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 Vårt datum/Our date Minesanteckningar 

 2016-04-05  

   

   

SGUs Prospekteringsråd 
  

  

  

  

  

  

 

    

Sammanträde med SGUs Prospekteringsråd 
 
TID:   Tisdag den 5 april 2016 kl. 10-15 
   Fika serveras fr o m kl 09.30 innan mötet 
   Lunch kl 12 
PLATS:   Diamantsalen, SGU Uppsala 
 
 
 
Närvarande:  

Kerstin Brinnen SveMin   (per telefon kl 10-14) 

Johan Berg Tasman Metals AB 

Lars Malmström Zinkgruvan AB 

Bengt Ljung Botnia Exploration AB 

 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
Kaj Lax, vice ordf. SGU 

                            Åsa Persson, vice ordf.                  SGU 
Berndt Pettersson, sekr. SGU 
Erika Ingvald SGU 
Peter Åkerhammar                SGU  (efter lunch) 

 
 
 

Anmält förhinder: 
Amanda Scott Hannans 

Magnus Leijd Tasman Metals AB 

Kirsten Holme LKAB      

Kåre Höglund Agnico Eagle  

Jonas Wiik  Boliden Mineral AB 

Per Jannert Björkdalsgruvan AB 

Magnus Johansson SMA Mineral AB 

 
 

Ej meddelat: 
Alain Chevalier Sakumpu Exploration Oy    

Neale Edwards Dragon Mining (Sweden) AB 
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1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
 

2. Föregående minnesanteckningar  

Under punkt 1. Inledning i föregående minnesanteckningar vill Kerstin Brinnen ha en rättelse av 
sitt uttalande: 
” Kerstin Brinnen, Svemin, framförde att hon har förståelse för beslutet att låta gruppen framföra 
sin sak men att hon tycker var fel var att låta gruppen filma sitt besök och de närvarande 
ledamöterna i prospekteringsrådet. Alla ledamöter hade inte tillfrågats innan eller fått information 
om vem som filmade, varför eller vad filmen skulle användas till. I avsaknad av den informationen 
innan mötet tycker hon att det var fel att släppa in kameran.” 

 
Som en konsekvens av den oförutsedda händelsen vid föregående möte meddelar Lena Söderberg 
att SGU har tagit beslut om att, om oförutsedda saker sker ska ledamötena tillfrågas på förhand för 
att ha möjlighet att ta ställning till om deltagande eller inte. SGU har också rätt att förbjuda 
filmning. 

 
3. Allmän information (Bilaga 1) 

Redan på förra prospekteringsrådet informerades om att SGUs anslag minskar med 30 miljoner 
under 2016 och att det i princip inte kommer att bedrivas någon insamling under 2016. Istället 
fokuseras på att utveckla verksamheten, konsolidera och publicera information samt planera 
framåt. Lena Söderberg informerar om läget på SGU och vad som är på gång 2016. En ny 
organisation av SGU presenterades omfattande nya enheter, nya chefer, nya arbetssätt/processer 
och utbildning. De nya avdelningarna Verksamhetsstöd, Mineralresurser, Samhällsplanering, Mark 
och grundvatten samt Bergsstaten beskrivs med dess olika verksamheter mer detaljerat i bilaga 1. 
SGU står inför nya utmaningar och har formulerade gemensamma mål (se bilagan). 
 
Ett av de gemensamma målen är arbete inom näringspolitiska uppdraget. Ett delprojekt syftar till 
att ta reda på vilken relevans SGU har till olika branscher. Kopplingar mellan statistik från SCB 
och SGUs arbete har gjorts som visar hur SGUs olika verksamhetsområden har relevans till olika 
branscher i näringslivet. Det ger ett gemensamt underlag att diskutera utifrån när vi pratar om 
samhällsbehovet av SGU. 
 
