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Minnesanteckningar SGUs gruvnäringsråd 15 november 2021 

1) Inledning/dagordning 
Ordförande hälsade alla välkomna. Inga övriga frågor anmäldes och dagordningen godkändes. 
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.  

2) Presentationsrunda 
Alla deltagare presenterades sig kort. Peter Åslund från Vinnova har ersatt Margaretha Groth som har 
lämnat Vinnova. Göran Liljenström från Naturskyddsföreningen ersatte Jonas Rudberg på detta möte. 

3) Information från SGU 

Regeringsuppdraget Sekundära Resurser 

Ildiko Antal Lundin presenterade regeringsuppdraget som SGU har tillsammans med Naturvårdsverket. 
Det övergripande uppdraget är att arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och 
metaller från sekundära resurser. Specifikt gällande kartering så ingår i uppdraget bl.a. att undersöka, 
provta och karakterisera befintliga gruvavfall som med utgångspunkt i redan känd information bedöms 
ha potential och kunna utnyttjas som sekundära resurser. SGU kommer inte provta aktiva gruvors 
gruvavfall. Under 2021 har geofysiska mätningar samt provtagning och 3D-modellering över 
sandmagasin genomförts. I månadsskiftet oktober/november har borrning skett i utvalda sandmagasin. 

Ledamöterna delades sedan in i tre grupper (”break out rooms”) för att lämna ev. inspel till uppdraget. 
En synpunkt var att tydliggöra vad som är faktiskt möjligt att utvinna/återvinna. Vissa avfall är 
heterogena – svårt att få ekonomi. Viktigt att kommunicera hela värdekedjan. Integrera både jungfruelig 
(primär) utvinning och återvinningsaspekten. Vad händer om en ny verksamhetsutövare tar över 
avfallet? Man har ett evigt ansvar som gruvägare. 
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Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (FIMM) 

Kaj Lax informerade kort om utredningen där bl.a. SGU sitter med som experter. Utredningen ska 
redovisas 31 oktober 2022. 

På gång hos Bergsstaten 

Åsa Persson presenterade kort vad som händer på Bergsstaten. Nya mineralrättighetsregistret (MRR) är 
i full drift. Effektivisering internt på Bergsstaten (i form av utskick, tydligare ansökningsblanketter, 
mallar och rutiner). Bergsstaten gör ca 4 000 utskick per år. Det blir troligen ett bottenrekord rörande 
antal inkomna ansökningar om undersökningstillstånd under 2021. Kommer prospekteringen igång 
efter corona? Färre små ärenden och fler större ärenden än normalt handläggs för närvarande:  

• 25 undersökningstillstånd 

• 2 förlängningar av undersökningstillstånd 

• 7 bearbetningskoncessioner 

• 11 markanvisningar 

4) Tillståndsprocessen 
Allmän diskussion om tillståndsprocessen när det gäller gruv- och mineralnäringen. Ett flertal 
ledamöter uttryckte att det tar alldeles för lång tid att få tillstånd. Man behöver väga intressen mot 
varandra tidigare. I tidigt steg, när är handlingarna kompletta? Myndigheter ska hålla sig inom sina 
expertområden. Även tolkning av t.ex. EU:s vattendirektiv i Sverige – mycket juridik. Det behövs ett 
bredare grepp i tillståndsprocessen som tar hand om flera samhällsperspektiv. Alla tre aspekter i 
hållbarhet behöver beaktas (ekonomi, socialt och miljö). Det är stor tyngdpunkt på miljö som det ser ut 
idag. En ytterligare synpunkt var att det samiska perspektivet saknas. Samiska markrättigheter behöver 
stärkas och ges inflytande i tillståndsprocessen. 

5) Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 

6) Kommande möte 
Nästa möte kommer att hållas under våren 2022 och förhoppningsvis på plats i Uppsala. Sekreteraren 
skickar ut enkät via Doodle. 

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