt äga tillämpning.   

För den som eftersöker mineral är det främst formuleringarna gräva och skiljer någon annan 
från besittningen av fastighet eller del därav som är av betydelse. Av praxis och doktrin 
framgår att besittningshavaren i alla fall får tåla störningar som till sin typ är bagatellartade 
och pågående endast under en kort tid.655 Enligt Bengtsson är det på lovlig mark till exempel 
tillåtet att rasta och till och med tillfälligt ställa upp bord, stolar och liknande lättflyttad egen-
dom.656 I beaktande av detta torde den typ av vistelse som den som eftersöker mineral i nor-
malfallet ägnar sig åt inte kunna ses som ett så allvarligt besittningsintrång att gärningen ska 
bedömas som brottslig. Den som eftersöker mineral kan dock i något större utsträckning än 
andra besökare av området förväntas vara intresserad av att ”gräva” i marken. För en närmare 
diskussion rörande vilken betydelse förbudet mot grävning har i eftersökningssammanhang se
nedan under avsnitt 3.3.2.5.   

3.3.2.5 Rätten att ta naturprodukter 
Utöver de rättigheter för vilka ovan redogjorts anses allemansrätten också innehålla en rätt för 
envar att tillgodogöra sig vissa beståndsdelar av andras fastigheter. I detta fall är det 12 kap. 2 
§ 2 stycket brottsbalken som utgör den främsta källan för vilka beståndsdelar som det är tillå-
tet att ta från annans fastighet. 

Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, 
gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller 
annat sådant, som ej är berett till bruk, dömes för åverkan, om brottet med hänsyn till det 
tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa.

Den funktion som 12 kap. 2 § 2 stycket brottsbalken numera fyller är naturligtvis att straffbe-
lägga de däri beskrivna gärningarna, men även att klargöra vilka naturprodukter det är tillåtet 
att ta från annans fastighet. Eftersom till exempel svamp och bär inte är uppräknade är det 

                                                           
654 Bengtsson (2010) s. 151.
655 Bengtsson (1983) s. 93. Se även Bengtsson (2015) s. 152 och Holmquist m.fl. (2002) s. 8:73.
656 Bengtsson (2004) s. 39.



141

således tillåtet att plocka och tillgodogöra sig dessa. Då dessa gärningar inte bara är fria från 
straffansvar utan helt lovliga i den mening att de inte heller medför skadeståndsskyldighet 
anses lagrummet motsatsvis ge uttryck för vilka naturprodukter som med stöd i allemansrätten 
kan tas från annans fastighet.657

Innan någon tagit dem är de dock antingen tillbehör till fastighet eller beståndsdelar av 
själva fastigheten och således fastighetsägarens egendom.658 Trots detta kan alltså fastighetsä-
garen inte förhindra utomstående från att ta dessa naturprodukter. En fråga som anknyter till 
detta är hur allemansrätten ska betraktas; som en rättighet eller bara som en möjlighet för all-
mänheten att nyttja annans mark så länge inte fastighetsägaren hindrar nyttjandet?659

För den som eftersöker mineral bereder den aktuella lagstiftningen vissa problem. Bland de 
naturalster som omnämns i 12 kap. 2 § 2 stycket brottsbalken och som alltså inte omfattas av 
allemansrätten ingår sten och grus. Enligt regeln är det således förbjudet att ta de naturproduk-
ter som är av intresse för den som eftersöker mineral. Föregångaren till brottsbalken, 1864 års 
strafflag, innehöll visserligen också en regel motsvarande den som nu återfinns i 12 kap. 2 § 2 
stycket brottsbalken, men i denna ingick inte sten och grus i den ursprungliga uppräkningen. 
Genom en lagändring år 1948 kom sten och grus att tillföras katalogen över naturprodukter 
vilka det är förbjudet för envar att tillgodogöra sig. Skälet till att sten och grus togs med i upp-
räkningen var att det enligt praxis redan var förbjudna att tillägna sig dessa naturprodukter.660

Frågan är således om det enligt gällande lagstiftning är möjligt att förebringa erforderlig ut-
redning för den som avser att ansöka om undersökningstillstånd i de fall utredningsskyldig-
hetens fullgörande inte kan ske på annat sätt än genom provtagning? 

Östen Undén anser att det trots regelns avfattning finns utrymme för var och en att ”fritt 
tillägna sig stenar o.d. av ringa eller intet värde”.661 Som stöd för sin slutsats hänvisar Undén 
till att 1938 års gruvlag som han skriver ”uppenbarligen förutsätter en rätt för envar att under-
söka och medföra sten- och mineralprover.”662 Undén hänvisar också till ett utredningsförlag 
rörande förmögenhetsbrott upprättat år 1920 av Johan C.W. Thyrén.663 Av Thyrens förslag till 
lagtexten framgår att utredningen visserligen anser att tillgrepp av såväl sten och grus som 
mineraler som utgångspunkt ska vara kriminaliserat, men inte i de fall då det tillgripnas värde 
är ringa och ingen skada heller uppstått.664 Frågan är dock vilken vikt som bör tillmätas upp-
fattningen då förslaget inte resulterade i någon ny lagstiftning och varken lagtexten i brotts-
balkens ursprungliga lydelse eller yngre förarbeten till lagen stödjer uppfattningen. Skrivning-
en kan dock kanske ses som en indikation på vilken den rättspolitiska uppfattningen i frågan 
var i början på 1900-talet. 

Även Bertil Bengtsson anser att ”de helt bagatellartade tillgreppen av produkter som avses 
i 12 kap. 2 §”  många gånger bör anses som tillåtna då det enligt honom är ”föga rimligt att 
kriminalisera tillgrepp som saknar betydelse för markägaren.”665 Vad gäller de naturprodukter 
som är av intresse för den som eftersöker mineral, sten och grus, tycks Bengtsson ansluta sig 

                                                           
657 Holmquist m.fl. (2002) s. 8:73 och 12:12.
658 Bengtsson (2010) s. 153. Av annan uppfattning är dock Undén som menar att fastighetsägaren bara äger de 
naturalster vars tillägnande är belagt med straff. Se Undén (1995) s. 74-75.  Möjligen kan Undéns ståndpunkt i 
frågan vara en följd av hans syn på hur äganderättens innehåll avgränsas.
659 För frågans behandling se Bengtsson (2010) s. 146-148. För frågan om allemansrättens rättsliga kategorise-
ring se Bengtsson (1985) s. 425-453. 
660 Prop. 1948:80 s. 310.
661 Undén (1995) s. 77.
662 Undén (1995) s. 77.
663 Förberedande utkast till strafflag III.
664 Förberedande utkast till strafflag III s. 4-5 och 137-138.
665 Bengtsson (1966) s. 104.
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till Undéns uppfattning och möjligen också till dennes skäl för sin uppfattning. Bengtsson 
framhåller också vikten av att i dessa sammanhang beakta eventuella urskiljbara sedvanor på 
området.666 Att ta med sig lite grus eller någon enstaka sten kanske i dag kan anses stå i över-
ensstämmelse med sedvanan. Det torde i vart fall inte vara ovanligt att enskilda på annans 
mark tar med sig till exempel enstaka vackra stenar utan att för den skull vare sig den enskilde 
eller markägaren anser att något fel begåtts.   

I 1983 års betänkande av förmögenhetsbrottsutredningen anförs att 12 kap. 2 § andra 
stycket inte längre kan göra anspråk på att tolkas bokstavligt eftersom lydelsen har ett mycket 
gammalt ursprung och därför ger uttryck för andra samhällsförhållanden än de som råder i 
dag. Därefter skriver utredningen, med hänvisning till Bengtsson, att helt bagatellartade till-
grepp av bland annat sten inte torde anses brottsliga. Utredningen lyfter även fram argumentet
att gruvlagstiftningen förutsätter en allmän rätt att ta mineralprover.667

Även Nils Jareborg ägnar frågan om tolkningen av 12 kap. 2 § andra stycket brottsbalken 
viss uppmärksamhet. Också Jareborg är av uppfattningen att lagrummet inte kan tolkas bok-
stavligt eftersom lydelsen speglar svunna tider och samhällsförhållanden. Därefter konstaterar 
han, utan reservationer, att mindre tillgrepp av bland annat sten och grus inte är att anse som 
brottsliga. Även Jareborg framhåller uppfattningen att gruvlagstiftningen förutsätter en möj-
lighet för var och en att ta prover.668

Frågan om vilka rättsliga förutsättningar den som eftersöker mineral har att förhålla sig till 
är inte ett ämne som diskuterats särskilt ofta i gruvrättsliga motiv. Betänkandet Minerallagen, 
markägarna och miljön är ett av de få förarbeten där frågan avhandlats. Utredningen konstate-
rar att eftersom lydelsen av 12 kap. 2 § andra stycket brottsbalken är oförenlig med gruvlag-
stiftningens utgångspunkt ”har det gjorts gällande att bestämmelsen inte får tolkas efter sin 
ordalydelse” och att det skulle vara tillåtet att ”ta med sig mindre stenar och liknande av litet 
eller ringa värde”.669 Utredningen gör vidare gällande att bestämmelsen i praxis också har 
tillämpats på detta sätt, men att det fortfarande måste anses osäkert hur långt prospektörens 
befogenheter sträcker sig.670

På grund av osäkerheten i rättsläget och då utredningen också upplever osäkerheten som 
besvärande föreslår de i sitt betänkande att det i minerallagen ska införas en regel om efter-
sökning. Enligt utredningen bör det av regeln klart framgå ”att blockletning och ytnära mo-
ränprovtagning i syfte att eftersöka mineral får ske på annans fastighet, under förutsättning att 
åtgärderna inte kan medföra någon beaktansvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren 
eller att skada uppstår på natur- eller kulturmiljön”.671 Enligt utredningen ska det ”således 
vara tillåtet för prospektören att knacka loss en del av ett stenblock för att skapa en färsk brot-
tyta, att med spade gräva upp en mindre mängd torv eller grus och att medföra en liten mängd 
sten, torv eller grus från fastigheten för närmare studium och analys”.672 Utredningens sätt att 
resonera ger nästan intryck av att de ansåg att de ovan beskrivna åtgärderna redan då kunde 
anses förenliga med rättspraxis. Konstateras kan dock att utredningens förslag ännu inte hör-

                                                           
666 Bengtsson (1966) s. 104. I yngre verk av Bengtsson tycks han än säkrare på sin sak vad gäller sten. I tionde 
upplagan av speciell fastighetsrätt på sidan 153 skriver han helt utan reservation att ”[m]indre stenar kan man 
också ta med sig.”  
667 SOU 1983:50 s. 149-150 och s. 154.
668 Jareborg (1986) s. 46-47.
669 SOU 2000:89 s. 190.
670 SOU 2000:89 s. 190.
671 SOU 2000:89 s. 232.
672 SOU 2000:89 s. 232-233.
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sammats av lagstiftaren och att gränsen mellan eftersökning och undersökning i alla fall inte 
klargjorts genom lagstiftning.

Vilken den praxis är som enligt utredningen tillåter tillgrepp av mindre stenar och liknande 
är dock inte heller helt klart. Troligen avses i alla fall NJA 1986 s. 637, till vilket utredningen 
i en tidigare not hänvisat till. Fråga var i fallet om bland annat vitlav var att anse som en na-
turprodukt vilken kräver markägarens tillstånd för att få ta. Av Högsta domstolens domskäl 
framgår att alla alster som räknas upp i 12 kap. 2 § andra stycket brottsbalken har det gemen-
samt att de vid bestämmelsens tillkomst representerade ett ekonomiskt värde för markägaren. 
I dag torde många av de uppräknade naturprodukterna sakna egentligt ekonomiskt värde.673

Högsta domstolen framhåller vidare att graden av exploaterbarhet också bör tillmätas bety-
delse vid gränsdragningen mellan naturprodukter som inte får tas olovligen och de som får 
plockas av envar. Eftersom vitlaven på kort tid kan hopsamlas i stora mängder med stor eko-
nomisk vinning framstår det enligt Högsta domstolen som ”befogat att anse vitlav vara en 
naturprodukt som inte får tas utan markägarens tillåtelse.”674 Till detta tilläggs dock att 
”[l]iksom det inte rimligen kan medföra ansvar att i skog och mark ta exempelvis enstaka 
stenar eller gräs i obetydlig mängd får plockande av vitlav i ringa omfattning anses vara straf-
fritt” (min kursivering).675

Också den omständigheten att det i 8 kap. 11 § brottsbalken uttrycks ett förbud mot intrång 
i annans besittning av fastighet, bland annat genom grävning, skulle kunna vara av betydelse 
för prospektörens möjligheter att ta sten- och grusprover. Även i detta sammanhang torde 
ingrepp av mer bagatellartad karaktär anses tillåtna.676 Bland annat borde viss grävning anses 
tillåten i samband med exempelvis tältning.677 Någon generell rätt att gräva på annans fastig-
het torde dock inte följa av allemansrätten. Den som med hjälp av till exempel metallsökare 
lokaliserar metallföremål under markytan anses inte ha rätt att gräva upp föremålet när det 
ligger på annans mark.678 När det gäller grävning tycks det alltså vara så att allemansrätten 
tillåter viss grävning i markytan, men inte att gräva upp någonting som är dolt under marky-
tan. Det tycks vidare rimligt att den grävning som sker som ett naturligt komplement till en 
enligt allemansrätten tillåten verksamhet, till exempel tältning, bedöms på ett annat 
sätt/mildare än den grävning som sker utan sådan koppling. 

Frågan är dock om det finns anledning att se annorlunda på situationer där den som efter-
söker mineral tar delar av större stenar, till exempel genom att hacka loss en bit, och därmed 
lämnar efter sig ett sår i naturen. I en av SGU utgiven skrift hävdas att det med stöd av alle-
mansrätten är tillåtet att ta upp till knytnävsstora prov ur hällar eller block.679 Uppfattningen 
delas dock inte av Naturvårdsverket som menar att det varken är tillåtet att knacka loss sten ur 
berg eller att hugga i berghällar.680 Då SGU inte anför något rättsligt stöd för sin uppfattning 
och då uppfattningen inte heller tycks vara utbredd finns det skäl att ifrågasätta om uppfatt-
ningen kan anses vara förenlig med gällande rätt. 

                                                           
673 Av äldre praxis framgår också att avgörande för bedömningarna synes ha varit om naturprodukterna haft ett 
nämnvärt ekonomiskt värde. Se SvJT 1924 rf s. 25 och 42.
674 NJA 1986 s. 637.
675 NJA 1986 s. 637. Se även Åslund (2008) s. 232.
676 Jareborg (1986) s. 120.
677 Bengtsson (1983) s. 109.
678 SOU 2012:37 s. 233.
679 SGU (2009) s. 31.
680 Se Naturvårdsverket Internet, http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-
galler/Plocka-blommor-bar-svamp/. Hämtad 20151214. 
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3.3.2.6 Allemansrätt till vattenområden?
För den som letar efter tecken på mineralfyndigheter kan det också vara intressant att göra 
eftersökningar i mark som är täckt av vatten eftersom det även där kan dölja sig brytvärda 
fyndigheter. Det kan till exempel vara intressant för en prospektör att ta prov från bäck- eller 
älvsediment. Frågan är om även denna typ av eftersökning kan ske med stöd av allemansrät-
ten. Även om frågan är sparsamt behandlad i litteraturen verkar de flesta av de som ägnat frå-
gan uppmärksamhet anse att allemansrätten även gäller på vatten.681 Det gäller såväl öppet 
vatten som isbelagt vatten. Bestämmelsen om tagande av olovlig väg gäller dock inte på vatt-
net. Det är alltså i princip tillåtet att passera omedelbart intill ett hus som är beläget vid 
strandkanten. Vad gäller möjligheterna för prospektören att ta bottenprov anses, trots sin ly-
delse, brottsbalkens 12 kap. 2 § 2 stycket vara tillämplig.682 Detta under förutsättning att till-
greppet inte regleras i någon speciallag med tillhörande straffbestämmelse.683 Den som efter-
söker mineral tycks alltså kunna utgå från att det i stort sett gäller samma rättsliga förutsätt-
ningar vare sig eftersökandet sker på land eller i vatten.

3.3.2.7 Allemansrätten och äganderätten till grus och sten
Ovan har konstaterats att den som eftersöker mineral många gånger kan ta med sig prover på 
grus och sten från annans fastighet utan risk för att göra sig skyldig till brott eller ådra sig 
skadeståndsskyldighet. Frågan är om detta innebär att prospektören också ska betraktas som 
ägare till det tagna materialet och hur har i så fall denna äganderätt uppkommit?

Bland annat har Undén i sin bok Svensk sakrätt I – lös egendom diskuterat denna fråga. 
Undén tycks vara av uppfattningen att de naturalster vilka räknas upp i 12 kap. 2 § andra 
stycket brottsbalken och vilkas tillägnande är belagt med straff är markägarens egendom me-
dan de alster vilka det motsatsvis av nämnda lagrum anses tillåtet att ta är herrelösa.684 Skälet 
för att kriminalisera tillägnandet av just de uppräknade naturprodukterna är alltså enligt Un-
dén att de tillhör markägaren och att tillägnelse av dessa därmed kränker dennes rätt. Att ta 
lovliga naturprodukter kränker däremot inte markägarens rätt eftersom han inte äger dessa. 
Undén förkastar därmed också teorin om en för markägare icke straffskyddad äganderätt. En-
ligt Undén kan därför äganderätt till exempelvis bär, svamp och vilda blommor förvärvas ge-
nom ockupation som just förutsätter besittningstagande av egendom som saknar ägare.685

När det gäller oorganiska naturprodukter som sten och grus menar Undén således att dessa 
utgör markägarens egendom. Han tycks dock anse att var och en fritt kan tillägna sig stenar 
och dylikt om värdet är intet eller ringa. Eftersom diskussionen förs i kapitlet som behandlar 
äganderättsförvärv genom ockupation ligger det nära till hands att anta att Undén menar att 
prospektören förvärvar äganderätten till materialet genom besittningstagandet.686

Jareborg anser att äganderätten till de naturprodukter vilkas tillägnande kan ske med stöd 
av allemansrätten förvärvas genom ockupation. Han uttrycker sig till och med som att möjlig-
heten till äganderättsförvärv genom ockupation är en del av allemansrätten. Till skillnad mot 
Undén anser dock Jareborg att de alster det är fråga om tillhör markägaren så länge de utgör 
                                                           
681 Se till exempel Bengtsson (2010) s. 152 och Ahlström (1999) s. 31-35.
682 Holmqvist m.fl. (2002) s. 12:11.
683 Exempelvis kan den som utan lov tillgriper naturtillgångar från kontinentalsockeln enligt 11 § lagen om kon-
tinentalsockeln dömas till fängelse eller böter. 
684 Intressant i detta sammanhang är också att Undén betraktar dessa naturprodukter som herrelösa trots att han 
anser dem vara tillbehör till fastigheten enlig 2 kap 1 § jordabalken. Enligt Undén är syftet med tillbehörsregler-
na i jordabalken inte att ange hur långt äganderätten till jord i allmänhet sträcker sig utan enbart att reglera 
gränsdragningen mellan fast och lös egendom. 
685 Undén (1995) s. 74-75.
686 Undén (1995) s. 77. 
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tillbehör till fastighet.687 Jareborg tycks alltså hävda en icke straffskyddad äganderätt som 
upphör genom annans besittningstagande.   

Den av de juridiska författarna som ägnat allemansrätten störst utrymme är förmodligen 
Bertil Bengtsson.  Bengtsson förefaller vara av uppfattningen att markäganderätten även inne-
fattar rätten till de alster som omfattas av allemansrätten. Bengtsson diskuterar dock inte till 
vilket av de laga fången de allemansrättsliga förvärven är att hänföra. Av hans sätt att formu-
lera sig framgår emellertid att han anser att äganderätten uppkommer vid besittningstagandet;
alltså en sorts ockupation.688

3.4 Sammanfattning
I kapitlet har bland annat diskuterats de rättsliga förutsättningarna för den verksamhet som i 
lagstiftningsmotiv ofta benämns eftersökning. Begreppet betecknar den inledande fasen av 
arbetet med att söka efter mineraliseringar och vars påverkan på omgivningen är ingen eller 
ytterst liten. Begreppet eftersökning används dock inte i lagstiftningssammanhang och kan 
därför följaktligen inte heller sammankopplas med krav på tillstånd eller liknande. Verksam-
heten som sådan kan dock vara av sådan art att den kräver olika typer av tillstånd eller förut-
sätter att utövaren har särskilda rättigheter. 

I de fall eftersökandet sker med hjälp av apparater som på elektronisk väg kan spåra metall-
föremål under markytan krävs redan på eftersökningsstadiet tillstånd av länsstyrelsen. Efter-
sökning förutsätter även en möjlighet att vistas på annans fastighet bland annat i syfte att leta 
efter tecken på mineraliseringar för att sedan ta prover på dessa. Detta anses i viss utsträck-
ning kunna ske utifrån de befogenheter allemansrätten ger.

En utbredd uppfattning i den juridiska litteraturen är att det enligt allemansrätten är tillåtet 
att i mindre omfattning ta sten och mineralprover från annans mark. Uppfattningen tycks 
bygga på att dessa tillgrepp tolkningsvis inte omfattas av den uppräkning som sker i 12 kap. 2 
§ andra stycket brottsbalken av naturprodukter vilka det är förbjudet att ta. Tolkningen är 
dock inte helt naturlig då sten och grus explicit omnämns i lagrummet utan att något förbehåll 
görs för ringa tillgrepp. Inte heller blir tolkningen naturligare av att uppräkningen i brottsbal-
ken 12 kap. 2 § andra stycket är uttömmande och att den därmed också anses motsatsvis ange 
vilka naturalster som det är tillåtet att ta.689 Till stöd för tolkningen att ringa tillgrepp av sten 
och grus inte ska ses som brottsligt anförs ofta också att gruvlagstiftningen tycks förutsätta en 
rätt för envar att ta mineralprover.

Med kunskap om hur prospektering faktiskt bedrivs går det konstatera att många av de fak-
tiska åtgärder som vidtas i samband med prospektering torde kunna företas med stöd av alle-
mansrätten. Vad en prospektör redan i detta skede dock måste beakta är att även om mineral-
lagens regler inte är tillämpliga i detta skede av processen så kan de planerade åtgärderna ak-
tualisera bestämmelser i andra författningar. De prospekteringsmetoder som förutsätter att 
utrustningen transporteras med motordrivna fordon i terrängen kan till exempel inte vidtas 
inom ramen för allemansrätten eftersom denna rätt inte omfattar motortrafik i terräng. I dessa 
fall aktualiseras bestämmelserna i terrängkörningslagen vilka ofta innebär krav på dispens.

                                                           
687 Jareborg (1986) s. 47.
688 Bengtsson (1966) s. 107-108 och (2010) s. 153.
689Även om uppräkningen ska betraktas som uttömmande måste beaktas att formuleringen ”annat sådant som ej 
är berett till bruk” innebär en ganska oklar och vag gränsdragning.
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4 Rätten att undersöka mark för förekomst av mineral

4.1 Inledning 
De insatser som kan behöva göras för att lokalisera eventuella brytvärda mineraliseringar sker 
ofta på annans mark eller berör någon annans rätt. Det kan i dessa sammanhang också vara 
nödvändigt att vidta åtgärder som faktiskt skadar andra rättighetshavares intressen. Det kan 
vara markägaren som inte längre kan råda över sin fastighet i samma utsträckning som tidi-
gare eller nyttjanderättshavaren som inte längre har möjlighet att odla på det markområde som 
markägaren upplåtit åt denne. Av bland annat det skälet att det är långt ifrån säkert att en av-
talslösning alltid kan utverkas har i lagstiftningen intagits bestämmelser som ger prospektörer 
möjlighet att mot markägares och andra sakägares vilja genomföra undersökningsarbeten som 
innebär intrång i annans rätt. Minerallagstiftningen syftar således till att säkerställa prospektö-
rers tillgång till markområden för undersökningsarbeten. Regleringen kan sägas ge prospektö-
rer befogenhet att disponera över markområden till vilka de annars saknar rätt och inom dessa 
företa åtgärder som, utan den rätt till ingrepp i äganderätten som följer av regleringen, många 
gånger skulle vara att anse som såväl brottsliga som skadeståndsgrundande. Regleringen utgör 
härmed vad som i avhandlingens första del beskrivits som en legal inskränkning av äganderät-
ten till mark.

4.2 Begreppet undersökning i mineralsammanhang
Begreppet undersökning är således av central betydelse i mineralsammanhang och bland an-
nat av denna anledning har lagstiftaren valt att i 1 kap. 3 § första stycket minerallagen defini-
era begreppet.690

Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet av ett koncessionsmaterial och 
att utröna fyndighetens sannolika ekonomiska värde och dess beskaffenhet i övrigt, i den mån 
sådant arbete innebär intrång i markägarens eller annan rättighetshavares rätt. 

Av paragrafen framgår inledningsvis att med undersökning i lagens mening avses endast ar-
bete vars syfte är att påvisa en fyndighet av koncessionsmaterial. Vilka mineral som är kon-
cessionsmaterial framgår av en uppräkning i lagens 1 kap. 1 §. En konsekvens av begräns-
ningen till koncessionsmaterial är att något tillstånd för undersökning inte kan lämnas av 
bergmästaren i de fall sökandens syfte är att leta efter mineraler vilka inte är koncessionsplik-
tiga. I dessa situationer är sökanden alltså hänvisad till att nå en överenskommelse med mar-
kägaren. Inte heller i dessa situationer är det dock möjligt för parterna att helt självständigt 
fatta beslut om utvinning eftersom hänsyn bland annat måste tas till regleringen i miljöbalken. 

Vidare krävs enligt paragrafen att arbetet, för att definieras som undersökning, medför in-
trång i markägarens eller annan rättighetshavares rätt. Härav följer att mineralletning som inte 
                                                           
690 Termen undersökningsarbete infördes i minerallagstiftningssammanhang med tillkomsten av 1938 års gruv-
lag. Dessförinnan användes termen försöksarbete.
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innebär intrång i annans rätt inte heller är att anse som undersökningsarbete i minerallagens 
mening.691 För dessa former av mineralletning används i stället det tidigare diskuterade be-
greppet eftersökning, dock inte i minerallagen. Arbete på annans fastighet i syfte att upptäcka 
brytvärda fyndigheter av koncessionsmaterial som inte innebär intrång i annans rätt kan alltså 
företas utan Bergsstatens eller markägarens tillstånd så länge arbetet kan anses tillåtet enligt 
reglerna för eftersökning.692 Definitionen av begreppet undersökning kan alltså sägas defini-
era gränsen mellan eftersökning och undersökning.

Det av lagstiftaren valda sättet att definiera undersökning är för övrigt något märkligt och 
lagstiftningstekniskt ganska ovanligt.693 Som paragrafen nu är formulerad innehåller den såväl 
en definition som en materiell bestämmelse.694 Det sätt på vilket definitionen är konstruerad 
medför enligt min uppfattning att den blir onödigt svårtolkad. Ett bättre sätt hade enligt min 
mening varit att i en inledande bestämmelse definiera undersökningsarbete som de åtgärder 
som vidtas i syfte att påvisa en fyndighet av koncessionsmaterial och att utröna fyndighetens 
sannolika ekonomiska värde och dess beskaffenhet i övrigt. Denna bestämmelse skulle sedan 
följas av en bestämmelse av vilken det skulle framgå att tillstånd måste inhämtas i de fall 
undersökningsarbetet innebär intrång i markägarens eller annan rättsinnehavares rätt. Ett an-
nat sätt att utforma regleringen skulle vara att göra allt arbete som syftar till att hitta koncess-
ionsmaterial, således även det arbete som i dag sker med stöd i allemansrätten, tillståndsplik-
tigt. Denna utformning skulle förmodligen underlätta förståelsen av regleringen i mineralla-
gen, men samtidigt riskera att ytterligare försvåra förståelsen av allemansrätten. En sådan för-
ändring av rättsläget skulle dock behöva föregås av en närmare analys. Vad som kan konstate-
ras utan analys är emellertid att en sådan reglering skulle medföra åtskilliga problem för pro-
spektörer, vilket skulle motverka lagstiftarens ambitioner att uppmuntra till mineralbrytning

När anses då ett arbete medföra intrång i markägarens eller annan rättighetshavares rätt? I 
propositionen till minerallagen skriver departementschefen inledningsvis att han inte åsyftat 
att åstadkomma någon förändring i definitionen av begreppen undersökning och bearbetning i
förhållande till äldre rätt. Exempelvis är åtgärder vilka straffrättsligt är att bedöma som åver-
kan på marken tillståndspliktiga enligt departementschefen.695 Någon mer generell vägledning 
för bedömningen lämnas dock inte i propositionen. Visserligen anförs i specialmotiveringen 
till förslagets 2 kap. 6 §, vilken behandlar rätten till förlängning av undersökningstillstånd, att 
”[s]om undersökningsarbete skall också betraktas sådant forsknings- och utvecklingsarbete 
som bedrivs för att göra fyndigheten möjlig att exploatera med lönsamhet.”696 Sättet att ut-
trycka sig skulle kunna tolkas som att regeringen anser att undersökningsarbete även kan be-
stå i arbetsinsatser vilka inte kräver en faktisk och fysisk beröring av marken i undersök-
ningsområdet.697

Mot denna tolkning talar dock det faktum att departementschefen i propositionen till 1974 
års gruvlag uttrycker att en förlängning av ett undersökningstillstånd bara ska vara aktuellt i 

                                                           
691 Trots detta anges det i 3 kap. 2 § vara fråga om undersökning när fastighetsägaren, utan att göra intrång i 
nyttjanderätt, servitut, eller annan särskild rätt, på egen fastighet letar efter mineral. 
692 Se avsnitt 3.3.2
693 Samma teknik används till exempel i 10 kap. 1 § sjölagen gällande definition av oljeskada.
694 Som exempel på ett annat och vanligare sätt att utforma denna typ av reglering kan nämnas bestämmelserna i 
miljöbalkens 11 kap. rörande vattenverksamhet.  I kapitlets 2 § definieras vad vattenverksamhet är och 9 § anges 
att det för vattenverksamhet som huvudregel krävs tillstånd. 
695 Prop. 1988/89:92 s. 85.
696 Prop. 1988/89:92 s. 93.
697 Redan år 1945 uttalade första lagutskottet i samband med sitt utlåtande över förslaget att till de koncessions-
pliktiga ämnena i stenkolslagen lägga till även uran, att de inte ansåg analys av äldre borrkärnor utgöra under-
sökningsarbete i dåvarande gruvlags mening. Se Första lagutskottet, år 1945 nr. 54 s. 9-10. 



149

de situationer där tillståndshavaren ”utnyttjat det inmutade området för ändamålsenligt under-
sökningsarbete eller i varje fall att det finns anledning att anta att han kommer att göra det”.698

Några rader längre fram i texten skriver departementschefen att ”[u]nder förutsättning att in-
mutaren använder inmutningsområdet för ändamålsenligt undersökningsarbete skall han 
sålunda kunna påräkna förlängning av undersökningstiden med tre år.”699 Även Delin tycks i 
sin kommentar till 1974 års minerallagstiftningar vara inne på att inmutaren har rätt till för-
längning i de fall inmutaren visar att han ”använder inmutningsområdet för ändamålsenligt 
undersökningsarbete”.700

I ett kammarrättsavgörande från 2010 där det sökande bolaget yrkat på förlängning av gil-
tighetstiden för ett undersökningstillstånd och till grund för yrkandet anfört bland annat gjorda 
forsknings- och utvecklingsarbeten, anför domstolen inledningsvis i sina domskäl att mineral-
lagen uppställer ett krav på faktiskt intrång i fastighetsägarens eller annan rättighetshavares 
rätt (min kursivering).701 Då inga av de aktiviteter bolaget utfört kunde anses som ändamåls-
enliga undersökningar i minerallagens mening förelåg inte heller någon rätt till förlängning av 
undersökningstillståndet enligt domstolen. Av domstolens sätt att uttrycka sig ligger det nära 
till hands att anta att de, i likhet med Bergsstatens inställning i målet, anser att undersöknings-
arbete i minerallagens mening avser arbeten som faktiskt utförs på fastigheten och innefattar 
en fysisk kontakt med fastigheten. Eftersom tillstånd endast krävs när det är fråga om arbeten 
som innebär intrång i markägarens eller annan rättighetshavares rätt så vore det också omo-
tiverat att kräva tillstånd i situationer då varken miljön eller fastighetsägaren lidit skada.

Enligt vad som anförs i propositionen till 1991 års minerallag motsvarar den föreslagna de-
finitionen av begreppet undersökning i huvudsak den av minerallagskommittén förslagna.702

Kommitténs förslag till definition innehöll dock ingen skrivning om att endast arbeten vilka 
medför intrång i markägarens eller annan rättsinnehavares rätt ska definieras som undersök-
ning. Tillägget till definitionen berördes inte vare sig i lagrådsremissen, av lagrådet, av re-
missinstanserna eller i statsrådsanförandet.  På vems initiativ och av vilken anledning tillägget 
skett framgår således inte. Eftersom 1991 års proposition i sammanhanget framhåller att ingen 
ändring i förhållande till äldre rätt är åsyftad finns anledning att undersöka om och i så fall 
vad som yttras om begreppet undersökning i förarbetena till 1974 års minerallagstiftningar.703

I propositionen till 1974 års lag om vissa mineralfyndigheter skriver departementschefen 
som inledning till ett avsnitt där han diskuterar definitionen av begreppet undersökning, att 
endast åtgärder av viss kvalificerad beskaffenhet är att bedöma som undersökning.704 Depar-
tementschefen fortsätter sedan med hänvisningar till såväl 1960 års uranlag som till 1963 års 
stenkolslag och dessas förarbeten. Av dessa framgår bland annat att ett arbete ”som icke in-
kräktar på jordägarens rätt” inte heller ska anses utgöra undersökning i lagens mening.705 Ar-
beten som däremot inkräktar på jordägarens rätt skulle alltså utgöra undersökning i lagens 
mening. I ett annat sammanhang skriver departementschefen i 1960 års proposition att ”[d]et 
skydd uranlagen ger hindrar emellertid ej att annan söker efter uran på sätt som kan ske utan
intrång i jordägarens rätt” (min kursivering).706 Här kan till att börja med konstateras att stora 

                                                           
698 Prop. 1974:32 s. 155.
699 Prop. 1974:32 s. 155.
700 Delin (1977) s. 101.
701 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2670-09.
702 Prop. 1988/89:92 s. 85.
703 Prop. 1988/89:92 s. 85.
704 Prop 1974:146 s. 79.
705 Prop. 1960:160 s. 67-68.
706 Prop. 1960:160 s. 69. 
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likheter i formulering föreligger mellan skrivningen i 1960 års proposition och definitionen av 
undersökning som den är uttryckt i nu gällande minerallag. Vidare tycks departementschefen i 
1960 års proposition använda begreppet inkräkta och intrång synonymt. Begreppen används 
även i nutid synonymt, även om det ibland kan föreligga viss skillnad. Intrång kan exempelvis 
göras med rättsligt stöd och behöver därför till skillnad från inkräktande inte vara klander-
värt.707 Avgörande för bedömningen om ett arbete kan anses inkräkta på jordägarens rätt me-
nar departementschefen i 1960 års proposition vara om de objektiva rekvisiten för skadegö-
relse eller åverkan är uppfyllda. Under, som det verkar, påverkan av dessa motivuttalanden 
föreslog föredragande statsråd i 1974 års proposition att begreppet undersökning i lag om 
vissa mineralfyndigheter borde tolkas på samma sätt som i uranlagen och stenkolslagen vilket 
skulle innebära att endast åtgärder vilka medför förstörelse eller skada ska bedömas som 
undersökning.708 Departementschefens sätt att uttrycka sig ger intryck av att han var av upp-
fattningen att endast åtgärder vilka medför fysisk förstörelse eller fysisk skada bör vara att 
anse som undersökningsarbete. 

Varken 1960 års uranlag eller 1974 års lag om vissa mineralfyndigheter innehåller någon 
materiell bestämmelse liknande den i nuvarande minerallagen vars innebörd är att undersök-
ningsarbete föreligger endast om arbetet innebär intrång i markägarens eller annan rättsinne-
havares rätt. Eftersom intrång numera är en legal förutsättning för att ett arbete ska klassifice-
ras som undersökningsarbete måste de tidigare förarbetsuttalandena relateras till den nu gäl-
lande lagtexten när frågan om var gränsen går mellan arbeten vilka inte kräver tillstånd och de 
som gör det enligt gällande lagstiftning ska utredas. Att intrång endast kan föreligga i situat-
ioner när arbetet medför förstörelse eller fysisk skada på fastigheten framstår rent språkligt 
som motsägelsefullt. Förutom att lagtexten inte fullt ut språkligt harmonierar med de tidigare 
förarbetsuttalandena kan inte heller tolkningen anses som rimlig då det i dessa sammanhang 
torde kunna förekomma åtgärder som visserligen inte innebär förstörelse eller skada, men 
likväl försvårar till exempel fastighetsägarens verksamhet på fastigheten, såsom när det gäller 
jordbruk och skogsbruk.709 I dessa fall borde ansvar för egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 
11 § andra stycket brottsbalken kunna aktualiseras. Andra exempel på verksamheter vilkas 
utövande kan försvåras genom undersökningsarbeten är renskötsel och jakt. 

Enligt brottsbalken utgör förstörelse eller skada även i dag de objektiva rekvisiten för ska-
degörelse eller åverkan. Därutöver krävs också att förstörelsen eller skadan är till men för an-
nans rätt. 710 För att skada eller förstörelse i straffrättslig mening ska anses föreligga krävs att 
handlingen medför att föremålets substans minskas eller att dess beskaffenhet på något annat 
sätt förändras. Kravet på men för annans rätt innebär att saken från någon synpunkt kan anses 
värdefull för ägaren eller rättighetens innehavare. Men föreligger därför inte bara vid ekono-
misk skada utan även i de fall föremålet endast har till exempel affektionsvärde eller estetiskt 
värde. Betydelselösa föremål eller föremål vilka uppskattas av ägaren eller annan rättighetsin-
nehavare av någon helt orimlig anledning skyddas dock inte. Inte heller tillfälliga förändringar 
utgör men i lagens mening. Kan således objektet med lätthet återställas i ursprungligt skick 
föreligger inte skadegörelse eller åverkan.711

                                                           
707 Se till exempel expropriationslagens rätt till intrångsersättning utan krav på klandervärt beteende.
708 Prop. 1974:146 s. 79.
709 I dessa fall skulle det kunna vara fråga om egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 11 § andra stycket brottsbal-
ken.
710 Se brottsbalken kap. 12 § 1 och 2.
711 Holmquist m.fl. (2002) s. 12:1-12:2.
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Det tycks således som att framför allt brottsbalkens stadganden om skadegörelse och åver-
kan i mineralsammanhang markerar gränsen mellan eftersökning och undersökning, där efter-
sökning befinner sig på ena sidan gränsen och undersökning på den andra. De åtgärder som i 
eftersökningssyfte vidtas och som inte kan anses utgöra vare sig skadegörelse eller åverkan 
torde alltså i normalfallet vara civilrättsligt tillåtna.712 Är åtgärderna däremot att betrakta som 
skadegörelse eller åverkan i straffrättslig mening krävs undersökningstillstånd för att få vidta 
dessa. Detta torde numera också gälla åtgärder som utgör egenmäktigt förfarande och kanske 
även andra typer av förmögenhetsbrott.

Beroende på var gränsen mellan eftersökning och undersökning ska dras skulle en situation 
kunna uppstå där en åtgärd visserligen inte kan företas med stöd av allemansrätten men inte 
heller är så ingripande att den kräver undersökningstillstånd. Detta torde exempelvis gälla för 
handlingar vilka uppfyller kriterierna för tagande av olovlig väg enligt 12 kap. 4 § brottsbal-
ken. I dessa situationer skulle det möjligen gå att argumentera för att minerallagen måste an-
ses innefatta en rätt att, utan krav på tillstånd, företa eftersökningsarbeten på annans fastighet 
så länge dessa inte kan anses utgöra undersökningsarbeten. I doktrin och förarbeten har 
många gånger just uttalats att minerallagstiftningen förutsätter en rätt att eftersöka.713

På samma sätt som att definitionen av begreppet undersökning fastställer gränsen mellan 
eftersökning och undersökning kan det också sägas ange gränsen mellan undersökning och 
bearbetning. Den verksamhet som i praktiken hamnar i ”gränslandet” mellan undersökning 
och bearbetning är provbrytning; alltså en verksamhet där mineral faktiskt utvinns för att an-
rikas. Avgörande för om provbrytning ska definieras som undersökningsarbete eller bearbet-
ning, för vilken alltså bearbetningskoncession krävs, är emellertid syftet med brytningen.714

Så länge uttaget kan sägas ske för att utröna fyndighetens exploaterbarhet i såväl ekonomisk 
som teknisk mening finns skäl för att betrakta det som undersökning i minerallagens mening. 
Frågan blir då vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att utreda en fyndighets exploaterbar-
het? Vid denna bedömning borde de krav som uppställs i 4 kap. 2 § minerallagen – förutsätt-
ningar för bearbetningskoncession - rörande malmbevisning kunna tjäna som vägledning. Så 
länge uttaget kan motiveras utifrån de krav som uppställs i bestämmelsen om malmbevisning 
borde det således handla om undersökning. När utvinningen övergår i ett kommersiellt skede 
kan det inte råda något tvivel om att verksamheten är att definiera som bearbetning.

4.3 Rättsliga förutsättningar för undersökningstillstånd enligt minerallagen
I 2 kap. 2 § minerallagen regleras uttömmande förutsättningarna för meddelande av under-
sökningstillstånd. Bestämmelsen uppställer inget krav på prövning gentemot några motstå-
ende intressen.715 De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. liksom hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap. miljöbalken är således inte tillämpliga vid prövningen om undersökningstillstånd 
kan beviljas.716

                                                           
712 Undantagsvis kan beteenden som visserligen inte är kriminaliserade anses civilrättsligt otillåtna. Se till exem-
pel NJA 1949 s. 167 och NJA 1996 s. 495.
713 Se bland annat Undén (1995) s. 77, Jareborg (1986) s. 47, SOU 1983:50 s. 150 och SOU 2000:89 s. 184. 
714 Se 1 kap. 3 § minerallagen.
715 När det gäller förutsättningarna för erhållande av bearbetningskoncession framgår explicit av 4 kap. 2 § mine-
rallagen att hänsyn ska tas reglerna i 3 och 4 kap. miljöbalken.  
716 SOU 2012:73 s. 195.
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En grundläggande förutsättning för hushållningsbestämmelsernas tillämplighet är att den nya 
verksamheten eller åtgärden kan anses utgöra ändrad markanvändning.717 Av denna anledning 
blir frågan om undersökningsarbeten ska betraktas som ändrad markanvändning relevant. Enligt 
motiven till minerallagen faller undersökningsarbeten, vilken typ det än är fråga om, per definit-
ion aldrig under begreppet markanvändning, alltså varken pågående eller ändrad.718 Bertil 
Bengtsson menar att det är naturligt att beakta 3 och 4 kap. miljöbalken vid prövningen av 
undersökningstillstånd i allmänhet, i de fall planerna på en exploatering verkar någorlunda real-
istiska.719 Motiven till miljöbalken anger att ändrad markanvändning kan föreligga om åtgärden 
eller verksamheten är tillståndspliktig samt i de fall det är fråga om övergång till ny närings-
verksamhet. I linje härmed skulle även undersökningsarbeten som per definition i de flesta fall 
är tillståndspliktiga enligt minerallagen vara att anse som ändrad markanvändning, något som 
alltså departementschefen i ursprungspropositionen till minerallagen tillbakavisar.720 Utifrån 
ovan redogjorda generella kännetecknen på ändrad markanvändning bör majoriteten av under-
sökningsarbeten anses falla utanför denna definition. Undersökningsarbeten kan inte sägas mar-
kera en övergång till annan näringsverksamhet, härtill återstår bland annat alltför många ännu 
osäkra tillståndsprövningar. Kravet på tillstånd kan inte heller i sammanhanget sägas tala för att 
undersökningsarbeten ska betraktas som ändrad markanvändning. Undersökningstillståndet är 
inte primärt ett tillstånd uppställt i miljöns intresse utan en rätt att göra intrång på annans mark 
eller i annans rätt; alltså ett skydd för rättighetshavarna. En logisk konsekvens härav är också att 
det inte behövs något tillstånd i de fall det är fastighetsägaren själv eller någon som med dennes 
tillstånd utför undersökningsarbeten.721 För de typer av undersökningsarbeten som inte kan an-
ses innebära ändrad markanvändning gäller följaktligen att dessa kan påbörjas utan att någon 
avvägning gentemot motstående intressen behöver göras enligt hushållningsreglerna. 

Inte heller i de fall ansökan om undersökningstillstånd avser ett område som klassificerats 
som Natura 2000-område påverkar detta tillståndsbedömningen.722 Beslut i tillståndsfrågan 
tas vidare i de flesta fall utan hörande av någon annan än den sökande i enlighet med 8 kap. 1 
§ andra stycket minerallagen. Enligt 3 § mineralförordningen ska dock den länsstyrelse under 
vilkens jurisdiktion ärendet faller ges tillfälle att yttra sig. Detta bland annat för att sökanden 
redan på ett tidigt stadium i processen ska erhålla kunskap av vikt för dennes möjlighet att 
bedöma förutsättningarna för en framtida gruvdrift.723

Kravet på tillstånd för att på annans mark utföra undersökningsarbete framgår av 1 kap. 4 § 
minerallagen.724

Undersökning får utföras endast av den som har undersökningstillstånd och bearbetning end-
ast av den som har bearbetningskoncession.

                                                           
717 Innebörden av ändrad markanvändning diskuteras utförligt under avsnitt 5.2.3.2.
718 Prop. 1988/89:92 s. 59.
719 Bengtsson (2001) s. 112. Något uttryckligt rättsligt stöd för denna uppfattning ges dock inte. 
720 Den uppfattning som departementschefens ger uttryck för stämmer dock inte med att undersökningsarbeten, i 
den mån de kan sägas utgöra miljöfarlig verksamhet och därmed vara tillståndspliktiga, enligt såväl motiv som 
enligt miljöbalkens systematik innebär ändrad markanvändning. 
721 Se 3 kap 2 § minerallagen.
722 Detta kan tyckas motsägelsefullt då det i 1 kap. 7 § minerallagen erinras om att regler i bland annat miljöbal-
ken, plan- och bygglagen samt lagen om kulturminnen m.m. kan beröra verksamhet enligt minerallagen.
723 Prop. 2004/05:40 s. 41.
724 Med mark avses här också mark under vatten. Se 1 kap. 2 § minerallagen.
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Enligt 8 kap. 1 § andra stycket minerallagen får bergmästaren fatta beslut om undersöknings-
tillstånd utan att kommunicera ärendet med någon annan sakägare än sökanden. Regeln inne-
bär således ett undantag från den kommunikationsskyldighet som annars föreligger enligt för-
valtningslagen. Regeln ska dock enligt lagens förarbeten inte uppfattas som ett formellt hinder 
för bergmästaren att i ett enskilt ärende kommunicera en ansökan med andra sakägare om skäl 
till detta föreligger725.726

Tillståndskravet är dock inte absolut. Av 4 § andra stycket samma lag framgår att vissa per-
sonkategorier under vissa i lagen angivna omständigheter är undantagna från kravet på till-
stånd. Bland annat behöver fastighetsägaren, som huvudregel, inte söka tillstånd om arbetet 
kan ske utan intrång i nyttjanderätt, servitut eller annan särskild rätt. Även den som har erhål-
lit bearbetningskoncession har rätt att utan tillstånd bedriva undersökningsarbete. Med undan-
tag för de personkategorier som anges i bestämmelsens andra stycke krävs alltså alltid till-
stånd för att få utföra undersökningsarbeten. Härav torde följa att den jordbruksarrendator 
som har rätt att bruka jorden inte har rätt att till exempel ta ett jordprov i syfte att undersöka 
om det innehåller spår av mineraler. Mot detta synsätt skulle möjligen kunna hävdas att den 
som redan har rätt att nyttja fastigheten inte genom nyttjandet kan sägas göra intrång i någon 
annans rätt och att det därmed inte skulle vara fråga om undersökningsarbete per definition.727

Tillståndskravet gäller vidare endast arbete som kan definieras som undersökningsarbete. 
Som ovan framkommit förutsätter minerallagstiftningen att visst arbete i syfte att hitta tecken 
på mineraliseringar får företas utan tillstånd. Detta förberedande arbete tycks också vara för-
enligt med gällande rätt i den mån det sker inom ramen för de befogenheter allemansrätten 
ger. Av betydelse blir därför att utreda var gränsen går mellan arbetsinsatser hänförliga till 
eftersökning och de hänförliga till undersökning. 

Av 2 kap. 2 § första stycket minerallagen följer som tidigare behandlats att undersöknings-
tillstånd ska meddelas redan om det finns anledning att anta att en företagen undersökning i 
området kan leda till fynd av koncessionsmaterial.728 Kravet på att kunna förete någon form 
av bevisning är dock i praktiken än mer uttunnat än vad som framgår av bestämmelsen ef-

                                                           
725 Prop. 1988/89:92 s. 110.
726 Före år 2005 innebar regleringen att markägare och andra sakägare inte heller behövde underrättas om att en 
ansökan om undersökningstillstånd hade inkommit till prövningsmyndigheten förutom i de fall ansökan avsåg 
alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant. För dessa fall föreskrevs i 3 § mineralförordningen dels att 
kungörelse om ansökan skulle införas i post- och inrikes tidningar och i ortstidning och dels att meddelande om 
inkommen ansökan under vissa omständigheter skulle sändas till personer som kunde anses berörda av denna. År 
2005 erhöll 3 § mineralförordningen den lydelse paragrafen har i dag. Av denna framgår att i de fall ansökan 
avser något annat mineral än alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant ska en underrättelse om ansö-
kan ovillkorligen skickas till berörda fastighetsägare, övriga kända sakägare och innehavare av företrädesrätt 
enligt 2 kap. 4 § minerallagen. När det gäller alunskiffer, olja, gasformiga kolväten och diamant kvarstår visser-
ligen kravet på kungörande i vissa tidningar, men kravet på personlig underrättelse är numera borttaget. Frågan 
är om det varit regeringens avsikt att åstadkomma denna skillnad i fråga om informationsskyldighet mellan olika 
typer av mineraler? Det förefaller märkligt att kravet på personlig information slopats för den grupp som tidigare 
ansågs vara i behov av sådan information, samtidigt som det införs ett krav på personlig information för en grupp 
som tidigare överhuvudtaget inte ansetts vara i behov av information i detta läge. Någon närmare förklaring till 
denna inkonsekvens går inte att finna i tillgängliga motiv.
727 Observera dock de begränsningar i jordbruksarrendatorns rätt att ta bort torv och andra beståndsdelar av fas-
tigheten som framgår av 9 kap. 34 § JB. Förbudet torde inte anses avse helt bagatellartade delar av fastigheten, 
men jordproven får tydligen inte vara för omfattande.  
728 En första förutsättning för erhållande av undersökningstillstånd är naturligtvis att sökanden över huvud taget 
kan vara bärare av den rättighet ett meddelat tillstånd innebär. Av 1 § första stycket mineralförordningen framgår 
att såväl fysiska som juridiska personer har sådan behörighet. Även den som är omyndig torde i princip kunna 
förvärva undersökningstillstånd, då tillståndet inte innebär att sökanden åtar sig några förpliktelser i den mening 
som avses i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Vad som i sammanhanget dock måste observeras är att undersökningstill-
stånd, enligt 2 kap. 10 § minerallagen, kan förenas med villkor som kan innebära vissa förpliktelser för den 
omyndige. Då det utöver att vara rättssubjekt krävs ytterligare kvalifikationer för att erhålla tillstånd torde emel-
lertid antalet omyndiga tillståndsinnehavare vara och förbli ganska få. 
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tersom det enligt 1 kap. 5 § minerallagen räcker med att sökanden kan göra antagligt att det 
finns förutsättningar att hitta koncessionspliktigt mineral i området. Detta innebär att en pro-
spektör som misslyckats med att hitta spår efter särskilda mineral ändå kan erhålla undersök-
ningstillstånd för att söka vidare genom att presentera material som indikerar förekomst av 
något annat mineral, av vilket prospektören kanske är helt ointresserad. På detta sätt kan om-
råden vilka inte hyser geologiska förutsättningar för annat än vissa mineral ”ockuperas” av 
prospektörer vars arbete inte kan bli framgångsrikt samtidigt som områdena undanhålls för 
prospektörer vilka kanske skulle varit intresserade av de mineral som faktiskt finns i området. 
Utöver kravet på att sökanden ska kunna uppvisa något som tyder på att området innehåller 
något koncessionsmaterial krävs enligt samma paragrafs andra stycke att sökanden inte up-
penbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. Sö-
kanden får inte heller tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete. 

Som tidigare nämnts var prövningen av sökandens lämplighet enligt 1974 års gruvlag täm-
ligen översiktlig. Detta faktum utnyttjades i vissa fall av personer vars mål med sin ansökan 
om inmutning var att hindra andra från att undersöka området. Lagstiftarens avsikt med skriv-
ningen i 2 kap. 2 § andra stycket minerallagen var att tillskapa rättsliga förutsättningar för 
tillståndsgivande myndighet att, i samband med behandlingen av ansökan om undersöknings-
tillstånd, företa en prövning av sökandens seriositet. På detta sätt skulle de så kallade okyn-
nesinmutningarna förhindras. Att det inte rör sig om någon mer ingående prövning framgår 
dock av att det endast är uppenbara fall av bristande avsikt eller oförmåga som ska medföra 
avslag. Formuleringen antyder också att lagstiftningens krav på prospektörens kvalifikationer 
är ganska lågt ställda. Enligt departementschefen är det väsentligt att reglerna även fortsätt-
ningsvis ger utrymme för prospektering av amatörgeologer. Även om prövningen är tämligen 
enkel behöver bergmästaren ett underlag för beslutsfattandet. Det är sökandens uppgift att 
förse myndigheten med detta underlag, men det är tillståndsmyndighetens sak att visa bris-
tande avsikt eller förmåga hos den sökande. I dag bedrivs mineralprospektering till största 
delen av ett mindre antal specialiserade företag vilka därmed blir kända hos bergmästaren som 
således får ganska god kunskap om sökandens lämplighet och förmåga att utföra arbetet på ett 
godtagbart sätt. Är sökanden okänd för myndigheten kan många gånger kvalitén på ansökan 
visa på om det är en seriös prospektör eller inte. 

Att sökanden ska ha för avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning innebär inte 
att det måste vara sökanden själv som ska bedriva undersökningsarbetet. Arbetet kan således 
fullgöras helt eller delvis av någon annan om det sker för sökandens räkning.729 Möjligen kan 
således utformningen av 2 kap. 2 § minerallagen urholka värdet av den prövning som ska ske 
av sökandens förmåga att åstadkomma en ändamålsenlig undersökning och även göra det 
möjligt för aktörer, som om de själva skulle stå som sökande skulle nekas tillstånd på grund 
av tidigare visad olämplighet, att trots detta kunna delta i undersökningsarbetet.  

