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1.
Mötets öppnande
Lena S. hälsade ledmöter och inbjudna välkomna och deltagarna presenterade sig.
2.
Föregående mötesanteckningar
Eftersom ingen hade några synpunkter på föregående mötes minnesanteckningar, så lades dessa
till handlingarna
3.
SGUs gemensamma mål 2016
Lena S. presenterade ett antal Power-Pointbilder (bifogas) och redogjorde för de gemensamma
mål som tagits fram inför verksamheten kommande år. SGU står för en del utmaningar eftersom
anslagen nästa år krymper avsevärt. Lena berättade att SGU framlagt förelag till Regeringen om
att få bli en myndighet med statistikansvar för mineralfrågor, något som skulle underlätta och
utveckla SGUs arbeten inom mineralsektorn.
4.
SGUs hållbarhetsstrategi
Helena D. redogjorde för SGUs hållbarhets- och miljömålsarbeten samt den hållbarhetsstrategi
som tagits fram vid SGU (två dokument bifogas). Strategin kommer t.ex. att bli viktig för SGUs
ställningstaganden i många remisser. Under 2016 kommer den miljömässiga delen att vara i
fokus. Kommande års arbeten kommer också att involvera de ekonomiska och sociala bitarna.
5.
Naturskyddsföreningens mineralpolicy
Jonas Rudberg var speciellt inbjuden för att presentera föreningens nyss antagna policy om
mineralfrågor, vilken har fokus på svenska förhållanden och speciellt gruvverksamheten
(presentationen bifogas). Efter presentationen diskuterades några av förslagen i policyn, bl.a.
konsekvenserna för gruvindustrin om det skulle bli nya pålagor i form av skatter o.dyl., huruvida

det är någon fördel att lägga in Minerallagen i Miljöbalken, om gruvindustrin är på väg in, eller
redan är inne i, en cirkulär ekonomi (återvinning), fördelar och nackdelar med införandet av
fonder för forskning och efterbehandling samt betydelsen av riksintressen för mineral. Det
framfördes också önskemål om att Gruvnäringsrådet bör ägna ett helt möte åt frågor om cirkulär
ekonomi och hur industri och myndigheter arbetar med detta.
6.
Information från Bergsstaten
Åsa Persson berättade att antalet ansökningar om undersökningstillstånd 2015 bedöms att bli ca
130 st, alltså i samma storleksordning som 2014. Många koncessionsansökningar ligger f.n. inne
hos Bergssten, men de avser oftast redan befintliga malmfyndigheter. Många ärenden tar mycket
längre tid idag jämfört med tidigare p.g.a. att flera myndigheter, organisationer och
privatpersoner vill framföra synpunkter och ibland överklaga besluten. Två ärenden, Kallak och
Laver, är speciellt intressanta just nu. Ansökan om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i
Jokkmokks kommun ligger hos regeringen för avgörande. I det senaste yttrandet från
länsstyrelsen framgår att länsstyrelsen numera bara beaktar själva koncessionsområdet och
konstaterar att det bara finns ett riksintresse där - riksintresse för värdefulla mineral. Bergsstaten
har utifrån detta yttrande föreslagit regeringen att bevilja koncessionen. Bolidens ansökan om
koncession för Laver K nr 1 i Älvsbyns kommun handläggs för närvarande hos Bergsstaten.
Länsstyrelsen har i yttrande föreslagit avslag till koncessionen med hänvisning främst till inverkan
på Natura 2000-område för Piteälven. Länsstyrelsen anser också att renskötseln skulle påverkas
negativt av en gruvetablering.
7.
Information från rådets ledamöter
Bengt S. sade att gruvindustrin har det kämpigt just nu p.g.a. fallande metallpriser, som nu även
drabbat basmetallerna. Per A. fylldepå med att det finns ett överutbud av järnmalm i världen just
nu och att Kinas överkapacitet på stålproduktion påverkar stålverken i Europa. Rikard J.
berättade kort om några relevanta regeringsuppdrag som pågår hos Naturvårdsverket. Han skickar
mer information till rådets ledamöter om dessa. Johanna S. informerade om föreningens
nyutkomna årsbok, som behandlar aktuella ämnen. Pertti L. berättade att LTU fått fortsatt anslag
till Center for Advanced Mining samt att flera andra forskningsprojekt inom gruvsektorn är på
gång.
8.
Inget

