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Närvarande:  
Lena Söderberg, GD, ordförande, punkt 1-8         
Kaj Lax, SGU, vice ordförande    
Åsa Persson, Bergsstaten 
Stefan Romedahl, LKAB 
Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket 
Johan Antti, Länssstyrelsen i Norrbotten punkt 1-9 
Per Ahl, SveMin  
Mikael Staffas, Boliden AB 
Anders Gottberg, Naturskyddsföreningen 
 
Anmält förhinder:  
Erika Ingvald, SGU 
Margareta Groth, Vinnova 
 
Förhinder: 
Agne Ahlenius, Zinkgruvan 
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen 
Rikard Janson, Naturvårdsverket 
Peter Westman, WWF 
Håkan Phil, Nordkalk AB  
Pär Weihed, Luleå tekniska universitet 
Tomas Mörtsell, Storumans kommun 
 
Föredragande: 
Britt Sahleström, punkt 3 
Andreas Eliasson, punkt 4-6 
Mattias Fackel, punkt 1-8 
 
Sekreterare 
Anna Thorngren, SGU, sekreterare   

  
 

Sammanträde med SGUs Gruvnäringsråd 
 
1. Mötets öppnande 

Lena Söderberg hälsade alla välkomna till dagens möte.  
 

2. Föregående mötesanteckningar 
Föregående anteckningar per 2016-10-26 lades till handlingarna.  
 
 



  2(4) 
   
   
 
 
 
 

 

3. Information från Återvinningsindustrierna 

 Britt Sahleström från Återvinningsindustrierna informerade om utmaningarna inom avfalls- och 
återvinningsmarknaden både inom verksamhets- och hushållsavfallet i Sverige, vilket är konkurrensutsatta 
marknader.  I en cirkulär ekonomi finns många nya marknader som förutsätter innovativa lösningar och 
tjänster (se bilaga 1).  

 
 
4. Information från Business Sweden 

Andreas Eliasson informerade om det investeringsfrämjande arbetet mot internationell gruvnäring. Business 
Sweden jobbar proaktivt inom gruvområdet med att sprida kunskap om Sverige. Arbetet sker i ett nära 
samarbetet med SGU (sedan 1996) och även via regionala kontakter. Business Sweden deltar bland annat 
genom Nordic Mining Day, som är ett inslag inom PDAC (se bilaga 2). 
 
 

5. Regeringsuppdraget Gruvavfall 
Mattias Fackel från SGU informerade om strategin för hantering av gruvavfall och en bedömning av 
kostnader och åtgärder för efterbehandling. Efterbehandlingsåtgärder som staten ansvarar för som 
verksamhetsutövare driver kostnader. Kan konstateras att vikten av att dokumentation finns upprättat, då 
det ger en enklare utvärdering (se bilaga 3). 
 
 

6. Vägledningen för prövning av gruvverksamhet 
Mattias Fackel från SGU informerade om uppdraget att vidareutveckla och uppdatera befintlig vägledning 
för prövning av gruvverksamhet i samarbete med länsstyrelsen Västerbotten och Naturvårdsverket, som nu  
slutförts(se bilaga 4).  
 
 

7. Läget i SGUs övriga regeringsuppdrag inom gruv- och mineralnäringen 
Kaj Lax informerade om att SGU har drygt ett dussin pågående regeringsuppdrag av olika omfång och 
dignitet (se bilaga 5). Mineralstrategin är nu helt avrapporterad.  

• Mineralinformationskontoret i Malå – expansion och utveckling av verksamheten. Uppdraget är 
förlängt och ska redovisas i september. 

• Politik för global utveckling – analys bidrar till utveckling av ett hållbart nyttjande av 
mineralresurser. 

• System för klassificering av råvaror – delta i arbetet med FNs system för klassificering av råvaror 
(UNFC). 

• Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller o mineral för miljö- och 
teknikinnovationer – kartlägga möjligheterna för utvinning i Sverige av de metaller och mineral 
som krävs för tillverkning av nya miljö- och teknikinnovationer. 

• Tillsyn enligt minerallagen (Bergstatens uppdrag).  
 