Först år 2005 infördes skrivningen om att sökandens ansökan ska avslås i de fall denne ti-
digare visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete. Departementschefen menade vis-
serligen att tidigare misskötsamhet redan enligt den då gällande lydelsen kunde vara grund för 
avslag, men att det inte framgick tillräckligt tydligt av lagtexten. Det var också, enligt depar-
tementschefen, oklart vilken typ av misskötsamhet som skulle kunna medföra avslag. Av 
denna anledning föreslog regeringen ett tillägg till 2 kap. 2 § minerallagen ur vilket det skulle 
framgå att bergmästaren vid prövningen av ansökningar om undersökningstillstånd ska beakta 

                                                           
729 Prop. 1988/89:92 s. 91.
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sökandens förmåga att ta hänsyn till såväl de skyldigheter som följer direkt av minerallagen 
som till natur- och kulturmiljön.730

Som tidigare angivits ska minerallagen tillämpas parallellt med annan lagstiftning, till ex-
empel miljöbalken. Trots denna utgångspunkt anses inte miljöbalkens bestämmelser vara till-
lämpliga i samband med prövningen av undersökningstillstånd enligt minerallagen.731 Inne-
börden härav är alltså att varken de allmänna hänsynsreglerna eller reglerna rörande miljökva-
litetsnormer ska tillämpas vid prövningen av undersökningstillstånd. Denna rättsliga slutsats 
anses följa av det faktum att minerallagen saknar bestämmelser som explicit anger att 2 och 5 
kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av undersökningstillstånd.732 Denna systema-
tiska förklaring känns emellertid inte helt övertygande eftersom något undantag från den ex-
plicita utgångspunkten, att miljöbalken är parallellt tillämplig, inte görs. Att sedan den veder-
tagna tolkningen möjligen innebär en lämplig reglering är naturligtvis en helt annan sak. Syn-
sättet indikerar således att bestämmelsen i minerallagen rörande förutsättningarna för under-
sökningstillstånd ska uppfattas som uttömmande vilket i sin tur innebär att inte heller några 
andra lagstiftningar ska tillämpas i samband med prövningen av undersökningstillstånd.   

4.3.1 Hinder för undersökningstillstånd
Svensk rätt ger, genom i lagstiftning uppställda regler om naturskydd, en möjlighet att skydda 
såväl områden som arter och organismgrupper. Områdesskyddet utgör dock den klart största 
delen av naturskyddet. Det är framförallt i 7 kap. miljöbalken som reglerna om områdesskydd 
finns. Reglerna ger naturvårdsmyndigheter möjlighet att inrätta olika former av skydd för om-
råden. Vanligen är syftet med ett områdesskydd att bevara de naturvärden som vid beslutet 
om inrättande finns på en viss plats. Eftersom annan lagstiftning ska tillämpas parallellt med 
minerallagen innebär detta att reglerna om områdesskydd även gäller i undersökningssam-
manhang. Även minerallagen innehåller dock bestämmelser om skydd för områden. Reglerna 
i minerallagen utökar dock inte kretsen av kategorin skyddade områden i förhållande till vad 
som framgår av annan lagstiftning. Bestämmelserna i minerallagen torde därför främst syfta 
till att i samband med minerallagsprövningar påminna om den reglering av områdesskydd 
som finns i annan lagstiftning och som alltså ska tillämpas parallellt med minerallagen. Det i 
minerallagen gjorda urvalet av bestämmelser rörande områdesskydd tycks ha skett utifrån 
vilka typer av områdesskydd som ofta berörs i samband med mineralutvinning.733

Av 3 kap. 6 och 7 §§ minerallagen framgår att det inom vissa områden som utgångspunkt 
är förbjudet att utföra undersökningsarbete. För vissa av dessa områden är förbuden undan-
tagslösa medan det för andra är möjligt att erhålla dispens. Frågan om dessa aspekter ska be-
aktas redan vid tillståndsprövningen enligt 2 kap. 2 § minerallagen har prövats rättsligt av 
Kammarrätten i Sundsvall.734 Kammarrätten fann att sådana omständigheter som enligt 3 kap. 
6 eller 7 §§ minerallagen faktiskt kan förhindra undersökningsarbeten i vissa områden och 
som måste beaktas av tillståndshavaren innan denne påbörjar undersökningsarbeten, inte ska 
beaktas redan vid tillståndsprövningen. Detta synsätt stämmer också väl överens med den av 
lagstiftaren tänkta ordningen att det är tillståndshavaren själv som ska förvissa sig om hinder 

                                                           
730 Prop. 2004/05:40 s. 37.
731 Prop. 1997/98:90 s. 218-219.
732 Ds 2006:2 s. 71.
733 Prop. 1988/89:92 s. 77.
734 Kammarrätten i Sundsvall, Avd. 5, nr 770-1995 och 921-1995.
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enligt 3 kap. 6 och 7 §§ minerallagen föreligger för det aktuella området och om så är fallet 
ansöka om dispens.735

Någon prövning av förutsättningarna för utvinning av koncessionsmineral sker inte i sam-
band med att frågan om beviljande av undersökningstillstånd bedöms. Härav följer att under-
sökningstillstånd kan komma att meddelas i till exempel skyddade områden med så känslig 
natur- och kulturmiljö att utvinning inte kommer att kunna tillåtas när lokaliseringsfrågan 
prövas i ett senare skede. När det emellertid gäller de hinder för undersökningsarbete som är 
undantagslösa anser jag det vore rimligt att beakta dessa redan vid tillståndsprövningen. 
Bergsstaten borde till exempel inte utfärda undersökningstillstånd i områden som ligger be-
lägna i nationalparker då det i dessa områden saknas möjlighet att få till stånd en ändamålsen-
lig undersökning. 

I mineralförordningens 6 § anges att bergmästaren ska skicka kopior av meddelade under-
sökningstillstånd och kartor till länsstyrelse och kommun. Ett syfte med denna regel torde 
vara att i ett så tidigt skede som möjligt etablera en kontakt mellan prospektören och berörda 
samhällsorgan för att tillståndshavaren ska få kännedom om eventuella kommunala planer och 
särskilt skyddsvärda områden.736 Även om regeln, med kunskap om dess syfte, svårligen kan 
förstås på annat sätt och det av departementschefens sätt att uttrycka sig framgår att han ge-
nom regeln vill få kommuner och länsstyrelser att sätta sig i kontakt med tillståndsinnehavare, 
ligger ansvaret för att iaktta hindersbestämmelserna i minerallagens 3 kap. 6-7 §§ på till-
ståndshavaren. Detta innebär att en prospektör som visserligen har meddelats undersöknings-
tillstånd för ett visst område kan göra sig skyldig till brott, till exempel skadegörelse, om han 
utan dispens från hindersbestämmelserna påbörjar ett undersökningsarbete i det aktuella om-
rådet.737 Numera gäller ju också att kommuner och länsstyrelser ska ges tillfälle att yttra sig 
över samtliga typer av undersökningstillstånd.738 Även denna reglering tycks bland annat 
syfta till att uppmärksamma prospektören på till exempel naturskyddsområden, fornlämningar 
eller vattenskyddsområden inom undersökningsområdet.739

Ett hinder av annan karaktär är att någon redan meddelats undersökningstillstånd eller be-
arbetningskoncession för det aktuella området.740 Visserligen föreligger hinder bara om ansö-
kan avser samma mineral för vilket tillstånd redan är utfärdat, men eftersom undersöknings-
tillstånd gäller för samtliga koncessionspliktiga mineral enligt minerallagen förutom olja, gas-
formiga kolväten och diamant om inte sökanden begär annat torde hindret i praktiken vara i 
hög grad reellt. Även om det redan beviljade tillståndet inte omfattar samma mineral som det i 
en senare gjord ansökan är det inte givet att tillstånd kommer att beviljas på grund av den se-
nare ansökan. Härför krävs nämligen enligt minerallagen att det föreligger särskilda skäl. Som 
exempel på särskilda skäl nämns i propositionen att innehavare av tidigare rättigheter lämnar 
sitt medgivande.741 Rimligtvis borde då också ett medgivande från tillståndshavaren i de situ-
ationer där en senare ansökan avser samma mineral som det redan givna tillståndet omfattar 
också verkningsfullt kunna undanröja hindret för meddelande av undersökningstillstånd.

                                                           
735 Prop. 1998/89:92 s. 96.
736 Prop. 1988/89:92 s. 59-60.
737 Prop. 1988/89:92 s. 97.
738 Tidigare gällde yttranderätten bara i de fall ansökan avsåg alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller dia-
mant.
739 Prop. 2013/14:159 s. 30.
740 Se minerallagens 2 kap. 4 §. Där framgår också att meddelad koncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter utgör hinder för undersökningstillstånd. Lagrummet har för övrigt en missvisande lydelse då torv 
varken är eller brukar beskrivas som mineral.
741 Prop. 1988/89:92 s. 92.
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Inte bara redan meddelade tillstånd kan utgöra hinder. Enligt minerallagens 2 kap. 3 § utgör 
även en till myndigheten inkommen ansökan, vilken alltså ännu inte blivit behandlad, hinder 
för beviljande av senare inkomna ansökningar. Eftersom det är olika myndigheter som hand-
lägger ärenden rörande undersökningstillstånd för mineraler respektive undersökningskon-
cession för torv måste uppgifter om inkomna ansökningar kommuniceras mellan myndighet-
erna. Såväl mineralförordningen som förordningen om vissa torvfyndigheter innehåller därför 
regler om att tillståndsprövande myndighet ska kommunicera inkomna ansökningar med 
bergmästaren respektive länsstyrelsen.742

Som nämnts framgår av mineralförordningens 1 § vad en ansökan om undersökningstill-
stånd ska innehålla. En ansökan som inte uppfyller dessa krav ska dock inte avvisas. Enligt 
förordningens 4 § ska bergmästaren i dessa situationer i stället förelägga sökanden att kom-
plettera sin ansökan. Eftersom föreläggandet ska delges kan sökanden genom att inte låta sig 
delges fördröja bergmästarens beslut i frågan. Den rättsliga regleringen kan därför medföra att 
stora ytor under lång tid blir stängda för prospektering och att den vars syfte är att utestänga 
andra från möjligheten att prospektera under ganska lång tid kan ha framgång med detta. Möj-
ligen skulle bergmästaren i vissa av dessa situationer där den sökande uppenbart bara vill 
hindra andra från möjligheten att prospektera kunna avslå ansökan på den grund att sökanden 
uppenbarligen saknar avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. I de fall sökan-
den är okänd för bergmästaren och ansökan är så knapphändig på uppgifter att det inte redan 
av denna går att utläsa om den sökande är seriös eller inte, torde dock bergmästaren behöva 
uppmana sökanden att komplettera sin ansökan.743

I minerallagens 2 kap. 9-9 a §§ behandlas ytterligare situationer som kan medföra att 
undersökningstillstånd inte kan utfärdas. Av 9 § framgår att för områden där någon tidigare 
haft undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession gäller en karenstid för prövningar av 
nya tillstånd från tiden för tillståndets eller koncessionens upphörande och ett år framåt. Se-
dan första juli år 1998 gäller karenstiden för alla sökande och inte som tidigare enbart för tidi-
gare tillståndsinnehavare.744 Regleringen i 9 a och 9 b §§ syftar till att undvika framtida pro-
blem som kan uppstå i de fall det visar sig att en malmkropp sträcker sig utanför koncession-
ens avgränsning och in i ett område där någon annan än koncessionshavaren har undersök-
ningstillstånd. Gränserna för undersökningstillstånd och bearbetningskoncession sätts verti-
kalt mot djupet. Vid gränssättningen tas hänsyn till hur malmerna formerar sig mot djupet. 
Det kan då vara så att malmer som påträffats ytligt vid ett större djup fortsätter utanför kon-
cessionens avgränsning och de skulle därigenom kunna hamna innanför gränsen för ett under-
sökningstillstånd som gränsar till koncessionen. Incitamenten att ansöka om undersöknings-
tillstånd i anslutning till en redan existerande gruva kan vara starka då sannolikheten att finna 
brytvärd malm i dess anslutning är stor. Av detta skäl får inte undersökningstillstånd medde-
las för mark som ligger intill mark där koncession redan är sökt eller meddelad. Denna så kal-
lade skyddszon sträcker sig runt hela koncessionsområdet och 1 000 meter ut från koncess-
ionsgränsen.745

Vad som i praktiken också kan utgöra ett hinder för undersökningstillstånd, åtminstone för 
vissa grupper av prospektörer, är att vissa områden, som visserligen inte är fredade mot 
undersökningsarbete, inte är åtkomliga för eftersökning eftersom allemansrätten inte ger ut-

                                                           
742 Se 3 § tredje stycket mineralförordningen (1992:285) och 8 § första stycket förordningen (1985:626) om vissa 
torvfyndigheter. 
743 Prop. 1988/89:92 s. 91.
744 Prop. 1997/98:47 s. 13-14.
745 Prop. 1997/98:47 s. 13-14.
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omstående någon generell befogenhet att ens vistas där. Denna situation torde till exempel 
gälla för odlad mark. Viss odlad mark kan dock beträdas med stöd av allemansrätten, till ex-
empel snötäckt eller frusen mark, som därmed inte tar skada av gångtrafik.746

4.3.2 Befogenheter som följer med undersökningstillståndet
Minerallagen innehåller inte någon uttrycklig definition av undersökningstillståndets innebörd 
och inte heller någon samlad redogörelse för vilka rättigheter och skyldigheter som följer med 
detta. Istället får de civilrättsliga följderna av tillståndet främst härledas ur de allmänna be-
stämmelserna om undersökningstillstånd och undersökningsarbete i lagens andra och tredje 
kapitel. De rättigheter som tillståndet ger innehavaren enligt minerallagen är framför allt i 
förhållande till fastighetsägare, innehavare av särskild rätt och andra prospektörer.

I de fall fastighetsägaren anser att den som utför undersökningsarbete överskrider sina be-
fogenheter, såväl de i lagen som de i tillståndet givna, kan han vända sig till bergmästaren 
som enligt 15 kap. 1 § minerallagen har ett tillsynsansvar för lagens efterlevnad. Bergmäs-
taren har till exempel enligt kapitlets 3 § möjlighet att meddela förelägganden för att uppnå 
rättelse. Av 6 kap. 3 § minerallagen framgår också att bergmästaren har möjlighet att återkalla 
ett tillstånd om inte tillståndshavaren fullgör sina skyldigheter enligt bland annat mineralla-
gen. Återkallelse av tillstånd kan dock främst komma ifråga vid allvarligare regelöverträdel-
ser.747

Som redogjorts för ovan kan äganderätten i sin latenta form beskrivas som bärare av samt-
liga de befogenheter som kan knytas till ett objekt. Delar av eller alla dessa befogenheter kan 
dock frivilligt eller tvångsvis överföras till ett annat rättssubjekt. Sett ur markägarens perspek-
tiv innebär redan minerallagstiftningen en inskränkning av dennes äganderätt då lagstiftning-
en de facto fråntar fastighetsägaren såväl befogenheten att själv tillgodogöra sig mineralerna 
genom gruvverksamhet som befogenheten att hindra andra från att tillgodogöra sig mineraler-
na/från att göra detsamma. Minerallagen innebär också en befogenhetsöverföring från ägaren 
till staten då den ger staten rätt att i vissa hänseenden förfoga över mineraltillgångar till vilka 
den inte är civilrättslig ägare. När sedan staten genom bergmästaren beviljar undersöknings-
tillstånd för ett markområde överförs ytterligare befogenheter, denna gång från markägaren 
till tillståndshavaren.  Frågan är dock vilka befogenheter som i och med meddelandet av 
undersökningstillståndet överförs till prospektören? Eller med andra ord, vilka rättigheter er-
håller tillståndshavaren i och med tillståndet utöver de som allemansrätten ger? 

Minerallagens 3 kap. 1 § innehåller en allmän förklaring om vad innehav av ett undersök-
ningstillstånd innebär. 

Den som har undersökningstillstånd får inom tillståndsområdet bedriva undersökningsarbete 
enligt 3-8 §§.

Lagrummet säger i stort sett inte mer än att innehav av undersökningstillstånd i alla fall ger 
tillståndshavaren rätt att bedriva undersökningsarbete och att prospektören har att förhålla sig 
till vissa i lagen givna förutsättningar vid arbetets bedrivande. I kapitlets andra paragraf anges 
att även fastighetsägaren eller den som har fastighetsägarens medgivande i vissa situationer 
har rätt att bedriva undersökningsarbete utan undersökningstillstånd. 

                                                           
746 Bengtsson (2004) s. 20.
747 Prop. 1988/89:92 s. 107.
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Gränsen mellan de arbeten som kräver undersökningstillstånd och de som kan företas utan 
tillstånd med stöd av allemansrätten dras som sagt i 1 kap. 3 § minerallagen.748 Denna regel 
markerar dock endast just denna gräns och går inte närmare in på vilka faktiska åtgärder som 
får företas med stöd av ett undersökningstillstånd. Detta framgår istället av 3 kap. 3-8 §§. När 
det gäller vilka konkreta åtgärder som får vidtas inom ramen för undersökningstillståndet är 
det främst 3 § som ger besked.

Undersökningsarbete får bedrivas endast för att visa att sådant mineral som omfattas av till-
ståndet finns inom området och för att ta närmare reda på fyndighetens storlek, beskaffenhet 
och brytvärdhet.
Tillståndshavaren får i den utsträckning det behövs använda väg till och inom området. Efter 
tillstånd av bergmästaren får tillståndshavaren också ta mark eller annat utrymme i anspråk 
för att bygga nödvändig väg till och inom området.
Innan arbete påbörjas skall tillståndshavaren ha ställt säkerhet för ersättning enligt 7 kap. 
1 §.
Arbetet skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas på någon annans egendom och 
på natur- och kulturmiljön.

Av paragrafens första stycke framgår det tämligen självklara att undersökningsarbete inte får 
ske i annat syfte än för att påvisa förekomst av det koncessionsmaterial som tillståndet avser. 
Möjligen skulle vissa använda undersökningsmetoder som endast har förutsättningar att på-
visa förekomst av en annan typ av mineral än det tillståndet avser kunna sägas innebära ett 
åsidosättande av det aktuella stadgandet. Då det hör till ovanligheterna att prospektörer aktivt 
ber om att få sitt tillstånd inskränkt enlig 1 kap. 5 § minerallagen tycks den aktuella situation-
en i praktiken inte vara något problem.749 Av 3 kap. 4 § första stycket minerallagen följer att 
tillståndet inte bara ger innehavaren en rätt att utföra själva undersökningsarbetet utan även en 
rätt att tillgodogöra sig delar av den fasta egendomen. Materialet får dock bara användas i 
utredningssyfte. 

I andra stycket ges tillståndshavaren rätt att använda sig av såväl väg till tillståndsområdet 
som inom detsamma och detta gäller naturligtvis även om fastighetsägaren eller innehavare av 
begränsad rätt motsätter sig detta. Hur och till vad vägen får användas framgår däremot inte 
av paragrafen. Det huvudsakliga syftet med stadgandet torde vara att möjliggöra transport till 
och från tillståndsområdet, även om lydelsen medger en vidare tolkning än så. Av 7 kap. 1 § 
minerallagen framgår emellertid att tillståndshavaren kan bli ersättningsskyldig i de fall vägen 
skadas. Som skada torde inte normalt slitage räknas. Naturligtvis bör inte heller rätten att an-
vända sig av väg inbegripa ett användande som i praktiken omöjliggör för andra att använda 
vägen. Att mera tillfälligtvis vid vägkanten parkera olika typer av utrustning som varken 
omöjliggör förbipassage eller annars kan sägas äventyra trafiksäkerheten borde dock vara 
möjligt inom ramen för den rätt tillståndet ger.750 Särskilt starkt bör detta kunna hävdas inom 
själva tillståndsområdet.  

I den ursprungliga lydelsen av 3 kap. 3 § minerallagen gavs tillståndshavaren, utöver rätten 
att använda väg till och inom tillståndsområdet, också rätt att ta mark i anspråk för att bygga 
väg inom tillståndsområdet. År 2005 togs denna rätt bort och i stället infördes ett krav på till-

                                                           
748 Se avsnitt 4.2.
749 Enligt uppgift via elektronisk kommunikation med Bergsstaten. 2011-09-28.
750 Trafikförordningen (1998:1276) gäller även enskilda vägar.
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stånd från bergmästaren för att få ta mark eller annat utrymme751 i anspråk för att bygga nöd-
vändig väg till och inom tillståndsområdet.752 I den mån flera fastigheter berörs av anläggan-
det torde anläggningslagen (1973:1149) bli tillämplig. 

I samband med att rätten att bygga väg inom undersökningsområdet gjordes beroende av 
bergmästarens tillstånd togs även rätten att ta mark i anspråk för att uppföra byggnader bort. 
Som skäl för slopandet av regeln anfördes att det med de prospekteringsmetoder som nu an-
vänds inte längre finns något nämnvärt behov av denna möjlighet. I de fall det finns behov av 
en skyddad plats, till exempel för intag av måltider, kan i stället husvagn eller liknande an-
vändas menar departementschefen.753

Som tidigare framgått kan visst prospekteringsarbete ske med stöd av allemansrätten. Detta 
gäller så länge inte arbetet innebär intrång i markägarens eller annan nyttjanderättshavares 
rätt. Som också framgått tidigare innebär förmodligen detta att så snart prospekteringsarbetet 
riskerar att förorsaka skador som kan sägas uppfylla de objektiva kriterierna i brottsbalken för 
skadegörelse eller åverkan bör undersökningstillstånd sökas. Utifrån denna systematik skulle 
kunna antas att meddelandet av undersökningstillstånd innebär en viss civilrättslig rätt att or-
saka skada vid utförandet av undersökningsarbetet. Visst stöd för detta antagande framgår av 
3 kap. 3 § tredje stycket minerallagen. 

Arbetet ska utföras så att minsta skada och intrång vållas på någon annans egendom och på 
natur- och kulturmiljön.

Av propositionen framgår att lagstiftaren med regeln velat betona det ansvar att visa hänsyn 
den har som genom undersökningstillståndet erhållit rådighet över annans egendom.754 Re-
gelns språkliga lydelse skulle kunna tolkas som att den som vid utförande av undersöknings-
arbete orsakar skada på annans egendom undgår ansvar i de fall arbetet utförts med vad som 
kan anses vara tillräcklig omsorg.755 För en sådan tolkning talar att lagstiftaren valt att an-
vända sig av begreppet vållande i lagtexten; ett begrepp som i skadeståndssammanhang bland 
annat används som ansvarsförutsättning och som då förutsätter styrkt uppsåt eller vårdslöshet 
hos den presumtiva skadegöraren. Det är för övrigt också ovanligt i lagstiftningssammanhang, 
i alla fall efter skadeståndslagens tillkomst, att begreppet vålla enbart används i betydelsen 
orsaka. Trots detta anser jag det troligt att lagstiftaren när det gäller innebörden av begreppet 
vålla i 3 kap. 3 § minerallagen inte avsett att uttrycka någonting annat än ett krav på orsaks-
samband mellan undersökningsarbetet och skadan eller intrånget. Till stöd för denna tolkning 
kan anföras att 7 kap. 1 § minerallagen tycks innebära att prospektören ansvarar oberoende av 
vållande för skador som uppstår i samband med undersökningsarbete.

Skada eller intrång som föranleds av undersökningsarbete skall ersättas av den som har 
undersökningstillstånd eller koncession med vars stöd arbetet bedrivs.

Förutom att innebörden av regleringen är rimlig är den också förenlig med gällande svensk 
rättsuppfattning i utomobligatoriska ersättningsfrågor. Regeln uttrycker således ett strikt an-

                                                           
751 År 2006 infogades rekvisitet ”annat utrymme” i lagtexten med anledning av införandet år 2004 av regler om 
tredimensionell fastighetsindelning. Se SFS 2005:943.  
752 Se SFS 2005:161.
753 Prop. 2004/05:40 s. 46.
754 Prop. 2004/05:40 s. 48.
755 Notera att med ”annans” avses förmodligen inte bara markägaren utan även andra sakägare. 
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svar vilket naturligtvis för prospektören kan innebära ovälkomna överraskningar, men som 
samtidigt framstår som berättigat med tanke på att de skadegörande åtgärderna företas med 
stöd i ett förvaltningsrättsligt tillståndsbeslut. Bestämmelsen kan sägas utgöra ett exempel på 
strikt ansvar på grund av så kallat rättsenligt handlande.756 Det innebär att ersättningsansvaret 
motiveras utifrån samma tankegångar som är styrande i bland annat expropriationssamman-
hang. Det är således fråga om fall där rättsordningen tillåter att fastigheter tas i anspråk av
utomstående, mot att fastighetsägaren och andra sakägare blir ersatta sin förlust, om det kan 
motiveras av tillräckligt angelägna allmänna intressen.757

Det strikta ansvaret innebär också att det är innehavaren av undersökningstillståndet eller 
bearbetningskoncessionen som ansvarar för skador och intrång som orsakas av självständiga 
uppdragstagare. En förutsättning för att tillstånds- eller koncessionsinnehavaren ska ansvara 
är dock att skadan eller intrånget föranleds av undersökningsarbete. Innebörden härav är att 
rättighetshavaren endast ansvarar för skador vilka orsakats genom undersökningsarbetet. För 
skador som orsakas av självständiga uppdragstagare men som helt saknar samband med 
undersökningsarbetet torde däremot inte rättighetshavaren ansvara. För rättighetshavarens del 
blir därför frågan om vilka skador eller intrång som kan anses vara föranledda av undersök-
ningsarbetet av central betydelse. Bör till exempel rättighetshavaren ansvara i en situation där 
uppdragstagaren, genom att köra ett på larvfötter gående borraggregatet över en fastighetsäga-
res bro, som därvid skadas?  Skadan kan naturligtvis sägas vara föranledd av undersöknings-
arbetet eftersom den inte skulle ha inträffat om inte undersökningsarbete förekommit på plat-
sen. Med detta synsätt skulle rättighetshavarens ansvar enligt 7 kap. 1 § minerallagen bli täm-
ligen långtgående och endast begränsas av kravet på adekvans. När det gäller skador orsakade 
av självständiga uppdragstagare är det emellertid möjligt att det krävs ett närmare samband 
mellan skada och undersökningsarbete för att rättighetshavaren ska ansvara än om skadan 
vållats av en anställd.758

Vilka typer av skador som ersätts enligt de förutsättningar som anges i 7 kap. 1 § mineral-
lagen framgår indirekt av kapitlets 4 §. Där hänvisas nämligen till bestämmelser i expropriat-
ionslagen, närmare bestämt dess fjärde och femte kapitel. Utgångspunkten vid expropriation, 
som för övrigt kommer till uttryck i 2 kap. 15 § regeringsformen, är att den eller de ersätt-
ningsberättigade ska ges full ersättning för den förlust de lider genom expropriationen. I be-
stämmelsen anges dock inte på vilka grunder ersättningen ska bestämmas. I stället föreskrivs i 
paragrafens sista stycke att ersättningen ska bestämmas efter grunder som anges i lag, där 
således expropriationslagen är en av dessa.

Tidigare låg samma ersättningsprincip som i skadeståndssammanhang också till grund för 
ersättning vid expropriation. Principen innebär att den skadelidande ska försättas i samma 
ekonomiska läge som om skadan aldrig inträffat. Vad gäller expropriation har genom en 
lagändring år 2010 denna princip delvis övergivits. Numera kan den expropriationsutsatte i 
vissa fall erhålla en ersättning som motsvarar 125 procent av fastighetens marknadsvärde.759

                                                           
756 Även om användandet av begreppet har kritiserats, främst på grund av dess oklara innebörd, är det fortfarande 
vanligt att det i doktrin görs skillnad mellan ersättningsskyldighet på grund av rättsstridiga och rättsenliga hand-
lingar (Hellner/Radetzki (2010) s. 62-63). 
757 Bengtsson (2011) s. 16.
758 Bengtsson (2011) s. 27.
759 Principen att ”överkompensera” den skadelidande är dock inte ny. Denna ersättningsfilosofi förekom redan i 
1845 års förordning om jords eller lägenhets avstående för allmänt behov. I mineralsammanhang tillämpades 
principen om förhöjd ersättning fram till ikraftträdandet av 1974 års gruvlag. Som skäl för borttagandet av den 
förhöjda ersättningen anfördes att ersättningen skulle hamna i nivå med den ersättning som vid den tiden utgick 
vid annat tvångsvis ianspråktagande av mark (SOU 2000:89 s. 203).    
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Expropriationslagen reglerar enligt dess 1 kap. 1 § bara ianspråktagande av egendomsslaget 
fast egendom. Expropriationen innebär att egendomen tas i anspråk med antingen äganderätt, 
nyttjanderätt eller servitut. Vid expropriation av särskild rätt ska, enligt 1 kap. 5 §, lagens reg-
ler tillämpas i den mån de är passande. Enligt lagens 2 kap. 3 och 4 §§ kan dock fastigheter 
inte exproprieras för gruvdrift. Vid expropriation förekommer, enligt 4 kap. 1 §, tre typer av 
ersättning: löseskilling – vilken utgår när en hel fastighet exproprieras med äganderätt; in-
trångsersättning – vilken utgår vid expropriation av del av fastighet och beräknas som den 
minskning av marknadsvärdet på fastigheten som intrånget medför; och ersättning för annan 
skada – vilken avser annan ekonomisk skada som fastighetsägaren eller annan kan åsamkas 
vid expropriationen.760 Annan skada kan antingen bestå i att den skadelidande åsamkas en 
direkt utgift eller att han går miste om en påräknad inkomst. Bestämningen av grunder för 
ersättning innebär att enbart ekonomiska skador ersätts. Däremot ersätts traditionellt inte för-
lust av affektionsvärde och andra typer av ideella skador,761 detsamma gäller alltjämt för så-
dan annan skada som avses i 4 kap. 1 § tredje meningen.762 När det gäller ersättning för 
undersökningsarbete torde det normalt vara reglerna om annan skada som är tillämpliga. Då 
intrånget vid undersökningsarbete många gånger är av låg intensitet och pågår under relativt 
kort tid torde emellertid ersättningen i normalfallet vara ganska blygsam.763

En fråga som inte explicit regleras i minerallagen är vem som är ersättningsberättigad. En-
ligt kapitelrubriken handlar det dock om ersättning till sakägare. Kopplingen till begreppet 
sakägare innebär ingen närmare precisering av vem som kan vara berättigad till ersättning, 
eftersom begreppet sakägare i allmänhet inte bara syftar på den som är ägare till egendomen
ifråga utan även på annan vars rätt kan anses skadad eller inskränkt.764 Av 3 kap. 5 § och 5 a § 
minerallagen kan slutas att i alla fall fastighetsägare765 och innehavare av särskild rätt, i den 
mån dessa berörs766 av undersökningsarbetet, är att anse som sakägare vid tillämpningen av 
minerallagen. Av 17 kap. 1 § samma lag framgår att nyttjanderätt, servitut, renskötselrätt, rätt 
till elektrisk kraft samt liknande rättigheter är att anse som särskild rätt i minerallagssamman-
hang. Däremot torde inte allemansrätt i detta sammanhang ses som en särskild rätt. Inte heller 
det allmänna är sakägare i detta sammanhang såvida inte till exempel kommunen är berörd i 
egenskap av fastighetsägare.

Det ansvar som aktualiseras i 7 kap. 1 § minerallagen rör således det civilrättsliga ansvaret 
för skador mellan prospektör och sakägare. Hur är det då med det straffrättsliga ansvaret för 
de skador som kan uppstå vid undersökningsarbeten. Vad som först kan konstateras är att det 
varken i minerallagen eller i brottsbalken stadgas något om ansvarsfrihet för den som under 
utförande av undersökningsarbete orsakar skador. Därmed skulle i princip skadegörelse eller 
åverkan kunna aktualiseras, men då gärningen måste anses som tillåten i och med meddelan-
det av undersökningstillstånd föreligger inte grund för åtal. Detta naturligtvis under förutsätt-

                                                           
760 Delin (1977) s. 118.
761 Se Karnov Internet, expropriationslagen (1972:719) 4 kap.1 § not 70, den 27 december 2011.
762 Beräffande löseskilling och intrångsersättning kan påslaget om 25 % enligt 4 kap. 1 § andra stycket expropri-
ationslagen tänkas innebära ersättning för affektionsvärde, jfr prop. 2009/10:162 s. 66-68.
763 I mål om expropriationsersättning gäller samma bevisbörderegler som i andra tvistemål, vilket innebär att det 
är den som yrkar ersättning för liden skada som i princip har att styrka såväl skadans existens som dess omfatt-
ning (SOU 2000:89 s. 195).
764 Sakägarbegreppet i mineralsammanhang har diskuterats i SOU 2012:73 kap. 10. 
765 Enligt Delin är det den civilrättslige ägaren som avses i de fall denne inte också är lagfaren ägare (Delin 
(1996) s. 76).
766 Endast innehavare av särskild rätt till mark där arbete ska bedrivas torde således anses som sakägare (Delin 
(1996) s. 76).
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ning att prospektören har hållit sig inom de ramar som framgår av 3 kap. 3-8 §§ minerallagen.   
Undersökningstillståndet kan alltså betraktas som en form av objektiv ansvarsfrihetsgrund.767

Friheten från ansvar gäller dock bara så länge de vidtagna åtgärderna kan anses vara före-
tagna i syfte påvisa en fyndighet av ett koncessionsmaterial.768 Företas mer ingripande åtgär-
der än som kan anses motiverat utifrån detta syfte kan eventuellt ett straffrättsligt ansvar aktu-
aliseras. Exempelvis har avverkning av ett trettiotal träd bedömts som skadegörelse trots att 
undersökningstillstånd förelåg för det aktuella markområdet.769 Domstolen tycks ha ansett att 
åtgärderna inte var vidtagna i syfte att söka efter koncessionsmaterial. I de fall det inte redan 
av typen av åtgärder eller på något annat sätt går att visa att åtgärderna inte är företagna i syfte 
att söka efter koncessionsmaterial kan det i stället vara möjligt att visa att de vidtagna åtgär-
derna är mer ingripande än vad som hade varit nödvändigt. I dessa fall kan åtgärderna i stället 
strida mot minerallagens bestämmelse i 3 kap. 3 § fjärde stycket vilken ålägger prospektören 
en skyldighet att försöka begränsa skadorna vid undersökningsarbete. Vilka ansträngningar 
som kan krävas av prospektören i detta hänseende framgår dock inte av bestämmelsen. Även i 
dessa fall borde dock skador genom avsiktligt handlande, vilka kunnat undvikas om under-
sökningen skett på ett annat sätt, kunna leda till straffansvar.

Av minerallagens ursprungsproposition framgår också att om en prospektör inte respekterar 
hindersbestämmelserna i 3 kap. 6-7 §§ utan utför undersökningsarbeten, visserligen i enlighet 
med tillståndet, på ett område där ytterligare tillstånd krävs ska hans handlande bedömas en-
ligt brottsbalkens regler. Enligt propositionen aktualiseras i dessa situationer i första hand 
ansvar för skadegörelse och tagande av olovlig väg.770

Undersökningstillståndets funktion är således inte att befria prospektören från det civilrätts-
liga ansvaret för skador som uppstår vid undersökningsarbeten. Däremot undgår prospektören 
det straffrättsliga ansvaret så länge denne inte utför arbetet i strid med minerallagens regler. 
Det av staten meddelade tillståndet befriar alltså bara från straffansvar och bara så länge pro-
spektören håller sig inom villkoren för det meddelade tillståndet. I de fall tillståndshavaren 
överskrider tillståndets villkor aktualiseras ansvar enligt brottsbalken medan den som utför 
undersökningsarbeten utan tillstånd ansvarar enligt 15 kap. 6 § första stycket första punkten 
minerallagen. 

Utöver att tillåta åstadkommande av skada på annans fastighet, visserligen med ersätt-
ningsansvar, kan undersökningstillståndets funktion sägas vara att ge sökanden en rätt att up-
pehålla sig på annans mark under en längre tid än vad som följer av allemansrätten. I ett inle-
dande skede gäller rätten för en period om tre år, men kan förlängas till en sammanlagd period
om 15 år under vissa i lagen angivna förutsättningar.771 Vidare innebär undersökningstillstån-
det dels en ensamrätt772 att företa undersökningar inom ett visst område och dels en företrä-
desrätt till att utvinna eventuella fyndigheter. Lagstiftningen kan alltså sägas ge incitament till 
att i ett tidigt skede ansöka om undersökningstillstånd även i de fall arbetet sker utan att något 
intrång sker i markägarens eller annan rättighetshavares rätt. En fördel med att söka tillstånd i 

                                                           
767 Jareborg (1984) s. 67.
768 Se minerallagens 1 kap. 3 § första stycke och 3 kap. 3 § första stycke.
769 Dom meddelad av Mora tingsrätt den 9/11 2006 (mål nr B 1277-04). 
770 Prop. 1988/89:92 s. 97.
771 Se minerallagens 3 kap. 5-7 §§.
772 Visserligen framställs rätten ofta som en ensamrätt att eftersöka mineral (se t.ex. SGU (2013) s. 11), men vad 
tillståndshavaren egentligen erhåller är en ensamrätt att göra intrång i markägares eller annan rättsinnehavares 
rätt om syftet är att söka efter koncessionsmineral. Rättighetens objekt/kärna är således intrånget i annans rätt. 
Detta torde i sin tur innebära att ”ensamrätten” inte utesluter att någon annan än tillståndshavaren samtidigt med 
denne eftersöker koncessionsmineral inom undersökningsområdet, så länge detta sker utan intrång i markägarens 
eller annan rättighetshavares rätt.
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ett tidigt skede, ”för säkerhets skull”, är att tillstånd redan är givet i det fall arbetet senare vi-
sar sig medföra intrång i markägarens rätt. Ett givet tillstånd ger också en fördel vid konkur-
rens med andra prospektörer. En annan sak är att detta givetvis kan medföra extra arbete, sär-
skilt för bergmästaren, och att mer seriösa prospektörer kan uteslutas från undersökning av det 
aktuella området. Skälet till att lagstiftaren valt att till tillståndet knyta en ensamrätt tycks vara 
en oro för att det inte utan denna exklusivitet kommer att utföras prospektering i den utsträck-
ning som är önskvärt. Detta hänger i sin tur ihop med de stora kostnader som mineralprospek-
tering idag innebär. Ensamrätten, som kommer till uttryck i 2 kap. 4 § minerallagen, innebär 
dock inte att tillståndshavaren kan hindra andra från att uppehålla sig i området. Trots medde-
lat tillstånd har således till exempel fastighetsägaren eller allmänheten, med stöd i allemans-
rätten, tillgång till området. I de fall undersökningsarbetet omöjliggörs eller avsevärt försvåras 
på grund av andras närvaro torde dock handräckning enligt reglerna i lagen (1990:746) om 
betalningsföreläggande och handräckning kunna aktualiseras; enligt 4 § kan särskild 
handräckning beviljas om sökandens rätt till viss egendom olovligen hindras.773

Undersökningstillståndet innebär som nämnts också en företrädesrätt till bearbetning av 
mineralfyndigheter. Detta framgår av 4 kap. 3 § minerallagen. Det är dock inte fråga om nå-
gon obligatorisk rätt till bearbetning. Ursprungligen föreskrevs i minerallagen att en prövning 
av den koncessionssökandes lämplighet skulle göras. Det uttryckliga kravet på lämplighet är 
nu visserligen borttaget, förutom när ansökan avser olja eller gasformiga kolväten, men trots 
detta krävs i realiteten fortfarande att sökanden visar sin lämplighet.774 För bevarande av före-
trädesrätten krävs däremot inte att innehavaren av tillståndet faktiskt utfört några ändamålsen-
liga undersökningsarbeten.

Av 4 kap. 4 § minerallagen framgår dessutom att innehavet av undersökningstillståndet 
inte bara ger en företrädesrätt i en konkurrenssituation utan även som huvudregel utesluter 
möjligheten för någon annan att inom undersökningsområdet erhålla bearbetningskoncession 
avseende samma mineral som undersökningstillståndet avser.

Eftersom undersökningsarbeten bland annat kan sägas utföras i syfte att införskaffa un-
derlag för en senare koncessionsansökan räcker det i många fall inte med att minerallagstift-
ningen ger en rätt att inom vissa ramar orsaka skada på annans fastighet. Härutöver kan också 
krävas att tillståndshavaren har möjlighet att ta med sig beståndsdelar av fastigheten med 
vilka han i ett senare skede, i bearbetat eller obearbetat skick, kan styrka att han uppfyller 
lagens krav för erhållande av koncession. Denna rätt att tillgodogöra sig mineraliska ämnen 
framgår av 3 kap. 4 § minerallagen. Ett problem som kan uppkomma i samband med att pro-
spektören tar med sig prover från fastigheten är att dessa prover även innehåller ämnen som 
inte är koncessionsmineral och som således är att betrakta som jordägarmineral. Rätten att 
tillgodogöra sig dessa kategorier förutsätter i princip tillstånd av jordägaren.775 En annan vari-
ant av detta problem är att provet visserligen bara innehåller koncessionsmineraler men att 
                                                           
773 Enligt propositionen avses här till exempel situationer när någon vägras tillträde till en fastighet för utförande 
av arbete på fastigheten, för utövande av rätt enligt servitut eller liknande eller om ägaren eller annan innehavare 
enligt lag eller avtal är skyldig att tåla detta (prop. 1989/90:85 s. 102).
774 Redan en kort tid efter minerallagens ikraftträdande konstaterade den sittande borgerliga regeringen att lagen 
innehöll regler som ”hämmar utvecklingen av en livskraftig mineralindustri”. Bland annat ansåg regeringen att 
det uppställda kravet på lämplighet vid beviljande av bearbetningskoncession på sikt kunde ”leda till att prospek-
teringsaktiviteten i landet påverkades negativt”. Regeringen ansåg visserligen att det var viktigt att den som 
erhöll koncession också hade såväl resurser för som kompetens och avsikt att exploatera en fyndighet, men me-
nade samtidigt att redan viljan och förmågan att presentera en godtagbar malmbevisning, vilket även fortsätt-
ningsvis skulle vara ett krav, visade att sökanden var lämplig (prop. 1992/93:238 s. 5-7). Av proposition 
1988/89:92 s. 56 framgår dock att redan innan det uttryckliga kravet på lämplighet slopades ansågs förmågan att 
presentera en malmbevisning i många fall styrka sökandens lämplighet.    
775 Se Prop. 1988/89:92 s. 51 och Delin (1996) s. 75-76.
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undersökningstillståndet bara omfattar en del av dessa. Eftersom det är oundvikligt att dessa 
situationer uppstår har i minerallagens 3 kap. 4 § sista stycke intagits en regel som föreskriver 
att tillståndshavaren även får bearbeta och använda sig av dessa mineral under i lagen särskilt 
angivna omständigheter. Däremot tycks minerallagen inte ge tillståndshavaren rätt att tillgo-
dogöra sig vare sig jordägarmineral eller andra koncessionsmineral än de som avses i tillstån-
det. Samma principiella ordning tycks gälla i bearbetningssammanhang enligt 5 kap. 4-6 §§, 
dock med den skillnaden att koncessionshavaren då får tillgodogöra sig jordägarmineral och 
koncessionsmineral som inte omfattas av tillståndet och som inte förrän vid anrikningen eller 
därmed likställt förfarande kan avskiljas från de mineral koncessionen omfattar.  

4.4 Förutsättningar för att påbörja undersökningsarbeten enligt 
minerallagen
Av 3 kap. 1 § minerallagen framgår att den som beviljats undersökningstillstånd har rätt att 
inom tillståndsområdet bedriva undersökningsarbete enligt vad som närmare anges i kapitlets 
tredje till åttonde paragraf. Beviljat undersökningstillstånd är således en nödvändig förutsätt-
ning för att få utföra undersökningsarbete. Däremot utgör tillståndet inte en tillräcklig förut-
sättning för att få påbörja arbetet. 

I 3 kap. 5 § första stycket minerallagen anges att undersökningsarbete endast får utföras i 
enlighet med en gällande arbetsplan. Innebörden härav är att innan undersökningsarbete kan 
påbörjas måste en arbetsplan upprättas och delges markens ägare samt eventuella innehavare 
av särskild rätt. Planen ska också, enligt 3 kap. 5c §, sändas till bergmästaren, länsstyrelsen 
och kommunen samt i vissa fall Sametinget. Arbetsplanen blir gällande om sakägarna inte 
framställer några invändningar mot planen eller i de fall så sker och parterna inte kan komma 
överens, när bergmästarens beslut om fastställelse vinner laga kraft.

Systemet med arbetsplaner infördes i maj år 2005. Syftet var att utöka sakägarnas rätt till 
information rörande själva undersökningsarbetet samt bereda dem större möjlighet att påverka 
genomförandet av arbetet i förhållande till tidigare givna möjligheter.776 Planen ska innehålla 
en redogörelse för det arbete som planeras, en tidsplan för arbetet och en bedömning av i vil-
ken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna intressen och enskild rätt. Såsom regler-
na är utformade tycks det krävas en arbetsplan även om det inte behövs för att uppfylla syftet 
med regleringen. Något undantag finns till exempel inte i en situation där det är fastighetsäga-
ren själv som ska utföra undersökningsarbeten och detta kommer kunna ske utan att någon 
annan rättighetshavare berörs. Konsekvensen förefaller onödig och borde kunna undvikas 
genom att i lagtexten ta in ett undantag för situationer där ingen annan rättighetshavare berörs 
av verksamheten.

Rätten att inleda undersökningsarbeten kräver utöver ett beviljat undersökningstillstånd och 
en gällande arbetsplan också, enligt 3 kap. 3 § tredje stycket minerallagen, att tillståndshava-
ren ställer ekonomisk säkerhet för skador och intrång som kan drabba mark- och sakägare till 
följd av arbetet. Kravet är ovillkorligt och något utrymme för överenskommelse i frågan mel-
lan sakägare och prospektör finns alltså inte.777 Däremot är frågan om säkerhetens storlek inte 
reglerad. Av 17 kap. 2 § första stycket minerallagen framgår dock att frågan om säkerhetens

                                                           
776 Prop. 2004/05:40  s. 50-51.
777 Regleringen ändrades år 2005 då det dessförinnan var möjligt för de ersättningsberättigade att efterge denna 
skyldighet. Syftet med förändringen var, som det utrycks i propositionen, att ”stärka sakägarnas ställning”, vilket 
dock är tveksamt om så faktiskt har skett (prop. 2004/05:40 s. 45).



166

storlek är något som parterna givits rätt att disponera över. Regleringens innebörd är således 
att säkerhet visserligen ska ställas innan arbetet får påbörjas men så länge parterna är överens 
kan denna vara endast symbolisk.

Liksom som vid upprättande av arbetsplaner görs inte heller i detta sammanhang något ex-
plicit undantag för det fall varken någon annan rättighetshavare eller fastighetsägare drabbas 
av skada eller intrång. Bestämmelsen rörande säkerhet är kopplad till ersättningsregeln i 7 
kap. 1 § minerallagen om ersättning till sakägare. Den fastighetsägare som utför undersök-
ningsarbeten på den egna fastigheten bör inte anses som sakägare i paragrafens mening och 
kan i vart fall inte anses vare sig ha lidit någon skada eller utsatts för något intrång. Följaktli-
gen borde inget krav på ställande av säkerhet aktualiseras i dessa fall.

Minerallagen innehåller inte heller någon uttrycklig reglering av till vem säkerheten ska 
ställas eller vilken typ av säkerhet som avses. Inte heller lagens motiv besvarar dessa frågor. 
Vad gäller frågan om säkerhetens art skulle möjligen frånvaron av explicit reglering kunna 
tolkas som att arten av säkerhet är irrelevant så länge denna kan anses uppfylla sitt ändamål. 
Denna typ av resonemang återfinns bland annat i miljöbalkens och aktiebolagslagens gene-
rella regleringar av säkerheter. I 16 kap. 3 § andra stycket miljöbalken, vilket behandlar sä-
kerhet för återställningsåtgärder, anges att en säkerhet ska godtas om den visas vara betryg-
gande för sitt ändamål och i aktiebolagslagens 23 kap. 24 §, en regel om borgenärsskydd, 
uttrycks att det ska vara fråga om en betryggande säkerhet. En från miljöbalken och aktiebo-
lagslagen avvikande reglering återfinns emellertid i utsökningsbalkens 2 kap. 25 § av vilken 
framgår att endast vissa, i paragrafen angivna, former av säkerhet godtas. Någon förklaring 
till varför lagstiftaren valt lösningen med att faktiskt ange vissa typer av säkerheter som kan 
godtas framgår dock inte av balkens motiv.  

Av 17 kap. 2 § andra stycket minerallagen framgår visserligen att borgen är en av lagstift-
ningen accepterad form av säkerhet, men formuleringen kan inte tolkas som att endast borgen 
accepteras som säkerhet i mineralsammanhang. 

Fråga är dock om den fastighetsägare som motsätter sig panträtt i fast egendom som säker-
het har rätt till detta. För dessa fall, alltså i situationer av oenighet mellan parterna, uttrycker 
17 kap. 2 § första stycket minerallagen att säkerheten ska prövas av länsstyrelsen. Genom 
minerallagens koppling till expropriationslagens regler i ersättningsfrågor kan det visserligen 
sägas finnas belägg för att tolka det krav på säkerhet som uttrycks i minerallagen som ett krav 
på ekonomisk säkerhet som dessutom ska fullgöras i pengar om inte annat avtalas mellan par-
terna.778 Troligen är dock denna tolkning alltför snäv. För det första anger inte minerallagen 
explicit att endast vissa former av säkerheter skulle vara godtagbara.779 Minerallagens lydelse 
ger således utrymme för en tolkning mera i linje med det sätt varpå begreppet säkerhet ska 
uppfattas enligt miljöbalken och aktiebolagslagen. För det andra tycks det inte existera någon 
form av principiell syn på hur begreppet ska förstås in dubio.780 För det tredje förefaller det 
                                                           
778 Se 7 kap. 4 § mineralagen och dess koppling till 4 kap. 1 § expropriationslagen där det talas om ”belopp” och 
”löseskilling”. 
779 Miljöbalkens 16 kap 3 § fick sin nuvarande utformning år 2007, men även dessförinnan innehöll denna be-
stämmelse begränsningar vad gällde vilka former av säkerheter som kunde godtas. I propositionen till ändringen 
anför dock regeringen att större flexibilitet är av godo och därmed eftersträvansvärd så länge det skydd säkerhet-
en är avsedd att utgöra är betryggande. Se prop. 2006/07: 95 s. 107.  
780 Varken i propositionen till miljöbalken (prop.2006/07:95), utsökningsbalken (prop. 1980/81:8) eller aktiebo-
lagslagen (prop. 2004/05:85) förs något resonemang av mera principiell karaktär rörande innebörden av begrep-
pet säkerhet. I propositionen till miljöbalken diskuteras visserligen vilka krav som bör ställas på en säkerhet i 
miljöbalkssammanhang och i samband härmed uttrycks att ”[e]ftersom huvudsyftet med säkerheterna är att 
skydda samhället från risken att behöva svara för kostnader för efterbehandling, bör det naturligtvis göras sanno-
likt att säkerheten kan uppfylla det syftet” (prop. 2006/07:95 s. 110). Denna typ av definition kan dock knappas 
sägas ge någon värdefull vägledning, inte ens i miljöbalkssammanhang.
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inte finnas något specifikt i undersökningssammanhang som skulle motivera ett avsteg från 
det sätt att se på säkerheter som representeras av till exempel aktiebolagslagen vars säkerhet, 
precis som minerallagens, avser att skydda enskildas intressen.

För det fall minerallagens säkerhetsbestämmelse ska tolkas i enlighet med motsvarande be-
stämmelser i miljöbalken och aktiebolagslagen kvarstår dock problemet med att definiera vad 
som kan anses som en betryggande säkerhet. I motiven till miljöbalken diskuteras dock frågan 
under vilka förutsättningar en säkerhet ska anses vara betryggande.781 De synpunkter som där 
framkommer är generella och borde därför också kunna appliceras på säkerheter i allmänhet. 
Inledningsvis framgår att två förutsättningar måste vara uppfyllda för att en säkerhet ska be-
traktas som betryggande:

1) säkerheten måste dels uppfylla de kriterier som gäller för att något ska betraktas som en 
säkerhet och

2) dels vara tillräcklig för att säkerställa sitt ändamål.

Den första förutsättningen anger alltså att en säkerhet måste kunna uppfylla syftet med säker-
heten. I undersökningssammanhang handlar det om att hålla rättighetshavare skadeslösa. 
Härav följer enligt motiven att exploatören måste kunna göra sannolikt att säkerheten kan 
uppfylla syftet. Den första förutsättningen berör således frågan om vilka typer av säkerheter 
som kan accepteras. 

Den andra förutsättningen handlar om hur prövningsmyndigheten ska bestämma det värde 
till vilket säkerheten måste uppgå. Även i denna fråga är det enligt motiven säkerhetens syfte 
som ska vara avgörande. För den säkerhet som ska ställas enlig 16 kap. miljöbalken innebär 
detta enligt motiven att det är de förväntade avhjälpandekostnaderna som ska tjäna som ut-
gångspunkt. Kopplat till undersökningsarbeten borde denna förutsättning i flertalet fall utgöra 
ett mindre problem då skade- och intrångsersättning i dessa sammanhang enligt 7 kap. 4 § 
minerallagen beräknas enligt expropriationslagens regler. 

Eftersom det enligt lagtexten, 7 kap. 1 § minerallagen, endast är skador och intrång som 
föranleds av undersökningsarbetet som ska ersättas kan det ifrågasättas om det vid bestäm-
mandet av säkerhetens storlek ska tas hänsyn till att mark tagits i anspråk för till exempel an-
läggande av vägar. Visserligen kan ett anläggande av en väg i dessa situationer sägas vara 
föranledd av undersökningsarbeten, men den definition av undersökningsarbeten som ges i 1 
kap. 3 § minerallagen ger intryck av att endast avse de arbetsmoment som sker för att påvisa 
existensen av själva mineralfyndigheten. Frågan är alltså om det med undersökningsarbeten 
endast ska förstås de arbeten som är direkt kopplade till själva undersökningen eller om även 
arbeten som sker för att möjliggöra undersökningen ska inkluderas. 

Rubenson anger i Karnovs lagkommentar till 3 kap. 3 § andra stycket minerallagen att 
”[ä]renden om tillstånd av bergmästaren i fråga om att ta mark i anspråk för att bygga nöd-
vändig väg till och inom området handläggs inte enligt minerallagens regler utan enligt de 
regler som gäller för förvaltningsärenden i allmänhet. Förvaltningslagen är således tillämp-
lig.”782 Uttalandet skulle möjligen kunna uppfattas som att författaren anser att inga av de 
förfaranderegler som ges i 3 kap. minerallagen, till exempel den om ställande av säkerhet, ska 
tillämpas vid anläggande av väg. Mot denna tolkning talar dock det som Delin skriver i lag-
kommentaren till minerallagen där han exemplifierar på vilket sätt han anser att förvaltnings-

                                                           
781 Prop. 2006/07:95 s. 109-111.
782 Karnov Internet, minerallagen (1991:45) 3 kap. 3 §, not 11, 11 maj 2015.
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lagen blir tillämplig i dessa ärenden.783 Delin antyder överhuvudtaget inte något om att mine-
rallagens förfaranderegler skulle vara ersatta eller exkluderade.

Eftersom syftet med bestämmelsen om ställande av säkerhet är att hålla rättighetshavarna 
skadeslösa bör, enligt min mening, bestämmelsen rörande säkerhet tolkas i ljuset av just detta 
syfte. Ersättningen borde utifrån detta resonemang då också omfatta alla skador och intrång 
som sker inom ramen för det meddelade tillståndet, alltså även intrång och skador orsakade av 
att väg anlagts.  

