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Mineralstrategin  

– vad har hänt? 



 Sveriges mineralstrategi 
Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder – idag pågår arbete med 14 av dem 



  1 En gruv- och mineralnäring i samklang 

 med miljö, kultur och andra näringar 

 

Åtgärd 1-2 för Ökad resurseffektivitet 
 

Åtgärd 3 för Förbättrad dialog och synergi  
       med andra näringar 
 

Åtgärd 4 för Gruvsamhällen med attraktiva   
       natur- och kulturmiljöer 
 



Kartläggning och analys av utvinnings- och 
återvinningspotentialen för svenska metall- och 
mineraltillgångar  

Syfte ”Bidra med underlag som behövs för att stimulera till en 
 effektiv användning av svenska metall- och mineralresurser”  

 

Genomförande - ett samarbete med Naturvårdsverket 
 

1) Kartläggning av mineralfyndigheter, gruvavfall, metallskrot och 
övrigt avfall.  

2) Enkel analys av potentialen utifrån ekonomisk lönsamhet, 
miljöpåverkan, tekniska möjligheter etc. 
 
Arbetet ska kopplas till försörjningsbehov samt kritiska metaller 
och mineral, både för EU och Sverige.   

 

 

Åtgärd 1  



Status  Insamling och sammanställning av data och  
  information från aktuell forskning och befintlig  
  kunskap.   

 

   WS på Naturvårdsverket hölls i mars – en  
  offertförfrågan är utskickad till valda aktörer, stöd 
  behövs med återvinningsdelen av uppdraget.  

 

       Kontakt kommer tas med gruvindustrin i maj  
  gällande gruvavfallsdelen.   

 

Tidsplan Första rapportutkast i september 2014 

   Slutredovisning 15 december 2014 

 

 
 

lars.norlin@sgu.se  



Förslag till system för insamling av 
produktionsuppgifter för entreprenadsten 

Syfte  ”Bidra till bättre underlag för fysisk planering samt 
 förbättrad uppföljning av målet om minskad användning av 
 naturgrus – en del av målsättningen inom 
 miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet” 

 

Genomförande - i samråd med Naturvårdsverket  
 

  Undersöka möjligheten att införa årlig rapportering av 
produktionsuppgifter via SMP (Svenska miljörapporterings-
portalen). 

 

  Utreda behovet av förändrad lagstiftning (NV:s föreskrift om 
miljörapport).    

 

   

 

Åtgärd 2  



Status  Brett samrådsförfarande sen projektet startades,  
  presentation Berg och grus i Oskarshamn 22 maj  

 

   Diskussioner har inletts med NV (äger SMP) och  
  Länsstyrelsen (förvaltar SMP) – preliminär  
  bedömning är att det bör vara möjligt.  

 

   Avgränsning till anmälningspliktiga anläggningar, 
  men även restberg och gråberg bör omfattas av  
  rapportering. 

   

Tidsplan Promemoria med författningsförslag 28 mars 2015 

   Slutredovisning 18 december 2015 

    

 

 
hanna.wahlen@sgu.se 



Arbeta fram en vägledning för samråd mellan 
ren- och gruvnäring vid tillståndsprocesser 

Syfte ”Främja en ökad samverkan mellan ren- och gruvnäring ” 

 

Status Arbetet i uppstartsfas – svårt att få till ett samarbete. 
 

  Startmöte mellan Lst Norrbotten och Sametinget planeras 
 under våren. Arbetsupplägg och projektplan ska då tas fram 
 gemensamt. Svenska samernas riksförbund (SSR) är fortsatt 
 inte öppna att föra en dialog.   