Diskuterades begränsningarna av mineralnäringens utveckling pga Arbetsmiljöverkets vägledning 
för tillämpning av Maskindirektivet, vilket bl.a. förhindrar test med självkörande fordon i gruvor. 
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8. Information från Bergsstaten 
Åsa Persson informerade från Bergsstaten. Antal gällande undersökningstillstånd är 581st i dagsläget att 
jämföra med det dubbla antalet för fem-sex år sedan. Det finns indikationer på att intresset för 
prospektering ökar igen.  
SGU/Bergsstaten har ett regeringsuppdrag att utreda behovet av en utökad tillsyn av prospekteringen.  
Färdigt i december 2017.  
För närvarande finns ca12-13 st ansökningar om bearbetningskoncession.  
 

9. Information från rådets ledamöter 
SveMin   
Prioriterar just nu tillståndsfrågor för verksamhet det vill säga se över det legala systemet och samhällsnyttan 
samt jobbar med kommunikation. Aktiva kring agenda 2030 samt de 17 miljömål som FN har. Det är få 
industrigrenar som jobbat med alla delarna, men gruvsektorn gör det. Ser även över forskning och 
innovationsfrågor.  
Kommunikation – är fortsättningsvis intresserade av att SGU hjälper till med fakta om näringen. Svårt för 
branschen att få ut branschfakta från SCB. 
Sociala medier i fokus och bland annat viktigt för att möta återväxten bland unga. Den nyligen öppnade 
gruvutställningen på Tekniska museet ska uppdateras och återberätta om verkligheten. 

LKAB   
2016 inget bra år, men metallpriserna vände uppåt mot slutet av året. Produktionsmässigt var det dock ett 
bra år. 27 miljoner ton produkter. I år ser första kvartalet bra ut. Årsstämma i morgon. Fokus nu är att 
fortsatt se över kostnadsbasen och hur vi jobbar med framtidsaspekterna såsom industrisatsningar.  
Lämnar in miljöansökan för Kirunagruvan Q3-4. Förhoppning att tidsplan fungerar. Tillstånd på plats 
2019. Samhällsomvandlingssätt tagit steg i Malmberget och där ser det ut att lösa sig på lång sikt.  

Boliden AB  
Stämma genomförd i går. Metallpriset bra just nu jämfört med förra året. Kostnadseffektiv brytning av zink 
och koppar vs. koldioxid användning/förbrukning visar att svensk totalproduktion är klimatsmart. 

Länsstyrelsen i Norrbotten  
Bearbetningsärenden pågår. Nya miljötillstånd för Kirunagruvan, Aitikgruvan och Laver. 

Naturskyddsföreningen  
Naturskyddsföreningens mineralstrategi: fungerar liknande Trafikverkets fyrstegsstrategi – där man tittar på 
de olika stegen om det är nödvändigt om man ska bryta jungfruliga råvaror. Stora problemet är att vi gör av 
med mer och mer metaller.  

Tillväxtverket  
Tillväxtverket har varit proaktiva gentemot regeringskansliet avs mineralstrategin. Många uppdrag kopplat 
till mineralstrategi med fokus på bl a digitalisering. Samarbetet sker med Vinnova. Cirkulär ekonomi: 
försöker koppla till affärsmodeller för att få andra uppdrag framgent. Departementet nöjda med den 
genomslagskraft som strategin fått.  
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10. Övriga frågor 
Kaj informerade kort från ett möte i Italien där man bl a pratade om försvarsaspekter, metaller och mineral. 
Produktion som ligger i länder som inte är politisk stabila. 
 
Naturskyddsföreningen önskade en förbättrad kartvisare om mineralrättigheter.  
 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 
 
 

11. Nästa möte 

 Torsdag 5 oktober kl 09.30–15.00 på SGU i Stockholm. 
 
 
 

12. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett givande möte. Mötet avslutades. 

 

 
Anna Thorngren 
Sekreterare 



Bilaga 1 



Återvinningsindustrierna 
Vision:  Framtidens ledande råvaruleverantörer 
 
Medlemsföretagen: 
Erbjuder insamlings- och återvinningstjänster samt andra tjänster i kedjan 

design för återvinning till återvunna råvaror 
 

Företagen omsätter ca 20 miljarder kr, drygt 6000 anställda 
Hanterar drygt 12 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial varav drygt   

60 % materialåtervinns och ersätter jungfruliga råvaror 
 

Återvinner alla typer av avfall/återvinningsmaterial:  
 järn, metall, plast, glas, papper, kartong, elektronik, gips, frityroljor, matavfall, organiskt avfall, 

biogas, däck, bygg- och rivningsavfall, tjärpapp, glykol, förorenade jordar, farligt avfall, ljuskällor, 
kylmöbler, grus, asfalt, betong, oljor, hushållsavfall mm 

