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Minnesanteckningar SGUs gruvnäringsråd 20 april 2022 

1) Inledning/dagordning 
Ordförande hälsade alla välkomna och reflekterade över att detta var första gången sedan hon tillträtt 
som rådet träffades fysiskt. Ordförande berättade sedan att SGU har beslutat att förändra 
konstellationen i gruvnäringsrådet. Det nya gruvnäringsrådet kommer i huvudsak bestå av 
representanter från gruv- och mineralindustrin. Övriga myndigheter och organisationer som idag 
representeras i rådet kommer i stället att bjudas in till ett årligt gruvnäringsforum (arbetsnamn) som 
SGU planerar att arrangera. Med anledning av det sistnämnda så infördes en ny punkt på dagordningen 
(pkt 4) – workshop om årligt gruvnäringsforum. 

Inga övriga frågor anmäldes och dagordningen godkändes. Föregående minnesanteckningar lades till 
handlingarna.  

2) Presentationsrunda 
Alla deltagare presenterades sig kort. Kenneth Fjäder från Nordkalk har ersatt Håkan Pihl som kommer 
att gå i pension. Katarina Nilsson från SveMin ersatte Maria Sunér på detta möte. Mattias Gustafsson, 
SGU deltog i egenskap som regionansvarig. 

3) Information från SGU 

Världsläget med anledning av kriget i Ukraina 

Kaj Lax inledde med att berätta hur gruv- och mineralnäringen har påverkats av kriget i Ukraina. 
Världsläget har ändrats betydligt. Det finns ett större fokus på råvaruförsörjning inom EU, inte bara 
inom DG-Growth. Katarina Nilsson inflikade att EU-kommissionen har lanserat RePowerEU med 
anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SveMin kommer att hålla ett frukostseminarium kopplat 
till Rysslands och Ukrainas försörjning av råvaror.  

SGU:s arbete med riksintressen 

Peter Åkerhammar presenterade hur SGU arbetar med riksintressen för värdefulla ämnen eller material 
enligt 3 kap. 7 § miljöbalken (se bilaga 1). Det finns idag (april 2022) 149 fyndigheter som är av 
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riksintresse inom kategorierna metaller (malmer), industrimineral, bergmaterial och natursten. SGU 
använder sig av tre kriterier som alla behöver vara uppfyllda för att en fyndighet ska kunna utpekas som 
riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Det diskuterades hur stora riksintresseområdena kan vara och 
hur kriterierna tillämpas vid utpekanden. 

EU:s konfliktmineralförordning 

Peter Åkerhammar presenterade kort bakgrund och syfte med införande av ny lagstiftning för s.k. 
konfliktmineral (se bilaga 2). De metaller som berörs är de s.k. 3TG (tantalum, tin, tungsten och gold, 
dvs. tantal, tenn, volfram och guld). Sedan 1 januari 2021 är SGU behörig nationell myndighet enligt 
EU:s konfliktmineralförordning med ansvar att bl.a. utföra kontroller i efterhand av de företag som 
importerar dessa metaller/mineral över fastställda volymtröskelvärden. 

4) Workshop om årligt gruvnäringsforum 
SGU:s förslag är ett årligt upplägg (en dag?) med högst 100 deltagare (endast inbjudna?) med ett tema 
(fast eller varierande?). Ej krock med större konferenser (PDAC, Future Mine, Euromine Expo, FEM, 
SveMins höstmöte). De tänkta målgrupperna är gruv- och mineralnäringen, myndigheter, NGO:s och 
beslutsfattare (se bilaga 3).  

Rådsdeltagarna delades sedan in i två mindre grupper och avslutades med en gemensam diskussion. 
Deltagarna tyckte att det var bra med fokus/teman. En dag borde vara tillräckligt, kanske halvdag 
beroende på fokus/tema. Behövde inte vara så stort (<30 deltagare) och i så fall nog bättre med 
inbjudna deltagare. Bra med kunskapsuppbyggnad.  

5) Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 

6) Kommande möte 
Nästa möte kommer att hållas under hösten 2022. Sekreteraren skickar ut enkät via Doodle. 
Gruvnäringsforum (arbetsnamn) planeras att hållas under våren 2023. 

7) Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 

 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Ordförande  Sekreterare 

Anneli Wirtén Peter Åkerhammar  



EU:s konfliktmineralförordning
Peter Åkerhammar 2022-04-20

Källa: EU DG Trade



Geologi för ett hållbart samhälle

Vad och när

• Den 17 maj 2017 beslutade EU att 
införa en ny lagstiftning 
(Europaparlamentets och rådets 
förordning EU 2017/821) om 
fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer 
av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och högriskområden

eller kortare uttryckt:

EU:s konfliktmineralförordning 

• Börjar tillämpas på import av dessa 
mineral efter 1 januari 2021.



Geologi för ett hållbart samhälle

Varför

• För att främja ansvarsfulla inköp hos importörer 
inom EU av tenn, tantal, volfram och guld (de s.k. 
3TG).

o Förordningen bygger till stor del på OECD:s riktlinjer 
om tillbehörlig aktsamhet i leveranskedjan:

(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains
of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). 
(https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm)

• För att bryta länken mellan konflikter och illegal 
brytning av mineral, samt att sätta stopp för 
missförhållanden vid utnyttjande av lokalbefolkning 
och brott mot mänskliga rättigheter.

Källa: SGU



Geologi för ett hållbart samhälle

SGUs roll

• SGU är behörig myndighet enligt 2 § förordning med 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
konfliktmineralförordning (2020:1187).

• SGU kommer bl.a. att bedriva kontroller i efterhand (ex-
post checks) av de företag som importerar tenn, tantal, 
volfram och guld över vissa volymtröskelvärden.