Övriga frågor

9.
Kommande möten
Lena S. frågade rådets ledamöter om hur framtida möten ska vara - långa eller korta, 2 eller 3 per
år? Deltagarna förordade två längre möten. Det beslöts att kommande möte i april ska behandla
cirkulär ekonomi och mötet i oktober ska handla om lagstiftningsfrågor inom gruvnäringen. Det
går bra att ta med expertis från rådets organisationer till mötena.
10.
Mötets avslutande
Pertti avtackades för sin tid i gruvnäringsrådet eftersom han kommer att lämna rådet p.g.a. att
han kommer att flytta till Helsingfors och arbeta deltid vid LTU.
Anteckningarna förda av
Jan-Olof Arnbom

Gemensamma mål 2016
Lena Söderberg

Tre strategiska mål
Strategiskt mål 1

Strategiskt mål 2

• SGU är ledande
för en
ändamålsenlig
användning av
jord, berg och
grundvatten i
en föränderlig
värld

• SGU är ledande
för ett hållbart
nyttjande av
landets
mineralresurser
samt främjar
hållbar tillväxt
och
företagande
inom sektorn

Strategiskt mål 3
• SGU uppfattas
som en
attraktiv,
utåtriktad,
effektiv och
betydelsefull
myndighet

Tolv gemensamma mål 2016

Strategiskt
mål 1

Strategiskt
mål 2

Strategiskt
mål 3

Hållbarhetsstrategi
Näringspolitiskt uppdrag
Planeringsmodell för produktion av
geologisk information
Förstärkta resurser
Informationshantering
Värdegrund
Processer
Intressenter och kommunikation
Samhällsekonomisk analys och
effekter
Kvalitet
Arbetsmiljö
Miljömål inkl. yttre miljö

Hållbarhetsstrategi

Näringspolitiskt
uppdrag

Planeringsmodell
för produktion av
geologisk
information
Förstärkta
resurser

•Hållbarhetsaspekter ska vara en integrerade del av SGUs verksamhet.

•Implementering av en näringspolitisk strategi påbörjad.

•Fastställd plan för SGUs produktion av geologisk information 2017-2019.

•För att öka våra möjligheter att nå de strategiska målen ska medel från andra
finansieringsformer än 24 1:8, 1:9, 1:10 samt 20 1:4 under 2016 täcka kostnaden för 7,5 % av den
tillgängliga verksamhetstiden på SGU, vilket motsvarar ca 15 årsarbetskrafter.
•Dessa medel ska 2017-2020 öka enligt plan (som fastställs 2016, preliminärt mål 2020 – 10 % av
tillgänglig verksamhetstid). Under 2016 bygger vi en funktion för att bättre samlat följa och styra
projekten.

Informationshantering

Värdegrund

Processer

Intressenter och
kommunikation

• Vi har sett över informationsflödet för våra mest prioriterade
informationsmängder för att säkerställa en aktiv och säker förvaltning.
• Vi uppfyller gällande lagstiftning om statlig arkivvård och informationssäkerhet.

• Alla medarbetare känner till och förstår SGUs gemensamma värderingar.

• En ändamålsenlig processtruktur med tydliga roller är etablerad.

• SGU har implementerat systematiska intressentanalyser för att kunna
säkerställa att våra viktigaste intressenter har förtroende för det vi gör.

Samhällsekonomisk analys
och effekter

• Hur vi vill jobba med samhällsekonomisk analys och effektutvärdering är klart.

Kvalitet

• Vår kunskap och information om landets geologiska förhållanden och
mineralhantering är rättsäker, tillgodoser samhällets behov, är sakligt grundad,
lättillgänglig och välkänd.

Arbetsmiljö

Miljömål

• Alla SGUs medarbetare ska uppleva arbetsmiljön som god.