 
Värdegrund och Uppförandekod antagen av alla medlemmar, åtagande att 

följa riktlinjer för resurs- och  avfallshantering vid byggande och rivning 
 

Medlem i de europeiska branschföreningarna FEAD och EuRIC  



Tillväxtbransch med gamla anor 

Avfall - en resurs på en kommersiell marknad 
 Viktig råvara för industrin - efterfrågan på återvunna råvaror ökar 
 Alltfler fraktioner har ett värde 
 Kundernas krav och engagemang ökar 
 Kundlösningar innehåller fler serviceerbjudanden 
 Innovation och utveckling av insamlings- och återvinningslösningar 

för att återvinna mer och fler fraktioner 
 
Tillväxt sedan år 2000: 

 Antal anställda har ökat med 60 % 
 Omsättningen och förädlingsvärdet har ökat 2,5-3 gånger 

 
 Nya tillväxtföretag etablerar sig främst på den konkurrensutsatta 

avfallsmarknaden 
 
Vad har drivit på utvecklingen: 

 Miljömål och styrmedel 
 Införande av producentansvar 
 Avfallsmarknaden har öppnats upp för konkurrens 
 Förbud att deponera brännbart och organiskt avfall 



Utmaningar och hinder för tillväxt 
Resultat från enkät till ÅI:s medlemmar 

Ökade volymer av materialflöden är viktigaste  tillväxtfaktorn: 
 Krav på återvinning av fler material 

 Styrmedel införs som gör det lönsamt att materialåtervinna avfallet 

 Privata och kommunala bolag har samma villkor på marknaden 

 Priset på återvunna råvaror kan konkurrera med priset både jungfruliga 

 Kundernas efterfrågan på återvunna råvaror ökar 

Största hindren är 
 Företag som inte uppfyller gällande lagstiftning 

konkurrerar på marknaden 
 Konkurrens från kommuner och kommunala bolag 
 Oklar och varierande definition av därmed jämförligt 

avfall 
 Låga priser på jungfruligt material 
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Affärskritiskt omfattande 
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Hur upplever du konkurrensen från 
kommuner och kommunlala bolag? 



Väl fungerande marknader - 
 en förutsättning för en cirkulär ekonomi 

 

Marknadsbaserade styrmedel  
• för alla aktörerna  
• i alla led i produktkedjan  
• för att skapa en effektiv 

återvinning och  
• ökad konkurrenskraft för 

återvunna råvaror och 
återanvändning 

 
Konkurrens på lika villkor 

Marknad för återvunna råvaror Design för återvinning 

Materialåtervinning Produkttillverkning 

Sortering Upphandling 

Insamling Användning 
Återanvändning 

Avfall = Resurser 



Avfalls- och återvinningsmarknaden i Sverige 

Verksamhetsavfall, 
 drygt 24 Mton,  
exkl gruvavfall 

Hushållsavfall 

Producentansvars-
avfall 

Avfall från  
hushållen 
ca 4,2 Mton 

 
Konkurrensutsatta marknader har lett till: 
 Nya lösningar, ökad återvinning och återanvändning 
 Nya samarbeten, ökad service, mångfald av tjänster 
 Framgångsrika företag, även internationellt 
 Lägre kostnader och mer effektiva lösningar  

Kommunalt monopol 

Konkurrensutsatt marknad Konkurrensutsatt  
marknad 



Cirkulär ekonomi - många nya marknader 
förutsätter innovativa lösningar och tjänster  





Uppkommet avfall i Sverige 

Statistiken behöver 
utvecklas för en 
cirkulär ekonomi 



Behandlat avfall i Sverige 



Behandlad mängd hushållsavfall 



EU:s Cirkulär ekonomi-paket 

Några kritiska frågor återvunna råvaror: 
 Produkter designade för att återvinnas 
 Återvunna råvaror konkurrenskraftiga gentemot den jungfruliga 
 Avfall upphör vara avfall, ”end of waste”, biprodukter  
 Giftfria kretslopp – harmonisering REACH, produkt och avfallslagstiftning 

