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Regeringens beslut 
Regeiingen uppdrar at Sveriges geologiska unders6kning (SGU) att 
tillsammans med Naturvatdsverket atbeta f6t att oka m6jligheterna till  
hallbar utvinning av mineral och metaller fran selcundata resurser. Arbetet 
ska bids till omstallningen till en met r:ii-kular och resurseffekdv ekonomi i 
enlighet med Handli  n  gsplan f6r Smart industri — en 
nyindustti.alisetingsstrategi for Sverige (N2016/04273) respektive Ciikular 
ekonomi — strategi f6r omstallningen i Sverige (M2020/01133) och fokusera 
pa lcritiska mineral och metaller, men kan aven omfatta andra mineral och 
metallet. 

— SGU ska unders6ka, ptovta och katakterisera befintliga gruvavfall 
som med utgangspunkt i redan kand information bed6ms ha 
potential att kunna utnyttjas som sekundata resutset f6i mineral och 
metallet. In£ormationen ska tilJhandahMas f6r exempelvis 
forskningsandainal och naringslivsut7eckling samt tiIlgangligg6ras 
sivE digitalt som i fysiska provatkiv. 

— 	SGU ska med st6d av Nataivirdsverket to ftam ett f6rslag till 
klassificeiingsmetod for sekundara tesurser i enlighet med den av FN 
accepterade. system f6r resursldassif cering av ravaror (United 
Nations Framework Classification for Resources, UNFC) och 
uppratta en databas i enlighet med denna. UNFC-systemet ska i 
f6tsta hand tillampas pa gruvavfall som unders6kts enligt ovan. 
Databasen ska utFoinias sa att en ftamtida klassificeri,ig av andra 
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sekundara resutser mojliggors.lVliljokostnader enligt svensk 
lagstiftning och EU-tatt ska beaktas. 

— SGU ska tillsammans med Naturvasdsverket och med beaktande av 
tapporten Forslag till  strategi for hanteiing av gruvavfall (d= 
N2016/02787) analysers saval kvarstaende praktiska hinder som 
hinder i lagstiftningen mot att utayttja giuvavfall eller andra mineral-
och metallforande av£all som tesurs. Myndigheterna ska foresla 
kostnadseffektiva styrmedel, samt Rmna forfattningsfotslag dat det 
bedoms lampligt, som syftar till att oka mojligheterna att anvanda 
gmvavfall och andta mineral- och metallforande avfall som en resurs 
for  mineral och metaller. 

— SGU ska tillsammans med Naturvardsverket ge en 'overbhck over 
floden av 1<1 idska mineral och metaller samt foresla hur system for 
livseykelanalys och spatbathet kan utformas for att bidta till  en 
cirkular ekonomi. 

— SGU ska tillsammans med Naturvardsverket, utifran de uppnadda 
resultaten i uppdraget, foresla foxtsatta insatser for att oka 
kunskapsbasen om sekundar resurspotential och bids till cirkular 
ekonomi samt att na miljo- och Idimatmalen. 

I uppdraget ska bl.a. motiv och kostnader for olilra  alternadv analysesas. Om 
de forslag som 1amnas innebat att kostnaderna eller intaktetna for staten, 
kommuner, regioner, foretag eller ands enskilda paverkas, ska en beiakning 
av dessa konsekvenser tedovisas. Om fotslagen innebar samhallsekonomiska 
konsekvenser i ovrigt,- ska. dessa redovisas. Nar det galler kostnadsokningat 
och intaktsminskningar for staten, kommuner eller regioner, ska en 
finansiering foreslas. 

Myndigheterna ska beakta for uppdraget relevanta styrmedel och processes i 
Sverige och EU, inklusive televanta uttedningar. Myndigheterna ska avers 
hMa sig informerade om och beakta relevant arbete som pagar inom 
Regeringskansliet. 

Utover vad som framgar av tredje stsecksatsen ovan far myndigheterna 
lamna forfattningsfosslag dar det bedoms lampligt. Vid genomforande av 
uppdraget ska myndigheterna tillvarata relevant kunskap och etfarenhet 
inom omradet som finns hos lansstyrelsema och ands betotda myndigheter 
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och aktorer. Vidare ska myndigheterna inhamta underlag om saval aktuell 
forskning som befintlig kunskap fran exempelvis gruv- och 
atervsnningsbrans cherna. 