Tilläggas kan dock att det är något av en onödig upprepning att föreskriva att en säkerhet 
ska vara betryggande då det redan i begreppet säkerhet ligger en önskan om trygghet. Möjlig-
en kan tillägget betryggande tolkas som att det finns utrymme för att kräva en viss säkerhets-
marginal i fråga om säkerhetens storlek i förhållande till den troliga skadans storlek. I motiven 
till 16 kap. miljöbalken anges dock att en säkerhet inte bör ”vara större än vad som behövs”, 
något som alltså talar för att det i alla fall inte bör röra sig om några stora marginaler.784

I realiteten följer de flesta tillståndshavare de standardiserade beloppsrekommendationer 
som Bergsstaten tagit fram. Beloppen är bestämda utifrån vem som innehar undersökningstill-
stånd och antalet tillstånd.785

Enligt tidigare gällande praxis innebar inte brott mot skyldigheten att ställa säkerhet att in-
mutningsrätten kunde förverkas.786 I och med ikraftträdandet av nuvarande minerallag har 
emellertid införts en möjlighet att återkalla undersökningstillstånd och bearbetningskoncess-
ioner bland annat i de fall tillstånds- eller koncessionshavaren inte fullgör sina skyldigheter 
enligt lagen.787 Härmed torde således inte denna tidigare praxis längre ge uttryck för gällande 
rätt rörande frågan om konsekvenser av brott mot skyldigheten att ställa säkerhet. Om under-
sökningsarbeten påbörjas utan att säkerhet är ställd kan också kronofogdemyndigheten enligt 
15 kap. 4 § minerallagen meddela särskild handräckning för att avbryta arbetet och eventuellt 
återställa marken.

Slutligen bör också erinras om de villkor till skydd för enskilda och allmänna intressen 
vilka kan vara uppställda i undersökningstillståndet.788 Ett uppställt villkor kan till exempel 
föreskriva att arbetet endast får utföras av personal med särskild kompetens. I de fall villkor är 
uppställda kan det således vara så att också dessa måste vara uppfyllda innan undersöknings-
arbeten får påbörjas.

4.5 Hinder mot att påbörja undersökningsarbeten enligt minerallagen
Enligt 3 kap. 6 § första stycket minerallagen råder ett absolut förbud mot undersökningsar-
beten i områden som utgör nationalpark samt i områden som ännu inte förklarats som nation-
alpark men där det hos regeringen ligger en begäran från en statlig myndighet att så ska ske. 
Det är således inte möjligt att erhålla dispens från detta förbud. Förbudets absoluta karaktär 
följer av vad som uttrycks i 9 kap. 9 § regeringsformen och 7 kap. 2 § miljöbalken. Dessa 
                                                           
783 Delin (1996) s 73.
784 Prop. 2006/07:95 s. 110. Visserligen finns det gott om förarbetsuttalanden av denna vaga och intetsägande typ 
där avsikten möjligen endast varit att genom förarbetsuttalandet ge intryck av att det från lagstiftarhåll förelegat 
en ambition att ge vägledning för tolkningen. En generellt i lagstiftningssammanhang vägledande princip tycks 
dock vara att en part inte ska kunna innehålla eller förbehålla sig en större säkerhet än som motsvarar hans ford-
ran; ett förhållningssätt som för övrigt stämmer väl med det syfte säkerheter vanligen ska uppfylla.
785 SOU 2012:73 s. 166-167.
786 NJA 1915 s. 201.
787 Se 6 kap. 3 § minerallagen.
788 Lagtexten anger att tillståndet skall förenas med de villkor som behövs för att bland annat skydda allmänna 
intressen eller enskild rätt. Något som dock tydligen sällan eller aldrig tycks ske (SOU 2012:73 s. 93-94).
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bestämmelser anses i förening innebära att riksdagen förbehållit sig rätt att ensam bestämma 
över vilka åtgärder som får vidtas med denna typ av statlig fast egendom.789 Dessa områden 
är också de enda områden där det föreligger ett absolut hinder mot undersökningsarbeten. 

I områden vilka förklarats som natur- och kulturreservat måste undersökningsarbeten ske 
med iakttagande av eventuellt meddelade föreskrifter som gäller för området och som har 
meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken. I dessa fall finns dock möjlighet till dispens från 
föreskrifterna enligt 7 kap. 7 § miljöbalken om särskilda skäl kan anses föreligga. Möjligheten 
att utverka dispens begränsas dock av det krav på kompensation som kommer till uttryck i 
paragrafens fjärde stycke. Som förutsättning för dispens gäller alltså att den dispenssökande 
företar kompensationsåtgärder för det eventuella intrång i det skyddade naturvärdet som, i 
mineralsammanhang, undersökningsarbetet kan innebära. Kompensationen ska ske genom 
faktiska åtgärder för miljön, vilket utesluter en enbart ekonomisk kompensation.790 Kompen-
sation kan till exempel bestå i att ett annat område av motsvarande intresse för naturvården 
skyddas istället för det område där undersökningsarbeten ska företas. I motiven anges att kra-
vet på kompensation kan bortfalla i de fall intrånget är alldeles obetydligt; vilket det sannolikt 
i undersökningssammanhang i vissa fall kan anses vara. Detta undantag gäller dock inte i de 
fall reservatet omfattas av ett internationellt åtagande, till exempel genom fågeldirektivet eller 
art- och habitatdirektivet, då ett absolut krav på kompensation gäller.791 Eftersom kompensat-
ionsåtgärderna troligen måste vara genomförda redan vid beslutet om dispens kan regleringen 
förmodligen innebära en såväl irriterande som avhållande komplikation för prospektören.792

I 3 kap. 6 § andra stycket minerallagen lämnas en påminnelse om att undersökningsarbeten 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom så kallade Natura-2000-områden kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a och b §§ miljöbalken. För de typer av undersökningsarbeten som
vid prospektering inledningsvis är aktuella torde dock dessa regler ofta inte innebära något 
faktiskt hinder.793

Av 3 kap. 6 § tredje stycket minerallagen följer vidare att undersökningsarbete inte heller 
får, utan medgivande från länsstyrelsen, äga rum inom: 

tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) och sådant område 
utanför detta som regeringen bestämmer,
kyrkogård eller annan begravningsplats, eller 
område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken, så kallat obrutet fjällområde.

Vad gäller undersökningsarbeten inom obrutet fjällområde framgår av förarbetena till be-
stämmelsen att sådan verksamhet normalt kan ”anpassas så att några påtagliga effekter på 
miljön inte uppkommer” och därför bör prospektering ”kunna bedrivas inom de obrutna fjäll-
områdena, om den sker i former som inte påverkar områdenas karaktär.”794

                                                           
789 Prop. 1992/93:238 s. 12. Se även Bengtsson/Delin/Jonzon (1988) s. 66.
790 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 77.
791 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 77.
792 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 7 §.
793 Se avsnitt 6.6.1.
794 Prop. 1985/86:3 s. 186.
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Vidare måste enligt 3 kap. 7 § minerallagen medgivande från bergmästaren inhämtas innan 
undersökningsarbete får påbörjas inom:  

område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning enligt fastställd 
arbetsplan, eller från järnväg, flygplats eller kanal som är upplåtenför allmän trafik,
område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad,
område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, 
hotell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter från vårdanstalt, elevhem el-
ler liknande inrättning om den är avsedd för mer än femtio personer,
område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning, 
eller
område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(2010:900).

Utöver vad som anges i 6-7 §§ har också regeringen enligt 17 kap. 3 § minerallagen möjlighet 
att fatta beslut om att undersökningsarbete inte får bedrivas inom ett visst område utan med-
givande av regeringen eller den myndighet som regeringen föreskriver.795

Redan de omständigheter som enligt 3 kap. 6 och 7 §§ minerallagen kan hindra prospekte-
ring i ett område visar på hur annan lagstiftning inverkar på möjligheterna för en prospektör 
att faktiskt få utföra undersökningsarbete i ett område. Uppräkningen i 3 kap. 6 och 7 §§ mi-
nerallagen anger dock inte uttömmande vilken annan lagstiftning som kan vara tillämplig på 
verksamhet som omfattas av minerallagen.796 Detta framgår istället explicit av 1 kap. 7 § mi-
nerallagen i vilken hänvisning också sker till lagstiftning vilken inte aktualiseras i 3 kap. 6 
eller 7 §§ minerallagen.797 Frågan är dock om det endast är till den i 1 kap. 7 § uttryckligt 
angivna lagstiftningen som hänsyn behöver tas när det gäller att avgöra om undersökningsar-
bete ska få utföras. I propositionen till minerallagen uttrycks bland annat att ”[e]n rätt enligt 
minerallagen är en visserligen nödvändig men ingalunda tillräcklig förutsättning för att bed-
riva verksamhet som omfattas av minerallagen”798 och i propositionens allmänna del anförs 
också att ”[l]iksom hittills kommer annan lagstiftning att vara tillämplig på undersökningsar-
beten”.799

Minerallagskommitténs förlag till lagtext hade en något annorlunda utformning jämfört 
med den slutligen antagna och ännu gällande lydelsen av 1 kap. 7 § minerallagen. I kommit-
téns förslag avslutas uppräkningen av författningar vilka ska beaktas parallellt med mineralla-
gen med formuleringen ”(…) och andra författningar.”800 Skälet till valet av formulering var 
enligt kommittén att de haft motsvarande bestämmelser i 1974 års lag om vissa mineralfyn-
digheter och 1974 års gruvlag som förebilder.801 Av dessa två lagar är det dock bara den 
första som innehåller en bestämmelse med samma avslutning som den av kommittén före-
slagna. Av propositionen till 1974 års lag om vissa mineralfyndigheter framgår också att tan-
ken med den valda formuleringen var att den typ av verksamhet som lagen reglerade också 

                                                           
795 Av 14 a § mineralförordningen framgår att undersökningsarbete inte får utföras inom raketskjutfältet Esrange 
i Kiruna utan medgivande av Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
796 Prop. 2004/05:40 s. 45.
797 De lagstiftningar till vilka det hänvisas är miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om kulturminnen m.m., 
lagen om kärnteknisk verksamhet samt strålskyddslagen.
798 Prop. 1988/89:92 s. 87.
799 Prop. 1988/89:92 s. 54.
800 SOU 1986:53 s. 12.
801 SOU 1986:53 s. 216.
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skulle vara underkastad prövning enligt annan offentligrättslig lagstiftning rörande använd-
ningen av mark och vatten.802 Att verksamhet som omfattades av 1974 års gruvlag också an-
sågs vara underkastad reglering i annan lagstiftning än den i gruvlagen explicit omnämnda 
framgår av uttalanden i propositionen till nämnda lagstiftning.803

Mest troligt ska dock den uppräkning av lagstiftningar som sker i 1 kap. 7 § minerallagen 
inte betraktas som uttömmande. Av direktiven till den år 2011 tillsatta utredningen med upp-
drag att göra en översyn av vissa frågor i minerallagen framgår att parallellt med minerallagen 
ska vid tillståndsgivningen även miljöbalken, plan- och bygglagen och flera andra lagar till-
lämpas.804 I prop. 2004/05:40 uttrycks att den verksamhet som regleras i minerallagen alltid 
måste bedrivas med iakttagande av ”all övrig lagstiftning”.805 Av prop. 1997/98:90 framgår 
vidare att miljöbalken hade varit tillämplig på minerallagens område även om detta inte ut-
tryckligen angivits i minerallagen. Skälet till att i minerallagen explicit nämna miljöbalken 
beror, enligt propositionen, på att systematiken med att ange på området tillämplig lagstift-
ning redan var etablerad i lagen vid miljöbalkens ikraftträdande.806 Det är således mycket som 
talar för att minerallagens 1 kap. 7 § inte ska betraktas som uttömmande. 

Regleringen i 1 kap. 7 § minerallagen innebär alltså att till exempel miljöbalkens bestäm-
melser kan aktualiseras i samband med utförandet av undersökningsarbeten. Vanligtvis bed-
rivs visserligen undersökningsarbete på ett sådant sätt att miljöbalken inte blir tillämplig, men 
i de fall det är fråga om så ingripande åtgärder att miljön riskerar att påverkas mer än försum-
bart blir balken tillämplig. Till exempel torde balken bli tillämplig i de fall en väg måste 
byggas till undersökningsområdet eller i de situationer sökanden vill företa provbrytning re-
dan på undersökningsstadiet.807

Innebörden av vad som ovan presenterats är att det för att få påbörja undersökningsarbeten 
således krävs att:

undersökningstillstånd är beviljat,
en gällande arbetsplan föreligger,
tillståndshavaren ställt säkerhet för intrång och skador som kan uppstå i samband med 
arbetena,
eventuella villkor i tillståndet är uppfyllda,
eventuella andra medgivanden och tillstånd har erhållits.

4.6 Förutsättningar för att påbörja undersökningsarbeten i vissa särskilda 
fall
Som ovan nämnts räcker det i de flesta fall för att påbörja undersökningsarbeten att förutsätt-
ningarna som anges i minerallagen är uppfyllda, inklusive de särskilda bestämmelser som 
gäller för exempelvis Natura 2000-områden. I vissa fall krävs dock tillstånd eller prövningar 
enligt andra författningar för att kunna inleda undersökningsarbeten.

                                                           
802 Prop. 1974:146 s. 81.
803 Prop. 1974:32 s. 106.
804 Dir. 2011:73 s. 2.
805 Prop. 2004/05:40 s. 45.
806 Prop. 1997/98:90 s. 150.
807 Prop. 1997/98:90 s. 215.
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4.6.1 Väsentlig ändring av naturmiljön
Enligt 12 kap. 6 § 1 stycket miljöbalken ska en anmälan för samråd göras när en verksamhet 
eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt någon av balkens 
andra bestämmelser kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Enligt bestämmelsens tredje 
stycke ska anmälan som huvudregel göras innan arbetet påbörjas. Ansvaret för att anmälan 
sker åvilar i första hand den som planerar utföra verksamheten eller åtgärden. Innebörden 
härav är att det också är den anmälningsansvarige som har att bedöma om den planerade verk-
samheten eller åtgärden kan anses medföra en väsentlig ändring av naturmiljön.808 Vad som 
kan utgöra en väsentlig ändring av naturmiljön kan många gånger vara svårt att avgöra och är 
inte endast beroende av vilka åtgärder som ska vidtas, utan även av till exempel områdets 
känslighet eller lokalisering.809 Som exempel på åtgärder vilka i normalfallet kräver anmälan 
nämner motiven byggande av väg och större schaktningsarbeten.810 Detta torde i prospekte-
ringssammanhang betyda att anmälan endast är aktuell i samband med användandet av de 
mest ingripande undersökningsmetoderna, som till exempel vissa borrningsarbeten och av-
täckningar, vilka dock samtidigt inte får vara tillståndspliktiga enligt miljöbalken.811

Även om den planerade verksamheten eller åtgärden inte kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön är den anmälningsansvarige ändå skyldig att anmäla för samråd i de fall det be-
rörda området omfattas av en anmälningsskyldighet enligt föreskrift meddelad med stöd av 12 
kap. 6 § andra stycket miljöbalken.812

4.6.2 Undersökning (provbrytning) som miljöfarlig verksamhet
Redan under undersökningsstadiet kan det i vissa fall vara nödvändigt att provbryta en del av 
fyndigheten i syfte att utröna hur materialet kan komma att bete sig i en anrikningsprocess. 
Vid en provbrytning avlägsnas inledningsvis det jordlager som täcker en liten del av den yt-
nära fyndighetens centrala del. Därefter utvinns en mindre mängd material på vilket sedan 
anrikningsförsök görs. Försöken syftar bland annat till att fastställa fyndighetens kvalitet, ut-
byten och andra egenskaper. Undersökningarna ger även information av den typ som är nöd-
vändig för möjligheten att begränsa en framtida gruvverksamhets miljöpåverkan. Exakt hur 
stor mängd som behöver utvinnas varierar, men i de flesta fall kan ingreppet beskrivas som ett 
mindre dagbrott.

Provbrytning anses allmänt rymmas inom minerallagens definition av undersökningsar-
beten, 1 kap. 3 § minerallagen, och kan följaktligen utföras inom ramen för ett undersöknings-
tillstånd.813 Provbrytning anses dock utgöra miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken 
och har belagts med tillståndsplikt i enlighet med 9 kap. 6 § miljöbalken.814 För att verksam-
heten ska få påbörjas krävs således tillstånd, i de flesta fall från länsstyrelsen, vilket endast 
kan lämnas om de materiella förutsättningarna i miljöbalken är uppfyllda.815 Dessa innefattar 

                                                           
808 Inget hindrar dock lässtyrelsen från att själv ta initiativ till samråd.
809 Bengtsson/Delin/Jonzon (1988) s. 177.
810 Prop. 1974:166 s. 110.
811 SOU 2012:73 s. 69.
812 Undersökningsarbeten som ska företas inom de så kallade obrutna fjällområdena (4 kap. 5 § miljöbalken) 
813 Se bland annat Vägledning för prövning av gruvverksamhet s. 14.
814 Att provbrytning ryms inom definitionen av miljöfarlig verksamhet som ges i 9 kap. 1 § MB framgår bland 
annat av Prop. 1997/98:90 s. 214. Av 4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vidare att 
provbrytning är en så kallad B-verksamhet vilket enligt förordningens 1 kap 3 § innebär krav på tillstånd enligt 
miljöbalken. 
815 När det gäller bland annat provbrytning av uran prövas dock ansökan av miljödomstolen enligt 9:7 och 17:1 
miljöbalken.
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bland annat ett krav på upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning samt en bedömning i 
enlighet med bestämmelserna i miljöbalkens 2, 3 och 4 kapitel. Provbrytningen kan också 
kräva tillstånd enligt reglerna om vattenverksamhet i 11 kap. miljöbalken. Den miljöprövning 
som sker i inför en planerad provbrytning kan alltså sägas följa samma ordning som gäller för 
vilken annan ”typisk” tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som helst.

4.6.3 Undersökning i detaljplanelagda områden
Som ovan angivits är det inte tillåtet att utan bergmästarens medgivande utföra undersök-
ningsarbeten inom områden vilka omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Det är 
således bergmästaren som fattar beslut om avsteg från detaljplan eller områdesbestämmelser 
och som följaktligen har att ta ställning till vad som ska anses utgöra en i minerallagens me-
ning ”mindre avvikelse”.816 Observera dock att prövningen endast avser om undersöknings-
arbete kan tillåtas i området utan att syftet med planen eller bestämmelserna motverkas.

Redan tidigare gav minerallagstiftningen visserligen kommunen rätt att yttra sig i ansök-
ningsärenden men bara i de fall ansökan avsåg alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller 
diamant.817 I de fall ansökan avsåg någon eller några av de övriga koncessionsmineralerna 
innehöll lagstiftningen således inga regler enligt vilka kommunen hade rätt att yttra sig. Från 
och med 1 augusti 2014 har dock 3 § mineralförordningen ny lydelse av vilken det framgår att 
kommunen numera har rätt att yttra sig över samtliga ansökningar om undersökningstill-
stånd.818 Härigenom har kommunen givits en rättslig möjlighet att även framföra synpunkter
på bergmästarens tolkning av vad som kan anses utgöra en mindre avvikelse.819 Den praktiska 
betydelsen härav torde dock bli liten då den absoluta huvuddelen av allt förekommande 
undersökningsarbete bör rymmas inom vad som kan sägas utgöra en mindre avvikelse.   

Ur ett prospektörsperspektiv torde i ett inledande skede i stället den kommunala översikts-
planen vara av störst intresse. Som tidigare antytts ankommer det på kommunen att i en över-
siktsplan ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön inom 
kommunen. Planen är visserligen inte bindande men bör ändå vara av intresse för den som 
avser att inleda undersökningsarbeten då denna bland annat ska innehålla uppgifter om vilka 
områden som utpekats som riksintresse och därmed kanske inte tillgängliga för en framtida 
gruvdrift. I proposition 2013/14:159 uttrycks att kommunen kan förhindra undersökningsar-
bete på områden där prospektering står i strid med översiktsplanen genom att i samband med 
ansökan om undersökningstillstånd erinra om innehållet i densamma. Naturligtvis kan en erin-
ran om en plans innehåll påverka en enskild prospektör i dennes beslut, men något legalt hin-
der för prospektering kan dock aldrig en översiktsplan utgöra.820

                                                           
816 Enligt 1974 års gruvlag var det länsstyrelsen som hade att pröva frågan om avvikelser från, som det då hette, 
stads- eller byggnadsplan. 
817 Se 3 § mineralförordningen.
818 De sakliga skälen bakom förändringen framgår av prop. 2013/14:159.
819 Av 8 kap. 2 st. minerallagen framgår att bergmästaren har rätt att bevilja undersökningstillstånd utan att nå-
gon annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig. Bestämmelsen utgör därmed ett undantag från fram-
för allt förvaltningslagens regler om myndigheters kommunikationsskyldighet. Bestämmelsen i 8 kap. 2 st. mine-
rallagen är också förenlig med lydelsen i 3 § mineralförordningen eftersom det endast är sakägare som exklude-
ras enligt minerallagen och det samtidigt av praxis framgår att kommuner inte betraktas som sakägare i under-
sökningssammanhang, om de inte samtidigt är fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt. Se till exempel 
Kammarrättens i Sundsvall dom den 23 februari år 2009 i mål nr.3826-08 och samma domstols dom den 18 maj 
år 2010 i mål nr. 2405-09-2411-09. Se även Regeringsrättens dom den 29 oktober år 2008 i mål nr. 4608-07.     
820 Prop. 2013/14: 159 s. 35.
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4.6.4 Enligt kulturmiljölagen
Av 1 kap. 1 § kulturmiljölagen framgår att vi alla ansvarar för att skydda och vårda vår kul-
turmiljö.821 Innebörden av detta är bland annat att alla som planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas i den utsträckning det är möjligt. 
Denna skyldighet omfattar således också mineralprospektörer. 

Kulturmiljölagen innehåller bestämmelser om bland annat fornminnen, byggnadsminnen, 
kyrkliga kulturminnen samt skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. För verksamhet 
hänförlig till minerallagen torde det främst vara bestämmelserna i 2 kap. kulturmiljölagen 
avseende fornminnen som är av betydelse. I 2 kap. 1 § andra stycket definieras begreppet 
fornlämning genom en uppräkning av ett antal typer av lämningar efter människors verksam-
het under forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. 
Redan av paragrafens första stycke framgår att fasta fornlämningar är skyddade i lag vilket 
innebär att skyddet är generellt och inte förutsätter något särskilt beslut av någon myndighet.

Av 2 kap. 6 och 12 §§ kulturmiljölagen följer att det är förbjudet att utan tillstånd från läns-
styrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 
sätt ändra eller skada en fornlämning. Det är dock inte bara själva fornminnet som åtnjuter 
skydd. Av lagens 2 kap. 2 § framgår att skyddet också avser ett område på marken eller på 
havs- eller sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt ut-
rymme med hänsyn till dess art och betydelse. Bestämmelsen syfte är dels att bevara dels att 
skydda genom att till fornlämningsobjektet knyta en skyddszon. Skyddszonen behöver inte 
motiveras av misstanke om att det i skyddszonen kan ligga ännu inte upptäckta fornfynd, utan 
kan vara beslutad av till exempel skäl som har att göra med hur fornlämningen ska kunna 
upplevas.822 Arbeten som företas inom ett fornlämningsområde behöver således inte nödvän-
digtvis medföra skador på själva fornlämningen. Tillstånd ska lämnas endast om fornläm-
ningen kan anses medföra ett hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till dess 
betydelse. För tillstånd krävs enligt motiven att exploateringsintresset väsentligen överstiger 
bevarandeintresset.823 Departementschefen anför också att endast skäl som, i förhållande till 
fornlämningens betydelse, kan anses mycket tunga bör föranleda tillstånd.824 I ännu ett sam-
manhang uttrycker departementschefen att obetydliga arbetsföretag som regel inte ska kunna 
utgöra grund för tillstånd.825 Det samlade intrycket av departementschefens uttalanden tycks 
innebära ett i grunden restriktivt förhållningssätt till tillstånd för arbetsföretag i fornlämnings-
områden. Länsstyrelsens möjlighet enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen att förena ett givet till-
stånd med villkor torde dock i viss mån förbättra möjligheterna att erhålla tillstånd. 

Vidare föreskriver kulturmiljölagen att den som avser att genomföra någon form av arbets-
företag bör i god tid genom att inhämta upplysningar från länsstyrelsen ta reda på om någon 
fornlämning kan beröras av företaget.826 I förarbetena till lagen talas om en skyldighet att un-
dersöka om någon fornlämning kan beröras av arbetsföretaget, vilket antyder ett krav på ak-
tivt undersökande innan arbetena får påbörjas.827 Tolkningen är dock inte förenlig med lagtex-
ten i vilken det endast anges att den som ämnar företa arbetet bör kontakta länsstyrelsen. Re-
geln kan därför endast sägas innehålla en rekommendation eller uppmaning. Möjligen skulle 
                                                           
821 Begreppet kulturmiljö är ett vitt begrepp som syftar på hela landskapsavsnitt eller en serie av lämningar från 
olika tider.
822 Adlercreutz (2001) s. 63.
823 Prop. 1987/88:104 s. 79. Se även SOU 2012:37 s. 93.
824 Prop.1987/88:104 s. 39.
825 Prop. 1987/88:104 s. 40.
826 Se 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
827 Prop. 1987/88:104 s. 77.
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underlåtenhet att kontakta länsstyrelsen kunna uppfattas som oaktsamt beteende och föranleda 
straffansvar enligt 2 kap. 21 § första stycket andra punkten kulturmiljölagen om en av länssty-
relsen känd fornlämning skadas vid arbetet. Det föreligger vidare inte heller någon skyldighet 
att på något annat sätt aktivt efterforska eventuella upptäckta eller ännu icke upptäckta forn-
lämningar innan arbetet påbörjas. Om en fornlämning däremot påträffas efter att arbetet på-
börjats föreligger enligt 2 kap. 10 § andra stycket kulturmiljölagen en skyldighet att omedel-
bart avbryta och kontakta länsstyrelsen. I sammanhanget måste dock erinras om att länsstyrel-
sen alltid ska beredas tillfälle att yttra sig över alla ansökningar gällande undersökningstill-
stånd. Härigenom ges länsstyrelserna möjlighet att redan i ett tidigt skede för prospektören 
påtala att det planerade arbetet till exempel kommer att ske i anslutning till en fornlämning 
eller inom andra skyddade miljöer.   

Det anförda ger anledning till ett antal reflektioner angående kulturmiljölagens inverkan på 
möjligheten att genomföra undersökningsarbeten. Till att börja med kan konstateras att många 
av de idag allmänt förekommande undersökningsmetoderna torde kunna användas inom ett 
fornlämningsområde utan att fornlämningen ändras eller skadas och därmed krävs inte heller 
tillstånd för sådana arbeten. 

I de fall tillstånd krävs kan undersökningsarbeten ur ett samhällsperspektiv å ena sidan i de 
allra flesta fall definieras som obetydliga i bemärkelsen inte betydelsefulla då den absoluta 
huvuddelen av alla undersökningsarbeten inte leder till att någon ny gruvverksamhet etable-
ras.828 Inte heller torde den enskilda undersökningsinsatsen typiskt sett kunna anses väsentligt 
överstiga bevarandeintresset då den sannolika utgången av undersökningen är att den inte 
leder till någon gruvetablering. Å andra sidan är det av stor betydelse att inledande undersök-
ningsarbeten får företas eftersom en senare gruvverksamhet många gånger förutsätter att dessa 
arbeten är gjorda och dessutom anges gruvverksamhet av lagstiftaren vara ett angeläget all-
mänt intresse.829 I många fall kanske det också är möjligt att hitta en alternativ plats för 
undersökningsinsatsen, vilket också är en parameter länsstyrelsen lägger stor vikt vid i till-
ståndbedömningen.830

Sammantaget tycks lagstiftningen redan i grunden innebära en restriktiv inställning till till-
stånd för arbetsföretag inom fornlämningsområden. Visserligen kan en fornlämnings bety-
delse i ett enskilt fall vara liten och därför inte utgöra hinder i just detta fall, men i beaktande 
av gjorda motivuttalanden torde undersökningsarbeten i allmänhet inte väga särskilt tungt i 
vågskålen för tillstånd. Eventuellt är möjligheterna för tillstånd större i de fall undersöknings-
arbetet visserligen berör fornlämningsområdet men inte själva fornlämningsobjektet. 

I detta sammanhang måste också erinras om förbudet i 18 § kulturmiljölagen mot använ-
dande av metallsökare. Som där anges är förbudet generellt, men tillstånd kan under vissa 
förutsättningar utverkas. Regleringen, som har diskuterats utförligt under avsnittet rörande de 
rättsliga förutsättningarna för påbörjande av eftersökning, äger också aktualitet i undersök-
ningssammanhang då användande av metallsökare även i detta skede av processen är vanligt 
förekommande. Tillstånd att använda metallsökare kan därför i vissa särskilda fall betecknas 
som en nödvändig förutsättning för rätten att påbörja undersökningsarbeten. 

                                                           
828 Sättet att resonera avviker alltså från vad som är brukligt när det gäller förutsättningar för tillstånd till verk-
samheter med skadlig inverkan på miljön. Vanligen är förutsättningarna för erhållande av tillstånd större ju obe-
tydligare den miljöstörande verksamheten kan anses vara, men alltså inte ur detta perspektiv.
829 I prop. 2004/05:40 s. 30-31 anges att det är ett starkt samhällsintresse – dvs. angeläget allmänt intresse – att 
mineral kan tas tillvara och brytas. 
830 Adlercrutz (2001) s. 67.
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4.7 Förutsättningar för att bedriva undersökningsarbeten
För rätten att påbörja undersökningsarbeten är det många gånger tillräckligt att de förutsätt-
ningar som uppställs i minerallagen är uppfyllda; vilka bland annat innefattar krav på medde-
lat undersökningstillstånd och att en arbetsplan är antagen. I vissa fall kan det dock krävas 
ytterligare tillstånd eller prövningar eftersom ett undersökningstillstånd inte innebär undantag 
från vad som föreskrivs i andra lagar och regler. Vilka andra lagar och regler som kan aktuali-
seras beror främst på vilka typer av arbeten som är nödvändiga och hur förhållandena i det 
aktuella området ser ut. Ansvaret för att utreda vilka kraven är och att de är uppfyllda innan 
arbetena påbörjas ligger på tillståndshavaren.

4.7.1 Krav på miljöhänsyn m.m.
I miljöbalkens andra kapitel är de så kallade allmänna hänsynsreglerna placerade. Dessa kan 
sägas uttrycka miljömässigt centrala krav och principer som varje verksamhetsutövare har att 
rätta sig efter, oavsett om verksamheten kräver någon form av tillstånd eller är anmälnings-
pliktig. Reglerna aktualiseras således så snart en verksamhet eller åtgärd831 kan anses påverka 
miljön eller människors hälsa.832 I propositionen till miljöbalken anges att undersökningsar-
beten i de flesta fall bedrivs på ett sätt som gör att miljöbalken överhuvudtaget inte blir till-
lämplig, men i de fall miljön riskerar att påverkas gäller inte detta.833 Härutöver följer av 2 
kap. 1 § andra stycket miljöbalken att en åtgärd som visserligen kan anses påverka miljön 
men endast är av försumbar betydelse i det enskilda fallet inte heller aktualiserar de allmänna 
hänsynsreglernas tillämpning. Innebörden härav är att inte heller de undersökningsarbeten, 
vilka endast försumbart påverkar miljön, är underkastade de allmänna hänsynsreglerna för de 
fall de ska betraktas som åtgärder.

För de allmänna hänsynsreglernas tillämplighet i undersökningssammanhang kan det såle-
des vara av avgörande betydelse om miljöpåverkan ska anses vara orsakad av en åtgärd eller 
en verksamhet. Bara för att prospektering bedrivs yrkesmässigt är det emellertid inte givet att 
den ska klassificeras som verksamhet i miljöbalkens mening då de åtgärder som vidtas av 
prospekteringsföretaget i ett enskilt fall mycket väl kan vara av momentan karaktär. Yrkes-
mässig prospektering torde dock i de allra flesta fall vara att anse som verksamhet på grund av 
det rör sig om återkommande åtgärder med relativ tät frekvens.834

I undersökningssammanhang innebär hänsynsreglerna bland annat att arbetet ska bedrivas 
med aktsamhet för att minimera skador på människors hälsa och miljön enligt 2 kap. 3 § mil-
jöbalken.835 Det kan till exempel innebära att åtgärder måste vidtas för att minska buller från 
ett mobilt borraggregat eller att vissa typer av undersökningsarbeten endast kan företas under 
den årstid då marken är snö- och istäckt. Vilka och hur långtgående krav som kan ställas på 
bland annat vidtagande av skyddsåtgärder beror i slutändan på om de sammanlagda kraven 
kan anses rimliga eller inte.836 Vid bedömningen ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken nyttan med 
försiktighetsmåtten vägas mot kostnaderna för vidtagande av sådana åtgärder.
                                                           
831 Begreppen verksamhet och åtgärd definieras inte i miljöbalken men av balkens förarbeten går dock utläsa att 
åtgärd, till skillnad från verksamhet, är av ”momentan art” (prop. 1997/98:45, Del 1, s. 205). 
832 Prop. 1997/98:45, Del, s. 205.
833 Prop. 1997/98:90 s. 214.
834 Michanek/Zetterberg (2012) s. 101.
835 En med denna till viss del överensstämmande regel till skydd för miljön finns också i 3 kap. 3 § tredje stycket 
minerallagen. Enligt motiven till miljöbalken har bestämmelsen i minerallagen ett vidare tillämpningsområde 
(avser även annat än skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön) och är av denna anledning inte 
överflödig men inte heller i konflikt med miljöbalkens bestämmelse (prop. 1997/98:90 s. 216). 
836 Se 2 kap. 7 § miljöbalken.
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Vilka är då konsekvenserna av att en prospektör i undersökningssammanhang inte följer 
och uppfyller de krav som uppställs i hänsynsreglerna? Till att börja med kan konstateras att 
hänsynsreglerna till sin utformning och innehåll är tämligen vaga. Reglernas utformning base-
rar sig på tanken att bestämmelserna, i samband med att tillstånd enligt miljöbalken meddelas, 
ska preciseras genom uppställande av villkor. Eftersom undersökningsarbeten i de allra flesta 
fall inte kräver något miljötillstånd kan dock inte denna precisering åstadkommas om inte 
bergmästaren förenar undersökningstillståndet, med villkor som tillvaratar de intressen som 
också skyddas av hänsynsreglerna, vilket, som ovan angivits, aldrig sker i praktiken.837 Härtill 
ska sedan läggas det faktum att hänsynsreglerna i princip saknar sanktioner.838 Av det anförda
kan det tyckas som om hänsynsreglerna i undersökningssammanhang saknar självständig be-
tydelse. 

Även om det är så att hänsynsreglerna faktiskt saknar självständig betydelse i undersök-
ningssammanhang kan bestämmelserna ändå i detta skede ha rättslig betydelse. Eftersom hän-
synsreglerna är rättsligt bindande är det, trots avsaknaden av direkta sanktioner, möjligt för 
tillsynsmyndigheter, till exempel en kommunal miljönämnd, att enligt 26 kap. 9 § miljöbalken 
lägga hänsynsreglerna till grund för ett föreläggande eller förbud.839 Enligt miljöbalkens 26 
kap. 14 § är det då också möjligt att, som påtryckningsmedel, förena föreläggandet eller för-
budet med ett vite.840 Det är vidare tänkbart att hänsynsreglerna kan inverka vid tillämpning-
en av andra regler. Bland annat är det möjligt att de ska anses ha en normerande verkan vid 
culpabedömningar enligt skadeståndslagen, men även enligt vissa bestämmelser i miljöbal-
ken.841

Någon överhängande risk för återkallelse av undersökningstillståndet torde dock inte före-
ligga då denna sanktion endast kan komma i fråga i de fall prospektören inte fullgör sina 
skyldigheter enligt minerallagen eller villkor i tillståndet samt om prospektören bryter mot 
villkor somuppställts för medgivande till undersökningsarbete842 eller om det annars finns 
synnerliga skäl.843

När det gäller reglerna i miljöbalkens 3 och 4 kap. (de så kallade hushållningsbestämmel-
serna) aktualiseras dessa i vissa fall, som ovan angivits, redan vid prövningen av rätten att 
påbörja undersökningsarbeten och kommer därför inte att påverka förutsättningarna för 
undersökningsarbetenas bedrivande annat än indirekt. När det gäller de rättsliga förutsättning-
arna för bedrivande av undersökningsarbete påverkas dessa i princip även av bestämmelserna 
om miljökvalitetsnormer i 5 kap. miljöbalken,844 även om de praktiska konsekvenserna av 
dessa regler i normalfallet torde vara obetydliga. Reglerna utgör för övrigt inte ett krav riktat 
mot enskilda att följa normen.845

                                                           
837 Av 2 kap 10 § minerallagen följer att undersökningstillstånd ska förenas med de villkor som behövs för att 
skydda allmänna intressen eller enskild rätt. I propositionen till minerallagen anges att när det gäller de allmänna 
intressena handlar det oftast om skydd för miljön (prop. 188/89:92 s. 94).
838 Bestämmelserna saknar till exempel direkt koppling till straffrättsliga sanktioner.
839 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 207.
840 Föreläggande av vite kräver uttryckligt stöd i författning enligt 8 kap. 2 § 1 stycket 2 punkten regeringsfor-
men.
841 Bengtsson (2001) s. 138-141.
842 Se 6 kap. 3 § minerallagen.
843 Enligt motiven till minerallagen föreligger synnerliga skäl endast i de fall betydande samhällsintressen står på 
spel (prop. 1988/89:92 s. 107).
844 Föreskrifter meddelade av regeringen om kvalitén på mark, vatten och luft.
845 Michanek/Zetterberg (2012) s. 160.
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4.7.2 Tillstånd till terrängkörning
Typiskt sett så innebär de initiala prospekteringsinsatserna ingen eller mycket liten påverkan 
på naturmiljön. I de fall resultatet av de inledande undersökningarna ger anledning att gå vi-
dare i prospekteringsprocessen kan det dock vara nödvändigt att bland annat använda sig av 
tyngre borraggregat i syfte att närmare utröna bergets beskaffenhet på djupet. Borrmaskinerna 
kan variera i såväl form som storlek, dock gäller generellt att maskinerna på något sätt måste 
transporteras till den plats där vidare undersökningar ska ske. Dessa transporter sker vanligt-
vis med någon form av terränggående fordon, till exempel bandvagn eller skogstraktor. I 
dessa fall uppkommer naturligtvis körvägar i terrängen och i vissa fall måste också träd fällas 
för att borrmaskinen ska kunna ta sig fram. 

I Sverige är det förbjudet enligt 1 § terrängkörningslagen att köra på barmark i terrängen 
med motordrivna fordon. På snötäckt skogsmark är det dock som huvudregel tillåtet att köra 
om det inte för det aktuella området finns föreskrifter som säger annat. Om den snötäckta 
skogsmarken består av plant- eller ungskog är det emellertid bara tillåtet att köra om det är 
uppenbart att det kan ske utan risk för skada på mark och vegetation.

Bestämmelserna i terrängkörningslagen är parallellt tillämpliga med minerallagens regler 
vilket innebär att den prospektör som har behov av att köra med motorfordon utanför vägnätet 
måste ansöka om särskilt tillstånd för detta hos länsstyrelsen.846 Förutom tillstånd av länssty-
relsen anses det också krävas att markägaren lämnar samtycke.847 För de fall markägaren inte 
lämnar något tillstånd borde dock rätten att i undersökningssammanhang färdas med motor-
drivna fordon i terrängen anses följa av det meddelade undersökningstillståndet eftersom detta 
just ger prospektören såväl tillträde till som rätt att göra viss åverkan på marken. Däremot kan 
inte undersökningstillståndet ersätta länsstyrelsens tillstånd när det gäller rätten att färdas i 
terrängen.

När etableringsprocessen i gruvsammanhang fortskridit så långt att det är aktuellt att på-
börja arbetet med anläggandet av gruvan blir återigen frågan om användande av motorfordon i 
terräng aktuell. Härvid kan inledningsvis konstateras att det varken i minerallagen eller i ter-
rängkörningslagen finns något explicit undantag från det lagstadgade förbudet mot terräng-
körning, vilket indikerar att det generella kravet på dispens även gäller i bearbetningssam-
manhang. Inte heller kan ett meddelat markanvisningsbeslut anses medföra en rätt att köra i 
terrängen.848 Däremot bör markanvisningsbeslutet anses ersätta kravet på tillstånd från markä-
garen. De sakliga skälen härför väger i bearbetningssammanhang än tyngre än i undersök-
ningssammanhang eftersom fastighetsägaren, i samband med att markanvisningsbeslutet vin-
ner laga kraft, helt förlorar rådigheten över området. 

Av terrängkörningslagens 2 § framgår dock att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer får meddela undantag från förbudet mot körning i terräng. Av 1 § tredje stycket 
andra punkten terrängkörningsförordningen framgår således att förbudet inte gäller inom 
bland annat ”fabriksområden eller andra arbetsplatser”. I sina föreskrifter rörande verkställig-
heten av terrängkörningslagen anger Naturvårdsverket att detta undantag bland annat bör om-
fatta områden med pågående grustäkter.849 Härifrån är det inte alltför långsökt att dra parallel-
ler till utvinning av mineral. Detta får nog emellertid anses oförenligt med lagens primära 

                                                           
846 Se 12 § terrängkörningsförordningen.
847 SveMin (2012) s. 17.
848 För innebörden av markanvisning och dess rättsliga betydelse se avsnitt 5.4.1.
849 NFS 2005:1
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syfte att skydda såväl allmänna intressen som mark och vegetation mot skador och störningar 
som att minimera störningar på fauna och friluftsliv.850

Om undantaget inte är tillämpligt gäller alltså förbudet mot körning i terräng även för detta 
skede av processen.851 Verksamhetsutövaren måste således ansöka om dispens i enlighet med 
2 § terrängkörningslagen. Med denna tolkning av rättsläget följer också en, i alla fall teoretisk, 
möjlighet för länsstyrelsen att faktiskt förhindra eller i alla fall fördröja påbörjandet av mine-
ralutvinning i ett enskilt fall. Utifrån dessa utgångspunkter vore ett alternativ till nuvarande 
reglering att inom ramen för markanvisningsbeslutet också hantera frågan om terrängkörning. 
En sådan ordning skulle öka förutsebarheten och förmodligen bidra till en snabbare process.

4.7.3 Renskötselrättens betydelse i undersökningssammanhang
Gruvverksamhet innebär många gånger att olika och ibland oförenliga intressen gällande 
markanvändning ställs mot varandra. Ett av de intressen som frekvent kolliderar med mineral-
intresset är rennäringen. En av orsakerna till att just dessa intressen ofta står emot varandra är 
naturligtvis att verksamheterna såväl av tradition som på grund av geologiska förhållanden är 
intresserade av samma markområden. 

Av 1 § rennäringslagen framgår att den som är av samisk härkomst och medlem i en sa-
meby har rätt att inom de i lagen angivna områdena använda mark och vatten till underhåll för 
sig och sina renar. Rätten kallas renskötselrätt och grundas på urminnes hävd vilket medför, 
till skillnad mot vad som gäller för de flesta andra nyttjanderätter, att dess existens inte är be-
roende av lagstöd.852 Rättens närmare innehåll framgår däremot av den vid varje tid gällande 
lagstiftningen.853 Rätten tillhör visserligen kategorin begränsade rätter men uppvisar samtidigt 
vissa drag som brukar betraktas som karaktäristiska för äganderätten, bland annat rör det sig 
om en rätt som i tiden är obegränsad.854

Renskötselrätten ger inte innehavaren någon exklusiv rätt till markområden, utan måste ut-
övas tillsammans med andra rättighetsinnehavare. Rätten har dock ett starkt skydd mot in-
skränkningar. Av det så kallade skattefjällsmålet framgår bland annat att rätten utgör egendom 
och har därmed, i likhet med äganderätten, grundlagsskydd.855 Härav följer bland annat att de 
regler till skydd för egendom som kommer till uttryck i 2 kap. 15 § regeringsformen också 
omfattar renskötselrätten. Bestämmelsen innebär för renskötselrättens del såväl ett skydd mot 
upphävande av rätten som mot inskränkningar i densamma. Rätten åtnjuter även skydd enligt 
Europakonventionen och möjligen också enligt  folkrätten.856 Den gemensamma utgångs-
punkten för dessa regler, i alla fall regeringsformens och Europakonventionens, är att in-
skränkningar från det allmännas sida av enskildas rätt att använda sin egendom endast får ske 

                                                           
850 Prop. 1995/96:226 s. 23.
851 Enligt uppgift från länsstyrelsen i Norrbotten inkommer i detta skede av processen aldrig några ansökningar 
från koncessionshavarna rörande dispens från terrängkörningsförbudet.   
852 NJA 1981 s. 248.
853 Prop. 1992/93:32 s. 90 och SOU 2001:101 s. 107. 
854 I såväl utredningen som propositionen, nämnda i föregående not, uttrycks att äganderätten och renskötselrät-
ten även påminner om varandra i så måtto att rättigheternas innehåll framgår ”av den lagstiftning som gäller vid 
varje tid (SOU 2001:101 s. 107 och Prop.1992/93: 32 s. 90). Sättet att uttrycka sig kan tolkas som att både utred-
ningen och regeringen menar att även äganderättens innehåll (befogenheter) i princip bestäms genom vad som 
positivt uttrycks i lag. Denna uppfattning är emellertid oförenlig med den vedertagna uppfattningen om ägande-
rätten som i princip negativt bestämd. Någon motsättning behöver dock inte föreligga eftersom även en negativt 
bestämd äganderätt i princip får sitt innehåll genom frånvaron av inskränkningar i den vid varje given tidpunkt 
gällande lagstiftningen. 
855 NJA 1981 s. 248.
856 Se artikel 1 tilläggsprotokoll till konventionen d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och artikel 27 i 1966 års FN konvention om politiska och medborgerliga rättigheter.
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om det föreligger proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och den enskilda förlo-
rar.857

Frågan huruvida meddelande om tillstånd till undersökningsarbete är förenligt med be-
stämmelserna i regeringsformen och Europakonventionen har prövats vid ett flertal tillfällen. I 
en dom från år 2008 förklarar kammarrätten inledningsvis att bestämmelserna till skydd för 
enskildas egendom inte utgör något absolut hinder för stater att införa lagstiftning som in-
skränker ägares rådighet över sin egendom.858 Dock måste enligt kammarrätten en sådan lag-
stiftning bygga på proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlo-
rar. Därefter går kammarrätten vidare och diskuterar i vad mån bestämmelserna angående 
undersökningstillstånd i minerallagen kan anses strida mot proportionalitetsprincipen. Kam-
marrätten kommer slutligen fram till att de omdiskuterade reglerna varken generellt sett eller i 
det aktuella fallet strider mot proportionalitetsprincipen. Domen utgör visserligen bara ett 
exempel av flera där dessa frågor prövats, men utgången är illustrativ även för de andra må-
len. Praxis på området kan därför sägas uttrycka att beviljande av undersökningstillstånd och 
undersökningsarbeten typiskt sett inte strider mot någon proportionalitetsprincip.859 Av detta 
följer dock inte att dessa typer åtgärder aldrig i ett enskilt fall kan vara att bedöma som stri-
dande mot principen, men det får nog ändå betraktas som tveksamt om ett undersökningstill-
stånd skulle kunna underkännas med hänvisning till regeringsformen, Europakonventionen 
eller proportionalitetsprincipen. 

Även rennäringslagen innehåller bestämmelser till skydd för renskötselrätten. Av 30 § 
första stycket rennäringslagen framgår att det är förbjudet för markens ägare eller annan bru-
kare att inom renskötselområdet vidta faktiska åtgärder som rubbar förutsättningarna för fort-
satt renskötsel. Förbudet gäller dock bara året-runt-marker där renskötsel faktiskt bedrivs och 
åtgärder som medför avsevärd olägenhet. Åtgärder som medför vissa men inte avsevärda olä-
genheter är därmed tillåtna.

I paragrafens andra stycke anges att förbudet i första stycket inte omfattar mark som an-
vänds i enlighet med en detaljplan eller företag vars tillåtlighet skall prövas i särskild ordning. 
Enligt lagens förarbeten är mineralbrytning ett av de företag som undantas från förbudet i 
första stycket.860 Visserligen torde mineralbrytning begreppsmässigt närmast vara att likställa 
med bearbetning, men det ligger nära till hands att i sammanhanget anta att även undersök-
ningsarbeten omfattas av undantaget. Dessutom torde undersökningsarbeten endast i undan-
tagsfall innebära en avsevärd olägenhet

Den slutsats som tycks kunna dras av vad som ovan anförts är att rennäringsintresset i all-
mänhet inte utgör ett hinder mot beviljandet av undersökningstillstånd och utförandet av 
undersökningsarbeten.861

4.8 Sammanfattning
Den rätt som följer med undersökningstillståndet är en begränsad rätt till fastigheten och kan 
närmast hänförs till kategorin nyttjanderätter, även om det rör sig om en i flera avseenden 

                                                           
857 Denna så kallade proportionalitetsprincip kommer till explicit uttryck i ett antal lagstiftningar men anses nu-
mera också vara en hävdvunnen princip (prop. 1993/94:117 s. 39-40).
858 Kammarrätten i Sundsvall dom nr 2658-5. 
859 SOU 2012:73 s. 190.
860 Prop. 1971:51 s. 130 och SOU 2001:101 s. 130.
861 SOU 2012:73 s. 190.
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speciell form av bruksrätt.862 I de fall det är någon annan än fastighetsägaren som ansöker om 
tillstånd innebär tillståndet en rätt att såväl vistas som att utföra vissa arbeten på annans fas-
tighet. Kravet på tillstånd för att få utföra undersökningsarbete tycks vara absolut för alla 
utom fastighetsägaren eller den som härleder sin rätt från denne i den mening att det förelig-
ger ett undantagslöst krav på tillstånd för att få utföra undersökningsarbete, även om de plane-
rade åtgärderna kan anses rymmas inom den rätt genom vilken den utomstående har tillgång 
till fastigheten. 

Samtidigt som den rätt som följer med undersökningstillståndet innebär en på många sätt 
mer långtgående rätt än den som följer av allemansrätten är den mer specifik då den endast 
medför rätt att utföra undersökningsarbeten. En åtgärd är att betrakta som undersökningsar-
bete om den utförs i syfte att hitta spår av tillståndspliktiga mineraliseringar även om den or-
sakar förstörelse eller skada på fastigheten i sådan omfattning att åtgärden uppfyller brottsbal-
kens objektiva rekvisit för skadegörelse eller åverkan. 

Undersökningstillstånd medför en företrädesrätt till bearbetning och en ensamrätt att i 
undersökningsområdet söka efter den typ av mineraler som tillståndet omfattar. Ensamrätten 
innebär emellertid inte en rätt att exkludera andra från att vistas i undersökningsområdet och i 
samband härmed utföra andra åtgärder än undersökningsarbete. Tillståndshavaren förvärvar 
inte heller någon äganderätt till den eventuella fyndigheten som sådan. 

Utgångspunkten i minerallagen är vidare att det inte finns någon gräns för hur omfattande 
och ingripande undersökningsarbetet får vara, så länge arbetet kan sägas ske i syfte att påvisa 
mineralförekomster. Under förutsättning att arbetet sker inom de ramar som framgår av 3 kap. 
3-8 §§ minerallagen så finns med andra ord ingen övre gräns för hur omfattade skador som får 
förorsakas vid undersökningsarbetet. Skyldigheten enligt 3 kap. 3 § fjärde stycket mineralla-
gen att utföra arbetet så att minsta skada och intrång vållas kan dock i konkreta situationer 
bidra till att mildra de negativa konsekvenserna av undersökningsarbetet. 

För att få påbörja undersökningsarbeten krävs att vissa formella förutsättningar är upp-
fyllda. Till att börja med fordras som huvudregel att prospektören beviljats undersökningstill-
stånd. Från kravet på tillstånd är bland annat fastighetsägare under vissa omständigheter un-
dantagna. Vidare måste en arbetsplan vara upprättad och gällande i enlighet med de förutsätt-
ningar som framgår av minerallagen. Systemet med arbetsplaner infördes i syfte att tillför-
säkra berörda rättighetshavare information samt ge dem större möjligheter att påverka genom-
förandet av undersökningsarbetet.863 Något undantag för fastighetsägarens del finns i detta 
avseende inte. Härav följer att även om ingen annan rättighetshavare berörs av arbetet ska 
alltså en arbetsplan upprättas. Utöver beviljat undersökningstillstånd och en gällande arbets-
plan krävs också att prospektören har ställt ekonomisk säkerhet för de skador och intrång 
undersökningsarbetet kan komma att medföra. Inte heller när det gäller kravet på ställande av 
säkerhet görs något explicit undantag för de situationer där fastighetsägen utför undersök-
ningen utan att andra rättighetshavare drabbas av skada eller intrång. I detta fall uppstår emel-
lertid vaken någon skada eller något intrång varför inte heller något krav på ställande av sä-
kerhet kan anses föreligga. Slutligen kan det också vara nödvändigt att uppfylla villkor till 
skydd för allmänna intressen eller enskild rätt. 

För rätten att påbörja undersökningsarbeten räcker det i de flesta fall att förutsättningarna i 
minerallagen är uppfyllda. I vissa fall kan det emellertid redan under undersökningsstadiet bli 
fråga om mer ingripande åtgärder, till exempel vid provbrytning, som bland annat kräver att 

                                                           
862 Se Delin (1996) s. 161 och Digman (1953) s. 39.
863 Prop. 2004/05:40 s. 49-54 och SOU 2012:73 s. 56.
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avvägningar görs gentemot andra intressen. Undersökningsarbetet kan till exempel aktualisera 
krav på miljöhänsyn, förbud enligt annan lagstiftning och hänsyn till särskild rätt. Exempelvis 
är miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpliga i de fall verksamheten eller åtgärderna 
påverkar människors hälsa eller miljön. Vidare är framförande av fordon i terrängen som hu-
vudregel förbjudet enligt terrängkörningslagen och en prospektör måste således vara upp-
märksam på under vilka förutsättningar t.ex. eventuell frakt av utrustning kan ske. Likaså kan 
prospektören måsta göra vissa överväganden med hänsyn till rennäringen, även om undersök-
ning i allmänhet får anses vara förenligt med renskötselrätten.

Även om samtliga förutsättningar föreligger för rätten att påbörja undersökningsarbete kan 
det alltså vara så att arbetets genomförande aktualiserar bestämmelser som innebär att det 
måste utföras på ett visst sätt eller med iakttagande av vissa villkor. I vissa fall kan också 
dessa bestämmelser helt omöjliggöra undersökningsarbeten på den aktuella platsen. Ett bevil-
jat undersökningstillstånd är alltså igen garanti för rätten att få utföra undersökningsarbeten. 
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5 Rätten att bearbeta mineralfyndigheter enligt minerallagen

5.1 Inledning
Bearbetning får enligt 1 kap. 4 § första stycket minerallagen utföras av den som beviljats be-
arbetningskoncession. Såväl fysiska som juridiska personer kan erhålla bearbetningskoncess-
ion.864 Av paragrafens andra stycke framgår att bearbetning även utan koncession får utföras 
av fastighetsägaren, för husbehov, innan någon annan erhållit koncession och även därefter 
om bearbetningen pågick då koncession meddelades och det inte finns särskilda skäl emot 
detta.865 Viss bearbetning får även ske utan koncession av den som har undersökningstill-
stånd.

Ett beslut om bearbetningskoncession har ett flertal rättsverkningar. Bland annat kan beslu-
tet sägas innebära en rätt för innehavaren att i vissa avseenden förfoga över själva mineral-
fyndigheten, en rätt som alltså inte redan följer av ett eventuellt tidigare meddelat undersök-
ningstillstånd.866 Med koncessionen följer visserligen inte en rätt att påbörja den egentliga 
utvinningen, men beslutet utgör i de flesta fall en primär förutsättning för möjligheten att i 
framtiden kunna bearbeta fyndigheten.  