• Under 2022 planerar SGU att utföra 1–2 kontroller i 
efterhand.

Källa: SGU



Fyndigheter av riksintresse 
enligt 3 kap. 7 § miljöbalken
Peter Åkerhammar 2022-04-20



Geologi för ett hållbart samhälle

Vad är ett riksintresse?

Geografiska områden som är av nationell 
betydelse för en rad olika 
samhällsintressen kan pekas ut som 
områden av riksintresse. 

Det är mark- och vattenområden som har 
olika skyddsbehov, till exempel för 
totalförsvaret, naturvärden, kulturmiljöer, 
kommunikationer eller rennäring. Inom 
de utpekade områdena får inte åtgärder 
vidtas som påtagligt kan skada de angivna 
värdena eller påtagligt försvåra det 
avsedda utnyttjandet av marken.

Syftet med bestämmelserna är att 
redovisa vilka intressen som har 
särskild betydelse och som därför ska 
ges ett försteg framför andra när frågor 
om markanvändning ska avgöras. 

Bestämmelserna ger därmed stöd vid 
beslut när olika intressen står i konflikt.

Det innebär att utpekade riksintressen 
behöver beaktas i planeringsprocessen, 
men att de samtidigt enbart är 
rådgivande för hur marken ska 
användas. Flera olika riksintressen kan 
finnas för samma område.



Geologi för ett hållbart samhälle

3 kap. 7 § miljöbalken

3 kap. 7 § första stycket miljöbalken

Mark- och vattenområden som innehåller 
värdefulla ämnen eller material skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra utvinningen av dessa. 

3 kap 7 § andra stycket miljöbalken

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen 
eller material som är av riksintresse skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Inom sådana områden får kommunerna och de 
statliga myndigheterna inte planera för eller 
lämna tillstånd till verksamheter som kan 
förhindra eller påtagligt försvåra ett nyttjande av 
resurserna.



Geologi för ett hållbart samhälle

SGU utpekar fyndigheter 
av riksintresse för:

1. Metaller (malmer)

2. Industrimineral

3. Bergmaterial

4. Natursten

Det finns 149 fyndigheter (april 2022) som är av 
riksintresse varav merparten i kategorierna 1 och 2. 
Av utpekade fyndigheter är 94 detaljavgränsade.

SGU är utpekad riksintressemyndighet enligt 2 § 5 
förordning (1998:896) om hushållning med mark-
och vattenområden.



Geologi för ett hållbart samhälle

SGU:s kriterier vid utpekande en fyndighet som 
riksintresse

• Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov,

• ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper och,

• området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, 
undersökt och dokumenterat.

Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att en fyndighet ska kunna utpekas 
som riksintresse. 

Det är SGU ensamt som står för bedömningen. Det är endast fyndigheten och dess 
geologiska beskaffenhet som beaktas. Vid SGU:s bedömning görs inte heller någon 
prövning mot andra intressen såsom andra riksintressen eller Natura 2000-områden. 



Geologi för ett hållbart samhälle

Så arbetar SGU med riksintressen

• Prioritering och bedömning av fyndigheter.

• Löpande omvärldsbevakning.

• Pågående ärenden och i vilket skede redovisas på SGU:s webbplats:
https://www.sgu.se/mineralnaring/minerallagstiftning/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/pagaende-riksintressearenden/

• Kontakter med branschen.

• Geologisk information, prospekteringsinsatser, användningsområden för 
ämnet/materialet m.m. tas fram.

• Remiss – berörd länsstyrelse, Boverket, berörd kommun och andra statliga 
myndigheter.

• Beslut tas av generaldirektören och riktar sig till länsstyrelserna (med karta och 
koordinater).



Geologi för ett hållbart samhälle

SGU:s geologiska information

• SGU:s mineralresursdatabas

- Innehåller information om Sveriges mineral- och bergartsförekomster. Metaller (malmer), 
industrimineral, bergmaterial och natursten.

- Från mineraliserade hällar och skärpningar till större fyndigheter såsom både nedlagda och 
aktiva gruvor.

- ca 18 000 poster.

• SGU:s malmdatabas
- Innehåller information om de största metalliska malmerna och mineraliseringarna i Sverige. 

Information om mängd och metallhalt(er).

- ca 900 poster.

• SGU:s mineralinformationskontor i Malå

- Mer än 3 miljoner meter borrkärnor från tidigare statlig prospektering och från företag.

- Ett omfattande dokumentarkiv med prospekteringsrapporter, fältanteckningar, 
borrkärnedokumentation m.m.

• SGU:s rapporter och databaser om geologi



Geologi för ett hållbart samhälle

Vad händer sedan?

• Publicering på vår webbplats

• Karttjänst – riksintresse mineral

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen.html

• Bevakning i remissärenden (t.ex. 
kommunernas översiktsplaner eller i 
domstolsprövningar).



Gruvnäringsforum
Årlig ws – bygga koncept?

45 minuter i två grupper; avslutar med gemensam diskussion



Vad, Hur, När?

• Upplägg – årligt, en dag?

• Deltagare - <100, endast inbjudna?

• Nationellt?

• Organisatör SGU och gruvnäringsrådet?

• Var? (fast plats, ambulerande)

• Tid – ej krock med PDAC, Future Mine, FEM, Euromine Expo, Svemins höstmöte

• Målgrupp: gruv- och mineralnäring, myndigheter, NGOs, beslutsfattare



Vad, Hur, När?

• Kommuner, länsstyrelser viktiga?

• Tema – fast eller varierar? (tillståndsfrågor, 
försörjningstrygghet, social acceptans…. T ex)

• Annat….?