I samband med denna genomgång uppstod frågan från Bengt hur svårt det är att beräkna 
efterbehandlingskostnader inför en gruvetablering. Det är ju viktigt med en långsiktig plan för hur 
mycket pengar som ska avsättas för efterbehandling. Finns det något underlag hur sådana 
kostnader beräknas i förhållande till t.ex. malmtyp, tid, tonnage? Åsa menar att det är närmast 
omöjligt att använda schabloner eftersom varje gruva är unik och att en bedömning måste göras 
från fall till fall. SveMin har statistik på hur mycket pengar som avsätts för efterbehandling 
(Kerstin). På SGU pågår arbete och utredningar kring prövning av gruvverksamhet samt 
sammanställningar av externa utredningar och interna rapporter om ekonomisk säkerhet och 
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efterbehandling vid svenska gruvor. Arbetet sker i tre parallella spår: ekonomisk säkerhet för 
efterbehandling, bästa metoder för efterbehandling och myndighetsutövning/annan granskning. 
Förhoppningsvis kommer detta arbete att ge svar på Bengts frågor. 

 
 

4. Information om vägledningsprojektet 

Kaj Lax och Åsa Persson informerade om arbetet med en uppdatering av den befintliga 
”Vägledning för prövning av gruvverksamhet”. Linda Ylivainio, jurist på Bergsstaten, är 
projektledare. En remissversion finns snart framtagen (under maj) och arbetet rapporteras ha 
fungerat bra mellan myndigheter. Vägledningen ska vara klar senast sista juni. 

 
5. Information från rådets medlemmar 

 
5.1 Tasman Metals AB 
 

Johan Berg informerar om att det inte är någon aktivitet på fältet nu och att bolaget därför inte 
har några geologer som är anställda eller arbetar. Det arbete som pågår handlar om 
processteknik och forskning. Mycket osäkerhet råder naturligtvis efter Högsta 
Förvaltningsdomstolens dom att upphäva regeringens beslut om bearbetningskoncession för 
Norra Kärr (se punkt 8). Johans farhågor är att det är svårt för stora projekt att ta sig framåt i 
Sverige p.g.a otydligheter i regelverket och upplever ett stort glapp mellan verklighet och 
lagstiftning. För projektet Norra Kärr råder för närvarande ett moment-22. 

 
5.2 SveMin 

Kerstin Brinnen informerade om följande: 
1. Prospekteringskommitte´n har en ny ordförande, Per-Olov Fjällborg, LKAB. 

2. De två befintliga vägledningarna ”Vägledning vid prospektering i Sverige” och 

”Vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade områden” uppdateras. De 

ska slås ihop till en vägledning som blir omfattande, men får karaktären av uppslagsbok för 

en bred målgrupp – inte bara prospekteringsföretag utan även andra som vill/behöver lära 

sig mer om prospektering. Den beräknas färdig till sommaren. 

3. Prioriterade områden inom SveMins prospekteringskommitté är: 

a. Riksintressen, där SveMin gärna vill ha en dialog med SGU, informationsutbyte och 

vilka ärenden som är aktuella etc. 

b. God kontinuerlig dialog med rennäringen och SSR är viktig. 

c. Sprida information för att öka kunskapen om prospektering. 

Kaj meddelar att riksintressen som handläggs ska läggas ut på SGUs hemsida för ökad 
transparens. 
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5.3 Zinkgruvan AB (Bilaga 2) 

 

Lars Malmström presenterar Zinkgruvan och koncernen Lundin Minings globala portfolio. I 

Zinkgruvan sker brytning på en lägsta nivå på 1125 meter där malmen är känd ner till 1700 

meter. Prospekteringsverksamheten är i huvudsak gruvnära. Från den nu färdiga 2 km långa 

tunnel som har drivit för en kostnad av 60 miljoner kr sker intensiv prospekteringsborrning. 

Arbetet sker inom undersökningstillståndet Dalby Hytta nr 1 där tillståndets femtonde och 

sista år infaller 2018. Därför är det viktigt att innan dess få klarhet i att utöka befintlig 

bearbetningskoncession. I övrigt utvecklar gruvan sig bra. Det finns en malmbas med 10 års 

framförhållning, produktionen har ökat med 75% sedan 2004, nytt produktionsrekord 2015 

och ytterligare 10% produktionsökning planeras till 2017. Lars poängterar att Zinkgruvan är 

”159 years young”! 