Av 4 kap. 1 § minerallagen följer att koncession ska avse ett bestämt område, det så kallade 
koncessionsområdet. Området ska anpassas efter fyndigheten, ändamålet med koncessionen 
samt övriga omständigheter. Enligt 1938 års gruvlag fick ett koncessionsområde inte över-
stiga 16 hektar. Denna bestämmelse om en maximiareal slopades emellertid i 1974 års gruv-
lag. Enligt departementschefen skulle i stället fyndighetens sträckning och gruvdriftens behov 
i det enskilda fallet vara styrande för såväl områdets storlek som form. Departementschefen 
föreslog därför att bestämmelsen i den nya gruvlagen utformades så att avgörande för områ-
dets form och storlek blev fyndighetens sträckning, gruvdriftens behov och övriga omständig-
heter, omständigheter som enligt 1991 års proposition också i dag ska vara styrande.867 Trots 
bestämmelsens lydelse och uttalanden i 1991 års minerallagsproposition är det i praktiken 
endast fyndighetens sträckning som ligger till grund för Bergsstatens beslut om koncessions-
områdets storlek och form. Praxis vid Bergsstaten vid avgränsningen av koncessionsområdet 
är att utgå från den av sökanden presenterade malmbevisningen och lägga till en 100 meter 
bred zon runt om.868

Av 5 kap. 1 § första stycket minerallagen framgår att den som har koncession får utföra be-
arbetning och därmed sammanhängande verksamhet inom koncessionsområdet.869 Enligt 1 
                                                           
864 Att så är fallet framgår av 17 § mineralförordningen.
865 Denna fastighetsägarens rätt torde dock i praktiken vara av väldigt liten betydelse då den endast avser minera-
ler för privat bruk och därmed kan endast ett fåtal koncessionsmineral i realiteten komma i fråga (Prop. 
1988/89:92 s. 102-103). Rättens existens kan dock sägas utgöra en indikation på vilken rättslig grund nuvarande 
minerallagstiftning bygger.
866 SOU 2006:2 s. 57.
867 Prop. 1988/89:92 s. 98 och Prop. 1974:32 s. 118.
868 Enligt uppgift via elektronisk kommunikation med Bergsstaten. 2012-01-12. (Vid årsskiftet 2011/2012 avsåg 
majoriteten av de gällande bearbetningskoncessionerna områden understigande 200 hektar. Det minsta området 
var på cirka 4 hektar medan det största var på nästan 900 hektar).
869 I 1974 års lag om vissa mineralfyndigheter kallades såväl tillståndet att undersöka som tillståndet att bearbeta 
för koncession. Minerallagskommittén framhöll dock att termen koncession brukar användas i sammanhang där
tillstånd föregås av en prövning där den prövande myndighetsrepresentanten efter eget omdöme och gottfin-
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kap. 3 § andra stycket avses med bearbetning utvinning och tillgodogörande av koncessions-
mineral.870 Enligt Delin avses med begreppet bearbetning inte endast själva brytningen och 
den lokala transporten av mineral utan även de åtgärder som benämns sovring och anrik-
ning.871

5.2 Rättsliga förutsättningar för att erhålla bearbetningskoncession
Som tidigare nämnts medför inte ett undersökningstillstånd någon obligatorisk rätt till bear-
betningskoncession. Å andra sidan är inte heller innehav av undersökningstillstånd någon 
förutsättning för erhållande av koncession. Däremot medför, som också tidigare nämnts, in-
nehavet en företrädesrätt till bearbetning av det mineral tillståndet avser.872 De krav mineral-
lagen uppställer för beviljande av bearbetningskoncession framgår av 4 kap. 2 §.

Koncession skall meddelas, om
1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och
2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda kon-
cessionen. 

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas endast den som 
visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning. 

I ärenden om beviljande av koncession skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 
Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som senare skall prövas 

även enligt miljöbalken eller andra lagar, skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast vid 
den prövning som sker i koncessionsärendet. 
I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökonsekvensbeskrivning fogas till ansö-
kan. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och 
planeringsunderlag skall 6 kap. 3 och 7 §§, 8 § första stycket, 9, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken 
tillämpas. 

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med pla-
nen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 

                                                                                                                                                                                     
nande, visserligen inom vissa ramar, avgör frågan, en så kallad diskretionär prövning. Eftersom kommitténs 
förslag till reglering i fråga om rätten till bearbetning innehöll diskretionära inslag valde kommittén att använda 
termen koncession som beteckning för tillstånd att bearbeta en fyndighet. Kommitténs förslag till reglering av 
undersökningsfasen byggde på inmutningsrättsliga principer, i enlighet med direktiven, och innehöll därför inga 
diskretionära moment. Rätten att undersöka kallades därför undersökningstillstånd. Se SOU 1986:53 s. 213.
870 Utanför minerallagens tillämpningsområde faller däremot sådan brytning som visserligen innefattar mineral, 
men där syftet inte är att utvinna dessa.
871 Delin (1996) s. 116. Sovring är den verksamhet där malmen krossas och skiljs från det övriga gråberget. Sov-
ringen sker ofta i särskilda sovringsverk med hjälp av olika sovringsmetoder. Vid sovringen produceras i nor-
malfallet en gråbergsprodukt, som egentligen är en restprodukt, en mellanprodukt som är avsedd för anrikning 
samt en ren styckemalmsprodukt för direkt användning. Anrikning, som sker i ett anrikningsverk, syftar till att 
separera olika mineral från varandra för att på detta sätt erhålla en så hög koncentration som möjligt av det eller 
de mineral som verksamhetsutövaren är ute efter.
872 Departementschefen gör själv bedömningen ”att de flesta prospektörer kommer att kunna vara relativt säkra 
på att få rätt att utvinna påträffade fyndigheter, om mineralutvinning över huvud taget medges” (Prop. 
1988/89:92 s. 56). 
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Bestämmelsen innebär för bergmästarens del att denne inför sitt beslut i koncessionsfrågan 
har att ta ställning till följande fem faktorer:  

malmbevisning, 
lämplig arrondering, 
avvägning gentemot motstående intressen, 
miljökonsekvensbeskrivning, samt
eventuellt föreliggande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Nedan följer en genomgång och analys av var och en av dessa faktorer var för sig.

5.2.1 Malmbevisning
Av första styckets första punkt framgår till att börja med ett krav på att sökanden kan presen-
tera en utredning som styrker att denne, eller någon annan, faktiskt hittat en fyndighet som 
består av de mineraler sökanden i sin ansökan ansökt om att få utvinna. Bevisning måste såle-
des framläggas för vart och ett av de ämnen som ansökan avser. Här föreligger således en 
skillnad gentemot förutsättningarna för erhållande av undersökningstillstånd där bevisningen
kan anses vara fullgjord utan att sökanden eller någon annan faktiskt hittat något mineral i 
området.

Av första styckets första punkt framgår vidare att sökanden måste kunna göra sannolikt att 
den upptäckta fyndigheten också kan, som det uttrycks, tillgodogöras ekonomiskt. Den av 
sökanden gjorda utredningen, avseende de två ovan beskrivna kraven, utgör den så kallade 
malmbevisningen. Vad som avses med kravet på att fyndet kan tillgodogöras ekonomiskt 
framgår inte av lagtexten. 

Av propositionen till minerallagen framgår emellertid att första stycket första punkten mi-
nerallagen motsvarar 1 kap. 5 § i 1974 års gruvlag, 5 § tredje stycket lagen om vissa mineral-
fyndigheter samt 4 kap. 1 § första stycket första punkten i minerallagskommitténs förslag till 
ny minerallagstiftning.873 I propositionen uttrycks vidare att någon materiell ändring i förhål-
lande till äldre rätt inte är avsedd.874 Enligt 1974 års gruvlag hade inmutaren rätt att få utmål 
anvisat i de fall han kunde visa att för teknisk bearbetning lämpat mineral fanns inom området 
i sådan mängd att fyndigheten sannolikt kunde göras till föremål för gruvdrift. Motsvarande 
bestämmelse i 1974 års lag om vissa mineralfyndigheter angav att bearbetningskoncession 
skulle meddelas endast om fyndigheten som påträffats kunde tillgodogöras ekonomiskt. Av 
minerallagskommitténs utredning framgår att den aktuella bestämmelsen i 1974 års lag om 
vissa mineralfyndigheter tillämpades på samma sätt som motsvarande bestämmelse i 1974 års 
gruvlag och att utmål i praktiken beviljades om det var sannolikt att verksamheten skulle nå 
lönsamhet under utmålets giltighetstid, på den tiden 25 år.875 Kommittén skriver också att 
deras förslag är avsett att tillämpas i enlighet med denna praxis.876 Eftersom departementsche-
fen i propositionen uttryckte att det lämnade förslaget motsvarade kommitténs förslag bör de 
nu gällande reglerna för malmbevisning kunna sägas innebära ett krav på den sökande att 
kunna visa dels att det inom det område ansökan avser påträffats den typ av mineral som an-
                                                           
873 SOU 1986:53.
874 Prop. 1988/89:92 s. 98.
875 SOU 1986:53 s. 112 och 225. Se även Delin (1996) s. 94. Den praxis som avses bygger förmodligen på de 
riktlinjer från år 1976 som Statens Industriverk i samråd med Bergsstaten lät utarbeta och som enligt Bergsstaten 
fortfarande tillämpas.
876 SOU 1986:53 s. 225.
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sökan avser, dels att det vid ansökningstillfället är sannolikt att gruvdriften kommer att nå 
lönsamhet under koncessionens giltighetstid.877 Vid bedömningen av om gruvverksamheten 
kommer att kunna bli lönsam utgör den uppskattade mängden mineral bara en av flera para-
metrar som måste beaktas.878

5.2.2 Lämplig arrondering
Enligt första styckets andra punkt krävs vidare för erhållande av koncession att fyndighetens 
belägenhet och art inte gör det olämpligt att ge sökanden koncession. Genom kravet på fyn-
dighetens lämpliga belägenhet har lagstiftaren försett tillståndsgivande myndighet med ett 
verktyg som gör det möjligt att skapa lämpliga brukningsenheter i syfte att åstadkomma ett 
rationellt brukande av de nationella mineraltillgångarna. Tidigare uppstod problem bland an-
nat på grund av att inmutningar och utmål med olika innehavare låg alltför tätt intill varandra 
och därmed försvårade eller till och med omöjliggjorde en rationell gruvbrytning.879 I propo-
sitionen till minerallagen skriver departementschefen att ”[e]n ändamålsenlig utvinning för-
svåras om begränsade områden delas upp på flera koncessioner med olika innehavare”.880

Istället bör lagstiftningen enligt departementschefen vara utformad på ett sätt som medverkar 
till att koncessionsinnehavarna ”får sammanhängande områden som inte går i varandra” och 
därmed underlättar en rationell mineralbearbetning.881 Regleringen bör därför enligt departe-
mentschefen utformas på ett sätt som gör det möjligt att redan vid koncessionsprövningen ta 
hänsyn till möjligheterna att åstadkomma lämpliga brukningsenheter.882 Under vissa speciella 
förhållanden kan det vidare vara av betydelse ur nationell synvinkel vem som ges rätt att bear-
beta en fyndighet. Av bland annat detta skäl anges i lagen att hänsyn även kan tas till fyndig-
hetens art. Visserligen har det tidigare uttryckliga kravet på sökandens allmänna lämplighet 
(att bearbeta fyndigheten) tagits bort, förutom när ansökan avser olja eller gasformiga kolvä-
ten, men ur den nu diskuterade och mer begränsade aspekten av lämplighet har således frågan 
om vem som är sökande fortfarande viss betydelse.883

Språkligt måste lagtexten i detta fall sägas lämna ett stort utrymme för att vid bedömningen 
beakta allehanda omständigheter. Ska till exempel en tidigare konflikt mellan den som söker 
koncession och innehavaren av ett till det sökta området angränsande koncessionsområde 
kunna läggas till grund för ställningstagandet? Lagtextens utformning ger onekligen bergmäs-
taren ett verktyg med vilket denne får långtgående möjligheter att faktiskt påverka om kon-
cession ska beviljas eller inte.

                                                           
877 Genom kravet på ekonomisk lönsamhet kan dock såväl en slags inlåsningseffekt som en osäkerhet uppstå som 
för fastighetsägarens del kan upplevas som negativ. Eftersom den ekonomiska aspekten inte utgör en del av 
definitionen av koncessionsmineral kan alltså en situation uppstå där mineralen vid en viss tidpunkt varken kan 
utvinnas med stöd av en koncession (ej ekonomiskt lönsamt) eller genom avtal med fastighetsägaren (mineralet 
är ett koncessionsmineral enligt 1 kap. 1 § minerallagen). Situationen kan naturligtvis förändras genom att till 
exempel priset på malm stiger och det därmed blir ekonomiskt lönsamt att utvinna fyndigheten. Regeleringen 
medför således en osäkerhet för fastighetsägaren till viss del liknande den som kan uppstå i samband med att 
koncession beviljas men koncessionshavaren dröjer med att ansöka om markanvisning (se avsnitt 5.5.1). Vad 
gäller de senare fallen har dock lagstiftaren ansett att fastighetsägaren inte ska behöva sväva i ovisshet hur länge 
som helst (se 7 kap. 2 § andra stycket minerallagen).    
878 Andra faktorer av betydelse för lönsamheten är till exempel kvaliteten på mineralen och hur svårtillgänglig 
den är. 
879 SOU 1986:53 s. 112-113.
880 Prop. 1988/89:92 s. 56. 
881 Prop. 1988/89:92 s. 56.
882 Prop. 1988/89:92 s. 56.
883 Denna bestämmelse var tidigare placerad i 4 kap. 2 § andra punkten.
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5.2.3 Avvägning gentemot motstående allmänna intressen
En gruvetablering medför med nödvändighet att markområdet som tas i anspråk för verksam-
heten samtidigt blir omöjligt att bevara eller nyttja på ett med gruvdriften oförenligt sätt. Det 
svenska systemet med en på koncession grundad rätt att driva gruvverksamhet innebär för-
modligen i än högre grad än det tidigare gällande inmutningssystemet att olika till marken 
företrädda intressen kan komma att kollidera.884 Gruvverksamhet är dessutom till sin karaktär 
ofta särskilt svår att förena med annan verksamhet. I situationer av konkurrens blir det alltså 
nödvändigt att prioritera mellan dessa oförenliga intressen. De intressen som kan kollidera 
med mineralintresset kan till sin typ vara såväl allmänna som enskilda.  

5.2.3.1 Markanvändning
Av 4 kap. 2 § tredje stycket minerallagen framgår att i ärenden om beviljande av koncession 
ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Som ytterligare förutsättning för erhållande av bear-
betningskoncession gäller alltså att inget hinder enligt dessa regler föreligger mot att använda 
marken till mineralutvinning.885 I de fall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken redan 
tillämpats i samband med miljöprövningen inför en planerad provbrytning kan det tyckas fin-
nas skäl för att inte återigen tillämpa dessa i samband med prövningen av bearbetningskon-
cession. Härigenom skulle den dubbelprövning, som annars blir följden, av markens använd-
ning kunna undvikas. Just syftet att undvika dubbelprövning och därmed också risken för 
motstridiga bedömningar har i olika lagmotiv anförts som skäl för att inte tillämpa miljöbal-
kens hänsynsregler vid prövningen av undersökningstillstånd och bearbetningskoncession 
enligt minerallagen.886 Förhållningssättet tycks dock inte vara möjligt att tillämpa utifrån mi-
nerallagens lydelse.887

Miljöbalkens 3 och 4 kap. innehåller bestämmelser om hushållning med mark- och vatten-
områden. Reglerna utgör resterna av den så kallade fysiska riksplaneringen, vilken under 
1970-talet användes för att planera hur landets mark- och vattenområden bäst skulle användas. 
Reglerna i 3 kap. är allmänna i den bemärkelsen att de gäller för alla mark- och vattenområ-
den i Sverige, medan reglerna i 4 kap. endast avser särskilt utpekade och geografiskt avgrän-
sade områden. Syftet med att vid koncessionsprövningen tillämpa hushållningsreglerna är 
enligt motiven att det vid detta tillfälle är mest lämpligt att göra den grundläggande bedöm-
ningen av markanvändningsfrågan.888 I mineralsammanhang kan alltså prövningen sägas syfta 
till att avgöra om en gruva ska få komma till stånd på den aktuella platsen.

Trots att bestämmelsen i 4 kap. 2 § tredje stycket minerallagen kan synas tämligen klar kan 
problem uppkomma med hänsyn till förutsättningarna för tillämpningen av 3 och 4 kap. mil-
jöbalken. Det finns därför anledning att närmare gå in på dessa frågor.

5.2.3.2 Pågående och ändrad markanvändning
Som nämnts anses hushållningsbestämmelserna bara aktualiseras i fall av ändrad markan-
vändning. Härav följer att så länge det rör sig om ”laglig” pågående markanvändning utgör 
bestämmelserna inget hinder för verksamheten.889 Är det däremot fråga om en för området ny 
verksamhet eller åtgärd kan denna vara att anse som ändrad markanvändning och därmed ak-
                                                           
884 Prop. 1988/89:92 s. 41.
885 Prop. 1992/93:238 s. 4.
886 Se bland annat prop. 1997/98:90 s. 218-219.
887 Se 4 kap. 2 § minerallagen.
888 Prop. 1988/89:92 s. 58 och s. 76.
889 Är det fråga om en verksamhet som visserligen faktiskt pågår men sker i strid med till exempel hänsynsreg-
lerna utgör verksamheten alltså inte pågående markanvändning i rättslig mening.
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tualisera tillämpningen av hushållningsreglerna. Begreppet pågående markanvändning anses, 
förutom det faktiska nyttjandet av marken, även innefatta vissa förändringar i nyttjandet. En 
förutsättning härför är dock att förändringen kan betraktas som ”en naturlig fortsättning av 
den pågående markanvändningen”.890 Vid fastställande av vad som för ett område utgör på-
gående markanvändning anses till exempel den kommunala planeringen, i alla fall på detalj-
planenivå, ha betydelse.891 En verksamhet som har stöd i detaljplan utgör således inte ändrad 
markanvändning. Numera är det inte helt ovanligt att markområden är detaljplanelagda som 
gruvindustriområden. 

Att bestämmelserna bara gäller vid ändrad markanvändning kan dock inte sägas framgå 
särskilt tydligt, om alls, av lagtexten. Rättsligt stöd för att så är fallet framgår dock av motiven 
till bestämmelserna och numera även av 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken.892 Faktum är att 
lagtexten lämnar mycket i övrigt att önska när det gäller när, hur och under vilka omständig-
heter bestämmelserna aktualiseras. 

Trots att begreppet pågående markanvändning använts i lagspråket under snart 40 års tid 
råder fortfarande stor osäkerhet kring dess innebörd. Begreppet har visserligen diskuterats i 
såväl motiv som i doktrin, men ur dessa diskussioner kan endast ett fåtal generella slutsatser 
dras angående dess innebörd.893 Bland annat har framhållits att övergång till annat närings-
fång alltid torde innebära ändrad markanvändning i lagens mening.894 Vidare tycks det även 
som huvudregel vara fråga om ändrad markanvändning i de fall en åtgärd eller verksamhet är 
tillståndspliktig.895 I motiven talas om generellt tillståndspliktiga förfaranden. Härmed avses 
förmodligen inte alla situationer där tillstånd till markanvändning fordras, utan endast de fall 
där någon form av miljötillstånd krävs.896 En åtgärd som till exempel kräver tillstånd enligt 
ledningsrättslagen eller minerallagen torde därför inte med automatik vara att definiera som 
ändrad markanvändning. Samtliga i motiven givna exempel ger också intryck av att lagstifta-
ren med begreppet ändrad markanvändning endast avsett nya verksamheter av mera omfat-
tande och ingripande natur.897 De exempel som ges i motiven kan också tolkas som att tillfäl-
liga verksamheter vilka inte permanent ändrar markanvändningen, inte heller ska anses utgöra 
ändrad markanvändning i lagens mening, något som också bekräftas av uttalanden i yngre 
motiv.898 Ett ytterligare generellt kännetecken på ändrad markanvändning skulle därmed vara 
att den nya verksamheten är av viss varaktighet och inte endast tillfällig. Till detta kan vidare 
läggas att begreppet pågående markanvändning enligt motiven till miljöbalken ska ges en 
relativt generös tillämpning.899

En speciell situation är den där det vid tidpunkten för avgörandet i markanvändningsfrågan 
redan finns tillstånd till verksamheten enligt någon författning; ska det givna tillståndet anses 
medföra att verksamheten definieras som pågående? Utifrån motivuttalanden anser bland an-
nat Westerlund och Michanek att det i dessa situationer inte finns fog för att med automatik 

                                                           
890 Prop. 1972:111, bilaga 2, s. 334.
891 Prop. 1972:111, bilaga 2, s. 334.
892 Se till exempel prop. 2005/06:182 s. 122, prop. 1997/98:45, Del 1, s. 550, prop. 1985/86:3 s. 13-14 och SOU 
2002:50 s. 90.
893 Vad gäller motiven är det framförallt i prop. 1972:111 (bilaga 2, s. 333-335) och i prop. 1997/98:45, Del 1, s. 
550-552 som begreppet diskuterats. I doktrinära sammanhang har begreppet bland annat behandlats av Wes-
terlund (Westerlund 1980 avd. IV) och Michanek/Zetterberg (Michanek/Zetterberg 2012 s. 430-434).  
894 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 550 och Michanek/Zetterberg (2012) s. 431. 
895 Prop. 1972:11 s. 334.
896 Prop. 1972:11 s. 334.
897 Prop. 1972:111, bilaga 2, s. 334.
898 Prop. 2005/06:182 s. 124-125 och SOU 2002:50 s. 91.
899 Prop. 1972:111, bilaga 2, s. 334, prop. 1997/98:45, Del 1, s. 550. Se även Michanek (1990) s. 164.
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betrakta verksamheten som pågående.900 Begreppet pågående markanvändning täcker enligt 
motiven dock inte planerade verksamheter utan endast vid den aktuella tiden faktiskt på-
gående verksamheter och naturliga fortsättningar av dessa.901 Gränsdragningen mellan vad 
som ska anses utgöra naturliga fortsättningar och vad som ska utgöra planerade verksamheter 
kan dock säkerligen vålla tillämpningsproblem. Det kan till exempel vara svårt att avgöra 
vilken inverkan uppgifter om markanvändning i översiktsplaner ska anses ha. När det gäller 
just översiktsplaner torde redan det faktum att dessa inte är bindande innebära att de inte ska 
anses ge uttryck för vad som är pågående markanvändning. 

Även om motiven kan sägas ge viss generell vägledning för hur begreppet ska förstås kan
naturligtvis tveksamhet uppstå i ett flertal konkreta situationer. Till exempel diskuteras inte 
frågan rörande vilken yta som avses när frågan om ändrad markanvändning enligt hushåll-
ningsbestämmelserna ska prövas. Ska den nya verksamheten relateras till hela det område 
inom vilket den pågående markanvändningen äger rum eller endast till den yta som den nya 
verksamheten skulle ta i anspråk eller påverka? Begreppet pågående markanvändning före-
kommer även i andra sammanhang i miljöbalken. Bland annat förutsätter reglerna rörande 
intrångsersättning i 31 kap. miljöbalken att en pågående markanvändning hindras för att er-
sättning ska komma ifråga. I ersättningsfallen krävs för ersättning att en pågående markan-
vändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. Varken av lagtexten eller av de 
motivuttalanden som behandlar hushållningsreglernas tillämplighet anges någon liknande 
begränsning. Härav torde följa, vilket också är den logiska innebörden med tanke på hushåll-
ningsbestämmelsernas principiella syfte, att det område inom vilket det ska bedömas om det 
kommer att ske en ändrad markanvändning är till ytan samma område som den nya verksam-
heten kommer att ta i anspråk. Rättsligt stöd för detta synsätt kan också sägas framgå av 
praxis.902

Förutom det tungt vägande skälet att det i 4 kap. 2 § minerallagen anges att hushållnings-
bestämmelserna skall tillämpas, samt att bearbetning är föremål för generell tillståndsplikt, 
torde även en ansökan om bearbetningskoncession i praktiken nästan alltid innebära en över-
gång till en för området ny näringsverksamhet och också därigenom aktualisera tillämpningen 
av 3-4 kap. miljöbalken. 

Det är emellertid teoretiskt möjligt att bevilja en ny koncession inom ett område för vilket 
tillstånd redan sedan tidigare är beviljat.903 I dessa fall går det visserligen att med rättsligt 
relevanta argument hävda att det inte skulle vara fråga om ändrad markanvändning, i alla fall 
så länge det yngre koncessionsområdet inte sträcker sig utanför det äldre och att det således 
inte föreligger någon inom koncessionsområdet ny näringsverksamhet. Häremot kan inled-
ningsvis invändas att det visst förekommer ny verksamhet inom området eftersom den yngre 
koncessionen inte kommer medföra gruvverksamhet på exakt samma plats som den äldre. En 
omständighet som också talar för att den nya verksamheten utgör ändrad markanvändning är 
naturligtvis det faktum att även den nya verksamheten är tillståndspliktig. Ett ytterligare, och 
kanske också tyngre, argument mot att definiera den nya verksamheten som pågående mar-
kanvändning (och därmed utesluta tillämpningen av 3-4 kap. miljöbalken) följer av ändamålet 
med hushållningsbestämmelserna: reglernas huvudsakliga syfte är att, i beaktande av vissa 
                                                           
900 Westerlund (1980) s. 225-226 och Michanek (1990) s. 161-162.
901 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 550.
902 I ett mål gällande rättsprövning tillämpade Högsta förvaltningsdomstolen bestämmelserna i 3 kap. miljöbal-
ken redan av den anledning att rennäringen inte kunde bedrivas på ”åtminstone delar av det område som…” 
utgjorde område av riksintresse för samebyns rennäring (HFD 2012 not. 27).  
903 Redan beviljad koncession för ett visst område utgör inget formellt hinder för beviljande av ytterligare kon-
cessioner inom området enligt 4 kap. 4 § minerallagen.



190

givna omständigheter, väga olika intressen mot varandra för att komma fram till vilken an-
vändning av marken som är mest lämplig med hänsyn bland annat till föreliggande behov, och 
därmed bäst kan anses främja en miljömässig hållbar utveckling i enlighet med 1 kap. 1 § 
miljöbalken. En förändring av de omständigheter som låg till grund för den tidigare intresse-
avvägningen, till exempel en ökning av antalet transporter till och från området, skulle natur-
ligtvis kunna innebära att utfallet av den tidigare gjorda avvägningen inte längre överens-
stämmer med den faktiska situationen. Det är således mycket möjligt att resultatet av den tidi-
gare avvägningen hade blivit annorlunda om den nu aktuella kumulativa belastningsnivån 
beaktats vid beslutstillfället.904

I en situation där varken lagtext eller förarbeten lämnar tillräcklig vägledning står hoppet många 
gånger till eventuella rättsliga avgöranden där bestämmelserna tillämpats, men inte heller av 
praxis framgår någon tydlig bild av hur hushållningsbestämmelserna ska förstås och tillämpas. 
Antalet fall där reglerna aktualiseras i mineralsammanhang är få och dessutom tillämpas regler-
na utan att omständigheterna i det enskilda fallet närmare diskuteras, alltså en tillämpning på ett 
mera abstrakt plan.905 Av domskälen framgår att den fråga som bedöms är hur de av lagstiftaren 
prioriterade intressena påverkar förutsättningarna för varandras existens. Någon diskussion rö-
rande verksamheternas påverkan på miljön i övrigt förekommer i stort sett inte.

Det sagda ger sammanfattningsvis utrymme för att ifrågasätta om den i motiven uttryckta 
grundläggande förutsättningen för hushållningsbestämmelsernas tillämplighet, nämligen att 
det ska röra sig om ändrad markanvändning, alltid harmonierar med bestämmelsernas syfte. I 
de situationer där så inte kan anses vara fallet bör bestämmelsernas syfte ges företräde framför 
en i motiven given långtifrån tydlig begreppsdefinition. 

5.2.3.3 Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.
I 3 kap. miljöbalken återfinns de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark-
och vattenområden. Bestämmelserna uttrycker en prioriteringsordning mellan olika markan-
vändningsintressen och är tänkta att ligga till grund för avvägningar mellan dessa. 

Miljöbalkens 3 kap. innehåller de grundläggande hushållningsbestämmelserna vilka be-
handlar användningen av olika typer av mark- och vattenområden utan hänsyn till var i landet 
dessa områden är belägna. Bestämmelsernas övergripande syfte är enligt motiven att främja 
väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål om hur mark, vatten och den fysiska 
miljön i övrigt ska nyttjas.906 Reglerna är konstruerade som avvägningsregler av vilka det 
framgår hur lagstiftaren vill prioritera mellan olika önskemål om att nyttja mark och vatten. 
Visserligen är kapitlets inledande paragraf tillämplig på alla mark- och vattenområden, men 
områden med vissa värden, kvaliteter eller resurser har i de därpå följande paragraferna givits 

                                                           
904 Av rättsfallet MÖD 2004:17, i vilket bland annat frågan om miljökonsekvensbeskrivningens omfattning be-
rördes, framgår dock att en tillämpning av, i det aktuella fallet, 3 kap. 6 § miljöbalken kan kräva ”en noggrann 
genomgång av påverkan och eventuella skador på naturvärdena” Domstolen efterlyste således dels en närmare 
beskrivning av de aktuella naturvärdena, dels en analys av konsekvenserna för dessa; alltså samma kriterier som 
framgår av 6 kap. 3 § miljöbalken (MÖD 2004:17 s. 6). Frågan under vilka förutsättningar ändrad markanvänd-
ning föreligger och hur begreppet ska förstås i mineralsammanhang kan inte sägas vara fullständigt besvarad 
rättsligt. Varken lagtext, motiv eller praxis ger en tydlig och fullständig bild av rättsläget, vilket naturligtvis 
bland annat kan innebära faktiska svårigheter och onödiga kostnader till exempel i samband med upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
905 Se till exempel HFD 7425-13, Regeringsbeslut N2012/1637,2776,5726/FIN samt MÖD 2006:49 
906 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 28.
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”ett försteg framför andra intressen när markanvändningsfrågor skall avgöras”.907 De särskilt 
angivna områdena ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada, eller 
försvåra för, det i bestämmelsen prioriterade intresset. Bland annat anges i kapitlets 7 § att 
mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 

Reglerna i 3 kap. miljöbalken hanterar i huvudsak två typer av intressen: intresset av att 
bevara och intresset av att nyttja. Alltså två i grunden till varandra motstående intressetyper. 
Kapitlets inledande bestämmelse ger uttryck för två generella prioriteringskriterier som är 
avsedda att användas för att hantera intressekonflikter rörande markanvändning. I en konflikt-
situation ska det alltid inledningsvis undersökas om en kombinerad användning av området är 
möjlig. Om så inte är fallet ska allmänna intressen ges företräde. I praktiken är det dock väl-
digt få intressekonflikter angående markanvändning som kan lösas med hjälp av dessa regler.  

Det framgår av 3 kap. 1 § att mark- och vattenområden ska användas på det sätt som är 
lämpligast med hänsyn till områdets beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vidare 
anges att företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hus-
hållning. Av motiven till miljöbalken framgår att bestämmelserna i tredje kapitlet är tänkta att 
användas som ett instrument i samband med samhällsplanering för att trygga en från ekolo-
gisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med mark- och vat-
tenområden.908 I motiven till naturresurslagen, som i detta avseende fortfarande anses rele-
vanta som rättskälla,909 anges att användningen av den fysiska miljön bör vara inriktad på en 
god hushållning från ekologiska, sociala och samhällsekonomiska synpunkter.910 De angivna 
kriterierna kan sägas utgöra en sammanfattning av de intressen som regleras materiellt i mil-
jöbalkens tredje och fjärde kapitel. God hushållning innebär enligt motiven att intressen och 
anspråk som hänger samman med livsmedelsförsörjningen, industrins råvaruförsörjning, 
energiförsörjningen och samhällsbyggandet ska beaktas i sammanhang där frågor rörande 
användningen av mark- och vatten aktualiseras. Eftersom det i praktiken många gånger före-
ligger oförenliga önskemål rörande hur våra naturresurser ska användas måste en avvägning 
mellan dessa göras. Det handlar således om att väga ekologiska, sociala och samhällsekono-
miska synpunkter mot varandra på ett sätt som främjar god hushållning.

I valet mellan att bevara naturresurser eller att ta dem i anspråk bör, enligt motiven, i prin-
cip en samhällsekonomisk bedömning göras av vilken åtgärd som är att föredra. Den sam-
hällsekonomiska värderingen anges ska ske bland annat med utgångspunkt i målen för den 
ekonomiska politiken. Innebörden härav är enligt motiven att effekter på sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt ska tillmätas stor betydelse. Avslutningsvis anförs visserligen att naturligt-
vis har även de ekologiska och sociala aspekterna ett ekonomiskt värde vid denna typ av be-
dömning, men trots denna passus är det bestående intrycket att det är de ekonomiska 
aspekterna som i realiteten är avgörande.911 Av motivuttalandena att döma torde således mi-
neralintresset i många fall kunna räkna med att i en avvägningssituation gentemot ekologiska 
och kulturella intressen ges företräde.

Efter kapitlets inledande bestämmelse följer en uppräkning av ett antal specificerade typer 
av mark- och vattenområden som enligt lagtexten ska skyddas mot skadliga åtgärder så långt 
det är möjligt. Bland annat ska som sagt mark- och vattenområden som innehåller värdefulla 

                                                           
907 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 29.
908 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 245.
909 Prop. 1997/98: 45, Del 2, s. 29.
910 Prop. 1985/86:3 s. 151.
911 Prop. 1985/86:3 s. 151-152.
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ämnen eller material så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvin-
ningen av dessa. Med ämnen och material avses enligt propositionen till miljöbalken främst 
mineralråvaror.912

Ett än starkare skydd har de områden som hyser värden eller resurser av nationellt intresse, 
så kallade riksintressen.913 Dessa områden skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
det skyddsvärda intresset.914 Innebörden av detta är att en intresseavvägning endast blir aktu-
ell i situationer där det motstående intresset också bedömts vara av riksintresse.915 Genom det 
i lagtexten uttryckta kravet på påtaglig inverkan har lagstiftaren velat utesluta, som det ut-
trycks, ”bagatellartad påverkan”.916 Därmed skulle reglernas frånstyrande effekt endast aktua-
liseras i samband med nya verksamheter som medför en bestående negativ inverkan på det i 
regeln skyddade intresset eller vid verksamheter som tillfälligtvis orsakar mycket stor negativ 
påverkan på det skyddade intresset. För kommuner och statliga myndigheter innebär bestäm-
melsen att de inte får planera för eller lämna tillstånd till verksamheter inom berörda områden 
som kan förhindra eller påtagligt försvåra utnyttjandet av de skyddade resurserna.917

Av 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken framgår att områden som innehåller ämnen eller 
material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvin-
ningen av dessa. Lagtexten anger således inte vilka typer av ämnen eller material som är av 
riksintresse, men i propositionen med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. 
anges att härmed avses främst ämnen eller material som är eller bedöms kunna bli av stor be-
tydelse från försörjningsberedskapssynpunkt för landet.918 I yngre motiv betonas att det hand-
lar om ämnen eller material som kan anses samhällsekonomiskt värdefulla; alltså en något 
vidare definition.919 Det handlar således om vilka ämnen och material som kan klassificeras 
som strategiskt viktiga för landet. Till denna grupp torde till exempel kunna hänföras flertalet 
av de ämnen och material som den svenska smältverksindustrin är beroende av.

Notera att det är de enskilda mineralerna och inte typen av område som är av riksintresse. 
Härmed avviker således regleringen i 7 § andra stycket i systematiskt hänseende från regle-
ringen av riksintressen i kapitlets övriga bestämmelser i vilka det är området i sig som är sub-
                                                           
912 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 33.
913 Innan ikraftträdandet av lag om hushållning med naturresurser m.m. hade frågan om att reservera mark och 
vatten för mineralutvinning, till skillnad mot många av de andra idag prioriterade intressena, inte behandlats 
särskilt ingående i den fysiska riksplaneringen. Möjligen väcktes frågan om att skydda områden som från riks-
synpunkt kunde betraktas som särskilt lämpade för utvinning av mineraler först genom en rapport utarbetad inom 
bostadsdepartementet år 1979 (SOU 1979:54). Se även Prop. 1980/81:183 kap. 8.
914 När ett område bedöms vara av riksintresse innebär det att området är viktigt från allmän synpunkt, sett ur ett 
nationellt perspektiv. Reglerna syftar således till att värna allmänna statliga intressen vid markanvändningsbeslut 
av kommuner och myndigheter (SOU 2009:45 s. 112 och 127).
915 Michanek/ Zetterberg (2008) s. 162-163. I de fall ett område är av riksintresse, enligt 3 kap. 5-8 §§ miljöbal-
ken, för fler motstridiga intressen ska enligt 3 kap. 10 § företräde ges åt ”det eller de ändamål som på lämpligaste 
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt”. 
916 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 30.
917 Enligt 2 § förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska i förordningen 
utpekade myndigheter lämna uppgifter om områden av riksintresse till länsstyrelserna som i sin tur löpande har 
att förmedla underlag om riksintressen till kommunerna. 
918 Prop. 1985/86:3 s. 166. Se även SOU 2009:45 s. 162. Att ett ämne eller ett material anses vara av riksintresse 
innebär att det utpekats av en sektorsmyndighet, i detta fall Sveriges geologiska undersökning, som varande just 
av riksintresse; se 2 § 5 punkten förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. Efter 
vilka kriterier denna bestämning sker framgår dock varken av nu nämnd författning eller av miljöbalken. Att ett 
område klassificerats av en sektorsmyndighet som varande av riksintresse för ett visst intresse eller en näring 
förstärker således områdets skydd, men inte i den utsträckning som lagtexten kan ge sken av. Detta beror på att 
sektorsmyndigheternas beslut inte är rättsligt bindande för den myndighet som har att pröva mark- och vattenom-
rådesfrågor enligt 3 kap. miljöbalken (MÖD den 20 november 2007, mål nr M 8867-06). Den prövande myndig-
heten har således möjlighet att underkänna den av sektorsmyndigheten gjorda klassificeringen. Tilläggas bör 
också att prövningsmyndigheten har möjlighet att klassificera ett området som varande av riksintresse fast det 
tidigare inte är utpekat som sådant.  
919 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 33.
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jektet.920 Den språkliga betydelsen av 7 § andra stycket torde innebära att det i de flesta sam-
manhang skulle krävas ingående undersökningar av berggrunden, till exempel genom prov-
borrningar, innan det går fastställa att området innehåller mineraler vilka är av riksintresse i 
ovan angiven mening. De skulle således röra sig om arbetsinsatser liknade de som görs i sam-
band med fullgörandet av malmbevisningen i koncessionssammanhang där sökanden måste 
visa att fyndigheten är brytvärd ur ekonomisk synvinkel. Med denna tolkning följer att SGU i 
vissa fall skulle behöva ansöka om undersökningstillstånd för att kunna identifiera områden 
som innehåller ämnen eller material av riksintresse.

Ett annat tänkbart tillvägagångssätt och tydligen det i praktiken vanligast förekommande är 
att exploatören kommer in med underlaget till SGU och begär att området ska föreslås som 
riksintresse.921 Miljöprocessutredningen föreslog i sitt slutbetänkande att 3 kap. 7 § andra 
stycket miljöbalken skulle ges en ny och något vidare lydelse av vilken det tydligare skulle 
framgå att även områden utanför själva fyndigheten, så kallade buffertzoner, skulle kunna 
förklaras som varande av riksintresse. Såväl SGU som Boverket har hittills hävdat att lydelsen 
av 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken inte medger utpekande av andra områden än det som 
faktiskt inhyser själva fyndigheten. Enligt deras uppfattning är det således inte möjligt att 
skydda områden vilka kan behövas för nödvändig kringverksamhet, till exempel i form av 
anrikningsverk eller upplag.922 Vad som skyddas är därmed inte möjligheterna till utvinning 
utan endast de värdefulla ämnena och mineralerna, vilket naturligtvis inte varit lagstiftarens 
avsikt. Utredningen föreslog därför att områden av riksintresse för utvinning av värdefulla 
ämnen eller mineral ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av 
dessa.923 Förslaget har dock inte ännu föranlett någon förändring av lagstiftningen. Resone-
manget innebär också att det inte heller går att sätta likhetstecken mellan koncessionsmineral 
och mineral som är av riksintresse, eftersom ett mineral definitionsmässigt kan vara ett kon-
cessionsmineral trots att fyndigheten inte är ekonomiskt lönsam att bryta eller annars inte har 
någon större samhällsekonomisk betydelse. Härmed skulle en situation kunna uppstå där 
bergmästaren således ska avslå en koncessionsansökan avseende ett koncessionsmineral som 
inte är av riksintresse på grund av att området även innehåller mineral som är av riksintresse.

5.2.3.4 Särskilda bestämmelser med hushållning med mark och vatten för särskilda områden i 
landet
Miljöbalkens 4 kap. innehåller en uppräkning av ett antal geografiskt bestämda områden som 
med hänsyn till områdenas natur- och kulturvärden är av riksintresse. Till skillnad mot regle-
ringen i 3 kap. rör det sig i 4 kap. alltså om i lag angivna områden, vilket bland annat minskar 
den rättsliga osäkerhet som följer med sektorsmyndigheternas utpekanden. Generellt för dessa 
områden gäller att exploateringsföretag och andra ingrepp endast får företas om det kan ske 
utan att det aktuella områdets natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Dessutom tillkommer 
specifika begränsningar för vart och ett av de skyddade områdena enligt 2-8 §§.924

                                                           
920 Av förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. och dess 2 § framgår att ut-
sedd sektorsmyndighet ska lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som myndigheten bedömer vara av 
riksintresse. Lag- och förordningstext harmonierar således inte fullt ut.  
921 SOU 2009:45 s. 164.
922 Dessa områden borde emellertid kunna anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 8 § 2 st. miljöbalken (anlägg-
ningar för industriell produktion).
923 SOU 2009:45 s. 162.
924 Miljöbalkens 4 kapitel innehåller ytterligare två paragrafer, dessa behandlar emellertid inte begränsningar för 
specifika områden. 
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Från de krav som uppställs i 1 § första stycket finns dock betydelsefulla generella undantag 
(för de områden som anges i 2-6 §§). Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet och inte heller för utförandet av anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör inte heller bestämmelserna 
hinder för anläggandet av anläggningar för utvinning av ämnen eller material som är av riks-
intresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Särskilda skäl föreligger enligt motiven i de fall utvin-
ningen ”är av mycket stor betydelse från näringspolitiska eller sysselsättningsmässiga ut-
gångspunkter”.925 I de fall uppförandet av en anläggning för utvinnande av mineral kan sägas 
innebära en utveckling av en befintlig tätort eller av det lokala näringslivet behöver emellertid 
inga särskilda skäl anföras.

Till de anförda begränsningarna ska också läggas det faktum att frågan om det föreligger 
risk för påtaglig skada, enligt motiven ska bedömas utifrån de samlade natur- och kulturvär-
dena som finns i hela det skyddade området.926 En planerad gruvetablering som bara skadar 
en del av det skyddade områdets natur- eller kulturvärden behöver således inte nödvändigtvis 
hindras av bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken.    

Något som tycks ha vållat tillämpningsproblem i praktiken är frågan om vilka bestämmel-
ser som åsyftas när det i lagtexten anges att ”[o]m det finns särskilda skäl utgör bestämmel-
serna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller 
material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket” (min kursivering). Avses här endast de be-
stämmelser som nämns i styckets första mening, alltså första styckets andra punkt och 2-6 §§, 
eller avses även 7-8 §§? Frågan har bland annat aktualiserats i samrådssammanhang enligt 8 
kap. 1 § minerallagen.927 Inledningsvis kan konstateras att redan lagtexten i sig ger en ganska 
tydlig fingervisning om vilket av tolkningsalternativen som ligger närmast till hands. Lagtex-
tens lydelse i kombination med dess sammanhang i paragrafen talar starkt för att de i paragra-
fen nämnda ”bestämmelserna” endast syftar på 2-6 §§. Denna tolkning har för övrigt också 
otvetydigt stöd i motiven som bland annat anger att i likhet med vad som gäller för national-
stadsparker ska inte heller de angivna undantagen omfatta bestämmelsen om Natura 2000-
områden i 8 §.928

5.2.3.5 Avvägningens bindande verkan
Av 4 kap. 2 § fjärde stycket minerallagen framgår att den prövning av verksamheten enligt 3 
och 4 kap. miljöbalken som bergmästaren ska göra inom ramen för sitt beslut i koncessions-
frågan, i princip blir bindande vid efterföljande prövningar enligt andra författningar. Motiven 
bakom bestämmelsen beskriver regleringen som ”ett undantag, dikterat av mineralnäringens 
mycket speciella situation”.929 Härav följer att när verksamheten senare prövas i enlighet med 
reglerna om miljöfarlig verksamhet i 9 kap. miljöbalken ska denna prövning således inte om-
fatta bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.930 I propositionen till minerallagen framhål-
ler visserligen departementschefen att det inte föreligger något formellt hinder mot att vid den 
senare miljöprövningen enligt 9 kap. miljöbalken, i ett konkret fall, faktiskt förbjuda mineral-
                                                           
925 Prop. 1985/86:3 s. 93.
926 Prop. 1985/86:3 s. 93 och 171 samt RÅ 1993 not 550.
927 Se bland annat Boliden Mineral AB:s till Bergsstaten insända bemötande av länsstyrelsens yttrande över 
ansökan om bearbetningskoncession gällande Laver K nr 1 (Dnr BS 22-1179-2014). Boliden menar att en utvin-
ningsverksamhet kan tillåtas vid en avvägning enligt 4 kap. 1 § miljöbalken även om verksamheten skulle med-
föra en påtaglig skada på de skyddsvärda naturvärdena i ett Natura 2000-område om det finns särskilda skäl.
928 Prop. 2000/01:111 s. 65. Se även prop. 1997/98:45, Del 2, s. 37.
929 Prop. 1991/92:161 s. 8.
930 Michanek och Zetterberg anser att lagstiftaren genom bestämmelsen placerat exploatering av mineraltill-
gångar i en ”gräddfil” i förhållande till andra exploatörsintressen (Michanek/Zetterberg (2012) s. 489). 
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utvinning, men tillägger samtidigt att det i praktiken handlar om att bestämma ramar för verk-
samheten.931 Också i motiven till miljöbalken antyds, om än inte lika explicit som i proposit-
ionen till minerallagen, att syftet med den i mineralsammanhang efterföljande miljöprövning-
en inte är att pröva tillåtligheten av verksamheten.932 För övriga i tillståndsprocessen ingående 
tillståndsmyndigheters del innebär motivens inställning att dessa alltså ska begränsa sin pröv-
ning till de frågor som bergmästaren inte redan prövat eller med andra ord till det närmare 
innehållet i tillståndet och villkoren för detta. Enligt vad som framgår av motiven skulle såle-
des samma synsätt gälla när Bergsstaten prövar markanvändningsfrågan i samband med kon-
cessionsprövningen som när regeringen gör en tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbal-
ken.933 Även om motiven ger en samstämmig bild beträffande syftet med miljöprövningen i 
mineralsammanhang bör här uppmärksammas att det inte föreligger något legalt hinder för att 
i samband med miljöprövningen faktiskt pröva verksamhetens tillåtlighet och i samband där-
med stoppa en gruvetablering som inte kan anses uppfylla miljökraven. Lagrådet tycks vara 
inne på samma linje när de i ett yttrande över ett förslag till ändring i minerallagen uttrycker 
att tillåtligheten av gruvetableringar även prövas enligt andra lagar.934

I de fall den planerade bearbetningsverksamheten initialt inte kan anses förenlig med be-
stämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken behöver dock detta inte innebära ett definitivt hinder 
för verksamheten. Av 4 kap. 5 § minerallagen framgår nämligen att en koncession ska förenas 
med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt eller om det 
behövs för att naturtillgångar ska utforskas eller tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt. I de si-
tuationer där den planerade verksamheten inte anses vara förenlig med de krav som hushåll-
ningsbestämmelserna ger uttryck för ska därför, enligt propositionen, i första hand undersökas 
om konflikten kan lösas genom att villkora koncessionen.935 Utifrån lagtextens krav på att 
koncessionen skall förenas med villkor kan frågan ställas om bergmästaren har någon form av 
utredningsskyldighet i detta avseende. Bestämmelsen motsvarar 10 § första stycket gamla 
minerallagen av vilken också framgick att koncessionen kunde förenas med föreskrifter till 
skydd för allmänna intressen eller enskild rätt. Någon förklaring till varför lydelsen ändrats 
framgår dock inte av motiven.

5.2.3.6 Särskilda bestämmelser om renskötsel
Som ovan angivits innebär en gruvetablering inte alltför sällan att intressen rörande markan-
vändningen ställs mot varandra. I många av dessa situationer är det mineralnäringen och ren-
näringen som konkurrerar om markanvändningen. Lagstiftningens utgångspunkt är som 
nämnts att näringarna ska samexistera. I de fall detta inte är möjligt måste dock någon av nä-
ringarna ges företräde.

Såväl mineralutvinning som rennäring anses vara av allmänt intresse och har erhållit ett 
särskilt skydd i miljöbalkens hushållningsbestämmelser.936 Det är också enligt dessa regler 
som avvägningen mellan de mot varandra stående intressena ska ske. Rennäringslagen har 
alltså i sig ingen direkt inverkan på förutsättningarna för att påbörja bearbetning. Som tidigare 
angivits innebär inte heller lagens bestämmelser något hinder för bedrivande av mineralutvin-
ning.937

                                                           
931 Prop. 1988/89:92 s. 58. Samma inställning kommer till uttryck i prop. 1991/92:161 s. 10.
932 Prop. 1997/98:90 s. 215.
933 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 443.
934 Prop. 1991/92:161 s. 16.
935 Prop. 1988/89:92 s. 100.
936 Se 3 kap. 5 och 7 §§ miljöbalken.
937 Prop. 1971:51 s. 130 och SOU 2001:101 s. 130.
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Även om 1 kap. 2 § regeringsformen kan sägas uttrycka ett visst skydd för rennäringen och 
renskötselrätten framgår det lagenliga skyddet tydligast av bestämmelserna i 3 kap. 5 § miljö-
balken.938 En motsvarande reglering fanns tidigare i 2 kap. 5 § naturresurslagen.  I motiven 
till naturresurslagen, vilka fortfarande har aktualitet i sammanhanget, angavs bland annat att 
”det måste finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i princip varje sa-
meby”, vilket enligt motiven i sin tur en förutsätter ”en säker tillgång till sådana områden 
inom både året-runt-markerna och vinterbetesmarkerna som har avgörande betydelse för möj-
ligheterna att bedriva renskötsel. Dessa uttalanden har i ett senare lagstiftningsärende, till-
sammans med bestämmelserna i naturresurslagen, ansetts innebära ett starkare skydd för ren-
näringens markanvändning än det som vid tidpunkten ansågs följa av de folkrättsliga regler-
na.939

Frågan rörande intresseavvägningen mellan mineralintresset och rennäringsintresset i kon-
cessionssammanhang är sparsamt behandlad i praxis. I de fall där så har skett tycks emellertid 
avvägningen ha skett i beaktande av ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska 
synpunkter.940 De samhällsekonomiska synpunkterna verkar vidare vara de som väger allra 
tyngst i sammanhanget, en ordning som för övrigt har stöd i motiven. Den i praxis gjorda 
tolkningen av ovanstående förutsättningar innebär att mineralintresset typiskt sett kommer 
anses väga tyngre än rennäringsintresset eftersom framförallt samhällsekonomiska, men även 
sociala, synpunkter anses tala för mineralintresset ska ges försteg. Detta gäller i alla fall så 
länge en gruvetablering inte helt omöjliggör renskötsel inom samebyns område. Såväl rege-
ringen som Högsta förvaltningsdomstolen tycks mena att en gruvetablering inte helt får ut-
släcka en samebys möjligheter att bedriva rennäring. Regeringen skriver bland annat i sitt 
beslut att gruvverksamheten inte får innebära att det blir omöjligt att bedriva renskötsel inom 
samebyns område eftersom detta ”skulle strida mot renskötselrätten och Sveriges folkrättsliga 
åtaganden”.941 Högsta förvaltningsdomstolen å sin sida tycks främst hantera frågan inom ra-
men för det skydd 3 kap. 5 § miljöbalken bereder renskötselrätten. I domskälen anges nämli-
gen att den planerade gruvdriften kommer medföra påtagliga negativa effekter för möjlighet-
en att bedriva renskötsel även på mark som omger själva koncessionsområdet.942 Därefter 
konstaterar emellertid domstolen att det i nuläget inte går bedöma i vilken omfattning rensköt-
sel även fortsatt kan bedrivas i detta område; potentiella störningar kan ju till exempel mildras 
genom vidtagande av skadebegränsande åtgärder. Domstolens tycks alltså mena att den av-
vägning som sker enligt 3 kap. 10 § miljöbalken endast avser koncessionsområdet och att ren-
näringen utanför koncessionsområdet fortfarande har det skydd som framgår av 3 kap. 5 § 
miljöbalken. 

I beaktande av vad som ovan anförts skulle det alltså vara möjligt att mineralintresset får ge 
vika i de situationer där det redan i samband med koncessionsprövningen står klart att en 
gruvetablering innebär att ingen rennäring kommer att kunna bedrivas inom samebyns om-
råde. Att detta skulle bli följden torde dock sällan med säkerhet kunna fastställas vid tidpunk-
ten för frågan om koncessionens beviljande, bland annat eftersom möjligheten att vidta skade-
förebyggande åtgärder många gånger kan förändra förutsättningarna. Genom att uppställa 
villkor som i detalj reglerar hur gruvdriften ska bedrivas kan således störningarna från gruv-

                                                           
938 Se prop. 1975/76:209 s. 138.
939 Prop. 1992/93:32 s. 105.
940 HFD 7425-13, Regeringsbeslut N2012/1637,2776,5726/FIN
941 Regeringsbeslut N2012/1637,2776,5726/FIN
942 HFD 7425-13.
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driften mildras. Problemet är dock att det i praktiken är först vid den senare miljöprövningen 
som villkoren för verksamhetens bedrivande fasställs. 

Som tidigare angivits finns emellertid en möjlighet att enligt 4 kap. 5 § minerallagen vill-
kora koncessionen till skydd för såväl allmänna som enskilda intressen. Av ursprungspropo-
sitionen till minerallagen framgår också att lagstiftarens avsikt med bestämmelsen bland annat 
varit att lösa konflikter mellan olika markanvändningsintressen. I propositionen anges att vill-
koren inte får ”ta sikte på annat än att motverka och kompensera menlig inverkan på motstå-
ende intressen av den planerade verksamheten”.943 Enligt propositionen avser dock bestäm-
melsen bara villkor som kan anses tillgodose syftet med bestämmelserna i dåvarande naturre-
surslagen, nuvarande 3 och 4 kap. miljöbalken. Utifrån detta skulle det alltså inte vara möjligt, 
varken tidigare eller numera, att i koncessionssammanhang uppställa villkor grundade på be-
stämmelserna i till exempel 2 kap. miljöbalken. Lydelsen av 4 kap. 5 § minerallagen utesluter
visserligen inte att hänsynsreglerna i miljöbalken läggs till grund för villkor, tolkningen skulle 
dock strida mot den grundläggande idén om att vid koncessionsprövningen endast tillämpa 
vissa explicit angivna bestämmelser i miljöbalken. Däremot borde det vara möjligt att upp-
ställa villkor och krav på vidtagande av försiktighetsmått som medför att ingen påtaglig skada
uppkommer; alltså villkor grundade på bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.944

Renskötselrättens innebörd framställs ofta som såväl omdiskuterad som i många avseenden 
oklar.945 Redan uppfattningen om rätten som oklar samt det faktum att rennäringen normalt 
sett har tillgång till alternativa markområden torde, speciellt i förhållande till en näring vars 
markintresse är knutet till ett visst geografiskt område, i en avvägningssituation rimligtvis 
vara till nackdel för rennäringsintresset. Som ovan angivits talar även motivuttalanden och 
praxis i de flesta situationer till rennäringens nackdel i de fall de bägge intressena inte kan 
tillgodoses parallellt. 