Miljöpolitik 

Näringspolitik 



Cirkulär flöden minskar klimatpåverkan 

Klimatnyttan med återvinning 

Plast som innehåller 
flamskyddsmedel skiljs ut 

Bomull blir ny fiber 



Från renhållning till cirkulär ekonomi 
Från dagens situation Till 

Renhållningslagstiftning (avfall) Cirkulär ekonomi (hela värdekedjan) 

Miljöpolitik Miljö- och näringspolitik  

Lönsamt gå från deponi till förbränning Lönsamt materialåtervinna och återanvända 
(även från deponier) 

Lågvärdig återvinning (ex täckmaterial deponi) Högvärdig återvinning (material cirkulerar flera 
gånger) 

Återvinningsmål utan styrmedel Mål med marknadsbaserade styrmedel i hela 
värdekedjan 

Monopol på hushållsavfall, enbart kommunen har  
ansvar 

Äganderätt till avfallet, öppna marknader, ökat 
engagemang, fler lösningar med konkurrens 

Kommunerna har många olika roller inom 
avfallsområdet som ofta sammanblandas, 
kommunala bolag dominerar marknaden regionalt 

Kommunernas olika roller separeras 
Upphandlingsrollen förstärks 
Kommunala bolag som verkar på den öppna 
marknaden har samma villkor som de privata 



Prioriterade frågor för ÅI 

Marknadsförutsättningarna i hela produktcykeln verkar för en cirkulär 
ekonomi  

  
Inför ambitiösa återvinningsmål och styrmedel som gör det lönsamt att följa 

avfallshierarkin 
   
Främja återvunna råvaror gentemot de jungfruliga 
   
Öppna upp avfallsmarknaden för ökad återanvändning, materialåtervinning, 

service och innovation samt klargör äganderätten till materialet 
   
Premiera ansvarsfulla aktörer  
  
Ge kommunernas myndighets- och beställarroll högre prioritet och skilj ut 

utförarrollen  
   
Säkerställ konkurrensneutralitet på avfallsmarknaden och att 

korssubventionering inte sker mellan monopol- och konkurrensutsatta 
marknader  
 



Apple - Our goal is a closed-loop supply chain  

 
 

”Liam” plockar isär en Iphone 6 
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BUSINESS SWEDEN PURPOSE 

Helping Swedish companies to reach their full international potential, 
 and foreign companies to invest and expand in Sweden 

Presenter
Presentation Notes
Business Sweden’s purpose is to help Swedish companies to reach their full international potential and foreign companies to invest and expand in Sweden. We offer our customers strategic advice and hands-on support in 50 of the world's most interesting markets.Business Sweden is owned by the Swedish Government and the industry, a partnership that provides access to contacts and networks at all levels. Business Sweden was founded on the first of January, 2013, by a merger of the Swedish Trade Council (Exportrådet) and Invest Sweden.
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WITH 55 OFFICES IN 46 KEY MARKETS, BUSINESS 
SWEDEN IS WELL POSITIONED TO GROW SWEDEN  

Presenter
Presentation Notes
A strong international presence and personal contacts with decision makers at all levels around the world is key to business success. With offices in 57 countries and in every Swedish region, Business Sweden is well placed to identify business opportunities for Swedish companies abroad and develop contacts with potential customers, partners, and investors. Business Sweden sees the possibilities. We have the contacts, the knowledge �and experience to help Swedish companies to expand internationally.
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CONNECTING GLOBAL COMPANIES WITH BUSINESS 
OPPORTUNITIES IN SWEDEN 

WE ARE 

 Independent 
 Free of charge 
 Working in full confidentiality 

OUR SERVICES 

 Market and industry insights 
 Business opportunity identification 
 Partner search and matchmaking support 
 Establishment support 
 Access to business networks 
 Site selection 