 

Lars välkomna SGUs satsning på ett Bergslagsprojekt eftersom Bergslagen har en stor 

malmpotential med mycket malm kvar på djupet. 

 
5.4 Botnia Exploration AB 

Bengt Ljung presenterade Botnia Exploration, ett prospekteringsbolag som siktar på småskalig 
gruvbrytning av guld. Målsättningen är att få igång brytning i såväl Fäbodtjärn som i 
Vargbäcken 2018 med gemensam anrikning i Vindelgransele. Prospektering av närliggande 
och lovande ”satelliter” kommer inte att utföras förrän eget kassaflöde så tillåter. Ambitionen 
är att få igång gruvdrift så fort som möjligt. I nuläget har Botnia en godkänd 
bearbetningskoncession av Vargbäcken t.o.m. 2028. Fäbodtjärns bearbetningskoncession har 
nyligen lämnats till Länsstyrelsen för remiss. Planen är att under kvartal 2 och 3 2016 
producera en gemensam miljötillståndansökan för de två fyndigheterna att lämna in till MMD 
senast kvartal 4 2016. Kombinationen av småskalig gruvbrytning med lokal anrikning i 
Vargbäcken och Fäbodtjärns höga guldhalt (genomsnitt 8,5 g/ton övre hundra metrarna och 
5,9 g/t ner till 320 meter) ger starka synergieffekter med stor potential till flera fyndigheter i 
Vindelgransele. Dessutom planeras enkel anrikning med gravimetri (låga kostnader) och 
området har bra infrastruktur. 

 

 

6. Information från Bergsstaten 

Åsa Persson informerar att prospekteringsaktiviteten ligger på ungefär samma låga nivå som under 
2014-15. Antalet inneliggande ansökningar om bearbetningskoncessioner är dock relativt stort och 
för närvarande är ett 10-tal ansökningar under handläggning. 
 
Sedan Bergsstatens kontor i Falun har upphört vid årsskiftet har det skett en personalförstärkning 
med nyanställningar vid kontoret i Luleå: 



 Vårt datum/Our date Minesanteckningar 

 2016-04-05  

 SGUs Prospekteringsråd  

 

 

 

 

prospekteringsrådet_minnesanteckningar_april 2016_ver2 

16-04-27 Organisationsnr. 202100-2528 

 

- Ny gruvingenjör Mats Aunes från Länsstyrelsen i Norrbotten 

- Ny jurist Elinor Alfredsson från Svensk Handel Juridik AB i Umeå (affärsjurist) 

- Rättsvetare Åsa Boman som tidigare arbetat med handläggning vid Bergsstaten som konsult via 

Adecco. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom upphävt regeringens beslut om 
bearbetningskoncession i Norra Kärr. Därmed har också rättpraxis förändrats vad gäller 
bearbetningskoncessioner som i sin tur medför att detta måste hanteras vid Bergsstaten. Mer om 
detta under punkt 8. 
 
Åsa välkomnar att SveMin prioriterar att arbeta för en god och kontinuerlig dialog med 
rennäringen och SSR. 
 

7. SGUs arbete med riksintressen (Bilaga 3) 

 

Peter Åkerhammar informerar om SGUs arbete med riksintressen för metaller, industrimineral, 

bergmaterial och natursten och hur arbetsgången ser ut fram till beslut. Det riksintresse som 

utpekas av SGU är ett av totalt 11 st olika riksintressen. Totalt har SGU hittills utpekat 145 st 

riksintressen (merparten metaller och industrimineral). Besluten publiceras på hemsidan och i 

kartvisaren riksintressen mineral. Även riksintressen som är under handläggning ska finnas på 

hemsidan. 

 

SGUs tillängliga två databaser ”Mineralresursdatabas” och ”Malmdatabas” innehåller information 

om Sveriges mineral- och bergartsförekomster och de största malmerna och mineraliseringarna i 

Sverige. Kerstin är imponerad och sannolikt är SGU den enda myndighet som har databaser på 

detta sätt. 

 

För utpekande av riksintresse arbetar nu SGU efter nya kriterier där tidigare fem kriterier har blivit 

tre. I övrigt görs det en översyn av hela riksintressesystemet, tidigare Miljöprocessutredningen. Ett 

nytt kommittédirektiv gäller ”hushållning med mark och vatten” som område av riksintresse. 