• Vi verkar för att miljömålen uppnås genom att generationsmålet och de 16
nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för verksamhetsplaneringen.
• Vi minskar också den direkta miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.
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SGUS HÅLLBARHETSARBETE – VISION OCH
STÄLLNINGSTAGANDEN

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”
(Bruntlandrapporten 1987)
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1 Inledning
EU har satt hållbar utveckling som ett viktigt övergripande mål för alla medlemsstater.
I Sveriges regeringsform står att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en
god miljö för nuvarande och kommande generationer. Hållbar utveckling omfattar tre
dimensioner som är starkt sammanlänkade: den sociala, den ekonomiska och den
miljömässiga.
Sveriges riksdag har fastställt ett miljömålssystem som ska tydliggöra och följa upp den
miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Miljömålen omfattar 16
miljökvalitetsmål, ett växande antal etappmål, samt det s.k. generationsmålet.
I Sveriges lagstiftning är hållbar utveckling ett centralt begrepp. Vår miljölagstiftning ”syftar
till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (MB kap. 1, 1 §). Plan- och bygglagen syftar till att
”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för framtida generationer”
(PBL 1 kap. 1 §).

I hållbarhetsfrågor liksom i andra frågor ska SGU tillämpa de beslut som tagits av vår regering
och riksdag. Denna hållbarhetspolicy har tagits fram med utgångspunkt från detta och från
övriga dokument som är styrande för SGUs verksamhet.
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2 SGUs roll i ett hållbarhetsperspektiv
SGU ska med sin expertkunskap och i sin myndighetsroll bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vad vi arbetar med, hur vi arbetar och vilken inriktning vi har på våra
beslut och ställningstaganden – allt detta bidrar. SGUs roll och handlingsutrymme definieras
dels av våra uppgifter som anges i bland annat vår instruktion och vårt regleringsbrev, dels av
den lagstiftning som berör SGUs verksamhet. Vår hållbarhetspolicy ska främst inriktas mot de
områden som omfattas av vårt myndighetsuppdrag.
3 SGUs vision om det hållbara samhället
Ett hållbart samhälle tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov. Det är ett demokratiskt samhälle som bygger på
fundamentala mänskliga rättigheter, och där ekonomiskt välstånd ger förutsättningar för alla
människors välbefinnande. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen är uppnådda, vilket
innebär att de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Perspektivet är långsiktigt och utvecklingen måste vara både
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar.
I det hållbara samhället sker en god hushållning med naturresurserna, som används på ett
långsiktigt hållbart sätt. Behovet av råvaror för samhällsutvecklingen tillgodoses med bästa
möjliga teknik och med minimal påverkan på miljön och människors hälsa. Kretsloppen är
resurseffektiva, med en stor andel återanvändning och återvinning, och så långt som möjligt
fria från farliga ämnen. En stor del av de mineral och metaller som används utgörs av
återvunnet material. Energianvändningen är effektiv med en stor andel förnybar energi.
Belastningen på miljön är låg och människors hälsa är god. Vår mark, vårt grundvatten och
våra sjöar, vattendrag och hav är rena, friska och produktiva, med god biologisk mångfald.
Tillgången på rent dricksvatten är säkrad genom att våra vattenresurser har ett fullgott skydd
och utsläpp av farliga ämnen har minimerats. Naturgrusutvinningen har reducerats till ett
minimum, och den sker bara där värdefulla grundvattentillgångar och områden av betydelse
för natur- och kulturmiljön eller för utvinning av geoenergi inte påverkas. Mineralutvinning
bedrivs med respekt för och i samklang med miljö, kultur och andra näringar. Samhällsvärdet
och nyttan av att bruka naturresurser vägs mot värdet av att låta naturen vara orörd.
Värdefulla natur- och kulturområden skyddas mot ingrepp och störningar.
Inom samhällsplaneringen sker en långsiktig planering på nationell, regional och kommunal
nivå där geologiska och biologiska förutsättningar är kända och beaktas. Bedömning görs av
geologiska risker, geologiska värden och geologins betydelse för turism, naturvärden och
biologisk mångfald. Hänsyn tas till samtliga miljökvalitetsmål, och till att både mark- och
vattenresurser ska nyttjas till det de är bäst lämpade för.
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För att uppnå vår vision om det hållbara samhället ska vi arbeta för:




att Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt
att skapa goda förutsättningar för att mark- och vattenområden används för de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade
att samtliga Sveriges miljömål uppnås inklusive generationsmålet.

