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Remiss av Naturvardsverkets forslag till forbud mot utvinning av 
uran, M2017/02252/Ke 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 2017-10-04 erhallit 
rubricerat arende for yttrande. Med anledning harav vill SGU framfora 
foljande: 

Sammanfattning 

Naturvardsverket har utrett fragan om hur ett forbud mot uranutvinning 
kan utformas. Regeringsuppdraget har pa Naturvardsverket genomforts i 
en intern arbetsgrupp och underlag har inhamtats fran bland annat 
Sveriges geologiska undersokning (SGU). Naturvardsverket har framfort 
att uppdragstiden har varit for kort for att medge nagon bredare extern 
dialog med berorda myndigheter. Vidare har SGU papekat att tiden inte 
har medgett en fullstandig utredning av konsekvenserna av de andringar 
sour Naturvardsverket foreslar betraffande andringarna i minerallagen 
(1991:45). 

SGU anser att formuleringen under "3.3.4 Kommunal tillstyrkan7l 
ayseende kommunalt veto ("Savitt Naturvardsverket eller SGU kanner till 
finns det idag ingen kommun som skulle vara villig att tillata utvinning av 
uran.rr) visserligen ar korrekt, men inte betyder att kommuner som blir 
foremal for en eventuell uranutvinning automatiskt kommer att inlagga 
veto. 

Vidare anser SGU att forslaget om forbud mot uranutvinning riskerar 
paverka Sveriges status som prospekterings- och gruvnation negativt, 
framforallt om forbudet drabbar prospektering som paborjats innan 
forbudet trader i kraft. 

Bergsstaten ar ett sarskilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhor 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) men har en oberoende stallning 
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i sin myndighetsutovning ayseende minerallagen. Bergsstaten har 
foljande synpunkter pa forslaget till forbud mot uranutvinning. 

Bergsstaten anser att det bor aysattas ytterligare tid for fortsatt utredning 
om hur ett forbud mot uranutvinning kan utformas. Sarskild At bor laggas 
pa vilka konsekvenser foreslagna andringar i minerallagstiftningen kan 
komma att medfora for innehavare av gallande undersokningstillstand. 
Det finns aven behov av vidare utredning om behovet av 
overgangsbestammelser i minerallagen. 

Bergsstaten efterfragar utredning om den foreslagna andringen i 
minerallagen skulle foranleda behov av andringar i bestammelserna i 15 
kap. minerallagen ayseende tillsyn over efterlevnaden av minerallagen. 

Bergsstaten efterfragar utredning om den foreslagna andringen i 
minerallagen skulle foranleda behov av andringar i bestammelserna om 
arbetsplan for undersokningsarbete i 3 kap. 5-5 a §§ minerallagen. 

Avsnitt 3.5.1 	Effekter av fdrandringar i miljobalken 

Bergsstaten anser att konsekvenserna av den foreslagna nya 
bestammelsen i miljobalken for foreta med gallande tillstand sour 
omfattar uran, totalt cirka 580 tillstand , behover utredas vidare. 
Omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna for berorda 
tillstandshavare kan inte overblickas utan en grundligare utredning. 
Fragan om det skulle kunna medfora skadestandsansprak mot staten for 
de tillstandshavare sour anser sig ha lidit ekonomisk skada om den 
foreslagna nya bestammelsen i 9 kap. miljobalken trader i kraft behover 
utredas. 

Avsnitt 3.5.2 	Effekter av andringar i minerallagen 

Bergsstaten anser att konsekvenserna av den foreslagna andringen i 
minerallagen for foretag med gallande tillstand som omfattar uran, cirka 
580 tillstand, behover utredas vidare. Omfattningen av de ekonomiska 
konsekvenserna for berorda tillstandshavare kan inte overblickas utan en 

Gallande undersokningstillstand som specifikt omfattar uran och undersokningstillstand dar 
tillstandshavaren har ratt att undersoka samtliga koncessionsmineral angivna i 1 kap. 1 § 1 och 2 
minerallagen inkluderat uran. 
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grundligare utredning. Fragan om det skulle kunna medfora 
skadestandsansprak mot staten for de tillstandshavare som anser sig ha 
lidit ekonomisk skada om andringen i minerallagen genomfors behover 
utredas. 

Avsnitt 5.5 Ikrafttradande och overgangsbestammelser 

Bergsstaten invander mot Naturvardsverkets bedomning att det saknas 
behov av aft infora sarskilda overgangsbestammelser i minerallagen. 

Om koncessionsmineralen uran utgar ur minerallagen bedomer 
Naturvardsverket aft det inte finns skal att upphava gallande tillstand i 
fortid. Bergsstaten efterFragar fortydligande om den verkan som 
lagandringen far for gallande undersokningstillstand fran den tidpunkt nar 
lagandringen trader i kraft och till dess aft tillstandets giltighetstid har lopt 
A Fortydligande krays for de tillstand som specifikt omfattar 
undersokning av uran men ocksa for de tillstand som omfattar 
undersokning av uran enligt 1 kap. 1 § 1 och 2 minerallagen. Det behover 
aven klargoras om berorda fastighets- och sakagare ska underrattas om 
vilken betydelse lagandringen medfor for det gallande tillstandet. 

For de gallande undersokningstillstand dar det finns mojlighet aft ansoka 
om forlangd giltighetstid behover det klargoras i overgangsbestammelser 
till minerallagen hur Bergsstaten ska hantera provningen av en 
forlangningsansokan om uran tas bort som koncessionsmineralen i 
minerallagen. Bergstaten menar aft sadant klargorande krays for de 
tillstand dar det huvudsakliga syftet ar undersokning av uran men aven for 
de tillstand som omfattar samtliga koncessionsmineral enligt 1 kap. 1 § 1 
och 2. 

Enligt forslaget kommer giltighetstiden for undersokningstillstand inte aft 
kunna fornyas ayseende just uran i och med andringen i minerallagen. 
Bergsstaten vill erinra om foljande. Av 2 kap. 8 § minerallagen framgar aft 
om en tillstandshavare har ansokt om forlangning inom tillstandets 
giltighetstid galler tillstandet till dess aft ansokningen har provats slutligt. 
Giltighetstiden for redan beviljade undersokningstillstand loper saledes 
vidare under den tid ansokan ar foremal for provning hos Bergsstaten. 
Det behover klargoras hur Bergsstaten ska hantera ansokningar om 
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forlangd giltighetstid av undersokningstillstand som inkluderar uran nar 
sokanden inte exkluderar uran i sin forlangningsansokan. 

Beslut i detta arende har fattats av generaldirektoren Lena Soderberg. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har Wen avdeiningschefen Kaj 
Lax, enhetschefen Erika Ingvald, utredaren Peter Akerhammar, 
verksjuristen Gunilla Nordlen, bergmastaren Asa Persson och juristen 
Elinor Alfredsson deltagit. Kaj Lax har varit foredragande. 
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