Presenter
Presentation Notes
Business Sweden is the official Swedish trade and investment council. We help international companies to develop successful business in Sweden providing strategic advice, information and hands-on support – from initial evaluation of growth opportunities to final establishment, strategic partnership or capital investment. Market and industry insightsTo build your business case and prove the value of an establishment or investment, we provide you with customised information and benchmarking services on the Swedish market, business climate, industry sectors, operating costs, legal framework and more. We also have the integrity to dissuade an establishment or investment if justified.Business opportunity identificationBased on your sector priorities, our industry specialists identify and present market and industry opportunities in Sweden. We identify growth areas, key industry stakeholders, establishment strategies and next steps.Partner search and matchmaking supportWe act as a link to Swedish companies and introduce you to opportunities of strategic partnerships, R&D collaborations and other types of cooperation.Establishment supportWe provide you with information on how to set up and run a business in Sweden, including rules and regulations, legal entities, employment matters, taxes and more.Access to business networksWe introduce you to all necessary service providers, authorities and organisations.Site selectionTo help you find the right location and premises for your facilities, we coordinate site selection processes based on your requirements. Our regional and local network enables us to conduct site screening throughout Sweden and access detailed data.Common investment types are:EstablishmentsCollaborationsCapital investmentsExpansionWe are:Independent – not profit oriented or tied to private stakeholdersFree of charge – Our goal is not to sell services, it is for you to invest in SwedenWorking in full confidentiality.Picture: Jetti no.4 at Ribbersborgs beach, just outside of Malmö. (Credits: Jaque de Villiers/imagebank.sweden.se)
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STRATEGIC APPROACH AND PROCESS 

 Establish  funding available 

 95-100% government funded  

 

 Sector orientation 

 Establish priority investment areas, typically Swedish Areas of strength in a global context 

 Proactive vs reactive 

 

 Distribution of available funding between investment areas 

 Development of annual plans. 

 Staffing and activities  

 Set Objectives 

 Continous monitoring of progress against plan 

 

 FOCUS ! 
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INVESTMENT PROMOTION 



INVESTMENT AREAS 
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Product development 
 Develop and define 

investment opportunities 
within priority industry sectors 
of strength 

DEVELOP 
INVESTMENT 
OPPORTUNITIES 

INTERNATIONAL 
MARKETING  
AND SALES 

INVESTMENT  
GENERATION 

INVESTOR 
AFTER CARE 

Marketing and sales 
 Identify and qualify investors 
 Identify needs of potential 

investor 
 Match investor needs with 

Swedish investment 
opportunities 

 Market and promote relevant 
Swedish opportunities 

Services and facilitation 
 Overall guidance and advice 

throughout the process 
 Tailored business information 
 Matchmaking and meetings 
 Facilitation of negotiation and 

deal-making 
 Establishment support 
 Network access 

Grow business 
 Continued assistance to 

promote expansion 
investments and running 
business/collaboration 
successfully 

BUSINESS SWEDEN’S PROCESS FOR ATTRACTING AND FACILITATING INVESTMENTS TO SWEDEN 

BUSINESS SWEDEN MAKES IT EASIER FOR FOREIGN 
COMPANIES TO INVEST IN SWEDEN  
 

IT & TELECOM, 
DATACENTERS 

HEALTH CARE & 
LIFE SCIENCES 

AUTOMOTIVE 
 

MATERIALS & 
MANUFACTURING 

INFRASTRUCTURE 
RETAIL 

Presenter
Presentation Notes
Investments could e.g. include; Establishing a sales office, R&D center, regional HQ, logistics unit or production site, Entering in a business collaboration with a Swedish company, Capital investment in a fund or Swedish company. Investing in or building real estate, Acquisition of a Swedish company 



BUSINESS PLAN 

 Define profile areas 

 Exploration 

 R&D 

 Technology suppliers 

 Define investor geographical focus and allocate 
resources  

 Australia 

 Canada 

 Define key actions 

 Nordic Mining Day – PDAC 

 Other Nordic initiatives 

 Stakeholder / Partner coooperation 

 SGU ; Regional IPAs 

 Set objectives and get to work! 

 No of HQI 
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INVESTMENT AREA – MINING 



NÅGRA FÄRSKA EXEMPEL  

9 MAY, 2017 BUSINESS SWEDEN 9 
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Strategi för hantering av gruvavfall 
och en bedömning av kostnader och 
åtgärder för efterbehandling.  

2017-05-09 

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency, SGU Sveriges 
geologiska undersökning/ SGU Geological Survey of Sweden 

Amanda Baumgartner, Projektledare SGU 

Presenter
Presentation Notes
Uppdragets bakgrund innehållRedovisa del 2 och 3Presentera strategiska vägval i del 1Diskussion och frågor.