Som expertmyndighet inom geologi ska SGU särskilt arbeta för att öka kunskapen om de
geologiska förutsättningarnas betydelse för hållbarhetsfrågor.

4 SGUs ställningstaganden och målsättningar
Ovanstående vision är vägledande för SGUs hållbarhetsarbete. Följande ställningstaganden
utgör både SGUs generella ståndpunkt i ett antal hållbarhetsfrågor, och målsättningar som
SGU ska arbeta för.
NATURRESURSER
 Naturresurser som det finns ett behov av i samhället ska användas på ett långsiktigt hållbart
sätt både i Sverige och i ett globalt perspektiv. Värdet av att bruka naturresursen ska vägas
mot värdet av att låta den finnas kvar.
 Kretsloppen behöver slutas för att minska spridningen av farliga ämnen. Ökad
återanvändning och återvinning krävs, och i ett långt tidsperspektiv även ett minskat uttag
av obrukade resurser. Allt avfall ska omhändertas på bästa möjliga sätt.
Naturresurser - jord och berg
 SGU ska arbeta för en hållbar mineralutvinning samt för hållbar tillväxt och företagande
inom mineralsektorn. Mineralutvinning omfattar gruv- och mineralbrytning inklusive
försörjning av bergmaterial, dvs uttag av sand, grus och berg.
- Uttaget av mineralresurser ska ske utifrån ett långsiktigt synsätt och med hänsyn till att
mark- och vattenresurser ska nyttjas till det de är bäst lämpade för. Uttaget ska också
ske med bästa möjliga teknik och på ett sätt som maximerar resurseffektiviteten och
återvinningsgraden.
- Utvinningsavfall från mineralutvinning samt entreprenadberg, restberg och
schaktmassor ska ses som en resurs som ska tas till vara.
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-

SGU verkar för ökad kunskap om vad gruvnäringen innebär för samhället –
ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
SGU arbetar för en långsiktigt hållbar efterbehandling av områden som använts för
mineralutvinning.
SGU främjar och stödjer forskning som kan bidra till en hållbar mineralsektor.