 

Tidsplan   Slutredovisning 31 mars 2015   

 

 

Åtgärd 3  

britta.wannstrom@lansstyrelsen.se 
erik.gustavsson@lansstyrelsen.se 



  2 Dialog och samverkan som främjar 

 innovation och tillväxt 

 

Åtgärd 5-8 för Främjande av samhällsutveckling 
           och regional tillväxt 
 

Åtgärd 9 för Tydligare ansvarsfördelning och         
        bättre informationsflöde mellan 
        näringens aktörer 



Program för samhandling vid stora investeringar 

Syfte  ”Främja projekt som kan tydliggöra hur offentliga aktörer 
 bör arbeta för att planerade investeringar ska genomföras, 
 samt hur man på bästa sätt tar tillvara effekterna på lokal 
 och regional nivå” 

 

Genomförande - löpande program med flera ansökningsomgångar 
     (finansiering upp till 50 %, max 1 miljon SEK)  

 

Krav 

 Samband med en investering av betydande storlek 

 Synliggöra utmaningar som uppstår ur ett 
planeringsperspektiv 

 Klargöra hur offentliga resurser kan möta behov och användas 
effektivt 

 

 

Åtgärd 5  



Status  Tre projekt är igång:  
1) Tillväxtpaketet Ludvika Smedjebacken – Att växa i takt 

2) Hedemora – Utbildningscentrum 

3) Attraktiva Storuman    

   Ett fjärde projekt ska startas upp: 
4) Pajala     

 

   Projekten samordnas genom regelbundna   
  projektledarträffar.  

 

   Det finns ett stort intresse – generellt lång process från  
  första kontakten till ett färdigt och godkänt projekt.  

 

Tidsplan Öppen ansökan till och med 31 oktober 2014 

   Projekten pågår t.o.m. 31 oktober 2015 

    

       
daniel.fahlander@tillvaxtverket.se 



Handbok för kommuner som står inför stora 
gruvetableringar eller expansion av befintliga 
gruv- och täktverksamheter 

Syfte  ”Belysa vilka åtgärder som kan behöva vidtas och vara till 
 hjälp för kommunen i dialog med exploatören” 

 

Genomförande - Arbetet sker i stark samverkan med Sametinget  
  och Naturvårdsverket 

   - En bred förankring av arbetet ske genom kontakter 
  med gruvlänsstyrelser, SGU, Boverket, branschen  
  genom Gruvnäringsrådet etc.  

 

 

 

 

Åtgärd 6  



Status  Arbetet har påbörjats med en behovs och  
  erfarenhetsinventering (7 kommuner) 

 Kommunerna är generellt positiva 

 Önskar rekommendationer genom tips och råd – ej pekpinnar 

 Handboken bör tydliggöra process- och beslutsgången samt 
ansvars- och rollfrågor 

 Handboken bör belysa miljöpåverkan av olika stadier av 
mineralrelaterad verksamhet   
   

   Arbetet fortsätter närmast med att definiera och  
  avgränsa vad handboken ska innehålla – ett  
  idéseminarium planeras med en referensgrupp i  
  september 

 

Tidsplan Delrapport den 31 oktober 2014 

   Handboken klar februari 2015 

   Slutredovisning 31 mars 2016 

    

    

  

maria.engstrom@tillvaxtverket 



Utreda hinder och förutsättningar för bostads-
produktion på gruvorter m.m. 

 

 

Åtgärd 7  

Syfte  ”Se över hinder som föreligger för ökad 
 bostadsproduktion och vilka erfarenheter som finns av 
 kommuners hantering av bostadsbyggande kopplat till 
 gruvnäring” 
 
Genomförande   - Hearing med berörda aktörer,  
   kommuner och näringsliv 
   - Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 
   - Statistik från gruvkommuners  
   bostadsmarknader 
 
Status Uppdraget avslutat – slutrapport 1 november 2013 



 

Hinder  Kopplat till hög risk på grund av 
låga marknadsvärden och osäkerhet 
kring gruvverksamhetens framtid.  

 

Möjliga statliga åtgärder 

 Subventionera avgiften för 
statliga kreditgarantier 

 Utöka tillämpningsområdet för 
kreditgarantiförordningen 

 Införa ett statligt hyresstöd för 
aktörer som blockförhyr en 
fastighet 

 

 rolf.westerlund@boverket.se 



Metod för regional materialförsörjningsplanering 

Syfte  ”Ta fram ett anpassat underlag för att arbeta aktivt med 
 regional materialförsörjning samt stödja länsstyrelserna i 
 användandet av metodiken och den karttjänst som har 
 utvecklats för ändamålet” 

 

Genomförande  - Intern arbetsgrupp på SGU 

    - Referensgrupp med NV, Boverket, Trafikverket,  
  SBMI, Lst Sthlm och Umeå m.fl.  

