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Prospekteringsrådets höstmöte 

1. Inledning 
Ledamöterna hälsades välkomna och sammanträdet förklarades öppnat. 

2. Dagordning och föregående protokoll 
Dagordningen godkändes och föregående anteckningar lades till handlingarna. 

3. Allmän information från SGU 
Lena berättade om SGUs planerade aktiviteter och prioriteringar inför 2020. Bland annat presenterades 
satsningar på den nationella geodatastrategin, vilket handlar om att vi ska kunna presentera geodata på 
ett bra och effektivt sätt nu och i framtiden. Lena berättade även att regeringsuppdraget om att 
kartlägga innovationskritiska metaller och mineral avslutas och presenteras 1 mars 2020. Resultaten 
kommer presenteras vid nästa prospekteringsrådsmöte.  

4. Information från avdelningen mineralresurser 
Kaj berättade om aktiviteterna just nu på avdelningen mineralresurser. Som tidigare har berättats ligger 
fokus för kartläggningen på Bergslagen, där information samlas in tema-vis och fokuserat på olika 
intressanta områden snarare än kartblad. Kaj berättade även om hur avdelningens arbete måste vidgas 
en del för att börja titta på frågor om policy, social hållbarhet och acceptans. Planen framöver handlar 
dels om dessa frågor, dels om informationsinsamling.  
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5. Bergsstaten – Relevant tekniskt underlag för snabbare handläggning 
Cecilia och Zmar höll ett föredrag om hur relevant tekniskt underlag och dokumentation kan göra 
handläggningstiden snabbare på Bergsstaten.  

En av utmaningarna med handläggningen är att få in kompletta underlag för att ta beslut. Rådet menar 
att det kan vara svårt att veta vad som ska in och att det borde tydliggöras med vägledningar, möjligen 
även föreskrifter. Bergsstaten har inga egna specifika vägledningar, men rekommenderar internationella 
standarder och vägledningar som redan finns, bland annat för PERC. I huvudsak gäller att ansökan och 
underlag ska vara enkelt att följa och tydligt redovisat. Ju bättre förklarat underlaget är, exempelvis 
tabeller, figurer eller kartor, desto snabbare kommer handläggningen bli från Bergsstaten. Cecilia och 
Zmar poängterade bland annat att det inte är Bergsstatens roll att behöva tolka data, utan snarare att 
bedöma utifrån tydliga beskrivningar. Generellt kan sägas att underlagen för undersökningstillstånden 
är mindre medan underlag för bearbetningskoncession är mer omfattande. I båda fallen kan Bergsstaten 
säga att de gärna ser mer information, snarare än mindre, för att enklare kunna ta beslut.  

Rådet hade en givande diskussion om ämnet, och bestämde att fortsätta diskussionen vid nästa möte. 
Bland annat sammanfattades att: 

• Undersökningstillstånd är generellt enkelt att få, arbetsplaner kan vara svåra 

• Förlängning av undersökningstillstånd kan vara svårt då särskilda skäl behöver ges, i synnerhet 
då arbetsplaner kan vara svåra att ta fram och tiden kan rinna iväg 

• Förlängning av särskilda områden kan vara svårt, särskilt gällande fyndigheter som sträcker sig 
över flera tillstånd 

• Rådet önskar vägledningar/föreskrifter, de bör tas fram i dialog med branschen 

• Vissa länder har webbaserade ansökningsformulär där det är tydligt vilken information som ska 
ingå, det kan vara intressant att undersöka 

• Långa ledtider kan skada företagen, särskilt små företag  

6. Information från företagen 
SMA, Krister 
SMA har nyligen haft huvudförhandling om utökning av verksamhet i Klintebys. Närboende är fortsatt 
mycket kritiska medan andra är delade. Dom väntas i december, som troligen överklagas. Generellt är 
det svårt med brytning av kalksten på Gotland.  

LKAB, Jan-Anders 
LKAB har borrat en hel del i år, men har sett en del problem med tillstånden, så har inte kunnat borra 
så mycket som de ville. Vissa borrningar är svåra att göra, bland annat då det handlar om stadsmiljö, på 
stora djup eller i naturskyddade områden.  

Scott Geological, Amanda 
Arbetar just nu mycket för Talga Resources i Nunasvaara och Niska där höga grafithalter hittats. De 
arbetar även med Kiskamavaara där markgeofysik har gjorts nyligen. Generellt ses svårigheter med 
arbetsplaner. Gör även arbeten för Scandivanadium, svår situation. 
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Agnico Eagle, Roman 
Arbetat vidare i Barsele, där företaget arbetar med guldfyndighet och VHMS. Under året har fokus legat 
på att göra markgeofysik, kartering och borrning. Företaget har bland annat bevisade höga halter i 
VHMS Norra Zonen. 

Boliden, Jonas 
Prospekteringen går enligt plan, företaget är uppe i omkring 170 000 meter borrat i år. Fokus ligger 
bland annat på Nautanen, vilket är svårt att borra då det är våtmarker vilket bara går att borra någon 
månad om året. Ett annat fokus har varit i Rävliden, någon kilometer från Kristineberg, där en 
mineraltillgång har definierats på ca 600 meters djup.  