 
 
 √ 1 april 
 □ 15 september 

Presenter
Presentation Notes
Uppdraget gavs 14 aprilSe hemsidorna för rapporter 2 och 3



Gruvavfall 
 -Ekonomiska risker för staten 
 RiR, 2015  

Presenter
Presentation Notes
”Trots att mängden gruvavfall och dess miljöpåverkan är stor, saknas en samlad strategi och vägledning för hur gruvavfallet ska hanteras.”RiR 2015Skrivelser och uppdrag som följde av RiR



Sverige ska fortsätta stå stark som gruvnation 
och vara en föregångare för en miljömässigt 
hållbar gruvnäring och avfallshantering. 

Presenter
Presentation Notes
MineralstrategiAvfallshierarkiUtvAvF



Uppdragets tre delar 

1. Långsiktig strategi 
 

2. Utvärdera efterbehandlingar 
 

3. Kartlägga kostnader 

Presenter
Presentation Notes
Långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhetUtvärdera de efterbehandlingar av gruvverksamhet som har genomförts från slutet av 1980-talet och framåtKartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet



Del 2: Utvärdering av tidigare 
genomförda efterbehandlingar 
(32 st) 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Presenter
Presentation Notes
 För och nackdelar med olika ebh-metoderHur väl ebh-åtgärder medfört minskning av vittring och metalläckage  Hur ebh-åtgärder motsvarar geotekniska krav Täckningsmetodens beständighet Minerallagen trädde i kraft den 1 juli 1992 och ersatte då gruvlagen



→ Principerna desamma 

→ Praxis ändras långsamt 

→ Planering, utförande, uppföljning förändras 

→ Kvantitativa mål saknas ofta 

→ Blandade resultat 

→ Kompletterande åtgärder krävs oftast  

 

Resultat 

Presenter
Presentation Notes
Utvärderingen är översiktlig och begränsad till befintligt  underlag och kan därmed inte anses vara fullständig Grundläggande tekniker/principer för ebh har varit oförändrad under period (fokus minska primärvittring genom någon typ av täckning) EBH-arbetet (planering, projektering och genomförande) har utvecklats under periodenEndast i nio fall har det funnits kvantitativa mål uppsatta för efterbehandlingarna (utvecklats med tiden) Ibland tagit tid att ändra branschpraxis (exempel deponering av redan vittrat gruvavfall i vattenfyllda dagbrott) Blandade resultat: exempel där ebh-åtgärder gett avsett effekt men också där de inte gett effekt I de flesta fall har det utförts kompletterande åtgärder 



Del 3: Kartlägga kostnader för hantering av 
gruvavfall och för efterbehandling av 
gruvverksamhet  

→statens och verksamhetsutövarnas 

kostnader 

→ trendanalys 
 

Presenter
Presentation Notes
Risk, framtidSammanställa statens och verksamhetsutövarnas kostnader för hantering av gruvavfall och efterbehandling Analysera om det finns någon trend som kan kopplas till vald teknik



Sammanställning av statens kostnader 

→ Statens kostnader, åtgärd och utredning, ≈700 miljoner kr 

→ + indirekta kostnader, prövning, tillsyn, administration. 

→ Objektsspecifika förutsättningar avgör 

→ Nyckeltal visar variation 

→ Risk -  underlag, antaganden, tillgänglig säkerhet. 

 

Presenter
Presentation Notes
Statens totala utrednings- och åtgärdskostnad uppskattas till drygt 700 miljoner kronor till och med 2016.Kostnaderna avgörs i stor utsträckning av objektsspecifika förutsättningar. ingår även en sammanställning av nyckeltal



Sammanställning av 
verksamhetsutövarnas kostnader 

  

→ exempel på de viktigaste kostnadsposterna 

→ faktorer som påverkar kostnaderna 

→ var ligger skillnad mellan beräknad och faktisk kostnad 

→ ingen trendanalys 

 



Långsiktig strategi för gruvavfall 

Bedömning av avfallshanteringen och ge förslag till åtgärder 

för att förbättra miljömässigt hållbar avfallshantering och 

efterbehandling 
 
 



Strategiska vägval - 

Ett tydligt 
prövningssystem 

Pålitlig tillsyn 
och egenkontroll 

Rätt kunskap på 
rätt plats 

Ordning och 
reda på avfallet 

En innovativ 
avfallshantering 

Åt 

Åtgärder 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Presenter
Presentation Notes
Här står vi nu. Dialog med Lst, andra mynd, VU, organisationer. Vägval, principer, åtgärder.