 

  Projektet kommer att inventera var behoven är som störst 
 och prioritera regioner utifrån det. Eftersom 
 samhällsplanering sker på kommunnivå kommer projektet 
 behöva nå ut även till kommuner.  

 

    

Åtgärd 8  



Status  Arbete pågår med att vidareutveckla och slutföra   
  den metodutveckling som är påbörjad sen tidigare.  

 

   Samråd har skett med SGUs Bergmaterialråd samt  
  Länsstyrelsen i Uppsala för att få reda på vad som  
  behövs.  

 

   Projektet ska närmast diskuteras på    
  Miljöprövningsdelegationernas ordförandeträff 

 
 

Tidsplan Metodiken och en plan för vägledning ska redovisas  
  senast 15 december 2014 

   Delredovisning av vägledningsarbetet 18 december 2015 

   Slutredovisning 1 mars 2017 

 

 

  

karin.granas@sgu.se 



Nationellt mineralforum för att främja dialog, 
kunskapsutbyte och samordning 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd 9  



  3 Ramvillkor och infrastruktur för   

 konkurrenskraft och tillväxt 

 

Åtgärd 10-11 för Ett tydligare och effektivare  
          regelverk 

 

Åtgärd 12 för Infrastruktursatsningar för  
          gruvnäringens tillväxt 



Planeringsunderlag till stöd för kommunernas 
översiktsplanering 

Syfte ”Utifrån stora och föränderliga markanspråk skapa hållbara 
 förutsättningar för kommunernas samordnande planering” 

 

Genomförande - i samverkan med länets kommuner som ett  
  pilotprojekt 

   - projektet ska samrådas med Sametinget,  
  Tillväxtverket, Boverket, SveMin, Svenska Samernas 
  Riksförbund, SGU och Trafikverket 

 

  En utvecklad samordning mellan fysiska planeringsfrågor 
och arbetet för hållbar tillväxt bör få ett tydligt avtryck i de 
framtagna planeringsunderlagen.  

 

   

Åtgärd 11  



  Studie av hur Norge och Finland arbetar med fysisk planering 
och hållbar tillväxt.   

 

Status  Inledande Workshop med länets kommuner på  
  Regionala Plan, bygg och bostadsdagarna i Luleå   
  november 2013. Finländska Lapplands förbund deltog 
  och visade hur deras modell med regionala planer 
  fungerar. 

 

   Pågår nu, riktat anbudsförfarande efter projektledare 

 

Tidsplan Slutredovisning 31 mars 2015 

bjorn.adolfson@lansstyrelsen.se 



  4 En innovativ gruv- och mineralnäring 

 med en excellent kunskapsbas 

 

Åtgärd 13 för Forskning och innovation som  
          skapar tillväxt och konkurrenskraft 

 

Åtgärd 14-15 för Kompetensförsörjning som  
      möter näringens och   
      regionernas behov 



Strategier för att möta kompetens-
försörjningsbehovet inom gruvnäringen 

Syfte ”Tillsammans utarbeta en plan för att enskilt och 
 gemensamt möta näringens långsiktiga  
 kompetensförsörjningsbehov utifrån ett länsövergripande 
 perspektiv” 

 

Genomförande 5 län har fått uppdraget och enats om att  
  arbete ska ske i två steg: 

1) Inventering – nulägesanalys, kartläggning av 
behov och utbud  

2) Mobilisering – identifiera samt föreslå reella 
åtgärder (nutid) och långsiktiga åtgärder 
(sikte mot 2025)    
  

 

Åtgärd 15  



Konceptuell arbetsmodell ”3+2”  

 

 

 

 

 

Status   5 länsarbete för den övergripande ansatsen 
  - startmöte Januari 2014.  