Slutbetänkandet redovisades 1 december 2015. 

 

I bilaga 3 redovisas informationen mer i detalj. 

 

8. HFD-domen Norra Kärr, vad innebär den för prospekteringen i Sverige? (Bilaga 4) 

Bearbetningskoncessionen för Norra Kärr som beviljades av Bergsstaten överklagades till regeringen 

som i sin tur avslog överklagandena och fastställde gällande beslut. Emellertid överklagades 

regeringens beslut av naturskyddsföreningar till Högsta Förvaltningsdomstolen som i sin dom 

upphävde regeringens beslut. Gällande rättspraxis har hittills varit att prövningen enligt kap. 3 och 

4 miljöbalken görs för koncessionsområdet, inte för hela industriområdet. HFDs motivering är att 
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genom den begränsning som skett i koncessionsärendet har prövningen inte omfattat en 

tillämpning av kap. 3 och 4 MB beträffande markanvändning för driftsanläggningar. Inte heller 

den prövning av påverkan på Natura 2000-områden som föreskrivs har därmed kommit till stånd. 

 

Konsekvenserna är en ny rättspraxis som innebär att markanvändningsfrågan för hela 

gruvverksamhetsområdet ska beaktas redan i koncessionsskedet.  

 

Bergsstaten kommer att gå ut med ett brev till alla som har sökt bearbetningskoncessioner, som nu 

är under handläggning,  för att upplysa om förändrad rättspraxis som HFDs dom innebär. 

Innebörden blir att man kommer att titta på ett större område och att flera av ansökningarna 

kommer att behöva kompletteras. 

 

I diskussionen som följde framfördes många synpunkter, men också väcktes många frågor: 

- Inte så förvånade över domen som innebär att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 

beskrivning av ett större område. 

- En förändring så att kap. 3 och 4 prövas i miljöprövningen behöver inte ta så lång tid, i bästa 

fall ett år. 

- Blir det bättre att markanvändningsfrågan (kap. 3 och 4) prövas i miljöprövningen? 

- Inte tydligt vad en bearbetningskoncession innebär. 

- Vad menar andra länders lagstiftning med bearbetningskoncession? 

- Det är viktigt att lagstiftningen blir tydlig! 

- Omvärlden noterar förstås detta som kan uppfattas som att det blir svårare att prospektera i 

Sverige. 

- Placering av driftsanläggningar för verksamheten kommer oftast i ett ganska sent skede, inte 

redan vid koncessionsansökan. 

- Hur ska transporter beaktas? 

- Hur långt till ett Natura 2000-område ska man bedöma utifrån? 

 
9. Övriga frågor 

 

9.1 Lena vill gärna ha synpunkter på SGUs hemsida för att den ska kunna bli ännu bättre. 

 

9.2 Vi tackar Kirsten Holme, LKAB för ett givande samarbete som fr o m 1 april har blivit 

pensionär. Vi tackar också detsamma till Lars Malmström, Zinkgruvan som i och med dagens 

möte ska bli pensionär. Detta föranleder SGU att utse ersättande medlemmar för dessa bolag 

inför höstens möte. 
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10. Nästa möte 

Årets andra möte kommer att äga rum tisdagen den 18 oktober 2016, kl 9-15 vid SGU Uppsala 
(inkl. lunch). Punkter på kommande dagordning kan förslagsvis bli bl. a.: 
-  Vägledningsprojektet som då är färdigt 
-  HFD-domen om Norra Kärr, konsekvenser för prospekteringsbolagen och Bergsstatens    
    handläggning? 
-     Tillväxtanalys klar juli 2016 (Sveriges attraktivitet som prospekteringsland)? 