For genomf6rande av uppdraget far SGU anvanda h6gst 21 000 000 kronor 
2021 fran det under utgiftsomrade 24 Naf.-ingsliv uppf6rda anslaget 1:8 
Sveriges geologiska unders6kning. For 2022 berMmas 21 000 000 kronor 
fran anslaget anvandas f6r samma andamil. 

Air de medel som ar tillgangliga for genomf6randet av uppdraget ska SGU 
vidare lamna bidrag till Natzirvardsverket med h6gst 4 000 000 kronor fox 
2021. Utgifterna ska belasta det under utgiftsomrade 24 Naringsliv uppf6rda 
anslaget 1:8 Sveriges geologiska undets6kning. For 2022 beAknas SGU 
lama bidrag till Naturvardsverket med h6gst 4 000 000 kronor. 

En sammanstallning av de genomf6rda insatserna ska deltedovisas senast 
den 1 december 2021 och slutredovisas senast den 15 februari 2023 till  
regetingen (Naringsdepartementet med kopia till  Milj6departementet). 
Uppdraget ska samordnas av SGU. 

Bakgrund 

EU-kommissionen har identifierat tillging till  ravaror som en sttategisk 
sake:hetsfraga for att kunna na uppsatta mg inom den europeiska gr6na 
given (IOM [2019] 640 slutlig). Enligt EU:s "Raw materials scoreboard" 
fran  2018 ar EU mellan 75 och 100 procent betoende av import for de fiesta 
metaller. EU:s andel avvarldsproduktionen av mineral Hr  storleksordningen 
3 procent Raknar man in atervunnet material blir andelen pa ca 5-6 procent. 
EU konsumerar dock ungefar en fjardedel av den totala vaildsproduktionen 
av mineral och metaller. 

Den 3 september 2020 meddelade EU-kommi.ssionen en handlingsplan for 
kri.tiska ravaror (R.esiliens for ravaror av avg6rande betydelse: Att staka ut 
vagen trot 6kad ttygghet och hallbat:het, IOM [2020] 474 slutlig). Y 
f6rteckningens n7a lista ingar 30 ravaror som bed6ms vara kritiska f6r vart 
samhMe och for valfitden. De kritiska ravarorna valjs ut efter tva ki-iterier: 
ekonomisk betydelse och tillgangsrisk. Handlingsplanen anger do atgatder, 
varav en ar att kartlagga den potentiella ravaraf tsbxjningen fran sekundata 
resurser sisom gruvavfall och att identifieta livsktafiiga 
ravaruf6rs6rjnitagsprojekt. 
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EU-kommissionen fastslar -%ridare i EU:s handlingsplan for den cirkulara 
elconomin (KOM [2020] 98 slutlig) att omst-,L—U=gen till  en cirkidk elconomi 
har en stor potential att minska resursanvandningen och darmed begtinsa 
klimat och mil bpavetkan. Vagledande for Svetiges arbete med 
omstUningen ar regeiingens nationella strategi f6t cirku k ekonomi (dnr 
M2020/01133) som beslutades i juli 2020, dal innovadonski-itiska mineral 
och metaller pekas ut som en ptioriterad stt6m i omstallningen. Genom 
f6tetagande och innovation baserat pa citkulara matetialfl6den och 
affarsmodellet, kan utvecklingen av en resurseffekdv, giftfri, cirkular och 
biobasetad ekonomi starkas i hela landet. 

Natutvirdsverket och SGU redovisade i september 2017 rapporten Fbrslag 
till strategi for hantering av gruvavfall (dnr N2016/02787) med 
utgangspunkt bl.a. i tesurseffektivitet. Eniigt f6rslaget ska strategin st6dja 
resurseffektivitet och utvecklin.gen mot en cirkular ekonomi genom att 
resurser i gtuvavfaR utnyttjas pa ett hillbart satt samtidigt som hansyn tas till  
att ktetsloppen ska vata giftfria. I den man gtuvavfall kan sekundart utvinnas 
och itetvinnas ska strategin undanr6ja eventuella hinder f6t det. 