   - nästa möte Juni 2014 i Umeå, sen var sjätte månad 

 

   2 länsarbete för Norra Norrland 

   - etablerat samarbete mellan Norr- och Västerbotten i 
  och med den Regionala Mineralstrategin  

   - arbetar nu med kartläggning tillsammans med AMS 
  Nationella gruvförmedling 

 

  

Västmanland 

Dalarna 

Örebro 

Norrbotten 

Västerbotten 



 

 
Norrbotten: mats.lindell@lansstyrelsen.se  

    Västerbotten: Lennart Gustavsson: ordf@georange.se 
Västmanland: christer.alzen@lansstyrelsen.se 

Dalarna: conny.danielsson@regiondalarna.se 

Örebro: maria.svensson@regionorebro.se  

 

  

 3 länsarbete för Bergslagen 
 - utgår från det arbete som tidigare gjorts inom Bergskraft 
 - överrens om samarbete men formerna inte klara, troligtvis 
 kommer länen projektsätta uppdraget i gemensam 
 projektorganisation 
 - Dalarna har redan kommit igång med ett Utbildningscentrum i 
 Hedemora 
 
Tidsplan Inventering (12 månader) och Mobilisering (12 månader) 
  Individuella delredovisningar 
  Gemensam slutredovisning 26 februari 2016 
 



  5 En internationellt välkänd, aktiv och 

 attraktiv gruv- och mineralnäring 

 

Åtgärd 16 för God kapitalförsörjning och  
          främjande av investeringar 

 

Åtgärd 17-19 för Ökad delaktighet på den  
      internationella arenan 



Kommunikations- och marknadsföringsplattform  

Syfte ”Utreda behovet och möjligheterna för att inrätta en 
 internationell kommunikations- och marknadsföringsplattform” 

 

 Plattformen ska främja svensk gruvnäring genom att presentera 
aktiviteter och projekt som syftar till en ökad internationalisering av 
svensk gruvindustri samtidigt som den positionerar Sverige som en 
ledande gruvnation internationellt.  

 

Genomförande  - Business Sweden tar fram en förstudie med 
   konkreta förslag på utförande.  

 

    - Dialog med industrin, SGU, Jernkontoret 
   och SveMin m.fl.  

 

     

 

Åtgärd 17  



Status  Slutförande fas 

 

   Stödet för att inrätta en internationell svensk  
  plattform för att främja gruvnäringen har varit  
  mycket stort.  

 

Tidsplan Slutredovisning för Utrikesdepartementet  
  preliminärt i maj 2014 

 

  

hakan.bengtsson@business-sweden.se 



Föreslå hur Sverige och svenska företag kan bidra 
till en hållbar gruvindustri i utvecklingsländer  

Syfte ”Att sprida erfarenheter och kunskaper om god förvaltning 
 av mineralresurser som kan leda till förbättrade 
 förutsättningar för hållbar tillväxt i utvecklingsländer” 

 

Genomförande - SGU i samråd med Sida 

 

   - Beakta SGUs erfarenheter från projektet  
  MeetingPoints Mining 

 

   - Dialog med näringslivet, Swedwatch och Business 
  Sweden 

 

     

Åtgärd 18  



Status  Stort fokus på den Afrikanska kontinenten med  
  avstamp i  African Mining Vision (AMV) 

 

   Förslaget kommer utformas kring en modell med tre 
  delar: katalytiskt bistånd, facilitering och utveckling av 
  kapacitet, samt affärsutveckling.  

 

   Förslaget identifierar områden där Sverige särskilt kan 
  bidra med kompetens.  

 

   SGU arbetar just nu med att formalisera   
  formerna för förslaget och förankra det med eventuella 
  samarbetspartners.  

 

Tidsplan Första rapportutkast i april 2014 

   Slutredovisning 2 juni 2014 

  

olof.sandstrom@sgu.se 



 
 
Tack för 
uppmärksamheten! 
 
 
 
 
joanna.lindahl@sgu.se 

 