 
Vi bjuder redan nu också in till prospekteringsrådets möte om ett år för att ha en bra 
framförhållning, vilket blir tisdagen den 4 april 2017. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Berndt Pettersson, sekreterare  Lena Söderberg, ordförande 



 På gång 2016 



Ny organisation 

• Nya enheter, jobba med teamutveckling 
 

• Nya chefer och medarbetare 
 

• Nya arbetsätt, processer 
 

•  Utbildning i coachande ledarskap 

 

 

 



Utmaningar 

• Förtroende gör skillnad 
 

• Ett hållbarshetsarbete i framkant 
 

• Modern insamling och hantering av information 
 

• Effektiviseringar ger möjligheter 



Gemensamma mål 
• Hållbarhetsstrategi 

• Näringspolitisk uppdrag 

• Planeringsmodell för produktion  

 och geologisk information 

• Förstärkta resurser 

• Informationshantering 

• Värdegrund 

• Intressenter och kommunikation 

• Samhällsekonomisk analys och effekter 

• Kvalitet och processer 

• Arbetsmiljö 

• Miljömål inkl.yttre miljö 



Zinkgruvan a stratiform Zn-Pb-Ag-Cu deposit, Bergslagen, Sweden 

Lars Malmström, Resource Manager, Zinkgruvan Mining AB  

TSX: LUN 

OMX: LUMI 
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• Assets: Americas, Europe and Africa 
• 7 underground mines and 1 large open pit 
• 2015E production: 270 kt Cu, 34 kt Ni, 145 kt Zn, 35 Kt Pb 

LUN trades in Toronto (TSX) and 
Stockholm (OMX) 

Lundin Mining 
Head Office 
Toronto, Canada 

Lundin Mining 
UK Office 

West Sussex, UK 

Lundin Mining – Globally Diversified Portfolio  
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Sales Breakdown by Metal 

Q3 2015 YTD Revenue Breakdown by Metal 
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Sweden’s Mines and Mineralization 2014 
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Zinkgruvan 
Zn-Pb-Ag-Cu 

Bergslagen 



Zinkgruvan Mine 
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Horizontal Projection – Ore Bodies 
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Horizontal Projection – Ore Bodies 



Zinkgruvan Production Statistics 

• 75 % increase in production since 2004 (Lundin Mining) 

8 

• New production record in 2015 

– Milled ore: 1,24 million tonnes 

– 1.10 million tonnes @ 8.3 % Zn, 3.8 % Pb and 79 g/t Ag  

– 0.14 million tonnes @ 1.7 % Cu and 24 g/t Ag 
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• 10 % increase in production planned in 2017 
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Dalby Hytta (780 hectares). 
The area covers the extension of Dalby. 

Flaxen (1 982 hectares).  
The area covers the possible extension of 
Burkland  

Zinkgruvan  
 

Mining Concessions (679 ha),  

Exploration permits (3 292 ha) 

 

Hjortronmossem (530 hectares). 



The Future… 
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Thank you for Listening 
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Zinkgruvan 159 Years Young ! 



Riksintresse enl. 3 kap. 7 § andra stycket 
miljöbalken 

• Vilka ämnen eller material berörs? 
 

• SGU:s databaser över fyndigheter m.m. 
 

• Täkter, gruvor och prospektering 2015 
 

• Hur arbetar SGU med riksintressen?  
 

• Nya kriterier vid utpekanden 
 

• Under handläggning 
 

Peter Åkerhammar 

Enheten för mineralinformation och gruvnäring 

peter.akerhammar@sgu.se 

 

mailto:peter.akerhammar@sgu.se


SGU utpekar riksintressen för: 

1. Metaller 
 

2. Industrimineral 
 

3. Bergmaterial 
 

4. Natursten 
 

 

Totalt 145 st. (mars 2016) varav merparten i 
kategorierna 1 och 2. Av utpekade 
fyndigheter är 85 st. detaljavgränsade. 



SGU:s databaser 

• SGU:s mineralresursdatabas 
− Innehåller information om Sveriges mineral- och 

bergartsförekomster. Metaller (malmer), 
industrimineral, bergmaterial, natursten etc. 

− Från mineraliserade hällar och skärpningar till 
större fyndigheter såsom både nedlagda och 
aktiva gruvor. 

− ca 18 000 poster 
 

• SGU:s malmdatabas (del av FODD) 
– De största metalliska malmerna och 

mineraliseringarna i Sverige 

– Information om mängd och metallhalt(er). 