7. Workshop: Hur kan vi utveckla och arbeta mer effektivt på 
Mineralinformationskontoret i Malå? 

Under mötet hölls en workshop om Mineralinformationskontoret i Malå och den service som ges, i 
syfte att samla in synpunkter och idéer till utvecklingsmöjligheter. Under workshopen deltog också 
personalen i Malå. 

Generellt är Mineralinformationskontoret en mycket uppskattad verksamhet av företagen. Företagen 
beställer mycket material och arbetar i borrkärnearkivet samt pappersarkivet i olika skeden i 
prospekteringen. Sammanfattat så togs dessa punkter upp:  

• Malå har blivit en hubb för prospekteringen och läget är bra, även om det ibland kan vara svårt 
att ta sig till.  

• Arkiven är mycket värdefulla då nya metaller blir intressanta igen.  

• En av de största fördelarna är att det är enkelt att få hjälp av personalen. 

• Sparar mycket pengar genom att inte behöva borra igen. 

• Det vore bra om det gick att låna verktyg vid borrkärnearkivet till en depositionskostnad.  

• Onlinebokningar och prislistor tydligt digitalt. 

• Kartvisaren är mindre omfattade på engelska sidan, det framgår inte så bra på hemsidan. 

• Geokartan (appen) är opålitlig, det är osäkert om det är uppdaterad eller inte. 

• Ibland skickas inte all data eller kärnor in, det borde kunna göras bättre, möjligen genom att 
utse en person som är rättsligt skyldig till att ansvara för det (se hur de gör i andra länder). 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor meddelades. 
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9. Nästa möte 
Nästa möte är satt till april 2020, sekreterare skickar ut förslag på dagar. Höstmötet sker tillsammans 
med SGUs andra råd (gruvnäringsrådet och samhällsbyggnadsrådet), den 14 oktober 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 
Lena Söderberg Pontus Westrin 
Ordförande  Sekreterare 
 
 



Prospekteringsrådet
GD Lena Söderberg 2019-11-21



Geologi för ett hållbart samhälle

Prioriterade utmaningar för 2020

SGU visar vägen till hållbar 
användning av jord, berg och 
grundvatten i en föränderlig värld

• Digitalisering genom 
geodatastrategin och 
miljödatastrategin (fångas 
delvis i gemensamt mål)

• En fungerande och 
funktionellt 
informationssäkerhetsarbete.

• Vår långsiktiga rollen inom 
grundvatten; leverera nu och 
säkra finansiering och 
verksamhet efter 2020. 

• Vår långsiktiga roll inom 
maringeologin; stabila villkor 
för maringeologisk 
undersökning, inklusive 
fartygsfrågan.

SGU är en attraktiv, utåtriktad, effektiv 
och betydelsefull myndighet

• Kompetens och 
förändringsledarskap

• Samarbetsformer, spelregler och 
finansiering

• En arbetsplats som är attraktiv och 
relevant för vår verksamhet utan 
att bli dyrare i förhållande till vårt 
förvaltningsanslag

• Ett fungerande och funktionellt 
informationssäkerhetsarbete

• Digitalisering genom 
geodatastrategin och 
miljödatastrategin (fångas delvis i 
gemensamt mål)

SGU är ledande för hållbart 
nyttjande av landets mineral-
resurser samt främjar hållbar 
tillväxt och företagande

• En säkrad mineralförsörjning 
och hur det påverkar SGU och 
Bergsstaten

• Övergång till geodata i 3D 
(fångas delvis i gemensamt 
mål)

• Ett fungerande funktionellt 
informationssäkerhetsarbete

• Digitalisering genom 
geodatastrategin och 
miljödatastrategin (fångas 
delvis i gemensamt mål)



Geologi för ett hållbart samhälle

Våra större regeringsuppdrag 2019

▪ Utökad kartläggning och 
karaktärisering av 
grundvattenresurser
(16 december 2019) 

▪ Kartlägga innovationskritiska 
metaller och mineral (1 mars 2020)

▪ Bättre kunskap om förorenade 
sediment ska ge renare sjöar och hav 

▪ Medverka i genomförandet av 
nationell geodatastrategi

▪ Ta fram vägledande strategier 
för kulturmiljöfrågor
(31 oktober 2019)

▪ Medverka i genomförandet 
av Östersjöstrategin



Relevant teknisk dokumentation
Prospekteringsrådet Malå 2019-11-21

Cecilia Lund och Zmar Sarlus



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Innehåll

• Syfte

• Bergsstaten

• Minerallagstiftning

• Tillståndsprocessen

• Tekniska-Ekonomiska processen

• Vad är relevant teknisk dokumentation

• Summering

• Diskussion



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Syfte

• Tydliggöra vad Bergsstatens handläggning behöver för att kunna 
fungera smidigt.

• Processen behöver en god dokumentation både från den Sökandes 
sida men även en god dokumentation från tillståndsmyndigheten.