5.2.4 Sammanfattning: intresseavvägning
Hushållningsreglernas systematik innebär således att den koncessionssökande inledningsvis 
måste utreda om den planerade verksamheten kan skada eller påtagligt påverka något annat 
prioriterat intresse. Eftersom den sökande på förhand inte med säkerhet kan veta vilka intres-
sen som, i första hand, länsstyrelsen och bergmästaren kan komma att anse bli berörda av den 
planerade verksamheten, måste många gånger samtliga prioriterade intressen behandlas i an-
sökan. I de fall den aktuella fyndigheten genom ett rättsligt bindande utpekande förklarats 
vara av riksintresse behöver dock ansökan inte innehålla någon redogörelse för den planerade 
verksamhetens påverkan på intressen som inte är av riksintresse, då någon avvägning inte ska 
ske i dessa fall. Eftersom endast vissa av de i lagstiftningen skyddade intressena kan klassifi-
ceras såsom varande av riksintresse behöver i denna situation således inte alla prioriterade 
intressen behandlas i ansökan.

                                                           
943 Prop. 1988/89:92 s. 100.
944 I praktiken är det dock väldigt ovanligt att koncessioner förenas med villkor till skydd för rennäringen. I sam-
band med att koncession beviljades för Rönnbäcken K nr 1 och 2 förenades dock koncessionen med villkor om 
att inte tillåta ett landbaserat sandmagasin. Frågan är dock om typen av villkor kan sägas grunda sig på bestäm-
melserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.   
945 SOU 2012:73 s. 192.
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5.2.5 Betydelsen av miljöbalkens parallella tillämplighet i samband med 
koncessionsprövningen
Någon tvekan om att det är lagstiftarens avsikt att hushållningsreglerna i 3 och 4 kap. miljö-
balken ska tillämpas i ärenden om beviljande av bearbetningskoncession kan inte föreligga 
eftersom minerallagen uttryckligen anger att så ska ske. Frågan är dock om miljöbalkens öv-
riga bestämmelser också är tillämpliga i sammanhanget. Inledningsvis kan konstateras att det 
av 1 kap. 7 § minerallagen framgår att en verksamhet som regleras i minerallagen även är 
underkastad reglering i andra lagar. Bland de i minerallagen uppräknade lagstiftningarna ingår 
miljöbalken.946 Av 1 kap. 3 § miljöbalken följer enligt motiven att miljöbalkens tillämpnings-
område även omfattar områden som också regleras av annan lagstiftning.947 Enligt min me-
ning är det dock tveksamt om, som det anges i motiven, lagtextens lydelse kan anses uttrycka 
ett rättsligt försteg för miljöbalkens tillämplighet i sammanhang där också annan lagstiftning 
är tillämplig.948 Minerallagen innehåller vidare inte heller någon bestämmelse som anger att 
endast vissa av miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas parallellt med minerallagens. Moti-
ven till miljöbalken anger bland annat att miljöbalkens allmänna hänsynsregler är tillämpliga 
på ”[a]lla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda” och 
att ”[b]estämmelserna skall beaktas både i det dagliga livet och vid utövande av näringsverk-
samhet”.949 Skrivningen ger onekligen utrymme för uppfattningen att även hänsynsreglerna
skulle kunna vara tillämpliga i koncessionssammanhang. Av motiven framgår också att 
”[m]iljöbalkens hänsynsregler skall gälla parallellt med annan lag om det inte särskilt före-
skrivs att balkens regler inte skall tillämpas på verksamheten i fråga”.950 Varken av mineral-
lagen eller av miljöbalken framgår att endast vissa av balkens bestämmelser är tillämpliga i 
koncessionsärenden. Eftersom minerallagen inte innehåller några bestämmelser av samma typ 
som de allmänna hänsynsreglerna föreligger inte heller någon lagkonflikt mellan de båda lag-
stiftningarna. I sammanhanget bör således miljöbalken och dess bestämmelser betraktas som 
allmän lag vilken i frånvaro av specialbestämmelser, enligt vedertagna lagvalsprinciper, borde 
kunna tillämpas i koncessionssammanhang.

Lagmotiven är dock inte heller i detta sammanhang fria från motsägelser. Bland annat 
anges att det ”[v]id prövning av tillstånd och liknande godkännanden som krävs enligt vad 
som föreskrivs i andra lagar skall miljöbalken tillämpas endast när detta anges särskilt i lagar-
na” och att ”[u]tgångspunkten skall vara att de centrala reglerna i miljöbalken skall tillämpas 
vid prövning enligt andra lagar, när någon separat tillståndsprövning inte skall ske enligt mil-
jöbalken”.951 Visserligen anger, som tidigare nämnts, 1 kap. 7 § minerallagen att miljöbalken 
ska tillämpas parallellt med minerallagen, men av den bestämmelse som specifikt anger förut-

                                                           
946 Enligt motiven till miljöbalken är dock miljöbalken även utan att vara explicit angiven tillämplig på andra 
lagars områden. Att lagstiftaren i minerallagen valde lösningen att explicit ange miljöbalken beror enligt motiven 
på att minerallagen redan sedan tidigare innehöll en uppräkning av bestämmelser som var parallellt tillämpliga 
med minerallagen och därför borde även miljöbalken av systematiska skäl anges (prop. 1997/98:90 s. 150).    
947 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 10.
948 Lagtexten anger att i fråga om verksamheter som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, mil-
jön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i annan lag. 
Enligt motiven innebär skrivningen att miljöbalken i vissa situationer ska tillämpas parallellt med annan lagstift-
ning. Detta skulle i sin tur enligt motiven innebära att en verksamhet som är förenlig med bestämmelserna i 
annan lag ändå kan vara förbjuden eller på annat sätt reglerad enligt miljöbalken om det inte gjorts undantag för 
miljöbalkens regler. Mot denna slutsats vill jag dock invända eftersom lagtextens lydelse inte antyder något om 
hur eventuella lagkonflikter ska lösas. En sådan konflikt måste därför lösas med tillämpning av etablerade lag-
valsprinciper.
949 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 207.
950 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 206.
951 Prop. 1997/98:90 s. 147.
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sättningarna för koncession framgår endast att tredje, fjärde och delar av sjätte kapitlet miljö-
balken är tillämpliga.952 I mineralsammanhang sker ju också en separat tillståndsprövning 
enligt miljöbalken vilket enligt förarbetsuttalandet kan tolkas som att de centrala reglerna i 
miljöbalken inte ska tillämpas vid prövningen om koncession. Än mer motsägelsefullt blir det 
när det i motiven uttrycks att ”[d]et förhållandet att miljöbalken gäller för en verksamhet in-
nebär inte automatiskt att en myndighet skall tillämpa balken när den prövar om verksamhet-
en skall beviljas tillstånd, koncession, lov eller liknande godkännande enligt annan lag” (min 
kursivering).953 I samma stycke av propositionen anges också att ”[o]mfånget av prövningen 
enligt en lag bestäms, i den mån något annat inte har angetts, uteslutande av reglerna i den 
aktuella lagen” om det inte, tilläggs det också, i den särskilda lagen föreskrivs ”att även annan 
lagstiftning skall tillämpas vid prövningen”.954

För den i mineralsammanhang ingående koncessionsprövningen tycks dessa senare motiv-
uttalanden innebära att endast de bestämmelser i miljöbalken som omnämns i 4 kap. 2 § mine-
rallagen ska tillämpas. För denna tolkning talar också det faktum att en annan ordning skulle 
innebära dubbla prövningar av till exempel hänsynsreglerna vilket lämpligheten av, ur bland 
annat ett rättsekonomiskt perspektiv, kan ifrågasättas. Det går inte heller att bortse från det 
faktum att bestämmelsen i minerallagen endast anger att tredje och fjärde kapitlet miljöbalken 
ska tillämpas i samband med koncessionsprövningen. Hade avsikten varit att miljöbalkens 
alla bestämmelser skulle vara tillämpliga i koncessionsärenden hade det naturliga varit att i 
bestämmelsen ange just detta eller kanske än hellre inte antyda något i koncessionsbestäm-
melsen om miljöbalkens tillämplighet utan låta detta följa av miljöbalkens i 1 kap 3 § ut-
tryckta tillämpningsområde. Även om det således är mycket som talar för att det endast är 
tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken som är tillämpliga vid koncessionsprövningen går det 
inte med bestämdhet hävda att så är fallet då det saknas legalt stöd för denna slutsats.

I sammanhanget måste också erinras om en av de bärande principerna bakom miljöbalken,
principen om en integrerad miljöprövning, enligt vilken det bör ske en samlad miljöpröv-
ning.955 Ett iakttagande av principen underlättar för såväl den tillståndssökande som för pröv-
ningsmyndigheten att avgöra vad som ska omfattas av prövningen och därmed också vilket 
innehåll och omfattning beslutsunderlaget måste ha.956

En central och vid gruvetableringar särskilt viktig fråga vid tillämpningen av hushållnings-
bestämmelserna är naturligtvis hur den planerade verksamheten ska avgränsas. Särskilt viktig 
blir frågan vid gruvetableringar genom den i dessa sammanhang uppdelade miljöprövningen. 
Frågan gäller om så kallade följdverksamheter ska beaktas redan vid lokaliseringsprövningen 
i samband med koncessionsprövningen eller först vid den senare miljöprövningen. Att följd-
verksamheter ska beaktas vid prövningar enligt miljöbalken framgår av dess 16 kap. 7 §. En-
ligt ordalydelsen är bestämmelsen endast tillämplig i samband med prövningar enligt miljö-
balken. Även om bearbetningskoncessioner knappast kan sägas prövas enligt miljöbalken sker 
prövningen i beaktande av bland annat miljöbalksbestämmelser vilket borde innebära att det i 
alla fall inte är uteslutet att fästa avseende vid konsekvenserna av följdverksamheter även i de 
fall prövningen sker utanför balken men i beaktande av dess bestämmelser. Av praxis framgår 
bland annat att olägenheter i form av transporter till och från verksamheter ska beaktas vid 
                                                           
952 Just risken för uppfattningen att en angiven lags samtliga bestämmelser alltid skulle vara tillämpliga, oavsett 
regleringen i den särskilda lagen, är enligt motiven ett av skälen mot att använda en lagstiftningsteknik som 
innebär att i en lag explicit ange andra lagar som gäller parallellt med denna (prop. 1997/98:90 s. 150).
953 Prop. 1997/98:90 s. 150.
954 Prop. 1997/98:90 s. 150.
955 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 169.
956 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 112.
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lokaliseringsprövningen.957 Gruvverksamhet torde alltid medföra ett ökat inslag av transporter 
till och från platsen för verksamheten. I de fall malmen transporteras med lastbil kan såväl 
omfattningen som olägenheterna av transporterna vara avsevärda.958

Den ovan nämnda praxis som således innebär att även transporters inverkan på omgivning-
en ska beaktas vid lokaliseringsprövningen är dock i samtliga fall hänförlig till en samlad mil-
jöprövning och dessutom kopplad till lokaliseringsregeln i nuvarande 2 kap. 6 § miljöbalken; 
en bestämmelse som alltså inte är tillämplig vid koncessionsprövningen. Frågan är då om för-
hållningssättet till följdföretag även bör tillämpas vid den lokaliseringsprövning som ska ske 
enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i samband med koncessions-
prövningen. Praxis innehåller också exempel på situationer där olägenheterna från transporter 
bedömts som så allvarliga att ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet avslagits.959

Utifrån detta perspektiv kan det tyckas rimligt att åtminstone i vissa fall960 beakta transporter 
utanför verksamhetsområdet redan vid koncessionsprövningen eftersom det, i alla fall i prak-
tiken, tycks vara i detta sammanhang som verksamhetens vara eller inte vara avgörs. I gruv-
sammanhang skulle det till exempel kunna röra sig om en situation där markanvändningen 
avseende området för den planerade verksamhetens bedrivande visserligen inte konkurrerar 
med något annat allmänt prioriterat intresse, men där transporterna till och från verksamheten 
faktiskt gör det. Det föreligger således såväl rättsligt stöd som ändamålsenliga skäl för att re-
dan i samband med koncessionsprövningen beakta transporters inverkan på omgivningen.

5.2.6 Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
Som ytterligare förutsättning för erhållande av bearbetningskoncession gäller enligt 4 kap. 2 § 
femte stycket minerallagen att sökanden till sin ansökan bifogar en miljökonsekvensbeskriv-
ning.961 Om den sökande inte i samband med att denne lämnar in sin ansökan om bearbet-
ningskoncession också lämnar in en miljökonsekvensbeskrivning ska bergmästaren genom 
delgivning förelägga sökanden att inkomma med handlingarna. Om uppmaningen inte hör-
sammas ska bergmästaren enligt 20 § mineralförordningen avvisa koncessionsansökan. 

Minerallagen uttrycker inget formellt krav på samråd mellan den sökande och länsstyrelsen 
inför upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning som enligt 4 kap. 2 § femte stycket 
minerallagen ska bifogas en koncessionsansökan. Inte heller kan någon sådan skyldighet i 
detta skede av processen anses följa av miljöbalkens reglering.962 Däremot ska bergmästaren 
enligt 8 kap 1 § tredje stycket minerallagen i detta skede samråda med länsstyrelsen när det 
gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken. 

Av 28 § mineralförordningen framgår att länsstyrelsen ska bedöma miljökonsekvensbe-
skrivningen och att länsstyrelsen inför sitt yttrande ska höra kommunen. Omfattas det aktuella 

                                                           
957 NJA 2004 s. 421 och MÖD M 2524-03.
958 Northland räknade till exempel med att vid normalproduktion vid gruvan i Kaunisvaara bryta malm i en om-
fattning som skulle medföra att en lastbil avgick var åttonde minut, dygnet runt, alla årets dagar 
(http://www.kuriren.nu/nyheter/sju-byar-slipper-lastbilstransporter-6270040.aspx). Hämtad 20150319.
959 NJA 1997 s. 558. Jmf. NJA 2004 s. 421.
960 Enligt praxis krävs dock att följdverksamheten har ett omedelbart samband med den planerade verksamhet-
en (NJA 2004 s. 421). 
961 Trots att det inte anges i förutsättningarna för undersökningstillstånd måste en miljökonsekvensbeskrivning 
inges i de fall det blir aktuellt med provbrytning av en mineralfyndighet redan på undersökningsstadiet. Detta 
följer av att provbrytningen är att anse som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.
962 Se 4 kap. 2 § fjärde stycket minerallagen som exkluderar tillämpningen av den samrådsskyldighet som fram-
går av 6 kap. 4 § första stycket 1 punkten miljöbalken. Skälet till den valda regleringen är enligt motiven att 
bearbetning av mineralfyndigheter också ska prövas enligt miljöbalken och att det därför saknas skäl för ”att ha 
samma utförliga regler i minerallagen angående förfararandet” (prop. 1997/98:90 s. 220).   
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området av detaljplan eller områdesbestämmelser ska bergmästaren inhämta yttrande från 
kommunen. Trots att mineralförordningen alltså anger att länsstyrelsen ska bedöma miljökon-
sekvensbeskrivningen är det bergmästaren som enligt 6 kap. 9 § miljöbalken har att ta ställ-
ning till om den uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Enligt andra stycket samma paragraf 
kan inte heller länsstyrelsen separat överklaga Bergsstatens ställningstagande i frågan. Genom 
att faktiskt avvakta med sitt ställningstagande i markanvändningsfrågan till dess miljökonse-
kvensbeskrivningen når upp till en för länsstyrelsen godtagbar nivå får dock länsstyrelsen i 
praktiken också ett avgörande inflytande över miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. I 
sammanhanget bör uppmärksammas att det saknas bestämmelser för hur detta samråd ska gå 
till. Det finns till exempel ingen reglering, liknade den i 10 kap. 11 § plan- och bygglagen, 
som anger inom vilken tid lässtyrelsen måste yttra sig i frågan. Genom att även i koncessions-
sammanhang reglera till exempel handläggningstider skulle regelverket förmodligen bidra till 
en snabbare och i dessa avseenden också mer förutsebar tillståndsprocess.

För det fall bergmästaren och länsstyrelsen inte kommer överens om tillämpningen av 3 el-
ler 4 kap. miljöbalken i ett koncessionsärende anger 8 kap. 2 § 1 punkten minerallagen att 
ärendet ska hänskjutas till regeringen.963 Innebörden härav är således att bergmästaren inte 
kan bevilja koncession i strid med länsstyrelsens uppfattning. I sammanhanget måste observe-
ras att regeringens prövning då avser frågan om koncession ska beviljas eller inte och inte 
enbart frågan om mineralintressets avvägning gentemot andra intressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Detta måste i sin tur betyda att regeringen har att ta ställning till samtliga fem 
förutsättningar för en koncessions beviljande; alltså även frågor om malmbevisning, lämplig 
arrondering etc. som Bergsstaten annars anses kompetent att självständigt bedöma.964

5.2.7 Eventuellt föreliggande detaljplan eller områdesbestämmelser
Som en sista förutsättning för erhållande av koncession gäller enligt 2 § sjätte stycket att kon-
cessionen inte får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Till skillnad mot vad som 
gäller i fråga om undersökningstillstånd måste således bergmästaren vid koncessionspröv-
ningar hålla sig informerad om den kommunala planeringen.965 Detta torde också vara förkla-
ringen till att bestämmelsen är intagen under rubriken ”Förutsättningar för koncession” och 
inte under rubriken ”Hinder mot undersökningsarbete och bearbetning m.m.”, som annars 
varit naturligt.966 I de fall syftet med planen eller områdesbestämmelserna inte motverkas kan 
dock koncession tillåtas, men bara om det rör sig om en mindre avvikelse från planen eller 
bestämmelserna. 

5.2.8 Hinder mot bearbetningskoncession
Precis som när det gäller undersökningstillstånd kan meddelande av koncession hindras av att 
någon redan ansökt om koncession för det aktuella området. I dessa situationer är huvudre-
geln enligt 4 kap. 3 § minerallagen att den ska ha företräde som vid tiden för koncessionsan-
sökan innehar ett gällande undersökningstillstånd för något av de mineral som koncessionsan-
sökan avser. Skulle giltighetstiden för undersökningstillståndet gå ut innan beslut fattats i 

                                                           
963 För övrigt torde bergmästaren alltid i koncessionssammanhang vara skyldig att underrätta regeringen om 
planerna på ny utvinningsverksamhet enligt 17 kap. 5 § miljöbalken. Se avsnitt 6.5.
964 Prop. 1988/89:92 s. 64.
965 Jfr. vad som sägs om undersökningstillstånd i Del 2, avsnitt 4.3.1.
966 Jmf. med regleringen av undersökningstillstånd där motsvarande bestämmelse är intagen under rubriken 
”hinder mot undersökningsarbete”.
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koncessionsärendet, men efter tidpunkten för koncessionsansökans ingivande, ska enligt 2 
kap. 8 § minerallagen undersökningstillståndet betraktas som gällande till dess ansökan slut-
ligt prövats. En möjlighet som den tillståndsgivande myndigheten enligt propositionen också 
har i denna situation är att besluta om koncession för fler än en sökande.967 En grundläggande 
förutsättning för att ens överväga detta är dock enligt propositionen att ansökningarna avser 
”olika fyndigheter”.968 Hur uttrycket ”olika fyndigheter” ska förstås är emellertid inte helt 
givet. Det skulle kunna tolkas som det föreligger ett krav på att det måste röra sig om två se-
parata mineralkroppar, men också som att det räcker med att det rör sig om två olika typer av 
mineral. Utöver det grundläggande kravet på olika fyndigheter krävs det också enligt vad som 
sägs i propositionen att lösningen är praktiskt möjlig. Att bergmästaren i en konkurrenssituat-
ion har möjlighet att under vissa förutsättningar meddela koncession för fler än en sökande 
framgår dock inte av lagtexten och detta har inte heller, enligt vad som uttrycks i proposition-
en, ansetts nödvändigt.969

Har ingen av de konkurrerande sökande undersökningstillstånd ska den som redan utfört 
”ändamålsenligt undersökningsarbete inom området” ges förtur. Tanken med regleringen är 
att det ofta, bland annat ur ekonomisk synpunkt, är resursbesparande att den som redan lagt 
ner arbete också får koncession.970 Eftersom undersökningsarbete kräver tillstånd av bergmäs-
taren eller medgivande från fastighetsägaren måste i dessa fall en eventuell rätt att bedriva 
undersökningsarbete härröra från fastighetsägaren. Att konstatera att ett ändamålsenligt utfört 
undersökningsarbete fullgjorts låter sig dock göras utan att ta ställning till med vilken rätt 
arbetet företagits. Utifrån lagtextens lydelse skulle därmed en situation kunna uppstå där den 
som visserligen utfört undersökningsarbete utan vare sig tillstånd eller medgivande erhåller 
företräde till koncession samtidigt som denne ställs till ansvar enligt 15 kap. 6 § första punk-
ten minerallagen på grund av just denna överträdelse av minerallagens bestämmelser. Visser-
ligen anförs i propositionen att det ändamålsenliga undersökningsarbetet kan utföras ”med 
eller utan tillstånd”, men därmed är ju inte sagt att arbetet får utföras utan medgivande från 
fastighetsägaren.971 Det vore också mycket märkligt och stötande om den som bryter mot en 
central bestämmelse i lagen, för vilket han till och med kan bestraffas, samtidigt kan erhålla 
en rättighet enligt samma lagstiftning genom sitt handlande. Det är vidare något märkligt att 
det inte i denna situation uppställs något krav på en koppling, på samma sätt som i de situat-
ioner när någon innehar undersökningstillstånd, mellan det utförda undersökningsarbetet och 
det mineral koncessionsansökan avser. 

Har inte heller något undersökningsarbete utförts, i alla fall inte något ändamålsenligt, ska 
konkurrenssituationen avgöras utifrån vem av de sökande som först kom in med sin ansökan. 
Är ansökningarna inkomna samma dag ska de sökande erhålla lika rätt till andel i koncession-
en.972 I de fall flera har andel i en koncession blir reglerna i 12 kap. minerallagen om gemen-
sam förvaltning av koncessionsrätt tillämpliga.

Av 4 kap. 4 § minerallagen framgår att ytterligare hinder för koncession är att någon redan 
tidigare erhållit undersökningstillstånd, bearbetningskoncession eller koncession enligt lagen 
om vissa torvfyndigheter inom det område och för det mineral som koncessionsansökan avser. 

                                                           
967 Prop. 1988/89:92 s. 99.
968 Prop. 1988/89:92 s. 99.
969 Prop. 1988/89:92 s. 99. Uttalandet kan sägas utgöra ett exempel på vad som brukar kallas lagstiftning genom 
motiv.
970 Prop. 1988/89:92 s. 99.
971 Prop. 1988/89:92 s. 99.
972 I linje med det resonemang som förs i propositionen borde även i denna situation flera koncessioner kunna 
meddelas om förutsättningarna härför är uppfyllda (se ovan).
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Om särskilda skäl kan anses föreligga får dock bergmästaren bevilja koncession inom det ak-
tuella området i de fall ansökan avser annat mineral än det som omfattas av tillståndet eller 
koncessionen. Lagstiftarens restriktiva inställning till att låta flera aktörer samtidig vara verk-
samma inom samma område beror bland annat på en önskan om att undvika de praktiska svå-
righeter som kan uppstå när ett begränsat område omfattas av olika rättigheter. Med flera ak-
törer verksamma inom samma område finns bland annat risk för att den enes verksamhet or-
sakar sprickbildningar som försvårar eller omöjliggör bearbetning för de andra. Enligt Delin 
kan särskilda skäl föreligga om till exempel innehavaren av den äldre rättigheten samtycker 
till koncession.973 Av lagtexten att döma behöver dock inte bergmästaren bevilja koncession 
även om särskilda skäl kan anses föreligga. I denna situation kan inte heller bergmästarens 
tillstånd ersättas med fastighetsägarens medgivande då denne inte har behörighet att upplåta 
marken för detta ändamål.974

5.3 Att ”utvinna” och ”tillgodogöra sig” koncessionsmaterial
Av 1 kap. 3 § andra stycket minerallagen framgår att med bearbetning avses utvinning och 
tillgodogörande av koncessionsmineral. Någon vägledning för hur de i koncessionssamman-
hang använda begreppen utvinning och tillgodogörande ska förstås lämnas varken i lagen 
eller i dess förarbeten. I minerallagens proposition nämns endast att den föreslagna lydelsen 
av 5 kap. 1 § motsvarar 6 kap. 3 § i 1974 års gruvlag och 32 § första och andra stycket i 1974 
års lag om vissa mineralfyndigheter. De båda begreppen förekommer visserligen i 1974 års 
gruvlagstiftningar, men inte heller i dessa lagar eller förarbeten lämnas någon förklaring till 
hur lagstiftaren menat att begreppen skulle tolkas.975 I 1938 års gruvlag, till vilken 1974 års 
förarbeten hänvisar i denna fråga, användes begreppen bryta och tillgodogöra, vilka enligt 
Delin betyder samma sak som bearbeta.976 Även i såväl 1884 års gruvstadga som i 1855 års 
gruvstadga används begreppen bearbeta och tillgodogöra. Delin skriver också att med bear-
betning av en fyndighet avses detsamma som ”att idka gruvdrift”977. Värt att notera i detta 
sammanhang är att begreppet gruvdrift redan i 1938 års gruvlag enligt Digman omfattade ”allt 
det förfarande som avser brytning, uppfordring, sovring och produkternas vidare behandling 
på mekanisk väg i avsikt att göra dem mera lämpade för förädling” inklusive anrikning.978

Delin tycks ha tagit del av Digmans resonemang då han i sin kommentar till minerallagen 
skriver att beträffande tolkningen av begreppet bearbetning är ingen ändring åsyftad i förhål-
lande till äldre rätt. Därefter skriver han att ”[t]ill bearbetning torde sålunda hänföras, förutom 
själva brytningen, allt det förfarande som avser uppfordring, sovring och malmens vidare be-
handling på mekanisk väg vid gruvan i avsikt att göra den mera lämpad för förädling. Dit 
torde också räknas anrikningsverk som uppförts i direkt anslutning till en gruva och huvud-
sakligen avser att anrika endast denna gruvas produkter”.979 Den definition av begreppet be-
arbetning som såväl Digman som Delin och även vissa förarbeten tycks ställa sig bakom kan 
också sägas vara förenlig med begreppets språkliga innebörd.

                                                           
973 Delin (1977) s. 292.
974 Detta framgår é contrario av 1 kap. 4 §.
975 Se till exempel 6 kap. 1 § gruvlagen och 16 § lag om vissa mineralfyndigheter.
976 Delin (1977) s. 31. Även Digman anser att begreppet bryta i allmänhet betyder detsamma som bearbeta 
(Digman (1953) s. 73).
977 Delin (1977) s. 31.
978 Digman (1953) s. 235 och 301. Digman har hämtat definitionen från 1924 års gruvlagstiftningssakkunniga (se 
SOU 1924:16 s. 144).
979 Delin (1996) s. 116.



204

När det gäller begreppet tillgodogörande lämnar inte heller lagen eller dess förarbeten nå-
gon explicit förklaring till hur detta ska förstås. Indirekt framgår dock av propositionen att det 
handlar om att med äganderätt ta egendomen i anspråk.980 Begreppet kan alltså sägas utgöra 
det rättsliga stödet för rätten att ta annans egendom och göra den till sin utan att drabbas av 
straffrättsliga påföljder.

Några andra av fastighetens tillgångar än de som anges i 5 kap. 4-6 §§ ger koncessionen 
inte koncessionshavaren rätt att tillgodogöra sig. Om till exempel träd behöver fällas för att 
komma åt mineralfyndigheten får koncessionshavaren inte tillgodogöra sig dessa.981 Däremot 
tillfaller markens framtida avkastning koncessionshavaren eftersom om inget annat bestämts 
innefattar den ersättning markägaren erhåller för skada och intrång bland annat ersättning för 
förlust av framtida avkastning.982

5.3.1 Med bearbetning sammanhängande verksamhet
Rätten att utföra med bearbetning sammanhängande verksamhet adresseras i 5 kap. 1 § mine-
rallagen. Lagtexten lämnar dock ingen vägledning i fråga om vad som kan anses utgöra sam-
manhängande verksamhet annat än att det måste handla om verksamhet som på något sätt kan 
sägas höra ihop med bearbetning. I propositionen till minerallagen nämns visserligen att an-
läggande av anrikningsverk, vägar, byggnader och liknande anläggningar kan ses som exem-
pel på verksamheter vilka har samband med bearbetning, men det är oklart i vilken utsträck-
ning uttalandet kan ses som vägledande för tolkningen av begreppet sammanhängande verk-
samhet. Tveksamheten uppstår eftersom exemplifieringen inte sker i samband med diskuss-
ionen rörande innehållet i 5 kap. 1 § första stycket, vilket är det stycke där begreppet sam-
manhängande verksamhet förekommer, utan i anslutning till diskussionen angående innehållet 
i andra stycket och begreppet annat ändamål. Delin menar att ledning för hur begreppet ska 
tolkas kan hämtas från bestämmelsen om markanvisning i 1974 års gruvlag.983

Inmutaren har rätt att få sig anvisad mark för gruvdriften och därmed sammanhängande 
verksamhet, såsom för uppförande av byggnad eller annan anläggning eller för väg, trans-
portbana eller ledning eller för uppläggande av malm samt varp och andra avfallsprodukter.

Lagtextens lydelse ger intryck av att de verksamheter som räknas upp avser att utgöra exem-
pel hänförliga till såväl gruvdrift som till därmed sammanhängande verksamhet. Även Delin 
tycks ha uppfattat lagrummet på detta sätt. Bland annat anser han att en byggnad vilken är 
uppförd i direkt anslutning till gruvan och i vilken anrikning sker hör till gruvdriften medan 
en masugnsbyggnad eller kontors- och bostadsbyggnader är hänförliga till verksamhet som 
sammanhänger med gruvdriften.984 Arbetarbostäder i direkt anslutning till gruvan torde i dag 
knappast förekomma, däremot kan det röra sig om andra typer av byggnader avsedda för ar-
betstagarna såsom omklädningsrum och matserveringar. Enligt min mening framgår gränsen 
mellan gruvdrift och därmed sammanhängande verksamhet något tydligare om gruvdrift byts 
ut mot bearbetning, vilket enligt Delin låter sig göras då det rör sig om två synonyma begrepp. 
Att hänföra anrikning till en del av själva bearbetningskedjan torde för de flesta framstå som 

                                                           
980 Se till exempel författningskommentaren till 5 kap. 6 § minerallagen i proposition 1988/89:92.
981 Delin (1996) s. 180.
982 Delin (1996) s. 143 och 165.
983 Delin (1996) s. 116 och 162-163. Se även lydelsen i 4 kap. 3 § 1974 års gruvlag. 
984 Delin (1977) s. 113.
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naturligt medan den verksamhet som sker i omklädningsrum och lunchserveringar inte lika 
naturligt kan sägas vara en del av denna kedja. 

En annan fråga som lagtexten inte direkt besvarar är om en beviljad koncession ger befo-
genhet att utföra sammanhängande verksamhet utan att bearbetning samtidigt utförs. Vid en 
första anblick kan det tyckas som att bearbetning är en nödvändig förutsättning för att sam-
manhängande verksamhet ska få utföras. Denna tolkning är naturlig om fokus läggs vid att det 
ska vara fråga om en verksamhet som hänger samman med den aktuella bearbetning. Det är 
dock fullt möjligt att i stället fokusera på om verksamheten som sådan kan sägas naturligen 
hänga samman med bearbetning. Med det senare synsättet skulle det alltså räcka med att det 
var fråga om en verksamhet som till sin typ kan hänga samman med bearbetning. Visst stöd 
för detta synsätt ger rättsfallet NJA 1912 s. 9, där Högsta domstolen hade att ta ställning till 
huruvida en gruvinnehavare som innehade flera intill varandra liggande utmål hade rätt att 
inom ett av utmålen uppföra byggnader som huvudsakligen avsåg att betjäna verksamheten 
inom ett av de andra utmålen. Högsta domstolen kom fram till att byggnaderna erfordrades 
för gruvdrift och att de huvudsakligen tjänade driften inom ett annat utmål inte hade någon 
betydelse.985

5.4 Bearbetning av mineral enligt minerallagen
Som redan torde ha framgått innebär inte innehavet av en bearbetningskoncession att det där-
med är möjligt att påbörja utvinning av mineralfyndigheten. Koncessionen innebär egentligen 
endast att koncessionsområdet får tas i anspråk för mineralutvinning och att det är avgjort vem
som har rätt att utvinna koncessionsmineral inom området. Koncession kan beskrivas som en 
nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för rätten att påbörja bearbetning. Genom beslutet 
i koncessionsfrågan är inte heller den ur allmän synpunkt viktiga frågan rörande hur och un-
der vilka förutsättningar bearbetningen får bedrivas avgjord. Efter en inledande redogörelse 
för innebörden av de i bearbetningssammanhang viktiga begreppen utvinning, tillgodogör-
ande och sammanhängande verksamhet, utreds i detta kapitel vad som ytterligare krävs i rätts-
ligt hänseende för att det ska vara möjligt att påbörja och bedriva bearbetning av mineralfyn-
digheter. De rättsliga förutsättningarna för påbörjande av bearbetning enligt minerallagen 
anges i lagens 5 kap. 1 §.

Den som har koncession får inom koncessionsområdet, i dagen eller under jord, dels bedriva 
undersökningsarbete enligt 3 §, dels utföra bearbetning och därmed sammanhängande verk-
samhet enligt 4–7 §§. För bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet som sker i 
dagen får koncessionshavaren dock ta i anspråk endast mark som har anvisats för ändamålet. 
Mark eller annat utrymme utanför koncessionsområdet får tas i anspråk för annat ändamål 
än undersökning eller bearbetning enligt vad som bestäms vid markanvisningen. 

Ärenden om markanvisning prövas vid markanvisningsförrättning enligt bestämmelserna i 
9 kap.

Bergmästaren kan, sedan beslutet om koncession har vunnit laga kraft, medge att mark el-
ler annat utrymme får tas i anspråk i avvaktan på att frågan om markanvisning avgörs. Så-
dant medgivande får lämnas endast om koncessionshavaren ställer säkerhet för den ersätt-
ning som avses i 7 kap. 3 §.

                                                           
985 NJA 1912 s. 9.
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För att få påbörja utvinning av mineral krävs till att börja med alltså innehav av bearbetnings-
koncession. Härutöver krävs också i de allra flesta fall ett beslut om markanvisning986 och i 
vissa särskilda fall krävs också att säkerhet ställs innan bearbetning får påbörjas.

5.4.1 Markåtkomst 
Den på koncession grundade rätten att utvinna och tillgodogöra sig koncessionsmineral förut-
sätter också en rätt att ianspråkta annans fasta egendom. Skyddet för egendom är ju emellertid 
en grundläggande rättighet som följer av såväl Europakonventionen987 som den svenska rege-
ringsformen988. En förutsättning för gruvdrift är således den möjlighet till tvångsingripanden 
till förmån för det allmännas intresse som ges inom ramen för denna rättighet.989 Innebörden 
härav är att ägare till egendom kan tvingas avstå sin rätt till förmån för, som det uttrycks i 2 
kap. 15 § regeringsformen, angelägna allmänna intressen. Ett sådant allmänt intresse kan före-
ligga vid ianspråktagande av mark såväl för enskilds räkning som för det allmännas.990

Tvångsingripanden av denna typ får emellertid endast ske under förutsättningar angivna i 
lag.991 Av den i Europakonventionen tolkningsvis uttryckta och numera allmänt vedertagna 
proportionalitetsprincipen följer vidare att ett ianspråktagande av annans egendom förutsätter 
att det allmänna intresset av ingreppet överväger de skador och olägenheter som ingreppet 
förorsakar den enskilde.992 Principen är tillämplig vid ianspråktagande av mark och mineral 
och innebär att det ska ske en avvägning mellan det allmännas och den enskildes intresse även 
i de fall det finns ett allmänt intresse som kan motivera ingreppet. Principen innebär dessutom 
att åtgärden måste genomföras på ett sådant sätt att den inte innebär en oskälig börda för den 
enskilde.993

Regler om tvångsinlösen av hela eller delar av fastigheter finns intagna i flera olika lag-
stiftningar. Bland annat innehåller expropriationslagen allmänna bestämmelser av vilka det 
följer en rätt att tvångsvis ianspråkta mark som tillhör annan än staten för i lagen särskilt an-
givna ändamål. Marken kan enligt expropriationslagen ianspråktas med äganderätt, nyttjande-
rätt eller servitutsrätt. Av 2 kap. 4 § andra stycket expropriationslagen följer dock att mark 
inte kan exproprieras med stöd i lagen om ändamålet med ianspråktagandet är gruvdrift. Reg-

                                                           
986 Endast i de fall då samtliga delar av gruvverksamheten ska utföras under jord inom koncessionsområdet kan 
utvinning teoretiskt sett påbörjas utan beslut om markanvisning. Eftersom det rimligtvis alltid måste finnas nå-
gonstans att ta sig ner i gruvan och någonstans där malmen kan tas upp måste det ändå, typiskt sett, även i dessa 
situationer fattas ett beslut om markanvisning, t.ex. för marken för underjordsgångarna och uppfordringsplatsen, 
som ju oftast också är platsen där anrikningen sker. I de fall det är fråga om underjordsbrytning sker anvisningen 
alltså normalt sett utanför koncessionsområdet, ibland flera kilometer därifrån. 
987 Artikel 1. Skydd för egendom. Tilläggsprotokoll (d. 20 mars 1952) till konventionen om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna,.
988 2 kap. 15 §, regeringsformen.
989 Se även Europakonventionen. Av regleringen i artikel 1 i tilläggsprotokollet följer att envar fysisk eller juri-
disk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. Vidare anges att ingen får berövas sin egendom om det 
inte sker i det allmännas intresse och under förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsat-
ser. Även enligt konventionen är det således möjligt att lagstifta om situationer där enskilda kan fråntas sin 
egendom.
990 Prop. 1993/94:117 s. 49.
991 Se 8 kap. 2 § första stycket regeringsformen. Av praxis tycks emellertid följa ett ganska lågt ställt krav vad 
gäller vad som ska anses utgöra ett angeläget allmänt intresse. För ingrepp i fastigheter har det ibland ansetts 
räcka med att ingreppet framstår som en klar fördel för en annan enskild persons fastighet. Jfr. t.ex. NJA 1996 s. 
110.
992 Kravet på proportionalitet följer av Europadomstolens tolkning av artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 
Europakonventionen.
993 NJA 2013 s. 350 och SOU 2000:89 s. 199.
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ler om ianspråktagande av mark för gruvdrift finns istället i minerallagen och dess bestäm-
melser om markanvisning.994

5.4.1.1 Markanvisning
Av 5 kap. 1 § första stycket minerallagen framgår att koncessionshavaren, i de fall det är fråga 
om verksamhet ovan jord eller under jord utanför koncessionsområdet, måste anvisas mark 
innan bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet får påbörjas. Bestämmelser rö-
rande anvisning av mark ges i 9 kap. minerallagen och av dessa framgår bland annat att an-
visning av mark sker vid en markanvisningsförrättning som hålls av bergmästaren på begäran 
av koncessionshavaren. Det är således markanvisningsbeslutet som är den rättsliga grunden 
för exploatörens rådighet över det aktuella markområdet.995 Utöver reglerna i 9 kap. finns 
även bestämmelser om ianspråktagande av mark för undersökningsarbeten intagna i mineral-
lagens 3 kap. 

Av förutsättningarna för markanvisning, till skillnad mot vad som gäller för expropriation 
enligt 2 kap. 12 § 1 stycket expropriationslagen, framgår inget krav på proportionalitet mellan 
å ena sidan de olägenheter ianspråktagandet orsakar och å andra sidan de fördelar som kan
vinnas. Trots detta anser Högsta domstolen att bestämmelserna är förenliga med artikel 1 i 
första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.996 Möjligen menar Högsta domstolen att 
den allmänna intresseavvägningen tillgodoses inom ramen för koncessionsprövningen och 
eftersom beslut om markanvisning kräver bearbetningskoncession uppfylls därigenom kravet 
på proportionalitet i markanvisningssammanhang indirekt. Fastän reglerna i minerallagen i 
vissa hänseenden kan sägas innebära en sämre ställning för markägaren än vad som gäller vid 
expropriation anses de således uppfylla Europakonventionens krav.997

5.4.1.2 Förutsättningar för anvisning av mark
En grundläggande förutsättning för att få mark anvisad är att sökanden har koncession; ett 
förhållande som dock bara framgår implicit av regleringen. Av denna anledning föreskrivs i 9 
kap. 18 § minerallagen att markanvisningsförrättningen inte får avslutas förrän koncessions-
beslutet vunnit laga kraft. Det ska således vara slutligt avgjort att sökanden beviljats koncess-
ion innan mark anvisas. Däremot möter det inget hinder att handläggningen av ärendet påbör-
jas innan koncessionsfrågan är slutligt avgjord.

Av 9 kap. 2 § andra stycket minerallagen framgår vidare att anvisning inte får ske av mark 
eller annat utrymme inom sådant område som avses i 3 kap. 6 och 7 §§ minerallagen. Be-
stämmelsens ordalydelse ger intryck av ett ovillkorligt förbud mot anvisande av mark inom 
områden av den typ som räknas upp i hindersbestämmelserna. Av propositionen framgår dock 
att bestämmelsen ska uppfattas som ett förbud mot att anvisa mark i strid mot hindersbe-
stämmelserna, vilket innebär att anvisning kan ske inom dessa områden i de fall dispens eller 
tillstånd meddelats.998

                                                           
994 Minerallagens expropriationsregler torde vara förenliga med regeringsformens krav då mineralintresset torde 
kunna sägas utgöra ett tillräckligt starkt allmänintresse för att uppfylla de stipulerade kraven för ingrepp i mar-
kägares rätt. Detta gäller även i de fall verksamhetsutövaren är ett enskilt företag. Se bland annat NJA 2013 s. 
350.
995 Ds 2006:2 s. 62. 
996 NJA 2013 s. 350.
997 NJA 2013 s. 350.
998 Prop. 1988/89:92 s. 114. 



208

5.4.1.3 Den rättsliga innebörden av markanvisningen
Vid markanvisningsförrättningen bestäms enligt 9 kap. 1 § andra stycket minerallagen den 
mark inom koncessionsområdet som koncessionshavaren får ta i anspråk för bearbetning av 
mineralfyndigheten.999 Härav följer att mark för bland annat eventuella sovrings- och anrik-
ningsverk måste anvisas inom det tidigare meddelade koncessionsområdet. Skulle det senare, 
till exempel vid miljöprövningen, visa sig att det inte någonstans inom koncessionsområdet är 
lämpligt att uppföra ett anrikningsverk kan det därför bli nödvändigt med en ny koncessions-
ansökan. Detsamma gäller för övrigt även i de fall det efter en tids brytning visar sig att 
malmkroppen från vilken brytning sker sträcker sig utanför koncessionsområdet.1000 Någon 
reglering i minerallagen enligt vilken det är möjligt att ompröva ett befintligt koncessionsom-
rådes sträckning finns inte och det är därför tveksamt om detta överhuvudtaget är möjligt. Det 
faktum att frågan om vilka platser som det kan vara lämpligt att förlägga olika verksamhets-
delar på också aktualiseras inom ramen för miljöprövningen talar för att miljöprövningen med 
fördel kan göras innan mark anvisas. Vid förrättningen bestäms också den mark eller det ut-
rymme som koncessionshavaren, inom eller utom koncessionsområdet, får ta i anspråk för 
verksamhet som hänger samman med bearbetningen.    

Enligt propositionen till minerallagen innebär markanvisningen inte att jordägaren mister 
äganderätten till marken utan endast dispositionsrätten, vilken dock återgår till markägaren 
när gruvrätten upphör.1001 Av uttalandet i propositionen att döma skulle fastighetsägaren efter 
markanvisningen alltså inte ha större rådighet över området än allmänheten i övrigt. Till mark 
inom koncessionsområde som inte anvisats har dock markägaren, enligt Delin, full disposit-
ionsrätt vilket bland annat innebär att marken kan bebyggas.1002 Vad som emellertid inte får 
glömmas bort är att koncessionshavaren i normalfallet har ett under 25 år gällande tillstånd att 
företa undersökningsarbeten inom området, vilket rimligtvis torde påverka fastighetsägarens 
faktiska tillgång till området. 

Syftet med markanvisningen är att ge sökanden rätt att disponera, dvs. rådighet, över det 
aktuella markområdet i enlighet med de ändamål som framgår av markanvisningsbeslutet. 
Dispositionsrätten uppstår som huvudregel när markanvisningsbeslutet vinner laga kraft. Un-
der vissa förutsättningar kan dock koncessionshavaren ges tillträde till marken redan innan 
beslutet vunnit laga kraft; enligt 9 kap. 26 § får anvisad mark tillträdas om sökanden har ställt 
säkerhet för ersättningsskyldigheten till sakägare.1003 Dispositionsrätt till marken kan även 
uppstå i ett ännu tidigare skede, nämligen om bergmästaren, efter att beslutet om bearbet-
ningskoncession vunnit laga kraft, medger att marken får tas i anspråk i avvaktan på markan-
visningsbeslut. Även detta förutsätter att säkerheten för ersättning till sakägare är ställd.1004

                                                           
999 Delin tycks mena att det är genom markanvisningsbeslutet som exploatören erhåller sakrättslig skydd. I den 
mån det ens är relevant att i mineralsammanhang diskutera sakrättsligt skydd är min uppfattning att skyddet 
uppstår redan genom koncessionsbeslutet (Delin (1996) s. 161).   
1000 Anvisning av mark kan dock i vissa situationer behöva ske successivt. Detta gäller till exempel i de fall en 
underjordisk brytning efter en tid börjar påverka, i form av ras och sättningar, en del av den ovanliggande mar-
ken som inte är anvisad (Ds 2006:2 s. 63). Av 9 kap. 2 § första stycket minerallagen följer att markanvisning i 
dessa situationer även kan ske av mark utanför koncessionsområdet. Bestämmelsen utgör i realiteten en utvidg-
ning av de typer av mark som kan anvisas och borde av systematiska skäl därför vara placerad i kapitlets 1 §.       
1001 Prop. 1988/89:92 s. 40.
1002 Delin (1996) s. 116.
1003 Enligt undantaget kan koncessionshavaren under vissa förutsättningar ges tillträde till ”[a]nvisad mark eller 
utrymme” innan beslutet vunnit laga kraft. Förtida tillträde tycks således förutsätta att marken redan är anvisad. 
Rimligen kan marken inte anses anvisad innan bergmästaren meddelat sitt beslut. Regeln medger således inte 
möjlighet till tillträde innan beslut om markanvisning fattas. Jfr. Delin (1996) s. 117 och Karnov Internet, mine-
rallagen (1991:45) 5 kap. 1 §, den 17 november 2011.  
1004 Se 5 kap. 1 §, fjärde stycket minerallagen.
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En av bergmästaren företagen markanvisning är således i de allra flesta fall en förutsättning 
för koncessionshavarens rätt att bedriva bearbetning och därmed sammanhängande verksam-
het ovan jord. Härav följer att en överenskommelse mellan koncessionshavare och fastighets-
ägare inte kan ersätta ett markanvisningsbeslut. Förhållningssättet innebär också att även 
markägaren måste ansöka om markanvisning i de fall denne är koncessionsinnehavare.1005

Emellertid är numera frågan om vilken del av marken inom koncessionsområdet som får tas i 
anspråk för bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet av dispositiv karaktär, 
vilket innebär att bergmästaren i sitt markanvisningsbeslut måste följa vad parterna be-
stämt.1006 Endast i de fall ingen överenskommelse träffats har bergmästaren fria händer att 
anvisa mark. Bestämmelsens dispositiva karaktär kan innebära att en redan utförd markanvis-
ning kommer i konflikt med de miljömässiga överväganden som sker i samband med miljö-
prövningen. Till exempel kan miljömässiga skäl tala för en placering av en verksamhetsdel på 
en helt annan plats än vad parterna kommit överens om.  

Anvisningen av mark är inte tidsbegränsad utan gäller, enligt 9 kap. 3 §, tills vidare om inte 
den sökande begär något annat. När koncessionen upphör förlorar dock koncessionshavaren 
enligt 13 kap. 1 § dispositionsrätten till marken. 

Som tidigare nämnts bestäms vid markanvisningsförrättningen också den ersättning som 
markägaren är berättigad till för det intrång som gruvdriften innebär.1007

5.4.2 Ställande av säkerhet
I motsats till vad som gäller för undersökningsarbete uppställs inget allmänt krav på ställande 
av säkerhet för påbörjande av bearbetning. Avvikelsen kan tyckas märklig eftersom de skador 
som kan uppstå i samband med bearbetning i allmänhet är långt mer ingripande än de som 
uppstår vid undersökningsarbete. Skälet till den i bearbetningssammanhang avvikande regle-
ringen torde dock vara sakägarnas möjligheter att i samband med markanvisningen fram-
tvinga ställande av säkerhet; i undersökningssammanhang enligt 17 kap. 2 § minerallagen och 
inför bearbetning enligt 9 kap. 22 § minerallagen. Lydelsen av 17 kap. 2 § ger till och med 
intryck av att Bergsstaten inte bara har en skyldighet att se till att säkerhet ställs, vilket följer 
redan av 2 kap. 10 § minerallagen, utan även att denna har godkänts av den till vars förmån 
den ställs.1008

I 4 kap. 6 § minerallagen anges att koncessionshavaren ska åläggas att ställa säkerhet avse-
ende de skyldigheter att utföra återställningsarbete som denne har vid koncessionens upphö-
rande.1009 Bestämmelsen är placerad i minerallagens 4 kap., men utgör trots detta enligt sin 
lydelse inte en förutsättning för erhållande av bearbetningskoncession. Naturligare hade där-
för varit att placera bestämmelsen i lagens 5 kap. och då uttryckt som en nödvändig förutsätt-
ning för rätten att påbörja bearbetning. Ur bestämmelsen går emellertid inte att utläsa något 
stöd för denna tolkning. I praktiken har dock Bergsstaten tillämpat bestämmelsen, genom 
villkor i koncessionen, som en förutsättning för påbörjande av bearbetning redan sedan början 
på 2000-talet.1010

                                                           
1005 Prop. 1988/89:92 s. 113. Däremot torde inte den fastighetsägare som för sitt husbehov bearbetar en fyndighet 
av koncessionsmineral behöva ansöka om att få mark anvisad, eftersom bestämmelserna i 9 kap. minerallagen 
endast handlar om koncessionshavarens skyldigheter.
1006 Se 9 kap. 2 § första stycket minerallagen.
1007 Prop. 1988/89 s. 75.
1008 I vissa situationer måste dock säkerhet ställas innan bearbetning får påbörjas. Se 9 kap. 26 § samt 5 kap. 1 § 
fjärde stycket minerallagen.
1009 Se 13 kap 4 § Minerallagen.
1010 Enligt uppgift via elektronisk kommunikation med Lotta Lauritz (f.d. jurist vid Bergsstaten) 2015-01-13.
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5.4.3 Hinder mot undersökningsarbete och bearbetning m.m.
Trots att eventuella detaljplaner och områdesbestämmelser ska beaktas redan när bergmäs-
taren prövar förutsättningarna för erhållande av koncession kan därefter fortfarande hinder 
föreligga som medför att koncessionshavaren inte får inleda undersöknings- eller bearbet-
ningsarbeten. Detta följer av 5 kap. 10 § minerallagen.

Bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ om hinder mot undersökningsarbete skall tillämpas på 
dels undersökningsarbete som koncessionshavaren bedriver i dagen på ej anvisad mark, dels 
undersökningsarbete samt bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet som kon-
cessionshavaren utför under jord. Vad som nu har sagts gäller dock endast om hindret upp-
stod innan koncessionen beviljades.

Hindersbestämmelserna är således inte tillämpliga på undersökningsarbete i dagen på anvisad 
mark.1011 I de fall undersökningsarbetet ska utföras i dagen på mark inom koncessionsområdet 
som inte är anvisad måste däremot hindersbestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ beaktas om inte 
hindret uppstod efter det att koncessionen beviljades. Hindersbestämmelserna ska också, en-
ligt lagtexten, beaktas när det är fråga om undersökningsarbeten under jord. Det är dock i 
dessa fall oklart om hindersbestämmelserna även måste beaktas i de fall marken eller utrym-
met anvisats. Lagtextens lydelse tycks innebära att så är fallet, men detta skulle i förhållande 
till vad som gäller för undersökning och bearbetning på anvisad mark ovan jord te sig något 
ologiskt. 

Av bestämmelsen följer vidare att koncessionshavaren även måste beakta hindersbestäm-
melserna vid bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet som utförs under jord. 
När sådan verksamhet sker ovan jord är hindersbestämmelserna ointressanta eftersom det en-
ligt 5 kap. 1 § minerallagen krävs att mark anvisas innan bearbetning och därmed samman-
hängande verksamhet får företas.

Som tidigare beskrivits kan det inom ett och samma koncessionsområde vara meddelat så-
väl flera undersökningstillstånd som koncessioner och det finns alltid en risk att rättigheterna 
senare visar sig vara svåra att utnyttja parallellt. Därför föreskrivs i 5 kap. 11 § att det arbete 
vilket utförs med stöd av den först uppkomna rättigheten inte får hindras eller uppehållas av 
arbete eller verksamhet som sker med stöd av en rättighet som tillkommit senare. Dylika tvis-
ter mellan rättighetshavare prövas efter ansökan av bergmästaren enligt 8 kap. 7 § mineralla-
gen.