– ca 900 poster 



Täkter, industrimineral och 
natursten 2014 



Så arbetar vi på SGU med riksintressen 

• Prioritering och bedömning av områden. 
 

• Geologiskt information, teknisk information, 
prospekteringsinsatser, användningsområden 
för ämnet/materialet. 
 

• Kontakter med företag/branschen. 
 

• Remiss – länsstyrelse, Boverket, kommun. 
 

• Beslut som riktar sig till länsstyrelsen (med 
karta och koordinater). 



Vad händer sedan? 

• Publicering av vårt beslut på vår webbplats 
(www.sgu.se) 
 

• Karttjänst – riksintressen mineral 
(http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
riksintressen-sv.html) 
 

• Bevakande av riksintresset i t.ex. remissärenden 
(översiktsplaner bl.a.) och i domstolsprocesser. 

http://www.sgu.se/
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen-sv.html
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen-sv.html
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen-sv.html
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen-sv.html
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen-sv.html


SGU:s nya kriterier för utpekande av riksintresse 
enl. 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken forts. 

• Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov  

och 

• Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper 

och 

• Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet 
är väl avgränsat, undersökt och dokumenterat. 

 

Där alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att en 
fyndighet ska kunna utpekas som riksintresse. 



Under handläggning idag 

• Detaljavgränsning av Tistbrottet (dolomit), Sala kommun.  
 

• Detaljavgränsning av Rönnöfors (skiffer), Krokoms 
kommun. 

 

• Utökning av området för Masugnsbyn (dolomit), Kiruna 
kommun.  

 

• Utpekande och detaljavgränsning av Gränsgruvan 
(sulfidmalm), Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

 

• Detaljavgränsning av Handöl (täljsten), Åre kommun.  

 

 



Översyn av riksintressesystemet 

• (Tidigare) Miljöprocessutredningen (SOU 2009:45) 

– I SGU:s inspel föreslog vi bl.a. att 
• begreppet fyndighet skulle tas bort från bestämmelsen i 3 kap. 7 § andra 

stycket miljöbalken, 

• verksamhetsområde nödvändigt för utvinning av en tillgång ska 
omfattas av riksintresseområdet, 

• ett nytt riksintresse för grundvatten av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjningen skulle införas. 

• Nytt kommittédirektiv (Dir. 2013:126), 2013-12-19, 
Hushållning med mark och vatten – områden av 
riksintresse 

• Delbetänkande (om bostadsförsörjning) redovisades 
15 augusti 2014 medan slutbetänkandet redovisades 
1 december 2015. 
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•Bearbetningskoncession Norra Kärr 
 
 
 • Beviljad av bergmästaren 

• Överklagad till regeringen 

• Regeringen avslog överklagandena 

• Yrkande om upphävande hos HFD 

• HFD upphävde regeringens beslut   



HFDs rättsprövning 

• HFD ska upphäva regeringens beslut om det 
strider mot någon rättsregel på det sätt som 
sökanden angett eller som klart framgår av 
omständigheterna. 

 

 



Markanvändning kapitel 3 och 4 i 
miljöbalken 

• Ska prövas vid beslut om koncession 

 

 

• Rättspraxis: prövningen görs för 
koncessionsområdet, inte för hela 
industriområdet. 



Natura 2000 

• Användning av mark o vatten som kan påverka 
naturområdet får endast komma till stånd om 
”Natura 2000-tillstånd” lämnats. 



HFDs motivering 
• Genom den begränsning som skett i 

koncessionsärendet har prövningen inte 
omfattat en tillämpning av 3 och 4 kap MB 
beträffande markanvändning för 
driftsanläggningar.  

 

• Det innebär att inte heller den prövning av 
påverkan på Natura 2000-områden som 
föreskrivs har kommit till stånd  



Konsekvenser 

• Ny rättspraxis 

 

• Markanvändningsfrågan för HELA 
gruvverksamhetsområdet  ska beaktas redan i 
koncessionsskedet 

 

 


	Prospekteringsråd - april - 2016
	Prospekteringsråd - april - bilaga 1
	Prospekteringsråd - april - bilaga 2
	Prospekteringsråd - april - bilaga 3
	Prospekteringsråd - april - bilaga 4