Genom budgetpropositionen for 2021 (prop. 2020/21:1. utg.omr. 24) aysatts 
25 000 000 kronor for 2021 pa anslaget 1:8 Svetiges geologiska 
undetsbkning f6t att finansiera en satsning pa sekundat utvinning av mineral 
och metaller. For 2022 betaknas samma belopp. 

Skalen f6r regeringens beslut 
Den 3 september 2020 presentetade kommissionen meddelandet Resiliens 
f6t tavaror av avg6rande betydelse (ICOM [2020] 474 slutlig). Syftet med 
meddelandet ar att stalca ut vagen mot 6kad ttygghet och hallbarhet, och 
damned bidra till ekonomisk aterhamtning och langsikdg omstallnin.gi  linje 
med den gr6na given, kommissionens handlingsplan f6t cirkular ekonomi 
och EU:s industdstrategi. I meddelandet framhMer kommissionen k6tiska 
ravarots stora betydelse for EU:s ekonomi och vikten av att starka en 
resilient tillfotsel och det 6ppna strategiska oberoendet. Detta ska uppnas 
genom en sakes, haObar och ansvars£all f6rs6rjning av kiitiska rivarot, till 
f6ljd av f6tbittrad citkulatitet och resutseffektivitet, bkad inTiemsk 
minexalresutskapacitet, divetsifietade globala leveranskedjor och minskat 
importbetoende. De identifietade atgarderna kan bidta till  arbetet med att 
framja en cirkular ekonomi och sakerstalla hallbar utvinning flan ptimira 
och sekundara kallor av lrritiska metallet och mil,  etal som ar n6dvandiga for 
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gton omstallning och hogteknologisk utveckling. Sttategin for citkulat 
ekonorni slat fast visionen om ett samhall.e dar resurser anvands e£fektivt i 
giftfria cirkulara floden och ersattet primara tivarot. 

Gruv- och mineralnasing at viktig for Sverige — inte bara som en ekonomisk 
motor utan aven for den minetalforskjning som behovs for den grona och 
digitala omstallningen. Det finns ett olcande behov av mineral och metaller 
for fossilfria energitekniker som vindktaft och solenergi, samt for 
omstallningen av transportsektom med laddin.ftasttuktur, batterier och 
elbilar. Svetiges naflngsliv och ett hallbart foretagande generellt hat en viktig 
toll i omstallningen till en caulk ekonomi. 

EU:s framtida efterfiagan pa innovationskridska metallet och mineral 
kommer pa langre sikt fottfarande att tillgodoses av import. En hallbar och 
varakdg ti.Ilgang till  innovationslrtitiska metaller och mineral kan bidta till att 
bibehalla Sveriges ftamtida industflella konkurrensktaft och 
innovationskapacitet. Inhemsk mi„eralutvinning minskar saval landets som 
EU:s sarbathet nar det giller tivatuforsorjning vid stotnvag i den 
internationella handeln. Mineralsektorn hat dessutom stot betydelse for 
utveclr]ingen avviktiga delat av den svenska tillverkrdngsindusttin, i 
synnethet de som ktays for att klara klimatomstallningen samt de som at 
viktiga for att upptatthalla samhallsviktig vetksamhet. 

Primata ravaror ska sa Iangt det ar mojligt ersattas av resutset som anvands 
effektivt i citkulara floden. Hansyn ska tas till behov av att tillfora primara 
tavaror for att mojliggota klimatomstgIning och mateflalatervinning. 
Innovationskdtiska mineral och metaller at ett av de ptiotitetade omradena i 
regeringens strategi fox en citkular ekonomi och at nodvandiga i 
klimatomstUn n.gen. 

HaIlbar ut dnning och atetvinning av sel undira tesurset at ett vaxande 
altetr adv till ptirnar brytning av mineral och metaller. For att astatikomma 
anvandning av sekundara tavaruresurser pa ett strnktarerat och tillforlitligt 
salt behoves bland annat kardaggaing, statistik och sparbathet utverklas. 

Sverige hat erfatenheten, kunnandet och tekniken for att bedriva hallbar 
utvinning och mineral- och metallAteivinning. Forbatttade mojhgheter for 
cirkulatitet av metaller och hallbar utvinning av innovationslttitiska mineral 
mojliggor halibara vatde- och leveranskedjot vilket kan- framja Sveriges 
konk„rtenskraft och innovationskapacitet. 
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