 Utvinning av naturgrus är inte långsiktigt hållbart. SGU arbetar för att minimera Sveriges
uttag av naturgrus och öka användningen av ersättningsmaterial.
- Naturgrusavlagringar av betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring eller naturoch kulturlandskapet ska bevaras.
- Naturgrus ska inte användas där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att
använda ett annat material. Miljöbalkens bestämmelser i tillståndsärenden för
naturgrus ska tillämpas strikt.
- SGU arbetar för att regionala materialförsörjningsplaner ska upprättas av
länsstyrelserna och att dessa ska beaktas i kommunernas planarbete.
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Naturresurser - sötvatten och hav
 Som ansvarig nationell myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet
arbetar SGU särskilt för detta mål. SGU vill öka kunskapen om vattnets kretslopp och om
grundvattnets betydelse både som naturresurs och för ytvattenkvalitet och ekosystem.
- Alla ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.
- Sveriges allmänna dricksvattentäkter ska ha vattenskyddsområden och dessa ska vara
baserade på ett fullgott geologiskt underlagsmaterial.
- Grundvattenresurser som bedöms som viktiga för Sveriges nuvarande och framtida
vattenförsörjning, även där vattentäkt idag saknas, ska vara skyddade.
- SGU arbetar för att länsstyrelserna ska upprätta regionala vattenförsörjningsplaner och
att dessa ska beaktas i kommunernas planarbete.
- Viktiga grundvattentillgångar bör pekas ut som riksintresse för vattenförsörjningen.
 SGU arbetar för att miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård uppnås.
- SGU arbetar för ökad kunskap om havsbotten och marina miljöer samt för minskad
påverkan från mänskliga verksamheter.
- Muddring och dumpning av muddermassor ska ske så att miljöskador undviks.
- SGU arbetar för en god havsplanering i enlighet med EU:s marina direktiv.
- SGU arbetar för att öka kunskapen i samhället om möjligheter och risker avseende
mineralutvinning i marina miljöer.
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ENERGI OCH KLIMAT
 Människan påverkar jordens klimat. SGU arbetar för minskad klimatpåverkan och för ökad
kunskap om klimatförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv.
 Samhället behöver anpassas till ett förändrat klimat i framtiden. SGU ska tillhandahålla
geologiska underlag så att planerare och beslutsfattare kan bedöma klimatförändringarnas
risker för samhället.
- Kunskapen i samhället om klimatförändringars effekter på marina miljöer som t.ex.
marina ekosystem, strandförskjutning och havsnivåer ska höjas.
- Kunskapen i samhället om klimatförändringarnas inverkan på grundvattenkvalitet,
grundvattennivåer och markstabilitet ska ökas.
 Ökad användning av förnybara energikällor är en förutsättning för att kunna minska
Sveriges klimatpåverkan. Användning av fossila bränslen bör ske restriktivt.
- Geoenergi ska få en ökad användning i samhället. Uttag av geoenergi ska ske på sådana
platser och på ett sådant sätt som minimerar risken för negativ miljöpåverkan.
- Vindkraft, solenergi och vågkraft ska främjas, samt lokaliseras så att risken för negativ
miljöpåverkan minimeras.
- Torvbrytning ska inte tillåtas i opåverkade torvmarker utan enbart i områden
väsentligt påverkade av dikning eller av tidigare täktverksamhet.
- SGU arbetar för ökad kunskap om förutsättningar för och risker med
skiffergasutvinning.
- SGU arbetar för att kunskapen om möjligheter och risker för geologisk lagring av
koldioxid i Sverige ska öka.
NATURMILJÖ, KULTURMILJÖ OCH LANDSKAP
 SGU arbetar för ökad kunskap om geologins betydelse för natur- och kulturmiljön, den
biologiska mångfalden och landskapsbilden.
- Geologiska naturvärden ska så långt som möjligt bevaras. Geologiskt intressanta
områden som är av särskild betydelse ska skyddas.
- Geoturism ska främjas.
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 SGU arbetar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att undersöka och efterbehandla
förorenade områden - på land, i vatten och i sediment.
- SGU arbetar för ökad kunskap om förekomst, spridning och effekter av förorenade
sediment på havsbotten och i vattendrag.
- SGU arbetar för mer resurseffektiva efterbehandlingsmetoder.
- Efterbehandlingsåtgärder vid förorenade områden som innebär ökad hållbarhet ur flera
aspekter ska eftersträvas, t.ex. genom minskade transporter där så är lämpligt.

EKONOMI OCH SAMHÄLLE
 SGU arbetar för att geologiska frågor ska sättas in ett samhällsperspektiv och för att
geologisk information används för att bidra till en hållbar utveckling .
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SGUs information ska tillgängliggöras och marknadsföras så att användningen ökar i
samhället.
SGU ska i samhällsdebatten aktivt föra fram geologins betydelse inom
hållbarhetsfrågor .

 SGU arbetar för att mark– och vattenområden ska användas på lämpligaste sätt med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt de behov som finns.
- SGU arbetar för att de geologiska förutsättningarnas betydelse ska vara en naturlig del i
samhällsplaneringen
- Mark- och vattenanvändning som påtagligt kan försvåra utvinningen av
samhällsnödvändiga naturresurser ska så långt som möjligt inte tillåtas.
- Användningen av mark- och vattenområden ska ta hänsyn till och främja
miljökvalitetsmålen.
- SGU arbetar för att centrala myndigheter ska samordna sin information och
vägledning till regionala och lokala myndigheter om hållbar mark- och
vattenanvändning.
 Nyetablering, drift och utveckling av gruvverksamhet bör ske utifrån en helhetssyn som
främjar både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
- SGU ska arbeta för en hållbar gruvindustri i Sverige och andra länder.
- Nyttan av nya gruvetableringar ska även komma lokalsamhället tillgodo.
 Mer hänsyn ska tas till de verkliga kostnaderna för samhället som uppstår på grund av
människans användning av naturens resurser. Principen om att förorenaren ska betala ska
tillämpas.
- Verktyg behöver utvecklas för att värdera både nyttan och kostnaderna av dessa
naturresurser och ekosystemtjänster.
- SGU vill bidra till en fortsatt utveckling av ekonomiska och juridiska styrmedel som
kan påverka samhällsomställningen i riktning mot ökad hållbarhet.
 Hela SGUs organisation, dvs alla som arbetar på SGU, ska känna till och tillämpa SGUs
hållbarhetspolicy och andra styrdokument.
- SGUs medarbetare ska känna till och tillämpa miljölagstiftningen inom sina
verksamhetsområden.
- SGUs medarbetare ska arbeta för miljökvalitetsmålen och generationsmålet inom sina
verksamhetsområden.
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SGUs medarbetare ska arbeta för att minska SGUs miljöpåverkan i enlighet med de
mål som är satta inom verksamhetsplaner och andra styrdokument.
SGUs upphandlingar ska innefatta hållbarhetskriterier.
I våra utlandsprojekt ska SGU följa och främja FN:s “Global Compact” policy som
omfattar tio principer inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och
anti-korruption.
Internt inom SGU bidrar vår arbetsmiljöpolicy och likabehandlingspolicy, vårt
åtgärdsprogram mot diskriminering och trakasserier samt SGUs policy avseende
representation och gåvor till SGUs hållbarhetsarbete.