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Bergsstaten

• Är ett beslutsorgan som organisatoriskt tillhör Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) sedan 2009.

• Prövar ärenden enligt minerallagen: tillstånd för undersökning 
och utvinning, i anspråkstagande av mark, tillsyn.

• Bergmästare Åsa Persson 

• 2019: endast kontor i Luleå,
10 anställda



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Minerallagstiftning

• 1974 Gruvlagen

• 1992 Minerallagen

flera ändringar sedan 1 juli 1992

• ….

• 2005 – arbetsplan vid undersökningar införs (prop. 2004/05:40)

• 2014 – mer detaljerat ang. arbetsplaner, fastighetsägarens inflytande stärks (prop. 

2013/14:159)

• 2018 – Uran inte lägre ett koncessionsmineral



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Vad är intentionen med minerallagen?

• Särförutsättningar gäller för mineralprospektering
– geologi och lokalisering

• Prospektering & utvinning är komplicerad & resurskrävande – rimligt 
mått av förutsebarhet krävs

• Metaller och mineral anses vara av allmänt intresse 
- samhällsekonomiskt viktig näring

• Näringspolitiskt skilda instrument - exploateringslag

• Internationella rättviseaspekter - ökande globalt behov av metaller 



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Konceptuell beskrivning

Utföra teknisk och 
ekonomisk

prövning (formell och 
materiell prövning)

Minerallagen
(1991:45)

Mineralförordningen 
(1992:285)

Styr

Teknisk 
dokumentation i 

ansökan
Använder

Utlåtande inför 
juridisk prövning

Producerar

Gruvingenjör

Utför

IT-stöd

Stödjer

Övrigt regelverk
Statens Industriverks 
Författningssamling 

SIND-FS 1976:04

Förtydligar
lagstiftningStyr

Lagstiftarens intension med lagstiftningen



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Vad är relevant teknisk dokumentation?



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

BearbetningskoncessionUndersökningstillstånd



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Undersökningstillstånd (Förlängning)

Prövning av förlängning
enl. 2 kap 6 & 7 § minerallagen

2 kap. 6 § Undersökningstillståndets giltighetstid skall 

på ansökan av tillståndshavaren förlängas med 

sammanlagt högst tre år, om ändamålsenlig 

undersökning har utförts inom området. 

Detsamma gäller om tillståndshavaren har godtagbara 

skäl till att undersökning inte har skett och dessutom 

gör sannolikt att området kommer att undersökas under 

den tid som ansökningen avser.



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Prövning av förlängning
enl. 2 kap 6 & 7 § minerallagen

2 kap. 7 § Har giltighetstiden förlängts enligt 6 §, skall 
den på ansökan av tillståndshavaren förlängas med 
ytterligare sammanlagt högst fyra år, om det finns 
särskilda skäl

Undersökningstillstånd (Förlängning)



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Prövning av förlängning
enl. 2 kap 6 & 7 § minerallagen

2 kap. 7 § Har giltighetstiden förlängts enligt 6 §, 
skall den på ansökan av tillståndshavaren förlängas 
med ytterligare sammanlagt högst fyra år, om det 
finns särskilda skäl

Giltighetstiden kan därefter förlängas med ytterligare 

samman- lagt högst fem år, om det finns synnerliga 

skäl såsom att tillståndshavaren visar, att betydande 

arbete har lagts ned inom området och att vidare 

undersökningar sannolikt kommer att leda till att 

bearbetningskoncession kan meddelas.

Lag (1998:165).

Undersökningstillstånd (Förlängning)



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Vad bör presteras?

• Redogörelse om vad som gjorts inom det ansökta undersökningstillståndet under hela giltighetstiden 

samt senaste giltighetstiden 

• Tydlig beskrivning av det arbete som utförts  



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Konsekvenser

• Varje kompletteringsbegäran förlänger prövningstiden

• Orsak, oftast undermålig dokumentation 



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Bearbetningskoncessioner

TEKNISK OCH EKONOMISK UTREDNING

4 kap. 

Koncessionsområde

1 § Koncession skall avse ett bestämt område, som bestäms efter vad som är lämpligt med hänsyn till 

fyndigheten, ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter.

Förutsättningar för koncession

2 § Koncession ska 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 koncessionen.



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Bearbetningskoncessioner

TEKNISK OCH EKONOMISK UTREDNING

• En tydlig redogörelse om att en sannolikt ekonomisk lönsam fyndighet 

(mineralisering) har påträffats 

• Sökanden ska VISA detta

• Vid prövning av ansökan gör Bergsstaten en bedömning (inte tolkning)  

• Bedömning baseras på det underlag som inkommit 

GOD OCH RELEVANT DOKUMENTATION 



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Summering

• Minerallagstiftningen

• Om det finns en politisk vilja att ändra lagstiftningen….

• Innebörden av beslutet ska alltid vara tydligt och väl motiverat

• Tekniska lösningar finns, använd dessa.

• God, relevant och tydlig dokumentation är ett måste

• Tänk inte färre, tänk fler! 



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Tack!