5.5 Ersättning till sakägare

5.5.1 Ersättning för skada och intrång
En bearbetningskoncession beviljas i regel för en tidsperiod om 25 år.1012 Även om koncess-
ionshavaren i normalfallet är angelägen om att påbörja gruvdriften så snart som möjligt efter 
koncessionsbeslutet föreligger ingen skyldighet att göra detta. Det är följaktligen koncess-
ionshavaren som avgör om och i så fall när någon bearbetning kommer att ske. Innebörden 
härav är att fastighetsägare och innehavare av begränsade rättigheter under en så lång tidspe-

                                                           
1011 Delin (1996) s. 129.
1012 Se 4 kap. 7 § minerallagen.
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riod som 25 år kan behöva leva i ovisshet gällande frågan om någon verksamhet kommer att 
påbörjas eller inte. Fram till tidpunkten för markanvisningen råder det således i dessa fall osä-
kerhet om såväl tidpunkten för när en eventuell bearbetning kan komma att påbörjas som om 
vilken del av koncessionsområdet och eventuella angränsade områden ovan jord som kommer 
att beröras av verksamheten.1013

Eftersom en fastighetsägare, genom koncessionsbeslutet, inte förlorar någon ytterligare rå-
dighet över fastigheten i förhållande till de inskränkningar som redan följer av ett eventuellt 
beviljat undersökningstillstånd, är det visserligen i många fall möjligt att fortsätta med den 
pågående markanvändningen fram till markanvisningen, men förutsättningarna för att planera 
för en ändrad markanvändning, annat än på kort sikt, försämras dock radikalt. Även den på-
gående markanvändningen kan dock påverkas. Till exempel är det troligt att den fastighetsä-
gare som, innan beslutet om koncession meddelats, funderat på att plantera ny skog i det aktu-
ella området ändrar sina planer. Minerallagens ursprungliga lydelse medgav inte någon rätt till 
ersättning för dessa typer av skador, men genom en lagändring år 20051014 ändrades detta och 
en rätt till ersättning infördes för sakägare som lider skada av att en bearbetningskoncession 
beviljas för ett område.1015

Minerallagsutredningen föreslog att fastighetsägarna skulle kompenseras ”för de olägen-
heter det innebär att fastigheten belastas av en bearbetningskoncession” genom att koncess-
ionshavarna ålades betala en årlig avgift till markägarna.1016 Det skulle således vara fråga om 
en ersättning som utgick oberoende av om den enskilde markägaren bevisligen lidit någon 
ekonomisk skada eller inte. Föredragande statsråd anförde dock att ”[m]inerallagen vilar på 
expropriationsrättslig grund och dess ersättningssystem bygger på principen att fastighetsäga-
ren skall hållas skadeslös.”1017 Att införa en ersättningsmodell utan koppling till skada skulle, 
enligt departementschefen, såväl avvika från minerallagens övriga ersättningsregler som re-
gleringen i annan närliggande lagstiftning.1018 Av denna anledning valde departementschefen 
att föreslå en lösning som innebär att ersättningen vid denna typ av skada bestäms i enlighet 
med expropriationslagens bestämmelser.1019

I syfte att ytterligare motverka de negativa konsekvenserna för fastighetsägaren av att mar-
kanvisningen drar ut på tiden infördes år 2005 en rätt för fastighetsägaren att begära inlösen 
av hela eller delar av fastigheten i de fall ansökan om markanvisning inte gjorts inom tio år 
från det att beslutet om bearbetningskoncession vunnit laga kraft.1020 Bestämmelsen är till-
kommen bland annat i syfte att uppmuntra koncessionshavaren att begära markanvisning.1021

Enligt bestämmelsen undgår dock koncessionshavaren skyldigheten att lösa fastigheten om 
han visar att det saknas anledning att begära markanvisning inom området. Avsaknad av an-
ledning att begära markanvisning kan till exempel föreligga i en situation då malmkroppens 
läge gör det praktiskt och ekonomiskt lämpligt att i stället utnyttja ett närbeläget sedan tidi-
gare markanvisat område för bearbetning. Denna situation kan till exempel föreligga i de fall 
                                                           
1013 Denna osäkerhet har av Högsta domstolen inte ansetts utgöra en kränkning av Europakonventionens regler 
om egendomsskydd. Se NJA 2013 s. 350 
1014 SFS 2005:161.
1015 Se 7 kap. 2 § första stycket minerallagen. 
1016 SOU 2000:89 s. 255-256.
1017 Prop. 2004/05:40 s. 57.
1018 Prop. 2004/05:40 s. 57.
1019 Att utredningen valde att i denna situation föreslå en lösning som avvek från den grund enligt vilken andra 
skadetyper i minerallagen ersattes, berodde på att utredningen ansåg att tillämpningen av expropriationslagens 
bestämmelser skulle innebära att den ersättningsberättigade inte blev ersatt för förlorade så kallade förväntnings-
värden och att vissa bevissvårigheter skulle kunna uppstå (SOU 2000:89 s. 254-255).   
1020 Se 7 kap. 2 § andra stycket minerallagen.
1021 Prop. 2004/05:40 s. 88.



212

koncessionshavaren redan tidigare utvunnit malm från ett anvisat område varifrån den nu ak-
tuella malmkroppen är åtkomlig och enkelt kan uppfordras.1022

Av 7 kap. 2 § tredje stycket minerallagen följer dessutom att koncessionshavaren har en 
skyldighet att lösa fastighet eller del av fastighet om ägaren begär det i de situationer det upp-
står synnerligt men för fastigheten eller del därav på grund av att bearbetningskoncession har 
beviljats. Att hela eller delar av en fastighet löses innebär att egendomen förvärvas av kon-
cessionshavaren med äganderätt.1023 Av propositionen framgår att regeln endast är tänkt att 
tillämpas i vissa sällsynta undantagsfall då det ”framstår som orimligt betungande för fastig-
hetsägaren att behöva invänta att bearbetning påbörjas eller att tioårsregeln i andra stycket 
skall kunna åberopas.”1024 Här undrar jag dock om inte hänvisningen i propositionen var av-
sett för meddelandet av markanvisningsbeslutet snarare än för påbörjande bearbetningen. I de 
situationer synnerligt men uppstår för fastigheten eller del av denna på grund av att marken 
tas i anspråk innehåller nämligen 7 kap. 3 § andra stycket minerallagen en regel som ger fas-
tighetsägaren rätt att kräva inlösen av fastigheten. Har beslut om markanvisning fattats bör 
således kravet på inlösen stödjas på regleringen i 3 § och inte på vad som föreskrivs i 2 §. 

I de fall koncessionshavaren ansöker om och får sig mark anvisad innebär detta att fastig-
hetsägarens och eventuellt även andra sakägares rådighet till området inskränks. Av 7 kap. 3 § 
första stycket framgår att sakägarna är berättigade till ersättning för den skada och det intrång 
som föranleds av att mark eller annat utrymme tas i anspråk för bearbetning eller därmed 
sammanhängande verksamhet. Delin menar att det i uttrycket ”föranleds av att mark eller an-
nat utrymme tas i anspråk” ligger en viss begränsning; framtida skador och olägenheter orsa-
kade av själva gruvdriften kan många gånger inte bedömas redan vid markanvisningsförrätt-
ningen och ska därför inte heller ligga till grund ersättningens beräkning vid detta tillfälle.1025

Av 7 kap. 5 § framgår också att minerallagens ersättningsregler inte är tillämpliga på skador 
eller intrång som uppstår efter markanvisningen och som inte kunde förutses vid denna. De 
skador vars omfattning kan beräknas vid markanvisningsförrättningen skall dock tas upp.1026

Uttrycket ”tas i anspråk” torde heller inte innefatta något krav på faktiskt besittningstagande 
av marken. Redan när beslutet om markanvisning vunnit laga kraft torde rekvisitet vara upp-
fyllt då ersättningsprövningen enligt minerallagens regler primärt avser att reglera den skada 
och det intrång som uppkommer i och med själva avståendet av den anvisade marken.1027

Även utformningen av bestämmelsen i 7 kap. 5 § stödjer denna tolkning. Enligt 7 kap. 4 § 
minerallagen fastställs ersättningens storlek med tillämpning av expropriationslagens be-
stämmelser. 

5.5.2 Mineralersättning
Enligt 53 § i 1938 års gruvlag hade fastighetsägaren rätt till en särskild ersättning, jordägarav-
gäld, som baserades på värdet av alla de inmutningsbara mineral som utvanns inom fastighet-
en. Jordägaravgälden ersatte i sin tur den tidigare jordägarandelen som innebar en rätt för 
jordägaren att till hälften delta i gruvverksamheten. Jordägaravgälden avskaffades genom in-
förandet av 1974 års gruvlagstiftningar. År 2005 återinfördes dock en rätt till ersättning för

                                                           
1022 Prop. 2004/05:40 s. 88. Uppfordring avser transporten av malm och gråberg från en underjordsgruva till 
markytan. Vanliga hjälpmedel är hissar i schakt, skipar, drivna av gruvspel.
1023 Prop. 1988/89:92 s. 108-109.
1024 Prop. 2004/05:40 s. 89.
1025 Delin (1996) s. 139. 
1026 Delin (1996) s. 144.
1027 Delin (1996) s. 143-144.
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det mineral som bryts. Som skäl anfördes bland annat att återinförandet skulle bidra till en 
”bredare acceptans” för det rådande koncessionssystemet.1028 Som tidigare angivits borde 
rätten till ersättning i dessa sammanhang anses följa redan av den allmänna rättsgrundsats som 
innebär att den som tillgodogör sig eller utnyttjar annans egendom i allmänhet är skyldig att 
utge ersättning, oavsett om ägaren vållats skada eller olägenhet.1029 Om det inte är en princi-
piell rätt till mineralen som motiverar att fastighetsägaren i dessa sammanhang ska ges ersätt-
ning kan ifrågasättas om inte andra sakägare också skulle vara berättigade till samma typ av 
ersättning. Förmodligen skulle acceptansen för gruvverksamhet öka bland många grupper och 
individer om de fick ta del av verksamhetens vinst.

Regeln om mineralersättning, som återfinns i 7 kap. 7 § minerallagen, bygger på en scha-
bloniserad modell och innebär att koncessionshavaren på årsbasis ska utge en ersättning mot-
svarande två promille av det beräknade värdet de koncessionsmaterial som brutits och upp-
fordrats inom koncessionsområdet under året. Av dessa två promille tillfaller tre fjärdedelar 
fastighetsägare och en fjärdedel staten. Skälet till att staten ges andel i ersättningen förklaras i 
propositionen med att det är naturligt ur ett historiskt perspektiv.1030 Förmodligen åsyftas här 
statens tidigare rätt till kronoandel som avskaffades år 1991 och som innebar en rätt att till 
hälften delta i gruvverksamheten och en möjlighet att framtvinga brytning.

5.6 Sammanfattning
Även om det i motiven till minerallagen förekommer uttryckssätt av vilka det är möjligt att 
dra slutsatsen att äganderätten till koncessionsmineraler uppkommer genom koncessionsbe-
slutet, talar det mesta för att äganderätten uppkommer först vid brytningen. Vad som förvär-
vas genom koncessionen är i stället endast en rätt att bryta mineral. Koncessionen utgör där-
med visserligen en nödvändig förutsättning för rätten att bryta koncessionsmineral på annans 
fastighet, men inte en tillräcklig sådan. Härutöver krävs att mark ställs till koncessionshava-
rens förfogande för de aktuella arbetena. Detta sker genom ett beslut om markanvisning. Ge-
nom markanvisningen får alltså exploatören den rådighet till området som krävs för att där 
kunna bedriva gruvverksamhet. En formell förutsättning för att få mark anvisad är i sin tur att 
sökanden har bearbetningskoncession. 

Innehav av undersökningstillstånd medför en företrädesrätt i förhållande till andra som an-
söker om bearbetningskoncession avseende det mineral som tillståndet avser. Däremot är in-
nehav av undersökningstillstånd ingen förutsättning för möjligheten att erhålla bearbetnings-
koncession. Har däremot någon beviljats koncession för ett visst mineral inom ett område kan 
ingen annan erhålla bearbetningskoncession för samma mineral inom det aktuella området. 
Bearbetningskoncessionen skapar på detta sätt en ensamrätt till bearbetning inom området.

Till skillnad mot vad som gäller för erhållande av undersökningstillstånd måste sökanden 
för att få bearbetningskoncession även kunna visa att det inom området finns mineral av den 
art som ansökan avser. Kravet som kommer till uttryck i 4 kap. 2 § första stycket mineralla-
gen avser den så kallade malmbevisningen. Vad det handlar om är att sökanden ska presentera 
en utredning som dels styrker att han hittat en fyndighet som består av de mineral han i sin 
ansökan ansökt om att få utvinna och dels att det är sannolikt att en brytning kan bli ekono-
miskt lönsam. 

                                                           
1028 Prop. 2004/05:40 s. 62.
1029 Se Del 1, avsnitt 3.5.3.7.
1030 Prop. 2004/05:40 s. 64. 
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Vidare får inte fyndighetens placering eller art göra det olämpligt att sökanden beviljas 
koncession. Av lagtexten att döma ska alltså bedömningen ske utifrån sökandens lämplighet. 
Det är således inte fråga om en strikt objektiv bedömning utan hänsynstagande till sökandens 
person. Syftet med kriteriet är dock att åstadkomma en rationell utvinning av mineraltill-
gångar, vilket bland annat förutsätter hänsynstagande till redan befintliga koncessionsområ-
den när frågan om koncession för ytterligare ett område ska prövas. 

Som ytterligare förutsättning för beviljande av koncession gäller att den för gruvdrift aktu-
ella marken kan konstateras lämplig att användas för utvinning av mineralfyndigheter. För att 
avgöra detta krävs att det inom ramen för koncessionsprövningen sker en avvägning mellan 
intresset av att utvinna mineral på marken och andra med mineralutvinningen oförenliga in-
tressen. Genom beviljande av koncession klargörs således att markområdet får användas för 
mineralutvinning även om det sker på bekostnad av eventuella andra motstående intressen.
Till en ansökan om koncession ska också en miljökonsekvensbeskrivning bifogas. 

Den som innehar koncession och fått mark anvisad samt i övrigt uppfyllt föreskrifter och 
erhållit nödvändiga tillstånd har alltså rätt att påbörja bearbetning. Härmed avses en rätt att, 
som lagtexten anger, utvinna och tillgodogöra sig koncessionsmineral. Begreppet utvinna får 
antas innefatta såväl själva brytandet av mineralen som dess transport upp ur gruvan, men 
även den mekaniska och ibland kemiska process som syftar till att separera koncessionsmine-
ralen från andra ämnen för att öka koncentrationen av koncessionsmineral. Med begreppet 
tillgodogöra torde lagstiftaren velat markera att koncessionshavaren efter utvinningen ska 
betraktas som ägare till mineralen och därigenom bland annat ha rätt att tillgodogöra sig
denna. 

Fastighetsägare och andra sakägare är berättigade till ersättning för de skador och olägen-
heter som följer av att marken tas i anspråk för bearbetning. Faktum är att redan koncessions-
beslutet kan utlösa ersättningsanspråk trots att sakägarna i detta skede inte förlorat någon rå-
dighet till marken. Sedan år 2005 utgår också en ersättning baserad på värdet av den inom 
koncessionsområdet brutna och uppfordrade koncessionsmineralen. Ersättningsberättigade är 
i dessa fall endast fastighetsägare och staten. Något generellt krav på ställande av säkerhet för 
rätten att påbörja bearbetning, liknade det i undersökningssammanhang, uppställs inte i mine-
rallagen. Skälet torde vara att sakägarna vid markanvisningsförrättningen kan framtvinga full-
görande av ersättning och dessförinnan kan ingen verksamhet påbörjas. 
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6. Förutsättningar för gruvverksamhet enligt miljöbalken och 
plan- och bygglagen

6.1 Inledning
Fram till och med ansökan om koncession ter sig interaktionen mellan de parallellt tillämpliga 
regelverken ganska naturligt, bland annat av det enkla skälet att lagstiftningen många gånger, 
som formellt krav för påbörjande av viss aktivitet, uppställer krav på att sökanden redan inne-
har viss typ av tillstånd eller liknande. När det gäller ordningen för den fortsatta processens 
gång, alltså tiden efter bearbetningskoncessionens meddelande, faller sig denna emellertid 
inte lika naturlig, bland annat på grund av frånvaron av direkt eller indirekt styrande regler. 
För den som enbart koncentrerar sig på minerallagens disposition och struktur är det lätt att 
tro att nästa steg i processen är att ansöka om markanvisning, eftersom bearbetning inte får 
påbörjas innan mark är anvisad och koncession är ett formellt krav för att få mark anvisad. 
Gruvverksamhet är emellertid klassad som miljöfarlig verksamhet och av denna anledning 
krävs innan den kan starta tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Det finns dock ingen koppling 
mellan markanvisning enligt minerallagen och miljötillstånd enligt miljöbalken; det finns till 
exempel inte någon bestämmelse i miljöbalken om att mark som förutsätts för ett sådant till-
stånd ska ha anvisats enligt minerallagen och inte heller någon bestämmelse i minerallagen 
om att markanvisning förutsätter ett tillstånd enligt miljöbalken för den verksamhet som avses 
bli bedriven på marken.1031 För att förstå den – efter koncessionsbeslutet – fortsatta processen 
är det därför nödvändigt med en närmare granskning av såväl innehållet i de enskilda reglerna 
i miljöbalken som de två lagstiftningarnas olika syften. 

6.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar av planer och 
program

6.2.1 Verksamheter och åtgärder
Av miljöbalkens regler framgår att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska innehålla en 
beskrivning av den planerade verksamheten, en bedömning av verksamhetens direkta och 
indirekta påverkan på miljön och människors hälsa samt förslag på åtgärder för att undvika, 
minska eller avhjälpa eventuella skadliga verkningar av verksamheten.1032 Bestämmelserna 
om miljökonsekvensbeskrivningar, vilka återfinns i 6 kap. miljöbalken, syftar enligt motiven 
dels till att ytterligare stärka skyddet för miljön, dels till att tjäna som beslutsunderlag för 
myndigheter när de överväger om en åtgärd eller verksamhet ska tillåtas eller inte.1033 Utifrån 

                                                           
1031 NJA 2013 s. 350
1032 Se 6 kap. 7 § miljöbalken.
1033 Det är främst i äldre motiv som det allmänna syftet att stärka skyddet för miljön lyfts fram. I prop. 
1990/91:90, en god livsmiljö, anges bland annat att miljökonsekvensbeskrivningarna ska medverka till ökad 
kunskap och medvetenhet om miljö- och naturresursfrågor i samhället. Detta ska i sin tur medföra ökade möjlig-
heter för bland annat allmänheten och miljöorganisationer att påverka myndigheter och företag att ta större hän-
syn till miljö- och naturhushållningsintressen (prop. 1990/91:90 s. 187-189).   



216

miljökonsekvensbeskrivningen ska myndigheten kunna bedöma vilken påverkan och vilka 
risker som verksamheten kan medföra från miljösynpunkt.1034 I mineralsammanhang innebär 
detta att miljökonsekvensbeskrivningen utgör en väsentlig och viktig del av det beslutsun-
derlag som ligger till grund för till exempel tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken i ett 
koncessionsärende.1035

Frågan om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla måste sägas tillhöra gruppen 
besvärliga frågor. Inte sällan framhålls att beskrivningen endast ska anpassas till vad som 
krävs i det enskilda fallet och inte belastas med mindre betydelsefulla uppgifter,1036 men lika 
ofta framkommer att den är alltför snävt utformad och till och med att dess syfte, förutom att 
utgöra beslutsunderlag, är att öka kunskapen och medvetenheten om miljö- och naturresurs-
frågor i samhället.1037 Staffan Westerlund till exempel trycker på att det är hela påverkan på 
miljön som ska redovisas och alltså inte bara utvalda, eller vissa slags, miljökonsekvenser 
som ska redovisas.1038 Även Jan Darpö har i olika sammanhang uttryck uppfattningen att 
prövningsunderlaget i praktiken många gånger begränsas till enbart de frågor som ska bedö-
mas i den aktuella tillståndsprocessen, vilket han alltså menar är fel.1039 Darpö menar att 
mark- och miljödomstolen, som han uttrycker det, ”visserligen reagerat mot de tydligaste 
övertrampen”, men att det svenska systemet med dess tydliga koppling mellan tillståndsären-
det och miljökonsekvensbeskrivningen inbjuder till att begränsa beskrivningen till enbart de 
frågor som ska bedömas i det aktuella tillståndsärendet.1040

De avgöranden till vilka Darpö hänvisar uttrycker att sökandens avgränsning av själva 
verksamheten i vissa fall varit för snäv och alltså inte möjliggjort en prövning av alla miljö-
mässiga konsekvenser som den planerade verksamheten kan ge upphov till, samt att en miljö-
konsekvensbeskrivnings innehåll och omfattning måste möjliggöra en tillämpning och be-
dömning av de för den aktuella prövningen tillämpliga materiella reglerna i miljöbalken. Vid 
gruvetableringar uppkommer också en i alla fall delvis annan fråga än de som diskuterats 
ovan och som har att göra med den i gruvsammanhang uppdelade tillståndsprövningen. Ge-
nom denna uppdelning aktualiseras bara vissa av miljöbalkens materiella regler i samband 
med koncessionsprövningen och frågan är då om och i så fall hur detta påverkar kraven på 
innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.

I 6 kap. 3 § miljöbalken presenteras ett allmänt syfte med miljökonsekvensbeskrivningar, 
vilket enligt uttalanden i prop. 1997/98:90 rörande följdlagstiftning till miljöbalken m.m. 
också ska gälla i samband med prövningar enligt minerallagen.1041 Motiven till miljöbalken 
framhåller i sin tur, för att uppnå syftet med upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar, 
vikten av att frågor om påverkan på miljön kommer in på ett tidigt stadium och ingår i be-
slutsunderlaget under hela processen fram till tillståndsbeslutet. Konsekvenserna för miljön 
ska enligt propositionen ”från början inverka på de avvägningar och förhandlingar som före-
går ett beslut” (min kursivering).1042 Den uppfattning som kommer till uttryck i motiven har 
också stöd i MKB-direktivets artikel 6.4 där det framgår att samrådet med allmänheten, som 
har ett nära samband med upprättandet av MKB:n, ska ske på ett tidigt stadium och ge all-
                                                           
1034 Michanek/ Zetterberg (2008) s. 188.
1035 Prop. 1991/92:161 s. 11.
1036 Se till exempel prop. 1990/91:90 s. 187, prop. 2000/2001:111 s. 54 och prop. 2004/05:129 s. 92 samt NJA 
2009 s. 321.
1037 Se till exempel MÖD 2003:95
1038 Westerlund (2003) s. 306. Se också Hörnberg-Lindgren (2005).
1039 Darpö/Kuusiniemi/Vihervuori (2009) s. 348.
1040 Darpö/Kuusiniemi/Vihervuori (2009) s. 348.
1041 Prop. 1997/98:90 s. 219.
1042 Prop. 1997/98:45 s. 272.
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mänheten reella möjligheter att delta i de beslutsprocesser på miljöområdet som avses i artikel 
2.2.1043 Detta förutsätter, enligt artikel 6.4, att allmänheten ges rätt att yttra sig vid en tidpunkt 
då alla alternativ fortfarande står öppna. Synsättet stämmer också väl överrens med praxis 
från såväl Miljööverdomstolen som från EU-domstolen.1044

I mineralsammanhang aktualiseras frågan om upprättande av miljökonsekvensbeskrivning-
ar om inte förr så i alla fall i samband med ansökan om bearbetningskoncession. Av 4 kap. 2 
§ minerallagen framgår dock att det endast är vissa av bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken 
som ska tillämpas i samband med att koncessionsärendet prövas.1045 Bland annat exkluderas
som tidigare nämnts bestämmelsen om samråd i 4 §, vilket innebär att det inte föreligger nå-
gon rättslig skyldighet att samråda inför upprättandet av den MKB som ska bifogas en ansö-
kan om koncession. Ett val av reglering som mot bakgrund av vad som ovan angivits rörande 
syftet med en MKB framstår som minst sagt märklig. 

Rörande prövningens omfattning anges i förarbetena att ”en miljökonsekvensbeskrivning 
enligt minerallagen ska innehålla samtliga uppgifter av betydelse för en miljöprövning”.1046

Uttalandet kan tyckas överraskande dels eftersom minerallagen inte innehåller och inte heller 
har innehållit någon sådan skrivning, dels eftersom den prövning som ska ske enligt 4 kap. 2 § 
minerallagen är en koncessionsprövning och inte en miljöprövning.1047 Inte heller ökar förstå-
elsen för hur omfattade en miljökonsekvensbeskrivning i ett koncessionsärende ska vara av att 
propositionen i nästföljande stycke uttrycker att hänsyn måste ”tas till att verksamhetsutöva-
ren vid tidpunkten för minerallagsprövningen sällan kan avgöra i detalj hur verksamheten ska 
se ut” och att ”[i] många fall kommer en avsevärd tid att förflyta mellan prövningen enligt 
minerallagen och den mer detaljerade prövningen enligt miljöbalken”.1048

Av uppräkningen i 4 kap. 2 § minerallagen framgår vidare att bland annat 6 kap. 7 § miljö-
balken är tillämplig i koncessionssammanhang. Enligt 7 § första stycket ska miljökonse-
kvensbeskrivningen innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla det i 3 § angivna syf-
tet.1049 Regleringen kan således i systematiskt hänseende tyckas innebära att syftesbestämmel-
sen i 6 kap. 3 § miljöbalken ska tolkas i ljuset av de materiella bestämmelserna i tredje och 
fjärde kapitlet miljöbalken.

Det i 7 § första stycket uttryckta innehållsmässiga kravet ska uppfattas som grundläggande 
och absolut för alla verksamheter och åtgärder, vilket innebär att det ska uppfyllas oavsett 
verksamhetens eller åtgärdens grad av miljöpåverkan.1050 Kravet kan således beskrivas som 
ett minimikrav. I paragrafen uttrycks vidare att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska 
anpassas till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. Formuleringen skulle kunna 
tolkas som att det under vissa förutsättningar inte krävs att miljökonsekvensbeskrivningen 
uppfyller de grundläggande kraven i 7 § första stycket. Enligt förarbetena är dock meningen 

                                                           
1043 Direktiv 2011/92/EU.
1044 MÖD 2007:50 och C-2/07 p. 26.
1045 De regler i 6 kap. miljöbalken som inte aktualiseras vid koncessionsprövningen är de som kan kategoriseras
som förfaranderegler (prop. 1997/98:90 s. 220). 
1046 Prop. 1997/98:90 s. 219.
1047 I proposition 1991/92:161 s. 8 uttrycks att [d]et är viktigt att det finns ett ordentligt beslutsunderlag och, som 
framhållits tidigare, är det givetvis viktigt att även miljöaspekterna får en grundlig belysning och beaktas i beslu-
tet”.
1048 Prop. 1997/98:90 s. 220.
1049 Av 6 kap. miljöbalken framgår vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Däremot framgår inte hur 
och till vad den ska användas. Av miljöbalkens förarbeten framgår dock som tidigare nämnts att miljökonse-
kvensbeskrivningen är tänkt att tjäna som beslutsunderlag, men även medverka till att kunskapsluckor upptäcks 
liksom att öka kunskapen och insikten om miljö-, hälso- och naturresursfrågor i det enskilda ärendet (prop. 
1997/98:45, Del 1, s. 272 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 56).       
1050 Prop. 2004/05:129 s. 92.
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med skrivningen att framhålla vikten av att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll anpassas 
till förhållandena i det enskilda fallet. Det är viktigt, anförs det, att det inte ställs längre gå-
ende krav avseende miljökonsekvensbeskrivningens innehåll än vad som kan anses motiverat 
utifrån förhållandena i det enskilda ärendet.1051 Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen 
ska således anpassas efter vilka frågor av betydelse för miljön, hälsan eller hushållningen med 
naturresurser, som aktualiseras i det enskilda ärendet. Härav borde följa att en miljökonse-
kvensbeskrivning, som upprättas inom ramen för en koncessionsprövning, blir mindre kom-
plex och till innehållet tunnare i de fall mineralintresset är det enda av lagstiftaren prioriterade 
intresset avseende det aktuella området jämfört med om flera mot varandra stående allmänna 
intressen aktualiseras.            

I vissa fall räcker det dock inte att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 7 § 
första stycket. I de fall verksamheten eller åtgärden omfattas av det i 6 kap. 4 § första stycket 
andra punkten miljöbalken uttryckta samrådskravet ska en utökad miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas enligt 6 kap. 7 § andra stycket. Förutsättningarna för tillämpningen av andra 
stycket förändrades genom en lagändring 2009.1052 Innehållsmässigt skedde dock ingen för-
ändring. Eftersom fjärde paragrafens formella krav på samråd inte gäller i koncessionssam-
manhang, enligt förutsättningarna för koncession i minerallagen, bör de krav som uppställs i 6 
kap 7 § andra stycket miljöbalken numera endast aktualiseras i de fall detta krävs för att upp-
fylla de grundläggande kraven på en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 7 § första 
stycket miljöbalken. Enligt de tidigare förutsättningarna gällde det utökade kravet för verk-
samheter som kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan; vilket innebar att kraven i 
andra stycket också blev tillämpliga i koncessionssammanhang.1053 I koncessionssamman-
hang tycks alltså ändringarna av förutsättningarna för andra styckets tillämplighet ha medfört 
att de innehållsmässiga kraven på en MKB numera är lägre ställda än tidigare. Konsekvensen 
har inte uppmärksammats i motiven till ändringen och ändringen föranledde inte heller någon 
följdändring i minerallagen varför det i frågan inte heller finns några motivuttalanden med 
anknytning till minerallagen.1054 Några belägg för att den här ”inskränkningen” i koncessions-
sammanhang var avsedd går alltså inte att finna. Eftersom förutsättningarna för bearbetnings-
koncession uttömmande regleras i 4 kap. 2 § minerallagen och det av denna bestämmelse ex-
plicit framgår att bara vissa av reglerna i 6 kap. miljöbalken, av vilka 4 § inte är en, får infly-
tande på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, torde alltså inte de krav som framgår av 6 
kap 7§ andra stycket som huvudregel numera gälla i koncessionssammanhang.

Ovan gjorda redogörelse antyder att vad som är avgörande för vilka krav som ska ställas på 
miljökonsekvensbeskrivningen är vilken typ av prövning beslutsunderlaget är tänkt att tjäna. I
koncessionssammanhang är prövningen, som tidigare framkommit, inskränkt till att avse de 
frågor som ska bedömas i samband med tillämpningen av reglerna i miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel, de så kallade hushållningsbestämmelserna. Av motivuttalanden framgår också 
att redogörelsen i miljökonsekvensbeskrivningen är tänkt att ligga till grund för tillämpningen 
av tredje och fjärde kapitlet miljöbalken.1055 Motiven antyder, om än vagt, att det även före-
ligger ett annat syfte bakom kravet på upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning i sam-
band med ansökan om bearbetningskoncession. Bland annat anges att det givetvis är viktigt 

                                                           
1051 Prop. 2004/05:129 s. 92.
1052 Prop. 2009/10:146.
1053 Prop. 1997/98:90 s. 220. Av 3 § förordningen(1988:905) om miljökonsekvensbeskrivningar följer att gruv-
verksamhet alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan.  
1054 Prop. 2008/09:146.
1055 Se bland annat prop. 1991/92:161 s. 8.
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att ”även miljöaspekterna får en grundlig belysning och beaktas i beslutet” (min kursive-
ring).1056 Uttryckssättet antyder att miljökonsekvensbeskrivningen också skulle ha en själv-
ständig betydelse i förhållande till prövningsförutsättningarna. Denna uppfattning stöds också 
av praxis. Av MÖD 2007:50 framgår att det är miljökonsekvenserna i sin helhet av ett projekt
som ska beskrivas och analyseras i miljökonsekvensbeskrivningen; alltså inte endast de miljö-
effekter som har betydelse för tillståndsprövningen. Synsättet tycks också vara förankrat hos 
EU-domstolen. I målet Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV mfl. mot Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland anger domstolen att MKB-direktivet har ett vidsträckt tillämpningsområde 
och att dess ändamål är mycket omfattande.1057 Att MKB:n skulle begränsas av prövningsför-
utsättningarna uttrycker domstolen inget om. I målet Paul Abraham and m.fl. mot Région 
wallonne m.fl. menar domstolen att det handlar om att "bedöma projektets samtliga effekter 
på miljön"(min kursivering).1058 Praxis är tydlig och i alla fall inte oförenlig med lagtext och 
motivuttalanden, vilket talar för att MKB:n har en självständig betydelse i förhållande till 
prövningsförutsättningarna i ett enskilt ärende. 

MKB:n ska alltså behandla samtliga effekter på miljön som verksamheten ger upphov till. 
Samtidigt har från bland annat gruvindustrins sida påtalats att det många gånger inte är möj-
ligt att redan i samband med ingivandet av koncessionsansökan uttömmande ange vilka mil-
jömässiga konsekvenser verksamheten kommer medföra eftersom verksamhetens närmare 
utformning är beroende av faktorer som inte är kända vid denna tidpunkt. Faktum är att det är 
just kraven på miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll som av många aktörer lyfts fram 
som särskilt problematiska. Reglerna har kritiserats för att vara svåröverskådliga, svåra att 
tillämpa samt alltför stelbenta utan nytta för miljöskyddet.1059 Denna motsättning skulle möj-
ligen kunna hanteras genom att i samband med koncessionsprövningen endast beskriva verk-
samhetens alla slags effekter men inte effekternas omfattning.1060

Frågan är dock mot vilka materiella regler underlaget i dessa fall ska ställas då mineralla-
gen anger att endast tredje och fjärde kapitlet miljöbalken är tillämpliga i koncessionsären-
det.1061 Beskrivningen skulle kunna tänkas tjäna som underlag för uppställande av villkor till 
skydd för allmänna intressen eller enskild rätt enligt 4 kap. 5 § minerallagen.1062 Avsikten
med denna bestämmelse är dock, som tidigare nämnts, att endast villkor som syftar till att 
tillgodose syftet med bestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel ska kunna stäl-
las; återigen aktualiseras således frågan i vilken utsträckning bestämmelserna i miljöbalkens 
tredje och fjärde kap. kan sägas ge utrymme för att beakta miljöaspekter.1063 Konsekvenserna 
av den uppdelade miljöprövningen har även berörts i doktrin. Bertil Bengtsson menar att re-
gleringen ger begränsade möjligheter att beakta miljöaspekter vid koncessionsprövningen, 
bland annat på grund av att reglerna i 2 kap. miljöbalken inte ska tillämpas i samband med 
koncessionsprövningen.1064

Eftersom prövningen i ett koncessionsärende således endast omfattar vissa av de bestäm-
melser som aktualiseras i ett miljöprövningsärende borde också antalet frågor som behöver 
belysas i princip vara färre i koncessionssammanhang än i miljöprövningssammanhang. Där-
                                                           
1056 Prop. 1991/92:161 s. 8.
1057 Mål C-72/95 p. 39.
1058 Mål C-2/07 p. 26.
1059 Sveriges mineralstrategi s. 34, SOU 2009:45 s. 202-204, Aaro m.fl. (2012).
1060 Jämför t.ex. C-2/07 p. 26.
1061 Bengtsson m.fl. menar att det främst är miljöbalkens hänsynsregler som är styrande för innehållet i en miljö-
konsekvensbeskrivning (Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 7 §). 
1062 Att miljön utgör ett allmänt intresse framgår bland annat av 1 kap. 2 § regeringsformen.
1063 Prop. 1988/89:92 s. 100.
1064 Bengtsson (2001) s. 110-112.
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med inte sagt att miljökonsekvensbeskrivningar i koncessionsärenden är begränsade och trivi-
ala. I praktiken är dessa tvärtom många gånger både omfattande och ingående.

6.2.2 Planer och program
År 2004 infördes i miljöbalken och vissa andra författningar, bland annat plan- och bygglagen 
och väglagen, särskilda bestämmelser rörande bedömning av vissa planers och programs mil-
jöpåverkan, så kallad miljöbedömning. Bestämmelserna anger att kommuner och myndigheter
ska göra en bedömning av planer och program när genomförandet av dessa kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Omfattas gör dock bara planer och program där skyldigheten att 
upprätta dessa framgår av lag eller annan författning. I miljöbedömningen ingår även att upp-
rätta en MKB. Jämfört med en miljökonsekvensbeskrivning av en verksamhet är emellertid 
konsekvensbedömningen av planen eller programmet tänkt att vara mer övergripande och 
allmän.1065

Som tidigare framgått föreskriver minerallagen att innehavaren av undersökningstillstånd 
ska upprätta en arbetsplan som bland annat ska delges av arbetet berörda sakägare. Planen ska 
bland annat innehålla en redogörelse för det arbete som planeras. För det fall det finns planer 
på provbrytning (betydande miljöpåverkan) ska detta således anges. Under vissa omständig-
heter kan dock tillståndshavaren begära att bergmästaren prövar och fastställer arbetsplanen.
Frågan är om bergmästarens prövning i detta sammanhang också utlöser en skyldighet för
myndigheten att göra en miljöbedömning av planen. Skyldigheten uppstår enligt miljöbalkens 
6 kap. 11 § i de fall myndigheten upprättar eller ändrar en plan. Någon rätt för bergmästaren 
att upprätta eller ändra i en arbetsplan föreligger inte enligt minerallagen. I stället handlar det 
om att fastställa en av tillståndshavaren upprättad plan. En strikt språklig tolkning leder såle-
des till att arbetsplaner inte behöver miljöbedömas. Någon ytterligare vägledning i frågan er-
bjuder varken motiv eller praxis. 

6.3 Miljöfarlig verksamhet
Miljöbalkens övergripande syfte är enligt dess inledande bestämmelse att främja en hållbar 
utveckling. Enligt balken främjas en sådan utveckling bland annat genom att skydda miljön 
mot föroreningar och andra störningar, men även genom att hushålla med råvaror och materi-
al. Minerallagen däremot, är en exploateringslagstiftning vars främsta syfte kan sägas vara att 
främja uttag av naturresurser i form av mineraltillgångar. Främjandet sker bland annat genom 
uppställande av bestämmelser som syftar till att trygga gruvföretagens möjligheter att faktiskt 
få utvinna de fyndigheter som påträffas. Även om lagstiftningarnas grundläggande syften så-
ledes i viss utsträckning kan sägas stå i motsatsförhållande till varandra förutsätts alltså en 
parallell tillämpning. 

Mineralutvinning är klassificerad som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. 
Verksamheten medför normalt sett betydande miljöpåverkan och förutsätter bland annat att 
vägar anläggs och byggnader uppförs. Utvinningen pågår vanligtvis under många år. Under 
denna tid måste man räkna med att utvinningsområdet kan bli lätt tillgängligt (av särskild be-
tydelse i känsliga områden) och relativt starkt påverkat av exploateringen.1066 Av 4 kap. 11-16
§§ miljöprövningsförordningen framgår vidare att bland annat brytning och bearbetning av 

                                                           
1065 Prop. 2003/04:116 s. 39.
1066 Prop. 1985/86:3 s. 185.
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mineral utgör tillståndspliktiga verksamheter. De allra flesta gruvverksamheter kommer dess-
utom att beröra vattensystem, vilket innebär att verksamheten även (i dessa delar) utgör till-
ståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.

Syftet med miljöbalken, och även annan miljölagstiftning, är emellertid inte att förbjuda 
alla aktiviteter som kan anses negativa för miljön och människors hälsa. Istället handlar det 
om att skapa en balans mellan exploatering och bevarande och i de flesta fall anses denna 
balans kunna upprätthållas genom att verksamheter föreläggs mer eller mindre ingripande 
villkor. Vilka typer av villkor som kan uppställas i samband med meddelande av tillstånd 
framgår av miljöbalkens 22 kapitel.

6.3.1 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Av 22 kap. 1 § miljöbalken framgår vad en ansökan om att få bedriva tillståndspliktig miljö-
farlig verksamhet ska innehålla. Även om bestämmelsen kan sägas ange ramen för tillstånds-
prövningen är dess lydelse alltför översiktlig och vag för att ge den tillståndssökande tillräck-
lig vägledning ifråga om vilka krav som enligt miljöbalken måste uppfyllas för att pröv-
ningsmyndigheten ska bevilja tillstånd till bearbetning. Frågan som därför måste ställas är 
vilka materiella regler som är styrande vid tillståndsprövningen och som alltså formulerar de 
egentliga miljökraven. Inom miljörätten kallas dessa regler hänsynsregler.1067 Typiskt sett 
förutsätter hänsynsreglernas utformning en bedömning av den aktuella verksamhetens miljö-
påverkan i olika avseenden där olika intressen ställs mot varandra.1068 Syftet är att uppnå ett 
så starkt miljöskydd som möjligt med hänsyn till förutsättningarna i det enskilda fallet. Regel-
typen kan emellertid innebära att den styrande effekten blir svag och förutsebarheten bris-
tande. Å andra sidan medför utformningen av reglerna en viss flexibilitet och ger utrymme för 
såväl beaktande av omständigheter som har betydelse ur miljöskyddssynpunkt som kostnads-
effektiva lösningar.

Miljöbalkens grundläggande regler framgår av dess 2 kap. i vilket de så kallade allmänna 
hänsynsreglerna är intagna. Även 3 och 4 kap. miljöbalken (hushållningsbestämmelserna) 
innehåller materiella regler, men dessa är som tidigare nämnts inte tillämpliga vid miljöpröv-
ningen eftersom de redan aktualiserats i samband med koncessionsprövningen.1069 Förutom 
de allmänna hänsynsreglerna aktualiseras i tillståndssammanhang även bestämmelserna i 5 
kap. miljöbalken om miljökvalitetsnormer. Om hänsynsregler i normalfallet kan sägas fordra 
mer eller mindre skönsmässiga bedömningar gäller det motsatta för regeltypen miljökvalitets-
normer. Dessa är delvis konstruerade som gränsvärden vilka inte får över- eller underskridas 
och därmed ska det som huvudregel inte bli fråga om någon bedömning. Miljökvalitetsnormer 
delas vanligen in i två kategorier, rättsligt bindande eller gränsvärdesnormer och riktlinjer. 
Gränsvärdesnormernas bindande karaktär kommer till uttryck i 2 kap. 7 § tredje stycket mil-
jöbalken av vilket framgår att en domstol eller en annan myndighet som utgångspunkt inte får 
ge tillstånd till en verksamhet som riskerar medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs. Den 
rimlighetsavvägning som annars ska ske i enlighet med 2 kap. 7 § första stycket, gällande 
vilka miljökrav som kan/bör ställas på verksamheten, aktualiseras därmed inte.

                                                           
1067 Michanek/ Zetterberg (2012) s. 39.
1068 Michanek/ Zetterberg (2012) s. 40-41.
1069 Hushållningsreglerna torde dock vara tillämpliga vid miljöprövningen i de fall fastighetsägaren med stöd av 
5 kap. 2 § första stycket minerallagen vill bearbeta en fyndighet för sitt husbehov. Något undantag i dessa fall 
från tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken i samband med miljöprövningen kan nämligen inte anses framgå 
av 4 kap. 2 § minerallagen. I dessa fall skulle det alltså bli fråga om en sammanhållen miljöprövning.
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Förutom de krav på tillstånd som kan ställas enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, är de för mil-
jöprövningen relevanta bestämmelserna i mineralsammanhang således huvudsakligen 2, 5 och 
6 kap. Därmed är dock inte frågan om miljöprövningens omfattning klarlagd. Mark- och mil-
jööverdomstolen har i ett flertal fall prövat frågan om verksamheters avgränsning. Vad det i 
realiteten handlar om är vilken miljöpåverkan som verksamheten ska anses ge upphov till. 
Syftet med införandet av miljöbalken var bland annat att få till stånd en övergripande och 
samanhållen lagstiftning för all miljöpåverkan.1070 Härigenom skulle det, var tanken, ges 
bättre förutsättningar för att, vid till exempel tillståndsprövningar, fatta beslut grundade på en 
helhetsbild av de olika miljöeffekter som en verksamhet riskerar att medföra.1071 Av praxis 
framgår också att tillståndsbedömningen ska ske i beaktande av all den miljöpåverkan som 
verksamheten kan ge upphov till, och att avgränsningen av verksamhetsbegreppet ska ske 
utifrån delarnas eventuella tekniska, miljömässiga och geografiska samband med varandra, 
samt att prövningen ska ha en sådan omfattning att relevanta miljömässiga konsekvenser kan 
beaktas och att det kan tryggas att de får den reglering som bedöms nödvändig.1072 Även om 
praxis härmed ger viss vägledning för bedömningen av frågan om verksamheters avgränsning 
måste det ändå tillstås att lagstiftningen lämnar ett relativt stort tolkningsutrymme för de till-
lämpande myndigheterna att förhålla sig till.

Av den ansökan som måste upprättas och lämnas in för att tillstånd ska kunna meddelas 
ska således framgå hur verksamheten avser iaktta såväl miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
som eventuellt meddelade miljökvalitetsnormer. Ansökan prövas av mark- och miljödomsto-
len enligt 21 kap. 1 § första punkten miljöbalken. Av 22 kap. 1 § första stycket tredje punkten 
miljöbalken följer vidare att till ansökan ska bifogas en miljökonsekvensbeskrivning. Miljö-
konsekvensbeskrivningen syftar till att identifiera och redovisa den planerade verksamhetens 
miljörisker och därigenom tjäna som underlag vid prövningsinstansens tillämpning av bland 
annat de allmänna hänsynsreglerna. Något som förmodligen upplevs som både besvärande 
och otillfredsställande i detta sammanhang är avsaknaden av såväl överensstämmelse som 
materiell koppling mellan kravreglerna och reglerna rörande miljökonsekvensbeskrivningar-
nas innehåll. En tydligare koppling mellan dessa regler skulle i hög grad öka förståelsen för 
och minska osäkerheten kring vad som behöver beskrivas och analyseras i miljökonsekvens-
beskrivningen, vilket i sin tur med nödvändighet skulle reducera onödiga transaktionskostna-
der.

Miljötillståndsprocessen inleds med samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Eftersom gruv-
verksamhet alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan1073 ska samråd ske med läns-
styrelsen, tillsynsmyndigheten, samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den 
allmänhet, de enskilda och de organisationer som kan antas bli berörda av verksamheten. 
Samrådet syftar dels till att sprida information rörande den planerade verksamheten till olika 
kategorier av berörda, dels till att ge dessa kategorier möjlighet att påverka såväl projektets 
utformning som innehållet i beslutsunderlaget.1074 Även om kopplingen mellan genomföran-
det av samråd och upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar inte framgår särskilt tydligt 
                                                           
1070 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 169.
1071 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 112 och MÖD 2011:51.
1072 Se bland annat MÖD 2006:6, 2006:57 och 2011:51. 
1073 Se 3 § Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Här framgår att en verksamhet alltid ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan om verksamheten omfattas av tillståndsplikt enligt vissa, i bestämmel-
sen angivna, paragrafer i miljöprövningsförordningen. Bland de uppräknade paragraferna finns 4 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen vilken föreskriver tillståndspliktför gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 
malm, mineral eller kol.
1074 Kategorin berörda är visserligen svåravgränsad men att det rör sig om ett objektivt rekvisit torde dock vara 
klart. 
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i lagen, innebär samrådsbestämmelsens placering i kapitlet rörande miljökonsekvensbeskriv-
ningar, och att det i bestämmelsens andra stycke anges att samrådet ska genomföras i god tid 
innan upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen, att det finns en koppling.1075 Till detta 
kan dessutom läggas uttalanden i miljöbalksmotiven som förstärker intrycket av att samrådet 
har en direkt koppling till en kommande miljökonsekvensbeskrivning.1076

I huvudsak ser miljötillståndsprocessen för gruvverksamhet ut som för vilken annan 
miljöfarlig verksamhet som helst. På grund av vissa för gruvverksamhet, som det framhölls, 
speciella förhållanden valde dock lagstiftaren i samband med miljöbalkens införande att i 
vissa avseenden även fortsättningsvis reglera samordningen mellan miljölagstiftningen och 
minerallaen på ett annat sätt än det gängse.1077 Den viktigaste avvikelsen är naturligtvis den 
att miljöprövningen i gruvsammanhang inte omfattar markanvändningsfrågan vilken får sitt 
avgörande redan i samband med prövningen av koncession. Denna avvikelse aktualiseras 
emellertid bara om koncessionsprövningen sker innan miljöprövningen. Något formellt hinder 
för att pröva frågan om miljötillstånd innan frågan om koncession är avgjord föreligger näm-
ligen inte. Mot en sådan ordning talar emellertid såväl praktiska som ekonomiska skäl. Förfa-
ringssättet skulle bland annat innebära att sökanden måste lägga ner ett omfattande utred-
ningsarbete innan rätten till mineralen är säkrad. I de allra flesta situationer torde det alltså 
vara fördelaktigare att ansöka om koncession och få denna beviljad innan en ansökan om mil-
jötillstånd lämnas in.

Miljöprövningen kräver vanligen också att frågan om placeringen av gruvverksamhetens 
olika delar diskuteras och regleras. Det kan till exempel med hänsyn till damning vara av stor 
betydelse var i området eventuella sandmagasin placeras eller med hänsyn till buller och vib-
rationer var krossar och kvarnar bör lokaliseras. Miljöprövningen får således många gånger ett 
avgörande inflytande över vilka markområden som behöver tas i anspråk för gruvdriften och 
därmed sammanhängande ändamål. Av detta följer i sin tur att det många gånger framstår som 
mer rationellt att låta markanvisningen anstå till dess miljöprövningen är avslutad. Frågan är 
om inte, av bland annat processekonomiska skäl, minerallagen som formell förutsättning för 
att ta upp frågan om markanvisning till prövning borde kräva att miljötillstånd meddelats i de 
fall där så erfordras. En sådan ordning skulle inte heller innebära någon egentlig nackdel för 
själva miljöprövningen, där man i och för sig behöver veta vilket område som får tas i anspråk 
för gruvverksamheten, eftersom resultatet av markanvisningen vanligen går att förutsäga med 
ganska stor säkerhet. Markanvisningen skulle alltså därefter måsta ske med iakttagande av 
vad som framkomit vid miljöprövningen angående lokaliseringen av verksamheten och dess 
delar.    

Som ovan nämnts liknar miljöprövningen i gruvsammanhang den prövning som sker i 
samband med andra typer av miljöfarlig verksamhet. I vissa fall medför dock verksamhetens 
speciella förutsättningar särskilda problem vid tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna 
i miljöbalken. Ett av gruvdriftens särdrag är i detta sammanhang att den är lägesbunden. 
Malmen ligger där den ligger, låt vara att det i vissa fall går utvinna denna från alternativa 
platser och på olika sätt.

Reglerna i 2 kap. miljöbalken är delvis överlappande genom att den övergripande hänsyns-
regeln i 3 §, vilken manar till försiktighet, kan sägas innefatta alla åtgärder som även regleras 

                                                           
1075 Stadgandet om att samråd ska genomföras i god tid innan upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen är 
dock inte helt enkelt att förena med vad som uttrycks i 5 § om att länsstyrelsen under samrådet ska verka för att 
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. 
1076 Se bland annat prop. 1997/98:45, Del, s. 282-288.
1077 Prop. 1997/98:90 s. 215-216.
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i vissa av kapitlets övriga bestämmelser, som alltså egentligen endast preciserar vad som av 
lagstiftaren anses utgöra särskilt viktiga försiktighetsmått. Av de allmänna hänsynsreglerna är 
det endast den så kallade stoppregeln i 9 § med vars stöd en planerad verksamhet eller åtgärd 
kan förbjudas. Övriga bestämmelser syftar till att undvika eller i alla fall mildra en verksam-
hets eller åtgärds miljöpåverkan, men inte till att förbjuda. I praktiken kan dock de krav som 
uppställs för verksamhetens bedrivande medföra så höga kostnader för utövaren att denne 
väljer att avstå.1078

Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår att verksamheter i princip ska förläggas på den plats 
som ur miljösynpunkt är bäst. Det handlar således om att välja en plats som passar för såväl 
ändamålet med verksamheten som för hälso- och miljöskyddsintresset, dvs. en så optimal 
plats om möjligt. I sammanhanget kan nämnas att Miljööverdomstolen uttryckt att överens-
stämmelse med en aktuell och väl underbyggd översiktsplan har stor betydelse för vad som 
kan anses vara en lämplig plats för en verksamhet som kräver tillstånd.1079 När det gäller mi-
neralutvinning existerar emellertid i realiteten sällan några alternativa platser till själva gru-
van. Till de i verksamheten ingående delarna såsom processverk med tillhörande industriom-
råde, sandmagasin och gråbergsupplag kan det dock finnas lokaliseringsalternativ. Motiven 
till miljöbalken uttrycker i samband med att lokaliseringsprincipen diskuteras att även i de fall 
det inte finns någon egentlig alternativ plats till verksamheten ska lokaliseringsfrågan ändå 
lyftas i samband med miljöprövningen.1080 Samma motiv anger dock i ett annat sammanhang 
att alternativa platser bara behöver redovisas om sådana är möjliga och anger sedan som ex-
empel att detta inte är möjligt när ansökan avser en speciell fyndighet.1081 En tänkbar tolkning 
av dessa, till synes åtminstone delvis motstridiga ståndpunkter, är att det alltid ska föras en 
diskussion kring lokaliseringens lämplighet men att denna inte alltid måste innehålla förslag 
på alternativa platser.1082 Många gånger kan då bara konstateras att platsen i och för sig är 
olämplig, eller i alla fall inte optimal, utan att ett alternativ kan diskuteras. Härigenom torde 
verksamhetsutövaren också uppfylla den bevisbörda som framgår av 2 kap. 1 § miljöbalken. I 
normala fall, alltså vid en sammanhållen miljöprövning, hänger lokaliseringsprövningen nära 
samman med frågan om verksamheten alls kan tillåtas. I gruvsammanhang är dock frågan om 
verksamhetens tillåtlighet redan avgjord när hänsynsreglerna blir aktuella att tillämpa. Av 
praxis framgår att miljöprövningen vid gruvetableringar inte kräver angivande av några loka-
liseringsalternativ avseende själva gruvan.1083

6.4 Vattenverksamhet
Gruvverksamhet innebär i de allra flesta fall att vattensystem berörs på ett eller annat sätt. Det 
kan till exempel bli fråga om byggande i vatten, bortledande eller infiltration av grundvatten. 
Svensk lagstiftning innehåller på området regler kopplade till vad som definitionsmässigt ut-
gör vattenverksamhet och vattenanläggningar. Regler rörande vattenverksamhet och vattenan-
läggningar ges i två separata lagstiftningar; miljöbalkens 11 kap. och lag (1998:812) med sär-
skilda bestämmelser för vattenverksamhet, även kallad restvattenlagen. Vattenverksamhet 
definieras i 11 kap. 3 § miljöbalken och av denna följer att gruvverksamhet i de flesta fall 

                                                           
1078 Michanek/Zetterberg (2012) s.107.
1079 Miljööverdomstolens dom den 1 november 2005, mål nr M 2966-04.
1080 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 219 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 20. 
1081 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 290.
1082 Se 6 kap 7 § andra stycket 4 punkten miljöbalken.
1083 Se till exempel MÖD 2008:24
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kommer att inbegripa vattenverksamhet. Enligt definitionen utgör dock inte själva anläggan-
det av gruvan, som visserligen i sig bland annat kan påverka grundvattenförhållandena, vat-
tenverksamhet.1084 Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs som huvudregel tillstånd för att få 
företa åtgärder som definitionsmässigt utgör vattenverksamhet. För erhållande av tillstånd 
krävs i dessa fall att: a) den tillståndssökande har rätt att disponera, har rådighet, över vattnet 
och b) att verksamheten uppfyller miljökraven i bland annat 2 - 4 kap. och 11 kap. miljöbal-
ken.

Rätten att disponera över vatten för olika verksamheter kallas som sagt rådighet. Rådighet 
är alltså en grundläggande förutsättning för att få bedriva vattenverksamhet vilket, enligt 2 
kap. 1 § restvattenlagen, innebär att endast den som har rådighet över vattnet inom det område 
där verksamheten ska bedrivas kan beviljas tillstånd. Rådighet är vidare en processförutsätt-
ning och det är sökanden som ska styrka sin rådighet. Saknar sökanden rådighet avvisas ansö-
kan utan sakprövning, eftersom bristande rådighet är ett rättegångshinder som domstolen ska 
beakta ex officio. Att så är fallet framgår inte uttryckligen av lagtexten, men har framhållits i 
motiv och även bekräftats i praxis.1085 Av 2 kap. 2 § restvattenlagen framgår att fastighetsäga-
ren råder över det vatten som finns inom fastigheten. Rådighet kan vidare också upplåtas fri-
villigt eller förvärvas tvångsvis. Den primära rådigheten över vattnet är således principiellt 
knuten till den fastighet inom vars gränser vattnet befinner sig.1086 Fastighetsägarens primära 
rätt att råda över vattnet inom fastigheten framgår tydligast genom regleringen i restvattenla-
gen, men kan förmodligen också betraktas som ett utflöde av regleringen i jordabalken och 
dess definition av begreppet fast egendom.1087

Den som inte är fastighetsägare kan alltså också erhålla rådighet genom olika tvångsförfo-
ganden, vilka naturligtvis förutsätter myndighetsbeslut av olika slag. Rättigheter tillskapade 
genom förrättningar enligt ledningsrättslagen och anläggningslagen är exempel på i samman-
hanget vanliga rättigheter inrättade genom tvångsförvärv enligt bestämmelsen i 2 kap. 2 § 
restvattenlagen.