Hållbarhet och miljömål i SGUs verksamhet –
en pågående satsning

https://www.you
tube.com/watch?
v=fvgG-pxlobk

Innehåll
1. Hållbar utveckling-vad är det?
2. Sveriges miljömål
3. SGUs hållbarhetsstrategi
4. Hur ska SGU jobba med hållbarhet?
• Hållbarhet i verksamhetsplaneringen
• Miljömålsanalys
• Utbildningar
• Ekonomisk och social hållbarhet

Vad menas med hållbar samhällsutveckling?
"En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.”
Brundtlandkommisssionen 1987

Hållbar utveckling – tre dimensioner
Ekonomisk hållbarhet: Vårt
ekonomiska system är långsiktigt
stabilt och säkerställer alla
människors grundläggande välstånd.
Social hållbarhet: Alla människors
behov och rättigheter uppfylls i en
hälsosam miljö.
Miljömässig hållbarhet: Vår
resursförbrukning och vår påverkan
på jordens ekosystem sker inom
ramarna för vad jorden och dess
ekosystem klarar av.
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Sveriges miljömål – den miljömässiga dimensionen
”Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna
miljökvalitetsmålen utgör grunden för den svenska
miljöpolitiken.
Miljömålssystemets syfte är att ge ett strukturerat
miljöarbete och en systematisk uppföljning av
miljöpolitiken.”
Generationsmål

Sveriges miljömål:
Ett generationsmål anger inriktningen för en
samhällsomställning som behöver ske inom en generation
för att nå miljökvalitetsmålen.
16 miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön
som miljöarbetet ska leda till.
Etappmål anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.

16 miljökvalitetsmål
Frisk luft

Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust
och skärgård

Bara naturlig försurning

Myllrande våtmarker

Giftfri miljö

Levande skogar

Skyddande ozonskikt

Ett rikt odlingslandskap

Säker strålmiljö

Storslagen fjällmiljö

Ingen övergödning

God bebyggd miljö

Levande sjöar och vattendrag

Ett rikt växt- och djurliv

Begränsad klimatpåverkan

ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

Miljömålsportalen:
www.miljomal.se

Generationsmålet
”Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett
samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.”
RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN

FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Några utgångspunkter ur SGUs instruktion
2 § Sveriges geologiska undersökning ska tillhandahålla geologisk information
för samhällets behov på kort och lång sikt.
3 § Sveriges geologiska undersökning ska verka för att skapa goda
förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för
att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn.
8 § Sveriges geologiska undersökning ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och
ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

SGUs hållbarhetsstrategi – innehåll:
• SGUs vision om det
hållbara samhället
• Ställningstaganden och
målsättningar inom fem
områden:
Naturresurser – jord och berg
Naturresurser – sötvatten & hav
Energi och klimat
Naturmiljö, kulturmiljö & landskap
Ekonomi och samhälle