Tack! 

amanda.baumgartner@sgu.se  
 
karin.klingspor@naturvardsverket.se   
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Vägledning för prövning av gruvverksamhet 
 

Mattias Fackel - SGU 

Presenter
Presentation Notes
11 september 2014		-	Uppdrag 31 mars 2016			-	Slutredovisning					förlängning till 31 december 2016 		-	Slutredovisning



 ”Uppdrag att vidareutveckla och uppdatera 
befintlig vägledning för prövning av 

gruvverksamhet”  
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NV och SGU i samråd11 september 2014		-	Uppdrag 31 mars 2016			-	Slutredovisning					förlängning till 31 december 2016 		-	SlutredovisningDen ” gamla” från 2013.2013 togs emot väl men:vidareutveckla och förtydliga tidigare vägledning, vara branschspecifik för gruvverksamhet,innehålla handgripliga och konkreta råd för sökande,inkludera Lst Vb rekommendationer gällande miljöprövning,ta hänsyn till gruvnäringens erfarenheter från prövade tillståndsärenden,uppnå målbilden i Sveriges mineralstrategi,SGU i samråd med NV och Lst Vb.
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SGU i samråd med NV och enligt Lst Vb uppdrag att utvecla metoder för effektivare miljöprövningStyrgrupp (SGU, NV, Ls Vbtn, Svemin)Arbetsgrupp (SGU, NV, Svemin)Referensgrup (HaV, MMD, MSB, SvK)7 skrivargrupper (SGU, NV, Lstx2, HaV, MSB, SvK)Remissinstanser (MMD, HaV, Svemin, SvK, MSB) 
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•Läsanvisning  

•Begrepp och definitioner 

•Introduktion till gruvor och till prövning 

•Undersökningstillstånd 

•Provbrytning 

•Natura 2000 

•Bearbetningskoncession 

•Miljöprövning 

•Markanvisning 

•Bygg och marklov 

•MKB 

•Referenser 

Presenter
Presentation Notes
 introduktion till gruvor och prövning många utökade avsnitt (Inledning, Natura 2000, Miljöprövning) ett omfattande referensmaterial lagar och förordningar – allt är med, är inte en manual uppslagsverk för specifika frågorFör er som läst den gamla eller vill ha sammanfattning. Läsanvisning och introduktion.



 



Uppdraget 
 
• vidareutveckla och förtydliga,  
• vara branschspecifik, 

• handgripliga och konkreta råd, 

• Länsstyrelsen Vb - rekommendationer, 

• gruvnäringens erfarenheter, 

• målbilden i Sveriges mineralstrategi, 

• Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västerbotten 
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2013 togs emot väl men:vidareutveckla och förtydliga tidigare vägledning, vara branschspecifik för gruvverksamhet,innehålla handgripliga och konkreta råd för sökande,inkludera Lst Vb rekommendationer gällande miljöprövning,ta hänsyn till gruvnäringens erfarenheter från prövade tillståndsärenden,uppnå målbilden i Sveriges mineralstrategi,SGU i samråd med NV och Lst Vb.



Remissvar maj – juni 2016 
• svårtillgänglig, rörig och för omfattande, 
• Vägledning??, 

• avsnitt av generell karaktär, 

• grundläggande och specifikt, 

• ansökningarnas innehåll, 

• vissa avsnitt för omfattande, 

• kvalitetsgranskning. 
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Presentation Notes
vägledningen är svårtillgänglig, rörig och för omfattande,materialet är inte utformat som en vägledning,avsnitt av generell karaktär som inte är specifik för gruvprövning kan väljas bort,lyfta ut vad som är grundläggande och specifikt för just prövning av gruvverksamhet,ansökningarnas innehåll finns inte samlat,vissa avsnitt för omfattande,kvalitetsgranskning av vissa avsnitt
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SGUs övriga RU inom mineralsektorn 

 
 
 
 
 
http://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/regeringsuppdrag/ 

Mineralstrategin nu avslutad 
 
SGU har drygt ett dussin pågående regeringsuppdrag av olika 
omfång och dignitet, se: 

Här presenteras de som har en mer direkt bäring på gruv- och 
mineralnäringen 



SGUs övriga RU inom mineralsektorn 



SGUs övriga RU inom mineralsektorn 



SGUs övriga RU inom mineralsektorn 



SGUs övriga RU inom mineralsektorn 



Bergsstatens RU 
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