Exploatören erhåller i gruvsammanhang rådighet över området för bearbetning genom 
markanvisningsbeslutet.1088 Redan genom undersökningstillståndet erhåller dock exploatören 
enligt 3 kap. 1 § minerallagen en begränsad rådighet till området för att möjliggöra undersök-
ningsarbeten. Frågan är om någon av de rådigheter som följer av minerallagens reglering mot-
svarar den rådighet som anges som grundläggande förutsättning i 2 kap. 1 § restvattenslagen. 
Av motiven till bestämmelsen om rådighet följer inte annat än att det ska vara fråga om ”en 
grundläggande rådighet över den vattentillgång som omfattas av företaget”, innebörden härav 

                                                           
1084 Se Karnov Internet, miljöbalken (1998:808) 11 kap. 3§, not 424, den 30 mars 2015.
1085 Se SOU 1977:27 s. 134, prop. 1981/82:130 s. 269, NJA 1993 s. 331 och NJA 2012 s. 362.
1086 SOU 1977:27 s. 127. 
1087 Att som i SOU 2009:10 och SOU 2014:35 påstå att rådigheten över vattnet principiellt är ”knuten till den 
fastighet som vattnet enligt bestämmelser i jordabalken tillhör” (min kursivering) är enligt min mening inte 
korrekt eftersom jordabalkens helt saknar bestämmelser som definierar begreppet jord (SOU 2009:10 s. 295 och 
SOU 2014:35 s. 143). I motiven till 1983 års vattenlag hävdar dock departementschefen att ”vatten i svensk rätt 
behandlas (min kursivering) som fast egendom” (prop. 1981/82:130 s. 78). Uttalandet kan tolkas som att depar-
tementschefen inte ansåg att vatten ska betraktas som fast egendom, något som för övrigt redan begreppet fast 
egendom faktiskt antyder. Det synsätt som SOU 2009:10 ger uttryck för kan till viss del även skönjas i viss äldre 
doktrin. Såväl Ljungman/Stjernquist som Undén tycks mena att rådigheten över vattnet följer av äganderätten till 
jorden (Ljungman/Stjernquist (1968) s. 56-57 och Undén (1969) s. 55). Annorlunda Michanek som å sin sida 
verkar mena att vatten inte utgör fast egendom, men att markägaren trots detta har rådighet över resursen under 
den tid denna finns inom fastighetens gränser (Michanek (1990) s. 492). Rådigheten skulle enligt Michanek följa 
av att, som han säger, äganderätten är negativt bestämd. Även Michanek tycks alltså härleda rådigheten ur ägan-
derätten till jorden, vilket i sig är märkligt eftersom han inte anser att vatten är fast egendom och då alltså inte 
borde omfattas av fastighetsägarens principiella äganderätt.         
1088 Se 5 kap. 1 § och 13 kap 1 § minerallagen samt prop. 1988/89:92 s. 76.
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förklaras dock inte.1089 Svaret på frågan måste emellertid bli att regleringen i såväl undersök-
nings- som bearbetningssammanhang ger den ur processuellt hänseende nödvändiga rådighet-
en eftersom denna många gånger inte kan erhållas på annat sätt och ett annat synsätt alltså i 
praktiken skulle förhindra genomförandet av undersöknings- och bearbetningsarbeten.1090

Även om det inte explicit framgår av minerallagens bestämmelser bör dessa således tolk-
ningsvis anses innebära en rätt till marken som ger exploatören en faktisk möjlighet att ge-
nomföra bearbetningsarbeten och även i vissa fall undersökningsarbeten.

Eftersom det alltid måste finnas ett markanvisningsbeslut är i dessa fall frivilliga överens-
kommelser mellan exploatörer och fastighetsägare inte ett alternativ till den genom myndig-
hetsbeslut tillskapade rådigheten. Kravet på markanvisningsbeslut gäller som tidigare fram-
kommit även i de fall det är markägaren som innehar bearbetningskoncessionen. En fråga som 
då uppkommer är om fastighetsägaren i dessa fall kan anses uppfylla kravet på rådighet i för-
hållande till reglerna i 11 kap. miljöbalken redan genom sitt fastighetsinnehav eller om även 
han först måste fått mark anvisad genom beslut av bergmästaren. Här kan konstateras att för-
utsättningarna för tillstånd till vattenverksamhet regleras i miljöbalken och restvattenlagen, 
medan minerallagen enligt dess 1 kap. 1 § reglerar förutsättningarna för undersökning och 
bearbetning av koncessionsmineral. Visserligen inbegriper i alla fall bearbetning många 
gånger också vad som definieras som vattenverksamhet, men i denna konflikt bör miljöbalken 
och restvattenlagen betraktas som speciallagar i förhållande till minerallagen och därmed äga 
företräde när det gäller tillämpning. Det framstår därför sammantaget som tämligen självklart 
att markägaren inte borde behöva ansöka om markanvisning för att anses uppfylla det for-
mella kravet på rådighet vid prövningen av tillstånd till vattenverksamhet. Den nuvarande 
regleringen rörande vattenverksamhet innebär således att i alla de fall koncessionshavaren är 
någon annan än fastighetsägaren så måste mark anvisas innan en ansökan om vattenverksam-
het kan behandlas.

År 2012 tillsattes en utredning med uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i 
miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.1091 Ut-
redningen presenterade sitt slutbetänkande i juni år 2014 och i detta föreslås bland annat ett 
slopande av det särskilda kravet på sökanden att i samband med ansökan om vattenverksam-
het visa processuell rådighet avseende det aktuella området.1092 Förslaget har dock ännu inte 
föranlett någon lagstiftningsåtgärd och det är alltså oklart om det kommer att ske någon för-
ändring rörande kravet på sökanden att styrka sin rätt till området. Hur än rättläget beträffande 
den processuella rådigheten kommer att gestalta sig i framtiden måste dock den som planerar 
att utföra åtgärder som ryms inom definitionen för vattenverksamhet även fortsättningsvis 
naturligtvis ha faktisk rådighet till området när åtgärderna väl vidtas.

Av 11 kap. 12 § miljöbalken framgår ett generellt undantag från tillståndsplikten i de fall, 
som det uttrycks i lagtexten, det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen ska-

                                                           
1089 Prop. 1981/82:130 s. 268.
1090 I ett nyligen meddelat beslut av Mark- och miljödomstolen i Östersund gör domstolen gällande att rådighet i 
mineralsammanhang uppkommer, avseende vatten inom koncessionsområdet, genom beslutet om bearbet-
ningskoncession. Domstolen konstaterar inledningsvis att det sökande bolaget anser sig ha rådighet till området 
till följd av bearbetningskoncessionen och anger därefter att domstolen inte gör någon annan bedömning i frå-
gan. Något stöd för sin ståndpunkt anför över huvud taget inte domstolen (Mark- och miljödomstolen i Öster-
sund, mål nr. M 1754-10). För Mark- och miljödomstolens ståndpunkt att bearbetningskoncessionen i sig skulle 
medföra någon form av rådighet till koncessionsområdet går det inte att hitta stöd för varken i lagtext, förarbeten 
eller praxis. Något uttryckligt rättsligt stöd för att en bearbetningskoncession medför rådighet till koncessions-
området går alltså inte att finna.  
1091 Dir. 2012:29.
1092 SOU 2014:35 s. 207-208.
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das genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I bearbetningssammanhang
torde bestämmelsen väldigt sällan medföra undantag från tillståndsplikten, medan den i 
undersökningssammanhang torde innebära att till exempel bortledande av ytvatten för kylning 
av borraggregat vanligen inte ska bedömas som tillståndspliktig vattenverksamhet.

6.5 Regeringens tillåtlighetsprövning
Sedan lång tid tillbaka har gällt att vissa verksamheter inte får bedrivas utan tillstånd av rege-
ringen, så kallad tillåtlighetsprövning.1093 Det har bland annat handlat om verksamheter med 
stor miljöpåverkan eller påverkan på hushållningen med mark och vatten. Vid miljöbalkens 
införande konstaterades att det fortfarande var viktigt att regeringen behöll tillåtlighetspröv-
ningen som en tidig och betydelsefull länk i prövningskedjan för att därigenom kunna utöva 
en politisk styrning av vissa beslut.1094 Den fråga Regeringen ska ta ställning till är alltså om 
verksamheten eller anläggningen över huvud taget ska få komma till stånd (tillåtligheten).
Prövningen omfattar också frågan om lokalisering av verksamheten; en i mineralsammanhang 
naturligtvis särskilt avgörande aspekt.1095 Regeringens tillåtlighetsprövning syftar samman-
fattningsvis således till att bedöma om verksamheten som helhet kan tillåtas på den föreslagna 
platsen.1096

Ramarna för tillåtlighetsprövningen är i dag snävare än när prövningar av detta slag inför-
des. Numera måste regeringen beakta såväl miljöbalkens hänsynsregler som dess hushåll-
ningsregler samt övriga tillståndsregler på samma sätt som gäller för annan tillståndsprövning 
av verksamheter enligt balken. Många av balkens regler lämnar dock ett betydande utrymme 
för politiska överväganden.

Tillåtlighetsprövningen ska göras som ett led i den normala tillståndsprövningen. Detta in-
nebär att ärendet anhängiggörs hos ordinarie prövningsmyndighet som inledningsvis bereder 
ärendet och yttrar sig i tillåtlighetsfrågan.1097 Därefter överlämnas ärendet till regeringen för 
beslut just i tillåtlighetsfrågan. Efter att regeringen fattat beslut överlämnas ärendet till ordina-
rie prövningsmyndighet för fortsatt prövning och slutligt avgörande i tillståndsfrågan. Rege-
ringens beslut i tillåtlighetfrågan är emellertid som huvudregel bindande vid den efterföljande 
tillståndsprövningen som därför enbart kommer behandla tillståndets närmare innehåll och 
villkor.1098 Det är således inte möjligt för tillståndsmyndigheten att förbjuda eller kräva omlo-
kalisering av en verksamhet som regeringen tidigare tillåtit.1099

Av 17 kap. 1 § miljöbalken följer att vid nyetableringar av vissa typer av verksamheter gäl-
ler en absolut prövningsplikt. Regeringen får även, enligt 3 §, i ett enskilt fall förbehålla sig 
rätten att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte är prövningspliktig enligt 1 §. Bland 
annat gäller detta nya verksamheter som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingri-
pande slag. Av motivuttalanden framgår att definitionen bland annat avses innefatta mineral-
utvinning.1100 Enligt 17 kap. 4 § första stycket är en myndighet som inom sitt verksamhetsom-
                                                           
1093 Bestämmelser om en regeringsprövning av viss industriell eller liknande verksamhet infördes i 136 a § 
byggnadslagen som ett av flera genomförandemedel i den fysiska riksplaneringen (Prop. 1972:111 Bilaga 2 s. 
360-362 och prop. 1985/86:3 s. 123). 
1094 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 436.
1095 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 442 och prop. 1985/86:3 s. 125.
1096 Michanek/Zetterberg (2012) s. 399.
1097 Förfarandet kan dock variera något beroende på var verksamheten normalt prövas.  
1098 Miljööverdomstolens dom 2006-06-15 i mål M 5040-05 och prop. 1997/98:45, Del 1, s. 436 och 443. 
1099 Detta gäller dock inte om prövningen avser ett Natura 2000-område. Se NJA 2013 s. 613 och nedan avsnitt 
6.6.1.
1100 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 219.
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råde får kännedom om en verksamhet som avses i 3 § skyldig att underrätta regeringen om 
verksamheten. Härav följer alltså dels att regeringen alltid kan tillåtlighetspröva en verksam-
het som syftar till att utvinna mineral om den i ett enskilt ärende förbehåller sig detta och dels 
att Bergsstaten alltid är skyldig att underrätta regeringen när myndigheten erhåller vetskap om 
planer på ny mineralutvinning.1101 Den enligt 4 § relevanta vetskapen torde Bergsstaten som 
huvudregel erhålla när en ansökan om bearbetningskoncession inkommer till myndigheten. 
Möjligen kan underrättelseskyldigheten undantagsvis uppkomma redan på undersökningssta-
diet i de fall prospektören ämnar företa provrytning eller någon annan tillståndspliktig miljö-
farlig åtgärd i området.1102 En följd av att regeringen i mineralsammanhang förbehåller sig 
rätten att pröva tillåtligheten av den planerade verksamheten är också att det i dessa fall inte 
blir fråga om en uppdelad miljöprövning som det alltså annars är fråga om vid gruvetable-
ringar.

I vissa fall får även kommunfullmäktige i den kommun där en ny verksamhet är tänkt att 
placeras begära att regeringen förbehåller sig rätten till prövning.1103 Detta kommunala infly-
tande aktualiseras i mineralsammanhang endast i samband med utvinning i områden som 
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken, det vill säga i så kallade orörda fjällområden. Regleringen in-
nebär att kommuners inflytande över vilka verksamheter som ska prövas av regeringen är
förhållandevis begränsat i mineralsammanhang i jämförelse med vad som gäller för många 
andra typer av verksamheter, till exempel vindkraft.

En i samband med regeringens tillåtlighetsprövningar annan kommunal befogenhet är den i 
sammanhanget förekommande kommunala vetorätten. Vetorätten innebär att vissa typer av 
verksamheter bara får tillåtas av regeringen om kommunen har lämnat sitt godkännande. Mot-
sätter sig kommunen verksamheten kan den vanligen alltså inte komma till stånd. Av 17 kap. 
6 § andra stycket miljöbalken följer att den kommunala vetorätten bland annat aktualiseras vid 
nyetableringar av gruvor.

En i sammanhanget intressant fråga är om den kommunala vetorätten även kan komma att aktu-
aliseras i samband med en regeringsprövning i koncessionsfrågan enligt bestämmelsen i 8 kap. 2 
§ minerallagen. Den närmare frågan som måste besvaras är alltså om den prövning som initieras 
av bestämmelsen i 8 kap. 2 § första punkten minerallagen kan anses vara en verksamhet som, 
enligt 17 kap. 6 § andra stycket, avses i 3 § första stycket 1. Avgörande för bestämmelsens till-
lämplighet tycks enligt dess ordalydelse vara typen av verksamhet, vilket således skulle inne-
bära att en prövning av regeringen i koncessionsfrågan skulle kräva ett kommunalt godkän-
nande. Bestämmelsen kan dock även tolkas som endast gällande prövningar där regeringen för-
behållit sig prövningsrätten, vilket alltså skulle utesluta krav på kommunalt godkännande när 
regeringen fattar beslut i koncessionsfrågor på grundval av bestämmelsen i minerallagen. När 
det gäller de verksamheter där det föreligger ett obligatoriskt krav på tillåtlighetsprövning tycks 
den kommunala vetorätten bara vara avhängig av typen av verksamhet;1104 något som kan anses 
tala för att så även bör vara fallet när det gäller verksamheter definierade i 3 §.

Till vad som ovan anförts kan också tilläggas att enligt motiven till minerallagen är den in-
tresseavvägning som sker genom tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken i koncessionssam-

                                                           
1101 Vad som ska anses utgöra en ny veksamhet i mineralsammanhang är inte klarlagt. Enligt motiven får be-
dömningen göras från fall till fall (prop. 1997/98:45, Del 2, s. 215). 
1102 Eftersom provbrytning utgör en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet måste alltid frågan om markens an-
vändning prövas innan tillstånd kan ges.   
1103 Se 17 kap. 4 a § miljöbalken.
1104 Se 17 kap. 6 § första stycket.



229

manhang ytterst av politisk karaktär och det är just detta som gör att länsstyrelsen ska svara för 
den övergripande bedömningen.1105 Av motiven till miljöbalken framgår att även tillåtlighets-
prövningen i 17 kap. miljöbalken syftar till att möjliggöra viss politisk styrning. De båda pröv-
ningarna tycks alltså förenade av ett gemensamt syfte.1106 En kommunal vetorätt handlar natur-
ligtvis också om politiskt inflytande.

Mot att kommunernas vetorätt skulle aktualiseras i samband med koncessionsprövningar av 
regeringen kan anföras att prövningen inte initieras enligt bestämmelserna i 17 kap. miljöbalken 
utan enligt 8 kap. minerallagen. Möjligen en något formalistisk invändning men härav är som 
bekant juridiken full. Innebörden av invändningen skulle således vara att den prövning som re-
geringen företar i koncessionssammanhang inte är en tillåtlighetsprövning i 17 kap. miljöbal-
kens mening och att bestämmelsen rörande den kommunala vetorätten bara handlar om förut-
sättningar för denna typ av prövningar. Stöd för denna tolkning ger bland annat lydelsen av ru-
brikerna i 17 kap. som talar om regeringens tillåtlighetsprövning och förutsättningar härför. I 
sammanhanget kan dock nämnas att koncessionsprövningen, i motiven till minerallagen, ofta
beskrivs som en tillåtlighetsprövning.1107 Möjligen kan också lydelsen av 8 kap. 2 § mineralla-
gen sägas ge en indirekt antydan om att vetorätten inte är tillämplig genom att däri anges att det 
är fråga om en prövning av beviljande av bearbetningskoncession och inte en prövning om till-
låtlighet. 

I avsaknad av ett i lagstiftningen och de övriga rättskällorna tydligt ställningstagande, måste 
frågan om den kommunala vetorättens tillämplighet i samband med att regeringen prövar frågan 
om koncession i ett enskilt ärende betraktas som osäker. Även om lydelsen i 17 kap. 6 § inte 
utesluter en kommunal vetorätt i samband med en regeringsprövning av koncessionsfrågan går 
det inte att bortse ifrån att systematiken i 17 kap. miljöbalken antyder att endast prövningar ini-
tierade av reglerna i detta kapitel ska omfattas av vetorätten. Följden av att vetoreglerna skulle 
anses tillämpliga vid en regeringsprövning i koncessionsfrågan är att kommunen ges en möjlig-
het att stoppa planerna på en gruvetablering; en möjlighet som alltså inte föreligger i de fall 
ärendet hanteras av Bergsstaten och länsstyrelsen.

Även om det alltså finns rättsliga möjligheter för regeringen att i samband med gruvetable-
ringar förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva verksamheten har så ännu aldrig skett enligt 
nu gällande regelverk.1108 Däremot har, som tidigare framkommit, regeringen i ett antal fall 
haft att pröva tillåtligheten av mineralutvinning inom ramen för koncessionsprövningen enlig 
8 kap. 2 § minerallagen. I dessa sammanhang är det dock, till skillnad mot vid tillåtlighets-
prövningar enligt 17 kap miljöbalken, fråga om en uppdelad miljöprövning där till exempel 
hänsynsreglerna inte är tillämpliga.

6.6 Art- och områdesskydd
Som tidigare beskrivits ger svensk lagstiftning genom regler om naturskydd en möjlighet att 
skydda såväl områden som arter och organismgrupper. Av dessa kategorier är områdesskydd 

                                                           
1105 Se prop. 1988/89:92 s. 64. 
1106 Se prop.1997/98:45, Del 1, s. 436.
1107 Se bland annat prop.1991/92:161 s. 10.
1108 Regeringen har däremot tillåtlighetsprövat gruvverksamhet (Mineralprojekt Ranstad år 1978) inom ramen för 
den tidigare regleringen i byggnadslagens 136 a § (prop. 1977/78:124 s. 7-8). LKAB lämnade även i december 
1980 in en tillståndsansökan till regeringen rörande uranbrytning i Pleutajokk. Ansökan prövades dock aldrig då 
LKAB hösten 1981 återtog sin ansökan.
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den klart största. Regler om områdesskydd finns framförallt i 7 kap. miljöbalken. Reglerna 
ger alltså myndigheter och i vissa fall kommuner möjlighet att inrätta olika former av skydd 
för områden vilka vanligen syftar till att bevara naturvärden och områden för rekreation som 
vid beslutet om inrättande finns på en viss plats. 

Genom sitt medlemskap i EU har Sverige åtagit sig att se till att såväl naturtyper som arter 
vilka ur ett europeiskt perspektiv är särskilt skyddsvärda har en gynnsam bevarandestatus. Av 
fågeldirektivet1109 och art- och habitatdirektivet1110 framgår en skyldighet för medlemsstater-
na att utse särskilda skydds- och bevarandeområden inom ramen för det europeiska ekolo-
giska nätverket Natura 2000. Nätverkets syfte är att bidra till bevarandet av den biologiska 
mångfalden inom gemenskapen genom att skydda vissa arter och naturtyper, men alltså inte 
endast områdesvis utan som ett sammanhängande europeiskt ekologiskt nät av särskilda 
skyddsområden. 

I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden med en sammanlagd yta av mer än sex 
miljoner hektar. Det motsvarar ett område nära dubbelt så stort som Gotland.1111 Skyddet för 
arter och naturtyper inom ramen för Natura 2000 är vidare relativt starkt, bland annat krävs 
det för att få tillstånd att bedriva verksamhet i dessa områden att verksamheten (eller åtgär-
den) inte skadar de skyddade livsmiljöerna eller utsätter de skyddade arterna för allvarliga 
störningar. Skyddets relativt vida utbredning och styrka medför vidare att Natura 2000-
områden ofta berörs av mineralutvinning och därmed också inverkar på förutsättningarna för 
framtida gruvdrift.1112 Av denna anledning finns det skäl att i detta arbete närmare analysera 
dessa bestämmelsers betydelse i samband med planer på mineralutvinning.

Direktiven uttrycker också krav på ett generellt skydd för vissa listade arter. Det är alltså 
fråga om ett skydd som gäller överallt där arten uppträder, oavsett om det är inom eller utan-
för Natura 2000-nätverket. Regler om artskydd är i svensk rätt även implementerade i art-
skyddsförordningen (2007:845). I vissa fall kan en listad art alltså vara skyddad enligt både 
artskyddsförordningen och enligt reglerna om Natura 2000-områden. I dessa fall gäller såväl 
Natura 2000-regelverket som artskyddsförordningen om arten befinner sig i ett Natura 2000-
område och artskyddsförordningen om arten befinner sig utanför ett Natura 2000-område. En 
listad art kan således aktualisera en parallell tillämpning av miljöbalkens och artskyddsför-
ordningens bestämmelser.

6.6.1 Natura 2000
Av 7 kap. 28 a § miljöbalken följer att det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område och i 4 
kap. 8 § miljöbalken anges att en verksamhet som är tillståndspliktig inte får komma till stånd 
om inte sådant tillstånd lämnats. Områdesskyddet innebär dock inget skydd för miljön i all-
mänhet utan endast mot den verksamhet eller åtgärd som kan sägas strida mot syftet med om-
rådesskyddet eller de föreskrifter som gäller för området. Reglerna har i praxis tolkats så att 
även verksamheter eller åtgärder som företas utanför ett Natura 2000-område kan beröras av 

                                                           
1109 Rådets direktiv 79/409/EEG.
1110 Rådets direktiv 92/43/EEG. 
1111 Naturvårdsverket (2000) http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Natura-2000/. Hämtad 
2015-11-06.
1112 En tydlig indikation på frågans vikt är den av EU-kommissionen år 2010 publicerade branschspecifika väg-
ledningen med klargöranden kring vad som gäller för utvinningsindustrier i eller i närheten av Natura 2000-
områden (European Commission (2010)).   
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skyddet.1113 Högsta domstolen tycks dock mena att skyddet endast omfattar platser med verk-
samheter som omedelbart gränsar till det skyddade området.1114 Till stöd för sin ståndpunkt 
hänvisar Högsta domstolen till ett avgörande från EU-domstolen i vilket prövades om den 
spanska staten genom att tillåta dagbrottsverksamhet i området ”Alto Sil” åsidosatt sina skyl-
digheter enligt artikel 6.2 i art- och habitatdirektivet.1115 EU-domstolen anger i punkt 87 att 
”[ä]ven om denna verksamhet ligger utanför området av gemenskapsintresse är det vidare 
utrett att den omedelbart gränsar till detta, på så sätt att det är möjligt att verksamheten kan 
påverka området.”1116 Tolkningen är enligt min mening varken förenlig med syftet bakom 
regleringen eller naturlig utifrån vad som faktiskt uttrycks i domen från EU-domstolen. 
Högsta domstolens uppfattning verkar följa av att de tolkar ett uttalande, som enligt min me-
ning är gjort in casu, som principiellt. Avgörande för skyddsreglernas tillämplighet utanför 
det skyddade området bör endast vara om ”det är möjligt” att verksamheten ”kan” påverka det 
skyddade området. 

Även om många Natura 2000-områden också är skyddade som till exempel nationalpark, 
naturreservat eller på något annat sätt fordras alltid ett särskilt tillstånd för åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.1117

Målsättningen med regelverket är, som ovan angivits, att uppnå alternativt bibehålla en 
gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som klassificerats som särskilt skydds-
värda och därför ska åtnjuta särskilt skydd.1118 I syfte att realisera reglernas målsättning har 
länsstyrelserna i uppdrag att upprätta särskilda bevarandeplaner för varje Natura 2000-
område.1119 Detta innebär att den prövning som ska göras i samband med planerandet av en 
verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i det aktuella området 
ska ske med utgångspunkt i områdets bevarandeplan.

För tolkningen av vad som ska anses på ett betydande sätt kunna påverka miljön bör skriv-
ningen i 28 b §, vilken reglerar förutsättningarna för tillstånd, kunna ge viss vägledning. Där 
anges att tillstånd endast får lämnas om verksamheten eller åtgärden inte:

kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som 
på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

Reglerna definierar således den yttersta gräns för påverkan av miljön som kan tillåtas i ett 
Natura 2000-område. Av miljöbalkens motiv framgår att i de fall ”det finns en sannolikhet för 
att en verksamhet eller åtgärd skulle kunna få betydande konsekvenser till nackdel för miljön i 
ett sådant område, bör den som avser att utöva verksamheten eller vidta åtgärden vara skyldig 
att se till att den nödvändiga bedömningen görs och få den prövad” (min kursivering).1120

Högsta domstolen menar att prövningen ska vidtas så snart det är troligt att verksamheten 
eller åtgärden leder till betydande påverkan.1121 I målet Waddenvereniging och Vogel-
                                                           
1113 Se bland annat NJA 2013 s. 613, MÖD 2012:34 s. 9, mål C-404/09 p. 87 samt prop. 2000/01:111 s. 40. 
1114 NJA 2013 s. 613.
1115 Mål C-404/09 p. 87.
1116 Mål C-404/09 p. 87.
1117 Prop. 2000/01:111 s. 34-35 samt SGU (2006) s. 11.
1118 Av 15 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken ska Naturvårdsverket föra en för-
teckning över de skyddsvärda områdena. 
1119 Se 17 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
1120 Prop. 2000/01:111. 42.
1121 NJA 2013:613.
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beschermingsvereniging (Waddenzee-målet) menar EU-domstolen att habitatdirektivet ska 
tolkas i ljuset av försiktighetsprincipen vilket enligt domstolen innebär att det krävs tillstånd i 
de fall det inte på grundval av objektiva kriterier ”kan uteslutas att planen eller projektet kan 
ha en betydande påverkan på det berörda området, enskilt eller i kombination med andra pla-
ner eller projekt” (min kursivering).1122 EU-domstolens förhållningssätt innebär en väsentlig 
skärpning av villkoren för när tillstånd måste sökas i förhållande till vad som anges i motiven 
till miljöbalken, men även i förhållande till Högsta domstolens uppfattning. Verksamhetsutö-
varens bevisbörda är alltså förenad med ett högt ställt beviskrav. Bedömningen ska ske utifrån 
en verksamhets typiska effekter, vilket enligt Miljööverdomstolen innebär att det inte ska ske 
någon mer detaljerad prövning av hur försiktighetsmått och skyddsåtgärder kan påverka i det 
konkreta fallet.1123

Tillståndsbedömningen enligt 7 kap. 28 b § ska avse verksamhetens eller åtgärdens konse-
kvenser för de livsmiljöer och arter för vilka området har utsetts. Detta ska enligt proposition-
en förstås som att bestämmelserna inte innebär hinder mot varje fysisk påverkan på området 
eller varje störning som påverkar området. För varje verksamhet eller åtgärd måste en bedöm-
ning göras avseende dess effekt för det skyddsintresse som motiverat att området pekats 
ut.1124 Utifrån dessa förutsättningar ska sedan tillstånd bara lämnas i de fall det inte föreligger 
några rimliga tvivel rörande verksamhetens skadliga inverkan på området. Tillstånd förutsät-
ter med andra ord att det står klart att verksamheten inte är skadlig.1125 Enligt EU-domstolen 
förutsätter detta att ”alla aspekter av planen eller projektet, som enskilt eller i kombination 
med andra planer eller projekt, kan påverka nämnda mål identifieras, med hjälp av bästa möj-
liga vetenskapliga information, innan planen eller projektet godkänns”.1126 Av detta följer 
enligt domstolen att det ur ett vetenskapligt perspektiv inte får föreligga några rimliga tvivel
om att verksamheten kan ha en skadlig inverkan på områdets skyddsintresse.1127

Själva bedömningen av en verksamhets eller åtgärds konsekvenser ska enligt Miljööver-
domstolen ske utifrån två förutsättningar. För det första får inte de livsmiljöer som avses 
skyddas i området vare sig till omfattning eller struktur försämras på ett sätt som riskerar att 
äventyra deras funktion som livsmiljö för de arter som typiskt sett förekommer i sådana livs-
miljöer. För det andra måste de särskilda arter som avses skyddas inom området ha tillräckliga 
utbredningsområden, fortplantningsmöjligheter och andra förutsättningar för att förbli en livs-
kraftig del av sin livsmiljö.1128 Detta betyder att inte bara risken för permanenta skador ska 
beaktas utan även risken för tillfälliga störningar.1129 Typiskt sett torde dock tillfälliga stör-
ningar i mindre omfattning än permanenta skador hota upprätthållandet av en gynnsam beva-
randestatus.1130 Det är vidare inte bara den aktuella verksamhetens påverkan som ska bedömas. 
Andra pågående och planerade projekts inverkan ska också vägas in; även kumulativ påver-
kan ska alltså ligga till grund för beslutet i tillståndsfrågan.1131 I de fall det inte går att utesluta 
att området kan ta skada ska inte tillstånd meddelas. Enligt Miljööverdomstolen ska emellertid 

                                                           
1122 Mål C-127/02 p. 45.
1123 MÖD M 350-09.
1124 Prop. 2000/01:111 s. 42.
1125 NJA 2013 s. 613.
1126 Mål C-127/02 p. 61.
1127 Mål C-127/02 p. 61.
1128 MÖD 2004:68 s. 22.
1129 MÖD 2012:34
1130 Prop. 2000/01:111 s. 69.
1131 Mål C-127/02 p. 53.



233

utgångspunkten vid bedömningen vara den faktiska påverkan efter det att nödvändiga villkor 
föreskrivits.1132

Enligt 7 kap. 29 § miljöbalken kan dock regeringen i vissa särskilt föreskrivna situationer 
lämna tillstånd till en verksamhet som riskerar skada området, men endast om kompensat-
ionsåtgärder vidtas. Dessa kan till exempel bestå i att livsmiljöer återskapas i nya områden 
eller att livsmiljöer förbättras i andra delar av det skyddade området eller i ett annat Natura 
2000-område.1133

När det gäller de arbeten som kan företas inom ramen för ett undersökningstillstånd är 
dessa enligt propositionen i de allra flesta fall inte tillståndspliktiga då de inte kan sägas på-
verka miljön på ett betydande sätt.1134 Det är visserligen riktigt att åtminstone de inledande 
undersökningsarbetena typiskt sett inte medför någon betydande påverkan på miljön, men 
eftersom det är områdets skyddsintresse som är avgörande kan dock även en mindre omfat-
tande verksamhet utgöra en betydande påverkan för just det aktuella skyddsintresset. När det 
gäller provbrytning och i alla fall vissa typer av borrningsarbeten torde det dock inte kunna 
uteslutas att verksamheten får en betydande påverkan på områdets skyddsintresse, vilket alltså 
innebär att tillstånd måste sökas. Eftersom gruvverksamhet många gånger kommer att inne-
bära en påtaglig fysisk påverkan på det område där verksamheten bedrivs torde i de allra 
flesta fall tillstånd behöva sökas inför en förestående gruvetablering som berör ett Natura 
2000-område. Det finns dock exempel på när verksamheter som, i likhet med gruvverksam-
het, typiskt sett har en menlig inverkan på såväl naturtypers som arters bevarandestatus fak-
tiskt kan gynna dessa. Ett sådant exempel är militär verksamhet på övnings- och skjutfält, 
vilket kan bidra till att skapa och bevara unika livsmiljöer.1135 Det är alltså inte givet att all 
gruvverksamhet alltid försämrar en livsmiljö eller stör en art på ett sådant sätt att verksamhet-
en eller åtgärden inte bör tillåtas.   

En fråga med koppling till vad som ovan diskuteras och som det i tillämpningen också 
tycks råda viss oenighet kring är när i tiden Natura 2000-prövningen ska göras.1136 Från ex-
ploatörshåll har svårigheterna med att redan i samband med koncessionsprövningen även göra 
en Natura 2000-prövning framhållits. Dessa svårigheter anges bero på att exploatören i detta 
skede inte har tillräcklig detaljkännedom om den eventuella framtida verksamheten och att det 
därför är svårt såväl att avgöra om tillstånd krävs som att faktiskt göra en prövning. Det rör 
sig således om samma argument som framhålls som motivering till att miljöbalkens andra 
kapitel inte är tillämpliga i frågor om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession.1137

Av 4 kap. 2 § minerallagen framgår som flera gånger tidigare angivits att bergmästaren vid 
koncessionsprövningen har att beakta bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. En av de 
bestämmelser som bergmästaren har att förhålla sig till vid koncessionsprövningen är därmed 
4 kap. 8 § miljöbalken. Innebörden av den aktuella bestämmelsen är att en användning av 
mark och vatten som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område end-
ast får komma till stånd om tillstånd till verksamheten har lämnats. Eftersom paragrafen end-
ast anger att en verksamhet inte får komma till stånd innan tillstånd lämnats skulle paragra-
fens språkliga utformning, sedd isolerad, kunna anses stödja en uppfattning om att tillstånd 
                                                           
1132 MÖD M 350-09 s. 14.
1133 Europeiska kommissionen (2000) avsnitt 5.4.2.  
1134 Prop. 2000/01:111 s. 43.
1135 Prop. 2000/01:111 s. 42-43.  
1136 Se bland annat Vägledning för prövning av gruvverksamhet s. 16-17 där texten ger ett visst intrycka av vara 
försedd med en brakslapp i fråga om när prövningen enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken ska ske. 
1137 Prop. 1997/98:90 s. 219 och SOU 2012:73 s. 202-205.
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inte behöver föreligga innan bearbetningskoncession kan meddelas eftersom koncessionen i 
sig inte medför att bearbetning kan påbörjas. Huvudsaken skulle alltså vara att ett tillstånd 
föreligger innan själva gruvverksamheten inleds. Mot denna uppfattning talar dock åtskilligt. 
Redan det faktum att det av 4 kap. 2 § minerallagen framgår att bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken ska tillämpas vid koncessionsprövningen indikerar att den tillståndsprövning som 
enligt 4 kap. 8 § miljöbalken under vissa omständigheter ska vidtas, rimligen ska ske i anslut-
ning till koncessionsprövningen.

De krav som framgår av 4 kap. 8 § miljöbalken har som tidigare angivits sin grund i art-
och habitatdirektivets artikel 6.2–3. Medan den svenska lagstiftningen i förutsättningarna för 
tillstånd använder begreppen verksamheter och åtgärder utgår direktivet från begreppen pla-
ner och projekt. De svenska motiven anger visserligen att direktivets uttryck ”planer eller pro-
jekt” är oklart, men framhåller samtidigt att ingen materiell skillnad mellan de bägge be-
greppsparen är åsyftad.1138 Syftet med valet av begreppsparet planer och projekt är enligt 
kommissionen att betona vikten av att direktivets skyddskrav beaktas i ett tidigt skede i all 
planering för användning av mark och vatten.1139 Utifrån vad som hittills framkommit är det 
alltså fullt möjligt att i uttrycket planer och projekt tolka in den planering som en exploatör 
gör inför ett förestående projekt, vilket skulle innebära att ett Natura 2000-tillstånd skulle be-
höva sökas redan på planeringsstadiet av en gruvetablering. Härmed är emellertid inte frågan 
om en bearbetningskoncession kan meddelas innan en Natura 2000-prövning är gjord besva-
rad.

Även de svenska lagmotiven ger stöd för att en eventuell Natura 2000-prövning ska ske i 
samband med koncessionsprövningen. Bland annat anges att ”[i]nnebörden av den nya be-
stämmelsen i 4 kap. 8 § miljöbalken är att en användning av mark och vatten inte får komma 
till stånd om användningen skulle komma att strida mot de angivna bestämmelserna i 7 kap. 
miljöbalken om skydd för skydds- och bevarandeområden. Därigenom får inte heller de myn-
digheter som vid prövning enligt olika lagar skall tillämpa 4 kap. miljöbalken tillåta en sådan 
markanvändning” (min kursivering).1140 Kort därefter anges i samma motiv att ”[e]n myndig-
het som vid prövningen enligt en annan lag skall tillämpa 4 kap. 8 § miljöbalken får medge 
viss markanvändning endast om myndigheten kan konstatera att de verksamheter eller åtgär-
der som kan förutses i markanvändningen inte på ett betydande sätt påverkar miljön i ett 
skyddat område” (min kursivering).1141 Uttalandet går inte att förstå på något annat sätt än att 
Bergsstaten vid en koncessionsprövning måste pröva om den planerade gruvverksamheten 
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Regleringen skulle också 
enligt motiven innebära att, i detta fall koncessionsprövningen, får ”avvakta den särskilda 
tillståndsprövningen” och att i de fall ingen tillståndsprövning kommer till stånd så ska den 
aktuella markanvändningen vägras (min kursivering).1142 Denna tolkning av motivuttalandena 
har för övrigt också stöd i juridisk doktrin.1143

Som tidigare framkommit är en prövning av markanvändningsfrågan i samband med kon-
cessionsprövningen i realiteten en form av tillåtlighetsprövning av den planerade verksamhet-
en. Att under denna förutsättning inte vid ett och samma tillfälle slutgiltigt ta ställning till 
markanvändningsfrågan borde bland annat kunna sägas stå i strid med en av miljöbalkens 
                                                           
1138 Prop. 2000/01:111 s. 40-41.
1139 Prop. 2000/01:111 s. 46.
1140 Prop. 2000/01:111 s. 47.
1141 Prop. 2000/01:111 s. 47.
1142 Prop. 2000/01:111 s. 48.
1143 Se bland annat Michanek/Zetterberg (2012) s. 225-226.
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bärande principer; principen om en integrerad och samlad miljöprövning.1144 Även ur ett sys-
tematiskt perspektiv vore det anmärkningsvärt om markanvändningsfrågan bara delvis med 
bindande verkan skulle avgöras i samband med koncessionsprövningen. Redan i de ursprung-
liga motiven till minerallagen var ju ett av de tyngst vägande argumenten för en uppdelad 
miljöprövning att denna fråga skulle avgöras i ett förhållandevis tidigt skede av processen för 
att exploatören därigenom mer eller mindre skulle vara garanterad att få starta gruvverksam-
het.1145

Eventuellt har dock rättsläget förskjutits något efter ett färskt avgörande från HFD i ett 
rättsprövningsärende som bland annat rör frågan om det står i strid med någon rättsregel att 
fastställa en arbetsplan enligt väglagen innan ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken har 
lämnats. Enligt HFD:s mening strider det inte ”mot någon rättsregel att fastställa en arbetsplan 
enligt väglagen innan tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken har lämnats”.1146 Den princi-
piella betydelsen av detta avgörande är dock tveksam, inte minst för att det rör sig om en 
rättsprövning av ett regeringsbeslut med de begränsningar i prövningshänseende detta medför. 
Den relevanta frågan i detta sammanhang är dock om domstolens resonemang rörande förhål-
landet mellan väglagen och miljöbalken rakt av kan överföras på förhållandet mellan mineral-
lagen och miljöbalken i ett koncessionsärende? Utan att närmare gå in på förutsättningarna för 
fastställande av vägplaner enligt väglagen kan konstateras att minerallagen som formell förut-
sättning för beviljande av koncession kräver en tillämpning av 3 och 4 kap. miljöbalken i 
syfte att slutgiltigt avgöra markanvändningsfrågan och att detta rimligtvis borde innebära att 
även de intressen som skyddas inom ramen för Natura 2000-nätverket måste beaktas vid 
prövningen.     

Sammantaget innebär det ovan anförda att i de fall det inte går att utesluta att en planerad 
gruvverksamhet kan medföra en betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område så 
måste koncessionsprövningen sannolikt anstå till dess den särskilda tillståndprövningen enligt 
7 kap. 28 b § miljöbalken är gjord. Denna prövning görs av länsstyrelsen och kan anhänggö-
ras antingen inom ramen för det samråd som ska hållas enligt 8 kap. 1 § minerallagen eller 
genom att sökanden själv ansöker direkt hos länsstyrelsen.

Här bör också observeras att prövningen enligt 7 kap. 28 b i koncessionssammanhang en-
ligt Högsta domstolen innebär en fullständig miljöprövning, vilket alltså bland annat innebär 
krav på upprättande av en fullständig1147 miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap. 1 
och 7 §§ miljöbalken, samt att hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken blir tillämpliga.1148 Ef-
tersom denna prövning ska betraktas som fristående i förhållande till prövningen gällande 
koncession innebär till exempel hänsynsreglernas tillämplighet ingen konflikt med de i mine-
rallagen givna förutsättningarna för prövning av koncession.1149

                                                           
1144 Prop. 19997/98:45, Del 1, s. 169.
1145 Prop. 1988/89:92 s. 61-62.
1146 HFD mål nr. 4158-14 och 4159-14.
1147 I prop. 2000/01:111 s. 54 anges att ”[i] fråga om miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas enbart för 
prövningen enligt de särskilda bestämmelserna om skydds- och bevarandeområden bör endast krävas att de in-
nehåller de uppgifter som behövs för den prövningen”. Jmf vad som sägs i Del 2, avsnitt 6.2.
1148 NJA 2013 s. 613.
1149 Av vad som angivits ovan följer också att det bara är områden som klassificerats som nationalstadsparker 
eller Natura 2000-områden som har ett absolut skydd vid tillämpningen av reglerna i fjärde kapitlet. Viktigt att 
komma ihåg är dock att de områden som riskerar att mista sitt skydd på grund av undantagsreglerna kan vara 
skyddade enligt andra bestämmelser, till exempel bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken. I de fall ett område är av 
riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken samtidigt som det också är av riksintresse för något intresse enligt 3 kap 
miljöbalken ska intresset som skyddas enligt 4 kap. enligt 3 kap 10 § andra stycket miljöbalken ges företräde för 
det fall intressena är oförenliga.  
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6.6.2 Generellt artskydd
Av 8 kap. miljöbalken följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
har rätt att utfärda regler till skydd för hotade djur- och växtarter utöver det skydd som jakt-
och fiskelagstiftningen kan medföra. Med stöd härav har regeringen utfärdat artskyddsförord-
ningen genom vilken en väsentlig del av bestämmelserna i EU:s fågel- och habitatdirektiv 
implementerats i svensk rätt. Reglerna i artskyddsförordningen, vilken trädde i kraft samtidigt 
med miljöbalken, omfattar dels de arter som skyddas enligt de båda direktiven, dels vissa 
andra vilt levande arter som är hotade i Sverige.

I mineralsammanhang torde det främst vara artskyddsförordningens bestämmelser rörande 
fridlysning av djur- och växtarter som kan komma att aktualiseras. Av förordningens 4 § föl-
jer, i fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till 
denna förordning har markerats med N eller n att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller 
döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings-
och flyttningsperioder, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och skada eller förstöra 
djurens fortplantningsområden eller viloplatser.1150 Av 7 § framgår att det i fråga om sådana 
växtarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N är förbjudet att avsiktligt 
plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga utbred-
ningsområde i naturen. 

Dispens från förbuden kan emellertid erhållas från länsstyrelsen enlig förordningens 14 §,
som innehåller ett antal dispensgrunder. I mineralsammanhang torde främst kunna åberopas 
att dispens behövs på grund av tvingade skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse (p. 
3 c). I MÖD 2015:3 anges explicit att lydelsen ska anses omfatta infrastrukturprojekt och 
andra byggnadsprojekt, en grupp till vilket rimligen även gruvetableringar borde kunna hänfö-
ras.1151 Att ett intresse i andra sammanhang definieras som allmänt intresse betyder dock inte 
att det automatiskt också utgör ett dispensgrundande allmänintresse i förordningens me-
ning.1152

I de fall artskyddsfrågor prövas integrerat med en tillståndsprövning enligt miljöbalken kan 
i vissa fall en dispensprövning undvikas genom att domstolen föreskriver villkor, försiktig-
hetsmått och skyddsåtgärder som leder fram till att verksamheten inte kommer i konflikt med 
fridlysningsbestämmelserna.1153 Självfallet kan också utgången bli att verksamheten trots pla-
nerade försiktighetsmått bedöms strida mot fridlysningsbestämmelserna. Om förutsättningar 
för dispens då inte finns är verksamheten olämpligt lokaliserad och inte tillåtlig. I mineral-
sammanhang torde dock frågan om dispens från artskyddsförordningens fridlysningsbestäm-
melser i de flesta fall aktualiseras, bland annat på grund av de snäva och osäkra förutsättning-
arna för dispens, relativt tidigt i tillståndsprocessen vilket innebär att frågan om dispens enbart 
kommer att prövas utifrån de restriktiva undantagen i artskyddsförordningen.

6.7 Ramvattendirektivet
I december år 2000 antogs det så kallade ramvattendirektivet.1154 Direktivet syftar bland annat 
till att skydda kvaliteten hos vatten och vattenmiljöer, trygga unionens vattenförsörjning i ett 
                                                           
1150 Beträffande innebörden av begreppen ”avsiktligt” och ”störa” se t.ex. MÖD 2015:3 och MÖD M 4937-14.
1151 MÖD 2015:3 s. 4.
1152 MÖD 2015:3 och Mark- och miljödomstolen i Nacka mål nr. M 1917-13.
1153 MÖD M 4937-14 och MÖD 2013:13.
1154 Direktiv 2000/60/EG.
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långsiktighetsperspektiv samt förbättra tillståndet i vattnets ekosystem. Av direktivets artikel 
4.1 framgår att medlemsstaterna är skyldiga att såväl genomföra alla åtgärder som är nödvän-
diga för att förebygga en försämring av aktuell ytvattenstatus, oavsett hur bra eller dålig denna 
är, som att skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster så att god kemisk och eko-
logisk ytvattenstatus uppnås i vattenförekomsterna senast 2015. Direktivet innehåller emeller-
tid också flera undantag från dessa krav. Direktivets miljömål har i Sverige genomförts som 
miljökvalitetsnormer. Den svenska regleringen har inneburit att det gjorts skillnad mellan 
gränsvärdesnormer och övriga typer av miljökvalitetsnormer.1155 Längre gående krav har 
kunnat ställas på gränsvärdesnormer (framgår av 2 kap. 7 § andra och tredje stycket miljöbal-
ken) än på övriga typer där det har räckt med att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken tillsammans med den avvägning som ska göras enligt 2 kap. 7 § första 
stycket miljöbalken. 

EU- domstolen har i målet Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV mot Bun-
desrepublik Deutschland tagit ställning till, dels om vattendirektivets mål innebär att med-
lemsstaterna är skyldiga att inte tillåta verksamheter som medför en försämring av status eller 
medverkar till att god status inte kommer att kunna nås, dels vad som avses med försämring 
av status.1156 Enligt Michanek ska domen tolkas som gällande all tillståndsprövning; alltså 
inte endast viss slags verksamhet eller vissa tillstånd.1157 Härmed skulle domen bland annat 
vara av betydelse vid prövning av gruvverksamhet.

Av domen följer enligt Michanek att ett tillstånd till ett projekt kan meddelas ”om ytvatten-
statusen därefter bedöms vara minst god och samtidigt ingen försämring sker”.1158 Tillstånd 
ska däremot nekas i de fall aktuell ytvattensstatus kan försämras, även om statusen efter pro-
jektet bedöms vara minst lika god. Något tillstånd ska inte heller meddelas i de fall projektet 
visserligen inte leder till en försämring, men äventyrar uppnåendet av en god ytvattenstatus 
inom föreskriven tid.1159 När det gäller tolkningen av begreppet försämring av status är dom-
stolens slutsats att ”det föreligger en försämring så snart statusen hos minst en av kvalitetsfak-
torerna enligt bilaga V i direktivet blir försämrad med en klass, även om denna försämring 
inte leder till en försämring av klassificeringen av ytvattenförekomsten som helhet”.1160 En 
fördragsenlig tolkning av de svenska reglerna skulle i ljuset av domen innebära att miljökvali-
tetsnormer för vatten, inklusive normerna för ekologisk status och ekologisk potential, är 
tvingande och avgörande för bedömningen om en verksamhet kan tillåtas eller inte; en tolk-
ning som i praktiken innebär att alla (inte bara normerna för kemisk ytvattenstatus) miljökva-
litetsnormer för vatten alltså ska betraktas som gränsvärdesnormer och därmed även vara un-
derställda regleringen i 2 kap. 7 § andra och tredje stycket Miljöbalken.1161

För många processindustrier, inte minst gruvindustrin, torde domen innebära stora utma-
ningar. Typiskt sett medför bearbetning av mineral påverkan på såväl den kemiska som den 
ekologiska ytvattensstatusen genom bland annat utsläpp, läckage, vattenuttag och markav-
vattning. Eftersom det som huvudregel räcker att en enda kvalitetsfaktor försämras kan redan 

                                                           
1155 Prop. 2009/10:184 s. 42-48.
1156 Mål C-461/13.
1157 Michanek (2015) s. 7.
1158 Michanek (2015) s. 5.
1159 Michanek (2015) s. 5.
1160 Mål C-461/13 p. 70.
1161 Enligt Michanek är domen så klar och tydlig att den bör ha direkt effekt i en svensk tillståndsprövning (...). 
Domen medför också, enligt Michanek, att den svenska lagstiftningen måste ändras (...).
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en väldigt liten påverkan medföra att tillstånd inte kan lämnas. Visserligen medger direktivet, 
i artikel 4.7, möjlighet till undantag men dessa är ganska restriktiva.1162

6.8 Plan- och bygglagens bestämmelser
Med gruvverksamhet följer vanligtvis ett behov av att uppföra för verksamheten nödvändiga 
byggnader innehållande till exempel anriknings-, krossnings- och sovringsverk samt perso-
nalutrymmen.1163 Dessa behov aktualiserar ett nytt steg, vanligtvis det sista, i prövningspro-
cessen fram till gruvdrift. Som tidigare nämnts är ett i svensk lagstiftning genomgående syfte 
att i princip all markanvändning ska kontrolleras av staten och kommunerna. Frågor rörande 
planläggning av mark- och vattenanvändning, så kallad fysisk planering, regleras bland annat 
i plan- och bygglagen. Lagens tillämpningsområde inbegriper lokalisering och utformning av 
bebyggelse. Planeringen sker till exempel genom upprättande av planer i vilka markanspråk 
och önskemål från olika delar av samhället såsom bostadsförsörjning, barn- och äldreomsorg, 
men också näringsverksamhet som till exempel gruvverksamhet ska beaktas. Med den plane-
rade verksamheten kan vidare följa ett behov av att anlägga såväl vägar som järnvägar. Plane-
rings- och beslutsprocesserna för byggande av nya vägar och ny järnväg regleras inte i plan-
och bygglagen, utan i väglagen (1971:948) och lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Det 
finns dock kopplingar mellan dessa lagar och plan- och bygglagen. Bland annat gäller i dessa 
sammanhang, som enligt minerallagen, att väg och järnväg inte får byggas i strid med detalj-
plan. Behovet av att nyanlägga vägar och järnvägar i samband med etablering av industriell 
verksamhet är dock inte specifikt för gruvverksamhet och kommer därför inte behandlas här.     

Innebörden av det kommunala planmonopolet, som kommer till uttryck i 1 kap. 2 § plan-
och bygglagen, är att det är kommunen som avgör var, när och hur en detaljplan ska upprättas. 
Härav följer också att ingen enskild exploatör kan tvinga kommunen att planlägga ett område. 
Staten kan dock under vissa särskilt angivna förutsättningar besluta att kommunen ska anta, 
ändra eller upphäva en detaljplan. Härutöver finns också en möjlighet att genom laglighets-
prövning överklaga kommunfullmäktiges eller byggnadsnämnds beslut att till exempel inte 
anta en detaljplan.1164 Denna möjlighet innebär dock inte att en enskild kan tvinga kommunen 
att fatta beslut om att initiera ett detaljplanearbete. En sådan möjlighet har alltså bara staten. I 
ljuset av vad som ovan anförts kan det tyckas något motsägelsefullt då det i plan- och byggla-
gens 4 kap. 2 § uttrycks att kommuner är skyldiga att upprätta detaljplaner under följande 
omständigheter:

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyg-
gelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygg-
lovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sam-
manhang,

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov 
eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och

                                                           
1162 Undantagen kan avse förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav och beslutas av Vattenmyndigheten enligt 4 
kap. 9-11 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
1163 Det finns dock exempel på gruvor där det endast finns någon eller några enstaka byggnader ovan jord. 
1164 Se 13 kap. 1 § 4 punkten plan- och bygglagen.
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a. byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om 
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller

b. byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och

4. 4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieo-
lyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av bygg-
nadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

När det gäller byggnader hänförliga till gruvverksamhet, som många gånger kan vara ganska 
många till antalet, är det inte uteslutet att dessa skulle kunna anses utgöra ny sammanhållen 
bebyggelse, även om det förmodligen primärt inte varit denna typ av bebyggelse lagstiftaren 
haft för ögonen vid utformningen av kriteriet.1165

I allmänhet kan lämpligheten av enstaka nya byggnadsverk bedömas i samband med pröv-
ningen av bygglov även om området inte är detaljplanelagt. Som framgår av lagtexten gäller 
emellertid inte detta bland annat i situationer då det rör sig om en bygglovspliktig byggnad 
vars användning kommer att få betydande inverkan på omgivningen.1166 I dessa fall ska alltså 
en detaljplan upprättas. Betydelsen härav inskränks dock av vad som anförs i paragrafens sista 
stycke där det framgår att upprättande av detaljplan i dessa fall inte behöver göras förutom i 
de fall byggnadsverkets användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Även om 
avsikten, enligt motiven, var att åstadkomma ett förtydligande av lagtextens innebörd vid den 
revidering som skedde i samband med införandet av nuvarande plan- och bygglag kan inte 
annat sägas än att regleringen fortfarande är långt ifrån klar.1167 Regleringen bygger på upp-
fattningen att uttrycket betydande inverkan på omgivningen är vidare och alltså omfattar mer 
än uttrycket betydande miljöpåverkan.1168 Intressant att notera i sammanhanget är att när reg-
ler om upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar skulle införas i plan- och bygglagen 
beskrevs i motiven uttrycket betydande miljöpåverkan som ett vidare uttryck än det redan då i 
plan- och bygglagen existerande uttrycket betydande inverkan på omgivningen.1169 Någon 
förklaring till omsvängningen rörande uppfattningen om uttryckens innebörd ger dock moti-
ven till nuvarande plan- och bygglag inget besked om. För bygglovspliktiga byggnader och 
byggnadsverk innebär regleringen att detaljplan ska upprättas såväl när byggnadernas an-
vändning får en betydande inverkan på omgivningen som när användningen kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. Noteras bör också att det enligt lagtexten är byggnadernas 
användning och inte typ som är avgörande. Härav borde följa att till exempel en byggnads 
storlek inte ska tillmätas någon betydelse för frågan om den kommer att få en betydande in-
verkan på omgivningen eller påverkan på miljön. Tolkningen är dock inte helt förenlig med 
vad som uttrycks i vissa av lagens motiv.1170 Det skulle också vara förvånande om kravet inte 
omfattande en byggnad som skulle få en betydande inverkan på landskapsbilden. 
                                                           
1165 Prop. 2009/10:170 s. 425-426 och prop. 1985/86:1 s. 552.
1166 I motiven anges att till exempel enstaka större byggnader för industri, service eller handel som regel har 
betydande inverkan på omgivningen (prop. 1985/86:1 s. 553).
1167 Prop. 2009/10:170, Del 1, s. 195.
1168 Prop. 2009/10:170, Del 1, s. 195. 
1169 Prop. 1992/93:60 s. 22.
1170 Prop. 1985/86:1 s. 553.
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För de byggnader och byggnadsverk som blir aktuella i gruvsammanhang torde det i de 
flesta fall krävas bygglov enligt reglerna i 9 kap. plan- och bygglagen. Av 6 kap. 1 § 3 punk-
ten plan- och byggförordningen framgår dock att det inte krävs bygglov för tunnlar och berg-
rum som är avsedda för gruvdrift. För de i sammanhanget bygglovspliktiga byggnaderna torde 
användningen av dessa också många gånger innebära en betydande inverkan på omgivningen 
vilket innebär ett krav på detaljplan för området. 