Hur ska SGU jobba med hållbarhet?
kj

Vi gör redan mycket – t.ex.
•Kunskapsförsörjning och vägledning inom geologi/geokemi,
grundvatten, materialförsörjning och geoenergi
•Undersökning av miljögifter i marina sediment
• Sanering av förorenade områden
• Uppföljning och förslag på styrmedel och åtgärder för att främja
Grundvatten av god kvalitet
• Flera projekt inom ramen för arbetet med Sveriges Mineralstrategi,
t. ex. Utvinnings- och återvinningspotential
• Uppdatering av vägledning för prövning av gruvverksamhet
• Mineralinformation – borrkärnearkiv, mässor, informationsmaterial
•Svarar på ”gruvremisser” utifrån ett grundvattenperspektiv

Mineralstrategin

SGU och global mineralnäring

Hur ska SGU jobba med hållbarhet?
Hållbarhetsgruppen och hållbarhetsansvariga
– stöd och inspiration, ”katalysatorer”
– hålla ihop och bevaka hållbarhetsfrågorna
2015 och 2016:
• Hållbarhet i verksamhetsplaneringen –
delmål och aktiviteter
• Miljömålsanalys
• Utbildningar
• Ekonomisk och social hållbarhet?

Hållbarhet i verksamhetsplaneringen
Gemensamt mål G1 – Hållbarhetsstrategi
2016:
- handlingsplan för hållbarhetsarbetet
- utbildningar om hållbarhet för all personal
- identifierat och påbörjat prioriterade insatser
Ex. insatser:
• kunskapsprojekt om efterbehandling av mineralverksamhet
• data om gruvors miljöpåverkan
• grundvattnets ekosystemtjänster och grundvattnets
samhällsekonomiska värde

Hållbarhet i verksamhetsplaneringen
Gemensamt mål G2 – SGUs näringspolitiska
uppdrag
Koppling till hållbarhetsstrategin
Gemensamt mål G12 – Miljömål och yttre miljö
Miljömålsanalys – inventering på varje avdelning:
vilka miljömål särskilt relevanta? Förslag på
insatser.

Miljömålsanalys
På vilket sätt kommer miljömål/
miljöaspekter in i vår verksamhet? Vilka
miljömål är särskilt viktiga?
Hur ska SGU ”verka för miljömålen”?
Hur och inom vilka områden ska
vi jobba? verksamheter - verktyg
Generationsmål

Inledande miljömålsanalys - Mineralutvinning
VERKSAMHET
Mineralutvinning
-

Metaller
Industrimineral
Bergmaterial
Naturgrus
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VAD GÖR VI eller
SGUs
SKULLE KUNNA GÖRA? ställningstagande:

VILKA VERKTYG
HAR VI?
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Bara naturlig försurning
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Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
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Mineralstrategin
Undersökningstillst
Bearbetningskoncession
Tillsyn
Remissyttranden
Utbildning &
forskning
Information &
rådgivning
Samverkan
Vägledningar
Föreskrifter?
Ge förslag på
styrmedel
Bra planeringsunderlag
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Öka kunskapen.
Främja
teknikutveckling.
Verka för
återvinning.
Verka för bättre
efterbehandlingsåtgärder.
Följa upp och
överväga vilka
styrmedel som
behövs.
Vägleda/föreslå
lagstiftning
Bra kartering
Peka ut
riksintressen

SGU ska arbeta för
en hållbar
mineralutvinning
samt för hållbar
tillväxt och
företagande inom
mineralsektorn.

Ekonomisk och social hållbarhet
SGUs näringspolitiska uppdrag
Mineralstrategin
SIDA-projekt/CSR
Samhällsekonomiska analyser

