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Prospekteringsrådets höstmöte 2020  

1. Inledning 
Ledamöterna hälsades välkomna och sammanträdet förklarades öppnat. 

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

3. Introduktion av SGUs GD Anneli Wirtén 
Då det var första mötet med rådet så presenterade sig SGUs nya GD Anneli Wirtén inför rådet och 
berättade kort om hennes bakgrund.  

4. Rundabordspresentationer av rådsledamöter 
Alla deltagare presenterade sig själva och deras verksamheter kortfattat. 
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5. Bergsstaten informerar 
Zmar och Åsa gav en återblick från förra mötet men också en del nyheter från Bergsstaten. Under förra 
mötet 2019 så hade rådet en diskussion om underlag och relevant teknisk dokumentation för ansökning 
av förlängning av undersökningstillstånd. Bergsstaten påpekade att ju bättre och ju mer relevant den 
tekniska dokumentationen är, desto kortare kan ledtiderna bli. Varje komplettering tar åtminstone två 
veckor och det är bra för alla parter om det kan undvikas till största grad. Några punkter som togs upp 
var: 

• Beskriv vilket arbete som har utförts inom tillståndet både under hela tillståndets giltighetstid 
samt den senaste förlängningen om fler har givits. 

• Redogör tydligt avseende skäl till förlängning 

• Bra dokumentation innehållande relevant information, tydliga beskrivningar av arbetet som 
utförts, tydliga kartor, tabeller etc. 

• Material som betraktas som sekretess skickas i en separat bilaga. 

Zmar berättade även att en ny ansökningsblankett för förlängning av undersökningstillstånd planeras 
finnas på plats under första halvåret 2021. Blanketten syftar till att förenkla för både företag och 
Bergsstaten i handläggningen. En e-tjänst hoppas kunna finnas på plats under 2021 också, bland annat 
för att ansöka om undersökningstillstånd, ansöka om förlängning och att redovisa 
undersökningsresultat. Mer information om detta ges vid senare tillfälle. 

Bergsstaten ställde även två frågor till rådet, 1) i vilken del av tillståndsprocessen hos Bergsstaten som 
ledamöterna vill se förändring, och 2) vilken tidsram som företagen skulle vilja se för redovisning av 
undersökningsresultat. På första frågan berättade Svemin att de arbetar med att ta fram vilka tänkta 
förändringar de skulle vilja se och återkommer. På andra frågan så ställer sig flera företag sig positiva till 
att redovisa undersökningsresultat årligen liknande andra länder så som Finland. Det kom även 
påpekanden att data bör göras tillgängligt enkelt, något som SGU och Bergsstaten arbetar med att 
förbättra. 

Åsa berättade om ett speciellt fall som uppstått där ett företag sökt förlängning (år 11-15) av ett 
undersökningstillstånd med åberopande av synnerliga skäl. Bergsstaten avslog ansökan mot bakgrund 
av att de arbeten som utförts inom undersökningstillståndet inte bedömdes vara av tillräcklig 
omfattning. Företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Bergsstaten 
har därefter överklagat domen till kammarrätten. Förhoppningen är att, genom kammarrättens dom, få 
ökad tydlighet avseende tillämpningen av minerallagens förlängningsbestämmelser. 

6. Vägledning, förlängning av undersökningstillstånd 
Under mötet hölls en öppen diskussion om en framtida vägledning om förlängning av 
undersökningstillstånd. Kaj började med att presentera det pågående arbetet kring denna. Syftet är att 
förenkla och tydliggöra vid ansökningsförfarandet, både för Bergsstaten och företagen som söker. Med 
vägledningen på plats hoppas SGU att det blir tydligt vilka handlingar som ska in och hur de kan 
presenteras för att minska ledtiderna. Vägledningen planeras att publiceras första halvåret 2021 i 
samband med den nya ansökningsblanketten och ges ut på både svenska och engelska 
(ansökningsblanketten kommer endast på svenska). Vägledningen begränsas till att endast ta upp 
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förlängning av undersökningstillstånd. Ledamöterna var överlag positiva till arbetet och påpekade att 
det är viktigt med tydlighet. SGU och Bergsstaten återkommer kring fortsatt arbete. 

7. Övriga frågor 
En fråga kom upp om riksintressen för värdefulla ämnen eller material. Det påpekades att dessa 
riksintressen ofta ges för relativt snäva områden, bland annat områden där det borrats och undersökts 
väl, och att det finns svårigheter att söka tillstånd utan riksintresse eller med ett litet riksintresse då 
produktionen och avfallsanläggningar tar upp plats också och ofta hamnar utanför. Vilken hänsyn tas 
till detta? 

SGU svarade att de följer lagstiftningen för hur detta ska ske. Tre kriterier måste uppfyllas för detta. I 
Skellefteåfältet har bland annat ett större riksintresse givits men endast enligt första kriteriet, detta ger 
då inte lika stor vikt som om alla kriterier uppfylls. Det är inte lätt att peka ut större områden, bland 
annat för att inkludera sandmagasin, för att det baseras på detaljerade studier så det kan inte göras i 
förväg i ett riksintresse. Det pågår just nu arbeten med andra riksintressen nationellt vilket SGU följer. 
Frågas tas med inför nästa möte. 

8. Nästa möte 
Planen är att ha två möten per år. Ett digitalt, ett fysiskt. Det fysiska mötet blir längre och innehållet 
kanske byggs på, möjligen med studiebesök eller andra aktiviteter. Mötena bokas med hjälp av Doodle i 
början på nästa år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 
Anneli Wirtén Pontus Westrin 
Ordförande  Sekreterare 
 
 