Detaljplanekravet, så som det numera uttrycks i 4 kap. 2 § första stycket plan- och byggla-
gen är alltså avsett att tillämpas på ett sätt som gör att det omfattar bland annat alla projekt 
som har en betydande miljöpåverkan.  Av nuvarande plan- och bygglag framgår det alltså 
explicit att en byggnad vars användning kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska 
prövas genom detaljplan. Redan innan det explicit framgick av lagtexten uttrycktes emellertid 
detta i motiven.1171 Grunden för regleringen har sitt ursprung i de regler om krav på miljökon-
sekvensbeskrivningar som tillkom i plan- och bygglagen i syfte att genomföra MKB-
direktivet i svensk lagstiftning. Regeringen konstaterade då att kravet på miljökonsekvensbe-
skrivningar borde införas som ett led i detaljplaneförfarandet.1172 Detaljplanekravets koppling 
till uttrycket betydande miljöpåverkan innebär att så snart ett krav på miljökonsekvensbe-
skrivning uppkommer enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen så ska också en detaljplan upp-
rättas. 

Av motiven framgår att vid bedömningen av vad som ska anses utgöra betydande miljöpå-
verkan ska förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar tillämpas.1173 Av dess 
3 § och av 4 kap. 14 § miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår att flera av de typer av 
byggnader vars användning blir aktuell vid en gruvverksamhet ska anses medföra en bety-
dande miljöpåverkan. Därmed skulle ett detaljplanekrav även föreligga i gruvsammanhang på 
grund av att flera till verksamheten vanligen hörande byggnaders användning anses medföra 
betydande miljöpåverkan.

Av vad som anförts ovan följer att en detaljplan många gånger måste upprättas i samband 
med en gruvetablering. Att som i ”vägledning för prövning av gruvverksamhet” antyda att 
gruvdrift inte skulle omfattas av detaljplanekravet anser jag således vara att ge en felaktig bild 
av rättsläget.1174 En konsekvens av detaljplanekravet är, enligt 9 kap. 31 § andra punkten 
plan- och bygglagen, att en bygglovsansökan avseende byggnad eller byggnadsverk inom ett 
område som enligt reglerna ska detaljplaneläggas ska ogillas. I dessa situationer måste alltså 
en detaljplan antas innan ett bygglov kan beviljas. Därmed skulle, i gruvsammanhang, den 
situationen kunna uppstå att exploatörens bygglovsansökan avslås på grund av att ingen de-
taljplan föreligger. I dessa situationer går det alltså inte heller att tvinga kommunen att upp-
rätta en detaljplan.

Utifrån de principiella resonemang som föregick regleringen i minerallagen och de skäl 
som anfördes för att i samband med koncessionsprövningen endast beakta vissa av miljöbal-
kens bestämmelser och dessutom göra resultatet av prövningen bindande för efterföljande 
prövningar, kan det tyckas inkonsekvent att regleringen rörande bygglov skulle kunna med-
föra att ett gruvprojekt stoppas i detta sena skede.

Hittills har förmodligen de flesta kommuner mottagit nyheten om en förestående gruveta-
blering i kommunen med stor tacksamhet, men frågan är dock om inte detta kan ha förändrats 
allt eftersom det visat sig att många av de positiva effekterna faktiskt uteblivit. I de fall en 
                                                           
1171 Prop. 1992/93:60 s. 22 och prop. 2004/05:59 s. 17.
1172 Prop. 1992/93:60 s. 22.
1173 Prop. 2004/05:59 s. 11.
1174 Vägledning för prövning av gruvverksamhet s. 26.
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kommun av någon anledning har intresse av att motsätta sig en gruvetablering skulle därmed 
regleringen i plan- och bygglagen kunna användas för att stoppa en gruvetablering sent i pro-
cessen när stora summor redan är nedlagda i projektet.

Den ovan förda diskussionen har handlat om vad som gäller för områden som inte är de-
taljplanelagda och hittills har mineralutvinning främst skett inom dessa typer av områden.1175

För den händelse att den planerade gruvverksamheten skulle vara aktuell inom ett område 
som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser aktualiseras delvis andra frågor än de 
som ovan berörts. Framförallt hänger detta samman med de rättsverkningar som en lagakraft-
vunnen detaljplan har gentemot kommuner och enskilda. Som grundförutsättning för bygglov 
inom detaljplanelagt område gäller enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen att åtgärden är för-
enlig med planen. Härav följer å ena sidan att ett bygglov ska nekas i de fall åtgärden strider 
mot planen, å andra sidan innebär den en byggrätt att bygga i enlighet med planens bestäm-
melser.1176 För kommunens del innebär en lagakraftvunnen detaljplan en skyldighet att upp-
fylla sina i planen gjorda åtaganden.

En lagakraftvunnen detaljplan ska också respekteras enligt andra lagstiftningar. Som tidi-
gare nämnts anger minerallagen att undersökningsarbete inte får utföras i strid med en för 
området gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.1177 Vidare får inte heller koncession 
lämnas i strid med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.1178 Numera gäller enligt 3 
§ tredje stycket mineralförordningen att kommunen ska yttra sig över samtliga ansökningar 
om undersökningstillstånd, vilket innebär att en prospektör i ett tidigt skede kan erhålla kän-
nedom om eventuella hinder för prospektering.1179 Vid denna kontakt kan och bör till exem-
pel kommunen informera om en för bostadsändamål planerad detaljplaneläggning av det in-
tressanta området, vilket eventuellt får till följd att prospektören väljer att inte gå vidare med 
sina undersökningsinsatser.

6.9 Sammanfattning
Mineralutvinning är en verksamhet som tar i anspråk ändliga resurser, som konkurrerar med 
andra intressen om markområden och som medför en väsentlig påverkan på miljön. Alla dessa 
aspekter av verksamheten ger upphov till ett stort antal prövningar där verksamhetens olika 
konsekvenser bedöms och utvärderas.

Enligt miljöbalkens 9 kap. utgör mineralutvinning miljöfarlig verksamhet. Dessutom. inne-
fattar den i många fall också vattenverksamhet enligt 11 kap. Bägge dessa verksamheter krä-
ver tillstånd. Av de regler som är styrande vid tillståndsprövning (kravregler) intar de all-
männa hänsynsreglerna en särställning genom att dessa alltid är tillämpliga samt att det i prak-
tiken är utifrån dessa bestämmelsers innehåll som tillstånden villkoras. I de fall markanvänd-
ningsfrågan vid tillfället för miljöprövningen redan är prövad inom ramen för prövningen 
gällande bearbetningskoncession ska inte den senare prövningen omfatta frågan om markan-
vändning enligt ett uttryckligt stadgande i 4 kap. 2 § tredje stycket minerallagen. För att den 
planerade verksamheten ska kunna prövas gentemot hänsynsreglerna måste dock verksamhet-
ens miljöpåverkan identifieras, beskrivas och analyseras. Detta sker i det beslutsunderlag, 
miljökonsekvensbeskrivning, som ska bifogas ansökan om tillstånd att bedriva såväl miljöfar-
                                                           
1175 Att så skulle vara fallet förutsågs redan i förarbetena till mineralalgen (prop. 1988/89:92 s. 77).
1176 Se bland annat RÅ 1991 ref. 46.
1177 Se 3 kap. 7 § första stycket 5 punkten minerallagen.
1178 Se 4 kap. 2 § femte stycket minerallagen.
1179 Se prop. 2013/14:159 s. 30.
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lig verksamhet som vattenverksamhet. I övrigt uppvisar miljöprövningen i mineralsamman-
hang stora likheter med den prövning som sker i samband med andra typer av miljöfarlig 
verksamhet.

En för mineralutvinning i förhållande till annan miljöfarlig verksamhet många gånger spe-
ciell omständighet är dess bundenhet till en viss plats. Inte ens vattenkraften är av en sådan 
föga anpassningsbar natur vad gäller frågan om lokalisering. Det faktum att miljöbalken utgår 
i från att verksamheter alltid ska förläggas på den plats som ur miljösynpunkt är mest lämpad 
tycks i mineralsammanhang innebära att det i beslutunderlaget visserligen inte behöver pre-
senteras förslag på alternativa platser, men att den aktuella lokaliseringens lämplighet likväl
bör diskuteras och analyseras.

Områden som är intressanta för gruvdrift är många gånger även intressanta ur andra 
aspekter. Ett område kan till exempel vara intressant att skydda och bevara på grund av dess 
naturvärden eller dess förutsättningar för rekreation. Till skydd för dessa intressen finns i 
Svensk lagstiftning regler om naturskydd som ger en möjlighet att skydda såväl områden som 
arter och organismgrupper. Inom till exempel områden som klassificerats som Natura 2000-
områden krävs som huvudregel tillstånd för verksamheter som på ett betydand sätt kan på-
verka miljön i området. Härav följer att Natura 2000-tillstånd mera sällan behöver sökas i 
samband med undersökningsarbeten, medan tillstånd nästan undantagslöst måste sökas i sam-
band med bearbetning.

I nästan alla fall prövas ett gruvprojekts tillåtlighet, alltså om verksamheten över huvud ta-
get ska få bedrivas på platsen, inom ramen för den ordinarie tillståndsprocessen av Bergssta-
ten och länsstyrelsen. Enligt regler i miljöbalkens 17 kap. kan dock regeringen förbehålla sig 
rätten att pröva ett gruvprojekts tillåtlighet. I de fall så sker aktualiseras också den kommunala 
vetorätten vilken innebär att regeringen inte får tillåta verksamheten om inte kommunen till-
styrker denna. Kommunen får i dessa fall alltså ett avgörande inflytande över projektets fram-
tida möjligheter.

Gruvetableringar har hittills främst skett i områden som endast omfattats av översiktspla-
ner. I de fall verksamheten är planerad till ett område som inte är detaljplanerat medför be-
stämmelserna i plan- och bygglagen att en detaljplan vanligen måste upprättas. Gruvverksam-
het innebär också i de flesta fall att olika typer av byggnader måste uppföras i anslutning till 
gruvan. Det kan till exempel röra sig om anriknings- och sovringsverk, men även om byggna-
der med något mindre tydlig verksamhetsanknytning som matsalar och omklädningsrum. I de 
flesta fall torde dessa byggnader vara bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen. Själva 
gruvan är dock inte bygglovspliktig.
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7 Analys av gällande rätt

7.1 Inledning
Den i avhandlingens andra del gjorda undersökningen av gällande rätt vid prövning av gruv-
verksamhet syftar bland annat till att utreda de rättsliga förutsättningarna för eftersökning, 
undersökning och bearbetning av mineral. Centrala spörsmål av mer övergripande karaktär 
relaterade till de rättsliga förutsättningarna för rådighet över koncessionsmineral samt speci-
fika frågor avseende den miljörelaterade prövningen av mineralutvinning analyseras ytterli-
gare i det följande.

7.2 Rättsliga förutsättningar för rådighet över koncessionsmineral 
Enligt vad som angivits i arbetets första hälft (Del I) och i linje med uppfattningen om ägan-
derätten som negativt bestämd har fastighetsägaren i princip en exklusiv befogenhet att tillgo-
dogöra sig de beståndsdelar som finns i fastighetens djuputrymme. I Sverige liksom i många 
andra länder är emellertid äganderätten i detta avseende sedan länge inskränkt. För svensk del 
kommer inskränkningen till uttryck i minerallagen där det i 1 kap. 1 § anges att ”[d]enna lag 
gäller undersökning och bearbetning av fyndigheter på egen eller annans mark”(min kursive-
ring). Av 1 kap. 4 § framgår vidare att rätten att utföra dessa arbeten förutsätter tillstånd. 

För tillstånd till bearbetning krävs att prospektören kan visa att en fyndighet påträffats och 
att denna kan tillgodogöras ekonomiskt. Minerallagens bestämmelser om förutsättningar för 
bearbetningskoncession ställer således nödvändiga anspråk på såväl resurstillgång som eko-
nomisk möjlighet till utvinning. 

För att kunna fullgöra bevisningen innehåller minerallagen regler om undersökningstill-
stånd, vilket syftar till att bereda utomstående tillgång till andras fastigheter för att där söka 
efter tecken på mineralfyndigheter. Ett sådant tillstånd kräver i sin tur att prospektören kan 
göra det antagligt att undersökningsinsatserna kan leda till fynd av koncessionsmaterial. Den 
rätt som följer av bestämmelserna om undersökning innebär bland annat att tillståndshavaren 
inom det avsedda området får utföra arbeten som syftar till att påvisa förekomst av koncess-
ionsmaterial. Undersökningstillståndet medför också en företrädesrätt till framtida bearbet-
ning och en ensamrätt att inom undersökningsområdet söka efter den typ av mineraler som 
tillståndet omfattar. 

Med stöd av resultatet från undersökningsarbetet kan tillståndshavaren ansöka om bearbet-
ningskoncession. Koncession kan meddelas under förutsättning att den sökande kan visa dels 
att området innehåller mineral av den art ansökan avser, dels att utvinningen kan bli lönsam. 
För koncession krävs dessutom att fyndighetens belägenhet (arrondering) inte gör det olämp-
ligt att sökanden får koncession. Regleringen syftar till att åstadkomma ett effektivt utnytt-
jande av mineraltillgångarna. Bearbetningskoncessionen innebär en rätt att inom koncessions-
området dels bedriva undersökningsarbete, dels utföra bearbetning och därmed sammanhäng-
ande verksamhet. Rätten att bearbeta kan utövas först när mark för ändamålet anvisats av 
bergmästaren. Bearbetningskoncession medför därför ingen utökad rådighet över marken i
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förhållande till den som följer av undersökningstillståndet. Däremot följer med koncessionen 
en exklusiv rätt till bearbetning inom området av det mineral ansökan avser. Den rätt koncess-
ionshavaren erhåller genom markanvisningen är en bruksrätt som närmast kan hänföras till 
kategorin nyttjanderätter. Genom markanvisningsbeslutet mister markägaren dispositionsrätt-
en till markområdet. Till mark inom koncessionsområdet som inte anvisats har dock markäga-
ren kvar sin dispositionsrätt. 

Sedan 2005 finns i minerallagen ett krav på arbetsplan för att få påbörja undersökningsar-
beten. Syftet med arbetsplanen är att utöka sakägarnas rätt till information och bereda dem 
större möjligheter att påverka genomförandet av undersökningsarbetet bland annat indirekt 
genom att inget undersökningsarbete som huvudregel kan påbörjas innan sakägarna accepterat 
planen. En gällande arbetsplan är alltså en formell förutsättning för rätten att påbörja under-
sökningsarbeten och innebär att sakägarna i ett tidigt skede får tillgång till information rö-
rande planerna på såväl arbetets genomförande som dess påverkan på allmänna och enskilda 
intressen. En arbetsplan är dock inte en förutsättning för beviljande av undersökningstillstånd 
vilket innebär att undersökningstillstånd många gånger redan föreligger när frågan om inne-
hållet i arbetsplanen aktualiseras, vilket till stor del omintetgör syftet med instrumentet. Re-
gleringen tycks vidare innebära att en arbetsplan måste upprättas även om inga sakägare på-
verkas av undersökningsarbetet. Denna ordning riskerar att skapa onödiga kostnader, admi-
nistrativt merarbete och fördröja undersökningsarbetets påbörjande.

7.2.1 Eftersökning på allemansrättslig grund
Kravet att sökanden ska göra det sannolikt att undersökningsarbeten som företas på annans 
mark kan leda till fynd av koncessionsmineral ger anledning att backa tillbaka redogörelsen 
till tiden före ansökan om undersökningstillstånd. För att kunna uppfylla kravet föreligger 
nämligen ett behov av att kunna vistas och utföra vissa typer av arbetsinsatser, så kallad efter-
sökning, på annans fastighet redan innan undersökningstillstånd beviljats. Någon sådan rätt 
regleras dock inte av minerallagen utan sker i stället med stöd i allemansrätten. Allemansrät-
ten anses innebära en rätt att använda annans fastighet under förutsättning att detta inte med-
för betydande olägenhet eller skada för markägaren eller annan som bor på fastigheten. Med 
beaktande av de metoder som vanligen används av prospektörer i detta skede, exempelvis 
blockletning, torde det vara korrekt att påstå att denna typ av eftersökning normalt ryms inom 
vad som anses tillåtet enligt allemansrätten.

För att hitta mineraliseringar som det senare eventuellt kan vara intressant att utvinna finns 
det dock ofta behov av att från platsen ta med grus och sten för vidare analys. Ett problem 
härvid är att det enligt 12 Kap. 2 § brottsbalken är förbjudet att olovligen ta sten och grus från 
annans fastighet. I framförallt doktrin men även i vissa lagmotiv görs emellertid gällande att 
det skulle vara tillåtet med tillgrepp av sten och grus om det kan betraktas som ringa. Till stöd 
för tolkningen anförs ofta att gruvlagstiftningen tycks förutsätta en rätt för envar att ta mine-
ralprover. 

Mot denna uppfattning anser jag det finns skäl att rikta viss kritik. För det första anser jag 
det tveksamt om det finns fog för att hävda att gruvlagstiftningen verkligen utgår från en så-
dan rätt. Frågan har ytterst sällan varit upp till diskussion i motivsammanhang. Jag har till 
exempel i min genomgång av gruvrättsliga förarbeten noterat att frågan avhandlats endast vid 
några få tillfällen. Senast frågan diskuterades var i SOU 2000:89. Där konstateras för övrigt 
att rättsläget är osäkert då varken brottsbalkens regler eller annan lagstiftning ger några enty-
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diga besked.1180 För det andra kan det ifrågasättas om det är förenligt med svensk lagstift-
ningstradition att uppfattningar uttryckta i motiv hänförliga till exempelvis gruvlagstiftning 
uppfattas som tolkningsunderlag vid analys av annan lagstiftning. Under alla omständigheter 
kan dock lämpligheten av ett sådant förhållningssätt ifrågasättas. Om lagstiftaren i brottsbal-
ken tänkt sig ett undantag för de aktiviteter som gruvlagstiftningen förutsätter hade det varit 
naturligt att det också kommit till explicit uttryck i balken.1181

Med den av många accepterade tolkningen av 12 kap. 2 § andra stycket brottsbalken är det 
emellertid ändå möjligt att rättsligt rättfärdiga tillgrepp av sten och grus från annans fastighet; 
trots det uttryckliga förbjudet anser de flesta författare att sådana tillgrepp är tillåtna i mindre 
omfattning och någon motsägande rättspraxis finns inte heller. Därmed skulle grunden för 
tillåtligheten vara densamma som för de naturalster det anses tillåtet att ta. Utifrån detta syn-
sätt är det således konsekvent och rimligt att beskriva rätten att ta mineralprover som ett ut-
flöde ur allemansrätten.

Frågan om äganderätten till fastigheten även ska anses innefatta en rätt till de så kallade na-
turprodukter vilka inte är straffrättsligt skyddade är dock inte löst vare sig genom lagstiftning 
eller i praxis. Inte heller i doktrin tycks det föreligga någon gemensam uppfattning i frågan. 
Rättsläget måste således betraktas som oklart. Oklarheten kring äganderätten medför också att 
det inte är alldeles givet hur fången som sker med stöd i allemansrätten rättsligt ska klassifice-
ras. En i den juridiska litteraturen vanlig uppfattning är att de allemansrättsliga fången sker 
genom ockupation.1182 Möjligen är det så att de fång som sker med stöd i allemansrätten i 
stället för att inordnas under något av de befintliga laga fången bör betraktas som ett laga fång 
sui generis. Frågan om tillgreppen som sker med stöd i allemansrätten ska hänföras till någon 
av de befintliga laga fången eller om det är fråga om en egen fångestyp är förmodligen enbart
av teoretiskt intresse. Viktigare att konstatera är i stället att det tycks råda enighet om att det 
är genom själva besittningstagandet som äganderättsförvärvet sker. 

Eftersökning regleras således varken i minerallagen eller i någon annan lagstiftning. Verk-
samheten kan visserligen i stor utsträckning bedrivas med stöd av allemansrätten, men när det 
bland annat kommer till den viktiga möjligheten att ta sten och grusprover är reglerna alltså 
oklara vad gäller såväl förutsättningar som omfattning. Att eftersökning som är ett viktigt led i 
prospekteringskedjan inte omgärdas av klara och tydliga regler kan inte anses ändamålsenligt 
utifrån ett effektivitetsperspektiv. Det finns därför anledning för lagstiftaren att förtydliga vad 
som är tillåtet att göra på annans fastighet vid eftersökning av mineral. En tänkbar lösning 
vore att reglera frågan i minerallagen.

7.2.2 Markanvisningens betydelse
Vid markanvisningen bestäms den mark som koncessionshavaren får ta i anspråk för bearbet-
ning och verksamhet som hänger samman med bearbetning. Eftersom det är troligt att miljö-
prövningen enligt 9 kap. miljöbalken av den planerade verksamheten kommer att utmynna i 
synpunkter och förhållningsdirektiv avseende bland annat lokaliseringen av gruvverksamhet-
ens olika delar kan det, om det är möjligt, vara klokt att låta anvisningen av mark anstå till 
dess det fullständiga resultatet av miljöprövningen föreligger. Risken är annars att ett nytt 
markanvisningsbeslut måste fattas baserat på vad som framkommit vid den efterföljande mil-
                                                           
1180 SOU 2000:89 s. 190.
1181 Genom att till exempel till lagtexten i brottsbalken lägga till ”där inte annat är särskilt föreskrivit” och samti-
digt i minerallagen skriva in en rätt att i ringa omfattning ta stenprover skulle rättsläget klarna avsevärt.
1182 Se till exempel Jareborg (1986) s. 47.



246

jöprövningen. En sådan ordning kan dock ställa till med problem i de fall miljöprövningen 
även omfattar vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eftersom rådighet till vattenområ-
det utgör en formell processförutsättning för att frågan om tillstånd ska behandlas. Ur detta 
perspektiv skulle alltså markanvisningen behöva företas innan frågan om tillstånd till vatten-
verksamhet ska prövas. Förutom att bidra till en brist på systematik i den rättsliga prövningen 
ger den nuvarande reglering även upphov till praktiska problem och innebär en risk för att 
tillståndsprocessen såväl förlängs som fördyras. En reglering som ger upphov till dessa kon-
sekvenser kan knappast sägas vara effektiv.

7.3 Miljöprövningen 

7.3.1 En begränsad miljöprövning
Av 4 kap 2 § minerallagen framgår att 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas i samband med 
att frågan om koncession prövas. Regleringen kan inte gärna förstås på annat sätt än att lag-
stiftaren tagit ett aktivt och medvetet beslut som innebär att endast vissa delar av den så kal-
lade miljöprövningen ska företas inom ramen för prövningen av bearbetningskoncession. 
Lagstiftaren har alltså valt bort alternativet att göra en fullständig miljöprövning redan i sam-
band med prövningen av koncession. Skälet till den valda ordningen tycks vara uppfattningen 
om svårigheterna att vid tidpunkten för koncessionsprövningen identifiera den planerade 
verksamhetens närmare miljöeffekter. Av motiven framgår bland annat att det vid tidpunkten 
för prövningen enligt minerallagen normalt ”återstår mycket arbete innan man i detalj kan 
ange hur verksamheten ska bedrivas” och att det är först när verksamhetens utformning har 
bestämts och miljöeffekterna närmare kan förutses som verksamheten ska tillståndsprövas 
enligt miljöbalken.1183 Det tycks alltså vara så att lagstiftaren utgår från att koncessionspröv-
ningen i normala fall ska föregå miljöprövningen eftersom ”[d]et material som finns vid pröv-
ningstillfället” inte utgör en tillräcklig grund för ”en detaljprövning”.1184 Något formellt hin-
der för att pröva frågan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet före frågan om bearbetnings-
koncession föreligger dock inte. I beaktande av detta är det också svårt att förstå varför lag-
stiftaren valt att inte låta kravet på samråd enlig 6 kap. 4 § miljöbalken även gälla i samband
med ansökan om bearbetningskoncession. Förutom att samrådsreglerna bland annat just syftar 
till att materiellt förstärka beslutsunderlaget skulle ett samråd vid denna tidpunkt troligtvis 
även underlätta den fortsatta processen, till exempel genom att undanröja eller i alla fall i ett 
tidigt skede adressera problem som annars först visar sig i samband med en miljöprövning 
långt senare. 

Den lösning som valts och som innebär ett slutgiltigt ställningstagande i markanvändnings-
frågan redan inom ramen för koncessionsprövningen motiveras ofta utifrån de speciella för-
hållanden som anses gälla för gruvindustrin. Genom beviljande av koncession klargörs såle-
des att markområdet får användas för mineralutvinning även om det sker på bekostnad av 
eventuella andra motstående intressen. Förutom att regleringen måste anses vara oförenlig 
med en av miljöbalkens bärande principer (principen om en integrerad och samlad miljöpröv-
ning) ger den upphov till en rad såväl lagtekniska som praktiska frågor. Häribland vad den 

                                                           
1183 Prop. 1997/98:90 s. 214-219.
1184 Prop. 1997/98:90 s. 219.
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begränsade prövningen innebär för frågan om beslutsunderlagets omfattning, om det är lämp-
ligt att ställa samma krav på beslutsunderlagets omfattning vid den prövning som ska göras 
enligt minerallagen som när en fullständig miljöprövning ska göras enligt miljöbalken, samt 
om det nuvarande systemet för prövning är ändamålsenligt ur ett miljömässigt perspektiv?   

7.3.2 Hänsyn till skyddsvärda områden – Natura 2000-prövning  
I de situationer där den planerade gruvverksamheten på ett betydande sätt kan komma att på-
verka miljön i ett Natura 2000-område måste en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a-b § mil-
jöbalken sannolikt företas innan frågan om koncession kan prövas. 

Som konstaterats inbegriper koncessionsprövningen endast vissa av de regler som annars 
normalt är tillämpliga vid en prövning av en miljöfarlig verksamhet. Denna begränsning gäl-
ler emellertid inte för Natura 2000-prövningen eftersom det är en från koncessionsprövningen 
helt fristående prövning. Det kan alltså vara nödvändigt att redan i samband med koncess-
ionsprövningen företa en fullständig miljöprövning trots att det enligt miljöbalksmotiven vid 
denna tidpunkt typiskt sett inte finns tillräckligt med material för att kunna göra en sådan 
prövning. Regleringens innebörd tycks alltså strida mot motivens principiella syn på när en 
ändamålsenlig miljöprövning faktiskt kan ske i samband med en gruvetablering. Det rör sig 
emellertid inte bara om icke realiserbara motivuttalanden utan också om ett i hög grad reellt 
problem som ofta påtalas av parter verksamma i branschen. 

7.3.3 Frågor om avvägning mellan olika markanvändningsintressen 
Reglerna i 3 och 4 kap. miljöbalken är avvägningsregler för hantering av intressekonflikter 
gällande användning av mark och vatten. Reglerna är till sin karaktär vagt formulerade och 
ger begränsad vägledning om hur de är tänkta att tillämpas i ett konkret fall. Genom regle-
ringen har lagstiftaren prioriterat vissa intressen av markanvändning, men också angivit hur 
en prioritering mellan dessa ska ske i de fall de inte kan samexistera. En avvägning mellan två 
eller flera oförenliga intressen måste naturligtvis ta sin utgångspunkt i de materiella bestäm-
melserna. Dessa anger således ramarna för prövningen och bestämmer därigenom dels vad 
som ska beaktas, dels vad som behöver framgå av beslutsunderlaget. Det finns således ingen 
möjlighet att ta hänsyn till några andra miljömässiga aspekter inom ramen för koncessions-
prövningen än de som omfattas av bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Att reglerna i 
miljöbalkens 6 kap. kan anses medföra andra och kanske längre gående krav på innehållet i 
beslutsunderlaget är i och för sig inte uteslutet (mer om detta nedan), men detta ska alltså inte 
påverka utfallet av bedömningen eftersom det är de materiella hushållningsbestämmelserna 
som ska ligga till grund för bedömningen.

De intressen vars markanvändning prioriteras igenom reglerna kan kategoriseras som va-
rande av antingen ekologisk, kulturell, social eller samhällsekonomisk art. Bestämmelsernas 
vaga utformning innebär som ovan angivits att de i stort sett inte ger någon vägledning i fråga 
om tillämpningen i ett enskilt fall. I frånvaro av styrande lagtext växer naturligtvis betydelsen 
av vad som uttrycks i såväl motiv som i praxis gällande tillämpningen av reglerna. Inte heller 
av dessa källor framgår dock annat än väldigt övergripande hur reglerna ska tillämpas och 
faktiskt har tillämpats. I ett avseende är dock motiven och praxis tydliga: i avvägningen mel-
lan att bevara eller nyttja en naturresurs ska det samhällsekonomiska intresset anses väga
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tyngst.1185 Givet mineralutvinningens stora betydelse ur just detta perspektiv torde rättsläget 
sammantaget innebära små chanser till framgång för de intressen som konkurrerar med mine-
ralintresset om användningen av mark.

Dessutom innebär regelkonstruktionen att i en situation där området inte anses särskilt be-
tydelsefullt ur ekologisk synvinkel eller har stora natur- eller kulturvärden behöver ingen sär-
skild hänsyn tas till verksamhetens miljöpåverkan; kravet är endast att användningen ska vara 
lämplig med hänsyn till områdets beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Detsamma kan 
sägas bli fallet om två prioriterade exploateringsintressen ställs emot varandra: om de konkur-
rerande intressena utgörs av exempelvis mineral- och energiutvinning och inget annat priorite-
rat intresse berörs av den planerade exploateringen kommer sannolikt frågan om miljöpåver-
kan att i huvudsak handla om vilket av dessa intressen som bäst främjar en långsiktig hushåll-
ning med naturresurserna, vilket inte måste innebära att miljöaspekter beaktas. Ett problem är 
dock att det aldrig med säkerhet går att veta om det aktuella markområdet vid myndighetsbe-
dömningen även kommer att anses vara föremål för något annat prioriterat intresse. Detta in-
nebär att miljöhänsyn bara kommer att beaktas i de fall ett av lagstiftningen prioriterat ekolo-
giskt intresse kan anses hotat. Vilka områden som är prioriterade av ekologiska skäl framgår 
av 3 kap 1, 2 och 6 §§ samt 4 kap. miljöbalken. Av dessa är det endast de områden som defi-
nieras i 3 kap. 6 § 2 st. och 4 kap. miljöbalken som är av riksintresse.   

Hushållningsbestämmelsernas konstruktion innebär alltså att frågan om en gruvverksam-
hets tillåtlighet kan komma att avgöras utan att verksamhetens miljöpåverkan bedöms och 
värderas. Förutom att detta givetvis inte kan anses ändamålsenligt ur ett miljömässigt perspek-
tiv, står en isolerad tillämpning av hushållningsbestämmelserna som grund för att tillåta miljö-
farlig verksamhet också i strid mot miljöbalkens grundsats om en samlad och integrerad pröv-
ning.  

7.3.4 Krav på miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
Till en ansökan om bearbetningskoncession ska också bifogas en miljökonsekvensbeskriv-
ning. Härmed aktualiseras frågan om förhållandet mellan prövningsförutsättningarna i ett en-
skilt fall och reglerna rörande innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Inledningsvis kan 
konstateras att det varken av minerallagen eller av miljöbalken framgår hur underlaget är 
tänkt att användas. Av 6 kap. 3 § miljöbalken framgår att syftet med miljökonsekvensbeskriv-
ningen är att beskriva och identifiera den planerade verksamhetens samlade effekter. Inget 
står skrivet om att miljökonsekvensbeskrivningen ska anpassas till prövningsförutsättningarna 
i det enskilda fallet. I otaliga motivsammanhang anges dock att miljökonsekvensbeskrivning-
en ska tjäna som beslutsunderlag vid olika typer av tillståndsprövningar. Att utifrån sådana 
uttalanden dra slutsatsen att MKB:n hänger ihop med den för tillståndet gällande prövnings-
ramen är i och för sig inte alltför långsökt. Motiven till miljöbalken framhåller också vikten 
av att inte ställa längre gående krav på beslutsunderlaget än vad som kan anses motiverat uti-
från förhållandena i det enskilda ärendet och att hänsyn måste ”tas till att verksamhetsutöva-
ren vid tidpunkten för minerallagsprövningen sällan kan avgöra i detalj hur verksamheten ska 
se ut”.1186 Formuleringar som även de skulle kunna uppfattas som att lagstiftaren kopplar ihop 
beslutsunderlaget innehåll med prövningsförutsättningarna. I ett annat sammanhang anger 
emellertid propositionen till miljöbalken att miljökonsekvensbeskrivningen ”skall ingå som en 

                                                           
1185 Prop. 1985/86:3 s. 152.
1186 Prop. 1997/98:90 s. 220.
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del i beslutsunderlaget och möjliggöra en samlad bedömning av en planerad verksamhets in-
verkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser” (min kursivering).1187 Lagmo-
tiven kan således inte sägas ge någon entydig bild av vad en miljökonsekvensbeskrivning ska 
innehålla.

Såväl Miljööverdomstolen som EU-domstolen menar dock att prövningsunderlaget har en 
självständig betydelse i förhållande till prövningsförutsättningarna. Praxis är tydlig och i alla 
fall inte oförenlig med lagtext och motivuttalanden, vilket talar för att MKB:n i rättslig me-
ning har en självständig betydelse i förhållande till prövningsförutsättningarna i ett enskilt 
ärende. Härav följer att underlaget ska behandla samtliga effekter på miljön som verksamhet-
en ger upphov till och inte endast de effekter som prövningsförutsättningarna ger anledning 
till att uppmärksamma. Det är således den aktuella verksamhetens art och omfattning som är 
styrande för innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen, inte prövningsförutsättningarna för 
den planeradeverksamheten.  Något utrymme för att ta hänsyn till att verksamhetsutövaren vid 
tidpunkten för koncessionsansökan inte har möjlighet att vare sig identifiera eller överblicka 
den planerade verksamhetens samlade konsekvenser ges inte. Något som alltså borde innebära 
att det i vissa fall inte är möjligt att uppfylla de legala kraven på en MKB i samband med kon-
cessionsprövningen. Att lagstiftaren under dessa förutsättningar inte ansett det vara särskilt 
angeläget att hålla samråd, utan tvärtom i koncessionssammanhang slopat det legala kravet 
framstår som olyckligt och ogenomtänkt. Resultatet är att det samhälleliga inflytandet ges 
utrymme sent i processen då det i praktiken många gånger är för sent att utöva något avgö-
rande inflytande.              

Mycket tyder på att bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken rörande miljökonsekvensbeskriv-
ningarnas innehåll är formulerade utifrån tanken om en materiellt sammanhållen miljöpröv-
ning enligt miljöbalkens bestämmelser och att reglerna därför kanske inte fungerar optimalt i 
en uppdelad process som den som koncessionsprövningen innebär. Något som talar för att så 
kan vara fallet är det faktum att miljöbalken och dess systematik lanserades innan modellen 
med den uppdelade prövningen introducerades i minerallagen. Även vad som ovan framgått 
rörande tolkningen av de materiella reglerna i 6 kap. miljöbalken samt vad som anges i bal-
kens förarbeten ger visst stöd för denna uppfattning. Som ovan angivits anger motiven Bland 
annat att miljökonsekvensbeskrivningen ”skall ingå som en del i beslutsunderlaget och möj-
liggöra en samlad bedömning av en planerad verksamhets inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med naturresurser” (min kursivering).1188

Genom den uppdelade miljöprövningen är prövningsförutsättningarna alltså snävare vid 
koncessionsprövningen än vid en samlad prövning av en miljöfarlig verksamhet. Som fram-
gått medför detta ändå i princip ingen skillnad rörande de rättsliga kraven på beslutsunderla-
gets omfattning. Frågan är om det gör det i praktiken eftersom det vid denna tidpunkt inte går 
göra en lika omfattande och djupgående analys av verksamhetes påverkan.   

7.4.5 Konsekvenser av den uppdelade miljöprövningen
Den uppdelade miljöprövningen i koncessionssammanhang kan skapa osäkerhet i själva av-
vägningssituationen mellan de oförenliga intressena. I en avvägningssituation kan nämligen 
utgången vara beroende av vilka skadebegränsande åtgärder som kan vidtas till skydd för nå-
got av de konkurrerande intressena. Av praxis framgår också att beslut i koncessionsärenden 

                                                           
1187 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 272.
1188 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 272.
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faktiskt tagits utifrån förutsättningen att kraftfulla skadebegränsande åtgärder måste vidtas. 
Villkor om skadebegränsande åtgärder uppställs emellertid av mark- och miljödomstolen först 
vid den, normalt sett, efterföljande miljöprövningen. Koncessionsprövningen och därmed 
även den avvägning som ska ske enligt 3 kap. 10 § miljöbalken kommer härmed att präglas av 
en viss osäkerhet på grund av den uppdelade miljöprövningen. Redan i samband med kon-
cessionsprövningen är det emellertid möjligt att ställa upp villkor till skydd för allmänna och 
enskilda intressen; något som enligt uppgift dock i praktiken aldrig sker. Dessa villkor är dock 
helt fristående i förhållande till de villkor som det eventuellt kan bli aktuellt att uppställa vid 
den efterföljande miljöprövningen. Villkoren ska alltså betraktas som självständiga villkor för 
de olika tillstånden. Miljödomstolen är alltså inte bunden av eventuellt vid koncessionen upp-
ställda villkor. Skulle ett krav uppställas avseende samma sak enligt båda författningarna, bör 
enligt min mening det strängaste kravet gälla. 

Ett ytterligare problem med den uppdelade miljöprövningen är att den prövning av mar-
kanvändningsfrågan som sker i samband med koncessionsprövningen enligt Bergsstaten (och 
kanske även Länsstyrelsen i Norrbotten) tycks vara begränsad till koncessionsområdet.1189

Uppfattningen innebär att inga till mineralintresset motstående intressen utanför koncessions-
området kommer beaktas vid koncessionsprövningen. Bergsstatens tillämpning av bestäm-
melsen rörande koncessionsområdets utbredning innebär vidare att koncessionsområdet till 
ytan i stort sett bara kommer motsvara den vid beslutstillfället kända fyndighetens utbredning; 
det område inom vilket en avvägning gentemot motstående intressen kommer ske kan alltså i 
realiteten vara begränsat till själva ”gruvhålet”.1190 Allmänt torde gälla att ju mindre koncess-
ionsområde ju färre kolliderande intressen inom området. Problemet med att avgränsa mar-
kanvändningsfrågan till enbart koncessionsområdet är att en gruvverksamhetsamhet många 
gånger också påverkar förutsättningarna för intressen belägna utanför detta område. Den upp-
delade tillståndsprövningen syftar främst till att i ett relativt tidigt skede av processen (i sam-
band med koncessionsprövningen) slutgiltigt bestämma om marken får användas för gruv-
drift. Om inte intressekonflikter utanför koncessionsområdet uppmärksammas redan i sam-
band med denna prövning uppstår frågan om och i så fall hur dessa intressen ska hanteras 
inom ramen för den senare miljöprövningen. I de fall de beaktas kan naturligtvis följden i 
teorin bli att mineralintresset får ge vika. Härmed skulle då grunden för den uppdelade till-
ståndsprövningen i mineralsammanhang gå förlorad. Att inte göra en avvägning, i enlighet 
med vad som anges i 4 kap. 2 § minerallagen, måste anses oförenligt med miljöbalkens och 
hushållningsbestämmelsernas grundläggande syfte. Även praxis kan sägas ge visst stöd för 
uppfattningen att intresseavvägningen i koncessionssammanhang även ska omfatta intressen 
utanför koncessionsområdet.1191

Den ovan angivna uppfattningen är också problematisk i förhållande till de motivuttalan-
den som, visserligen med varierande tydlighet, anger att miljöprövningen endast syftar till att 
uppställa villkor för gruvverksamheten. Följs dessa uttalanden kan alltså följden bli att det 
inte sker någon intresseavvägning beträffande områden utanför koncessionsområdet vilka i 
realiteten faktiskt påverkas av gruvverksamheten. Förhållningssättet kan sammanfattningsvis 
sägas strida mot såväl minerallagens som miljöbalkens grundläggande utgångspunkter. Regle-

                                                           
1189 Norrländska socialdemokraten och Norrbottens Kurriren 13/10-15 och yttrande från Bergsstaten 13/2-15 
gällande beviljande av bearbetningskoncession för området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun, Norrbottens 
län. Dnr BS 22-559-2013.
1190 Norrländska socialdemokraten och Norrbottens Kurriren 13/10-15
1191 HFD 7425-13
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ringen i minerallagen syftar till att markanvändningsfrågan ska utredas och bestämmas på ett 
så tidigt stadium av processen som möjligt och kan alltså inte sägas vara förenlig med en upp-
delad intresseavvägning i markanvändningsfrågan. I miljöprövningen förutsätts å andra sidan 
att frågan om markanvändningen redan är avgjord (eftersom detta är ett krav enligt mineralla-
gen).

Vidare är det så att en gruvverksamhet många gånger ger upphov till miljöstörande verk-
samhet även utanför koncessionsområdet, t.ex. genom transporter till och från koncessions-
området. Om inte dessa typer av verksamheter beaktas vid en eventuell intresseavvägning i 
samband med koncessionsprövningen kommer alltså inte verksamhetens kumulativa miljöbe-
lastning på omgivningen att ligga till grund för bedömningen i markanvändningsfrågan. Det 
är naturligtvis fullt möjligt att resultatet av den tidigare avvägningen hade blivit annorlunda 
om den nu aktuella kumulativa belastningsnivån beaktats vid beslutstillfället.

Systemet med att i samband med koncessionsprövningen ta ställning i markanvändnings-
frågan syftar naturligtvis till att i ett så tidigt skede av processen som möjligt ge prospektörer 
vad som i det närmaste kan beskrivas som garantier för att få bearbeta och utvinna fyndighet-
er. Av vad som ovan angivits följer härmed att tillåtlighetsfrågan i många fall alltså kommer 
att avgöras utan tillgång till ett fullständigt beslutsunderlag och mest troligt utan att verksam-
hetens totala miljöpåverkan blir föremål för bedömning.  I stället får de för miljön och andra 
intressen negativa effekterna hanteras genom uppställande av villkor inom den efterföljande 
miljötillståndsprocessen. Ordningen innebär att beslut tas i tillåtlighetsfrågan utan att, som det 
brukar uttryckas, alla kort ligger på bordet. En ordning som inte är förenlig med miljöbalkens 
utgångspunkt om en samlad miljöprövning.
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8 Är de nuvarande rättsliga arrangemangen ändamålsenliga 
med avseende på en hållbar utveckling?

Den såväl internationellt som nationellt fastslagna målsättningen om en hållbar utveckling 
omfattar naturligtvis även utvinning av mineral. Härav följer att tillståndsprocessen för mine-
ralutvinning måste förhålla sig till nämnda målsättning. I Sverige regleras formerna och förut-
sättningarna för mineralutvinning främst i minerallagen. Lagen är en exploateringslagstiftning 
vars innehåll och utformning anges syfta till att främja utvinning av industriellt användbara 
och samhällsekonomiskt betydelsefulla mineral. Utifrån detta perspektiv finns det anledning 
att närmare analysera om och i så fall på vilket sätt regleringen i minerallagen kan sägas för-
hålla sig till målsättningen om en hållbar utveckling. För detta ändamål kan de i andra kapitlet 
(Del II) identifierade indikatorerna tjäna som utgångspunkt. Det finns tre samverkande di-
mensioner av hållbar utveckling: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social håll-
barhet. När det gäller ekologisk hållbarhet kan konstateras att minerallagen visserligen fordrar 
effektivitet i utvinningen genom att som förutsättning för koncession uppställa krav om eko-
nomisk lönsamhet, lämplig arrondering, samt viss kompetens hos exploatören. Även det fak-
tum att tillstånden för undersökning och bearbetning är tidsbegränsade och under vissa förut-
sättningar möjliga att såväl ompröva som återkalla kan anses, om inte bidra till, så i alla fall 
inte motverka målsättningen om en ekologisk hållbar mineralutvinning. Sammantaget kan 
dock inte minerallagen sägas i någon nämnvärd utsträckning beakta de i avsnitt 2.3 angivna 
indikatorerna för ekologisk hållbarhet. Konstateras kan alltså att minerallagen primärt syftar 
till att främja en verksamhet som typiskt sett ger upphov till omfattande och ofta irreversibla 
skador på miljön och vars innehåll inte i någon egentlig omfattning kan sägas ta hänsyn till 
ekologiska faktorer.

Minerallagens bestämmelser rörande krav på malmbevisning, sökandens lämplighet och ett 
rationellt utnyttjande av mineralfyndigheter kan emellertid sägas ge uttryck för ett ekonomiskt 
hållbart resursutnyttjande. Lagstiftningen innehåller även regler vilka syftar till att ge exploa-
törer tillgång till nödvändiga markområden. I detta avseende föreligger dock en brist när det 
gäller momentet eftersökning där det saknas tydliga regler.

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv bör framhållas att minerallagen i viss, om än begränsad, 
omfattning erbjuder möjlighet till deltagande i tillståndsprocessen. Kommuner och länsstyrel-
ser har rätt att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd och sakägare har rätt att 
göra invändningar mot den arbetsplan som måste föreligga innan undersökningsarbeten får 
påbörjas. Av lagen följer emellertid att bergmästaren har rätt att avgöra ärenden om under-
sökningstillstånd utan att någon annan än den sökande givits tillfälle att yttra sig. I ärenden 
om bearbetningskoncession ska bergmästaren samråda med länsstyrelsen. Det är således en 
ganska smal krets som i någon ges möjlighet till deltagande enligt minerallagen. Minerallagen 
ger inte heller möjlighet till någon form av deltagande efter det att gruvdriften startat. Lagen 
reglerar visserligen ersättning till enskilda för skada och intrång, men innehåller inga regler 
om ersättning till samhällen eller kommuner. Sedan 2005 utgår ersättning (mineralersättning) 
baserad på värdet av den brutna malmen, men bara till staten och berörda fastighetsägare.



254

Även när det gäller det sociala hållbarhetsperspektivet lämnar således minerallagen en del att 
önska. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att minerallagen utifrån de uppställda indikatorerna 
kan sägas förhålla sig till målsättningen om en hållbar utveckling i väldigt begränsad omfatt-
ning. Endast undantagsvis adresserar lagstiftningen frågor av betydelse ur ett hållbarhetsper-
spektiv. 

Formerna och förutsättningarna för mineralutvinning regleras även av miljöbalkens be-
stämmelser som alltså är parallellt tillämpliga med minerallagens. Tillståndsprocessen för 
mineralutvinning påverkas visserligen även annan reglering, men i förhållande till mineralla-
gens och miljöbalkens inflytande över processen får annan reglering anses vara av marginell 
betydelse. Av miljöbalkens portalparagraf framgår att balkens bestämmelser syftar till att 
främja en hållbar utveckling. Av detta följer alltså även att balken ska tillämpas på ett sätt 
som främjar en hållbar utveckling, bland annat anges i 1 § 2 st. att människors hälsa och mil-
jön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakats av föroreningar eller 
annan påverkan. Det kan alltså inledningsvis konstateras att miljöbalkens förhållande till må-
let om hållbar utveckling är obestridligt. Det kan vidare fastställas att regleringen i miljöbal-
ken i princip adresserar samtliga indikatorer för ekologisk hållbarhet. Antingen genom villkor 
i tillstånd baserade på de allmänna hänsynsreglerna (utsläpp) och genom förbud, krav på till-
stånd eller dispens för specifika miljöer. När det gäller de spatiala och temporala konsekven-
serna av en verksamhet på miljön kan dock balkens bestämmelser i vissa fall betraktas som 
otillräckliga. Omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet sker 
inte med någon fastställd regelbundenhet och frågor om spatiala miljökonsekvenser sker 
främst via plan- och bygglagstiftningen.1192 Även frågor hänförliga till social hållbarhet ges 
utrymme i miljöbalken, främst genom reglerna om samråd och deltagande i miljöbeslutspro-
cessen. 

De för tillståndsprocessen styrande lagstiftningarna kan alltså var för sig, visserligen i vari-
erande omfattning, sägas adressera frågor av betydelse för de olika dimensionerna av hållbar 
utveckling i mineralutvinningssammanhang. Härmed kan också de i tillståndsprocessen ingå-
ende regelverken för mineralutvinning anses förhålla sig till målet om en hållbar utveckling. 
En viktigare fråga är emellertid huruvida systemet för prövning av mineralutvinning kan an-
ses ändamålsenligt med hänsyn till såväl de ekonomiska och sociala som de ekologiska di-
mensionerna av hållbarhet.

Tabell 1 nedan ger en översiktlig bild av om och i vilken utsträckning indikatorer på en 
ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling kan identifieras i de styrande lagstiftning-
arna.

                                                           
1192 Här bör nämnas att inte heller PBL garanterar strategiska överväganden av den långsiktiga användningen av 
mark- och vattenområden.
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Tabell 1: Indikatorer på hållbar utveckling i minerallagen och miljöbalken*
Indikatorer Minerallagen Miljöbalken Tillståndsprövningen 

i sin helhet
Ekologisk hållbarhet

Utsläpp fördelat på typer mäts under 
hela livscykeln

Nej Ja

Hänsyn tas till påverkan på specifika 
miljöer 

Nej Ja

Avseende fästs vid grad av nedbryt-
ning av miljöer 

Nej Ja

Krav på återställande av miljöer Nej Ja

Krav på ekonomisk säkerhet för 
återställande av miljöer 

I begränsad ut-
sträckning

Ja

Grad av effektivitet i resursutvin-
ningen beaktas 

Ja Ja

Spatiala miljökonsekvenser beaktas Nej I begränsad ut-
sträckning

Temporala miljökonsekvenser beak-
tas

Nej I begränsad ut-
sträckning

Ekonomisk hållbarhet

Resurstillgången uppskattas Ja Ja

Tillgång till nödvändiga markområ-
den uppskattas

Ja Ja

Uppskattning av tekniska möjligheter 
till utvinning 

Ja Ja

Institutionella förutsättningar för 
rättigheter till resursen föreligger

Ja Ja

Social hållbarhet

Möjlighet till aktivt deltagande i 
beslutsprocesser ges

I begränsad ut-
sträckning

Ja

Tillgång till rättslig prövning ges I begränsad ut-
sträckning

I begränsad ut-
sträckning

Samrådsprocessens utformning:
a) Samråd sker innan ansökan om 

tillstånd görs 
b) Det finns en plan för användning 

av deltagarnas bidrag
c) Jämvikt mellan olika grupper av 

deltagare säkerställs 

a) Nej a) Ja

b) Nej b) Delvis

c) Nej d) Nej

Demografiska faktorer såsom be-
folkningsmängd, migrationsmönster, 
ålder och könsfördelning beaktas

Nej Nej

Möjlighet till ekonomisk kompensat-
ion till enskilda och samhällen

Delvis Delvis

* En fetstilt ”bock” i den tredje kolumnen betyder att indikatorn identifieras i bägge regelverken.
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Trots att samtliga hållbarhetsindikatorer kan identifieras någonstans i tillståndsprocessen för 
mineralutvinning, kan emellertid prövningen inte sägas vara helt ändamålsenlig med hänsyn 
till samtliga dimensioner av en hållbar utveckling.

Inledningsvis kan konstateras att den i tillståndsprocessen för mineralutvinning ingående 
miljöprövningen skiljer sig från hur miljöprövningar av miljöfarliga verksamheter vanligen är 
utformade. Normalt är miljöprövningen sammanhållen och sker först efter att den planerade 
verksamhetens totala miljöpåverkan kartlagts och analyserats. I tillståndsprocessen för mine-
ralutvinning är prövningen uppdelad. Som diskuteras i kapitel 7 ovan, innebär detta en mängd 
såväl praktiska som rättsliga problem och är dessutom inte förenligt med miljöbalkens grund-
läggande princip om en integrerad och samlad miljöprövning. En reglering vars utformning 
bland annat innebär att det inte går uppfylla prövningsförutsättningarna och som strider mot 
grundläggande systematiska principer kan inte anses som ändamålsenlig vare sig i förhållande 
till målsättningen om en hållbar utveckling eller i allmänhet.

En naturlig lösning för att komma till rätta med såväl den principiella disharmonin som 
vissa av de negativa konsekvenserna med en uppdelad miljöprövning vore naturligtvis att 
föreskriva om en samlad miljöprövning redan i samband med att frågan om koncession prö-
vas. En sådan utformning av regleringen löser emellertid inte problemet med att det vid tid-
punkten för koncessionsprövningen ofta saknas möjligheter att fastställa den planerade verk-
samhetens fullständiga miljöpåverkan. I realiteten skulle en sådan lösning alltså innebära en 
risk för att möjligheterna att ta ekologiska hänsyn i samband med mineralutvinning försvagas; 
om miljökonsekvenserna inte är kända kan de heller inte beaktas och åtgärder för att minska 
miljöpåverkan inte vidtas. 

Ett annat alternativ, som skulle lösa såväl den principiella disharmonin som problemet med 
bristen på kunskap om den planerade verksamhetens miljöpåverkan, är att i samband med 
koncessionsprövningen endast fastställa exploatörens rätt till mineral, men alltså inte ta ställ-
ning till markanvändningsfrågan. Denna skulle då få anstå till den senare samlade miljöpröv-
ningen. Härmed skulle miljöprövningen i mineralsammanhang ges samma utformning som 
vid prövning av annan miljöfarlig verksamhet. En reglering med denna utformning skulle 
bidra till ökad ekologisk och social hållbarhet men samtidigt minska den ekonomiska hållbar-
heten i mineralutvinningssammanhang genom den ökade osäkerhet som följer med att frågan 
om tillgången till och användningen av nödvändiga markområden inte fastställs i ett tidigt 
skede. 

En något mindre ingripande lagstiftningsåtgärd men som ändå skulle bidra till såväl ökad 
ekologisk som social hållbarhet är att införa krav på samråd i samband med koncessionspröv-
ningen. Ändringen skulle enkelt kunna åstadkommas genom att i förutsättningarna för kon-
cession föreskriva att miljöbalkens regler om samråd ska tillämpas. En sådan ändring skulle 
öka mineralutvinningens legitimitet och bidra till såväl ökad social hållbarhet som ekologiska 
hänsyn genom ökad medverkan från det omkringliggande samhället. 

En hållbar utveckling innebär alltså i praktiken att avvägningar mellan olika intressen 
måste göras. De tre dimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet utgör i detta 
avseende de mest centrala byggstenarna för att utvecklingen ska kunna betraktas som hållbar. 
Här är det emellertid viktigt att framhålla att det ekologiska systemets funktion är en nödvän-
dig förutsättning för existensen av både det sociala och det ekonomiska systemet. Resultatet 
av en avvägning mellan olika aspekter av de tre hållbarhetsdimensionerna kommer att bero 
bland annat på de rättsliga ramverk inom vilket beslut kan fattas och skiljer sig i detta avse-
ende inte från andra situationer där avvägningar måste göras. Vad som är ändamålsenligt i 
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denna avvägning är emellertid ytterst en politisk fråga. Den rättsliga utformningen av den 
nuvarande prövningsprocessen för mineralutvinning innebär att den ekonomiska dimensionen 
av hållbarhet prioriterats, delvis på bekostnad av de ekologiska och sociala aspekterna av en 
hållbar utveckling. För det fall ett annat resultat är önskvärt, måste således tyngdpunkten i 
avvägningen mellan de olika intressen som tillmäts vikt i prövningen förskjutas.
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