Mineralpolicy – översikt
24 nov 2015 | SGU Gruvnäringsrådet

”Varudeklaration” för mineralpolicyn
o Förmedlar föreningens position, krav och förslag vad
gäller mineralfrågor
o Fokuserar på svenska förhållanden
o Har tonvikten på gruvverksamhet samt dess påverkan
på människor och natur
o …men omfattar även viss täktverksamhet av s.k.
markägarmineral
o Innehåller kortfattade motiveringar till föreningens
position – inte ”lärobok” eller faktasamling
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Naturskyddsföreningens policy
o SOU: minerallagen in under miljöbalken – integrera
tillståndsprocessen & avskaffa dubbelprövningen
o Inför en samhällsekonomisk avvägningsregel
o Ge talerätt till ideella organisationer, även vid prövning
av prospekteringstillstånd
o Förbjud utvinning av uran, olja, kol, gas och brytning av
alunskiffer
o Utforma lagstiftningen med mineralhierarkin som grund
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Naturskyddsföreningens policy
o Bevilja inte tillstånd inom områdesskydd enligt
miljöbalkens 7 kap. 2-8, 11 och 12
o Skärp kraven för tillstånd inom vissa riksintressen (3 och
4 kap.) samt nära tätorter och annan bebyggelse
o Respektera samernas kultur och renskötselns behov,
inkl. tillämpande av ”informerat samtycke” (FPIC)
o Beakta markägares situation
o Skärp villkoren för påverkan från damm, buller och
andra störningar från gruv- och täktverksamhet
o Förstärk skyddet av vatten inkl. dricksvattentäkter
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Naturskyddsföreningens policy
o Skärp kraven vid granskning av projekt: mer omfattande
lämplighetsbedömning och ge ökade resurser för detta
o Inför högre krav ekonomiska säkerheter för att
säkerställa resurser till efterbehandling etc.
o Avveckla miljöskadliga skattesubventioner
o Justera skatter och avgifter så att den totala
beskattningen är i paritet med jämförbara ”gruvländer”
o Bygg upp fonder som främjar forskning om hållbar
teknik, återvinning mm samt återförande av medel till
lokala projekt i gruvbygder
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki
A. Förebygg behov av nybrytning

B. Återbruka material och produkter
C. Återvinn redan brutna mineral
D. Nybrytning av mineral – endast då samma syfte inte
kan uppnås med mindre ingripande metoder
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki
A. Förebygg behov av nybrytning

B. Återbruka material och produkter
C. Återvinn redan brutna mineral
D. Nybrytning av mineral – endast då samma syfte inte
kan uppnås med mindre ingripande metoder
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki
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Omställning från resursintensiv till hållbar ekonomi
Styrmedel för att minska överkonsumtion
Eco-design när nya material och produkter utvecklas
Styrmedel för att göra produkter återvinningsbara
Utveckling av produkter med längre livslängd
Ökad användning av förnybara material

Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki
A. Förebygg behov av nybrytning

B. Återbruka material och produkter
C. Återvinn redan brutna mineral
D. Nybrytning av mineral – endast då samma syfte inte
kan uppnås med mindre ingripande metoder
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki

 Stimulera fler former av andrahandsmarknader för
produkter som kan återanvändas
 Stimulera reparationer i ökad grad
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki
A. Förebygg behov av nybrytning

B. Återbruka material och produkter
C. Återvinn redan brutna mineral
D. Nybrytning av mineral – endast då samma syfte inte
kan uppnås med mindre ingripande metoder
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki

 Urban mining – utvinning av mineral som redan finns i
omlopp i teknosfären men som inte längre används
 Waste mining – utvinning av mineral ur befintligt avfall
som tidigare inte ansetts tekniskt eller ekonomiskt
möjligt att utvinna (exempelvis anrikningssand)
 All återvinning måste ske på ett hållbart sätt, dvs utan
allvarlig påverkan på natur, miljö eller människors hälsa
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki
A. Förebygg behov av nybrytning

B. Återbruka material och produkter
C. Återvinn redan brutna mineral
D. Nybrytning av mineral – endast då samma syfte inte
kan uppnås med mindre ingripande metoder
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki

…samma syfte inte kan uppnås med mindre ingripande
strategier eller metoder;
…det finns en långsiktig samhällsnytta;
…strikta miljökrav i enlighet med de politiskt beslutade
miljömålen efterlevs;
…strikta krav ställs på respekt för mänskliga rättigheter,
inklusive urfolks och lokalbefolknings rättigheter;
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Hållbarhetens A-B-C-D
- förslag till en mineralhierarki

…verksamheten uppfyller högt ställda arbetsmiljökrav och
kringboendes hälsa inte påverkas negativt nu eller i
framtiden;
…miljöekonomiska styrmedel införs för att införliva de
externa kostnader som brytningen orsakar;
…producenter redovisar strategier för att i framtiden
minska behovet av nya mineral.
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Tack!

Bli medlem SMS:a Medlem till 72900

