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Sammanträde med SGUs Prospekteringsråd den 24 oktober 2017 

  

Tid:  Tisdag den 24 oktober 2017 kl. 10-15 

Plats:  Diamantsalen, SGU Uppsala 

Närvarande:  Lena Söderberg (ordf.), Pontus Westrin (sekr.), Kaj Lax, Åsa Persson, Mats 

Aunes, Thomas Ljung, Jonas Wiik, Magnus Leijd, Monika Sammelin, 

Anna Åberg (punkt 8) 

 

1. Inledning 

 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2. Dagordning 

 

Dagordningen godkändes och föregående anteckningar lades till handlingarna.  

 

3. Inledning 

 

Trender. Rådet diskuterade aktuella trender inom prospektering och gruvnäringen, bland annat om 

Northvolts satsning på batterifabrik samt om kampanjer mot gruvnäringen. Här visas en tydlig signal 

från två sidor, en där metaller behövs för ny, grön teknik samtidigt som gruvor ses som något negativt. 

Vikten av att jobba med kommunikation, goda exempel och synen på prospektering togs upp. Bolagen 

berättade även om hur de jobbar systematiskt med att städa upp efter prospektering, så att 

verksamheten lämnar efter sig så lite påverkan som möjligt. Kunskapsnivån om prospektering och 

gruvdrift, samt skillnaden mellan dessa, bedöms dock som låg i samhället. 

 

SGU berättade om att de deltar i ett EU-projekt med uppgift att ta fram översiktlig information som 

besvarar frågor om bland annat hur prospektering, gruvbrytning, miljöarbete och tillståndsprocesser 

går till. Projektet MineFacts kommer presenteras på FEM i Levi 31 okt – 2 nov. 
 

4. Allmän information 

 

SGU i stort. Lena berättade om SGUs gemensamma mål för 2018: 3D, insamling av data, 

informationssäkerhet, att nå ut samt att effektivisera processarbeten. Rådet informerades även om de 

utökade satsningarna i budgetpropositionen från regeringen, med fokus på kartläggning av 

grundvatten, gröna jobb, 3D, satsningar på marin kartläggning och SGUs undersökningsfartyg ocean 

surveyor samt vattenförvaltning. SGU jobbar just nu med flera rekryteringar och upplever att det finns 

en ökad synlighet för de frågor som myndigheten arbetar med. 
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Företagen visade intresse för satsningen på gröna jobb och kapning av borrör och uttryckte en vilja 

höra mer och samarbeta i de frågorna. 

 

Aktuellt för avdelningen Mineralresurser. Kaj berättade om arbetet med Bergslagsprojektet, en 

satsning på kartläggning i Bergslagen. Arbete har börjat och mer planeras för 2018 och framåt.  

Just nu pågår även ett flertal EU-projekt som kopplar till mineralresurser. SGU jobbar även aktivt med 

utlandsverksamhet, bland annat i projektet PanAfGeo som utbildar om gruvor och miljö i Afrika. Ett 

större ITP-projekt (international training programme) har sökts från SIDA, där deltagare i projektet 

kommer att få en del av sin utbildning vid Mineralkontoret i Malå. 

  

De satsningar på grundvatten som aviserats kommer även att påverka avdelningen Mineralresurser, i 

form av geofysisk och geokemisk kompetens. 
 

5. Information från rådets ledamöter 

 

Monika Sammelin, LKAB. LKAB har genomgått en omorganisation, där organisationen delas upp i 

bland annat norra (Kiruna) och södra produktionen (Svappavaara och Malmberget), se bilaga. Jobbar 

på ny prospekteringstrategi. 

 

Kiruna har öppnat nya huvudnivåer på 1365 och 1250 m och life of mine beräknas vara till 2030, 

prospektering bedrivs för att öka reserverna. Ny undersökningsort på 1375 m. Jobbar med krökta 

borrhål för att öka precisionen vid borrning.  

 

Per Geijer är en fyndighet i närhet till Kiruna där LKAB bedriver prospektering. Fyndigheten 

dokumenterades först 1910, men har under åren genomgått många studier. Innehåller magnetit och 

hematit och en del REE. Tar lång tid att borra pga hårda bergarter. 

Malmberget under jord (MUJ) har pågående prospektering, där man borrar mest kring det som kallas 

prinsskölden. Även delar av Malmberget ska flyttas, vilket innebär att man kommer åt nya 

malmpotentiella områden. 

 

Jonas Wiik, Boliden. Jobbar med principen att ha 10 års framförhållning för gruvorna. Börjar med att 

hitta tillgångar, definiera reserver och sedan gruvplanering. Bolidens större gruvor, som Aitik, har 

generellt längre framförhållning medan mindre har kortare.  

 

Aitik har bra med malm, men finns behov av att hitta malm med högre halt i närheten för att hålla 

igång verken. Nautanen har definierade mineraltillgångar och det arbetas med prospektering i 

närområdet. 

 

Skelleftefältet har aktiv gruvnära prospektering men man tittar även på äldre gruvor och letar nya 

fyndigheter. Jobbar med konceptet near mill, att hitta fyndigheter i närhet till anrikningsverken 

(generellt 10 mil). Rävliden en av de mest intressanta nya, tillgång visad för något år sedan. Kan dra 
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2,5 km ort från Kristineberg. Behöver borra mer för indikerad mineraltillgång. Bedriver även här 

prospektering i närområdet. Rakkejaur, Holmtjärn och Bolidenområdet – planer på prospektering nästa 

år. Bolidenområdet behöver större reserver, endast 7 år idag, vill ha minst 10 år. 

 

Bergslagen med fokus på Garpenberg. Håller till 2050, varit mycket framgångsrika på gruvnära 

prospektering. Tittar på möjligheterna att utöka produktionen till 3 miljoner ton. Tonar ned 

prospekteringen lite, men fortsätter ändå lite gruvnära. Stollberg har sin bearbetningskoncession 

överklagad, väntar på uppgörelse. Undersökningstillstånden är gamla på många platser, måste 

uppdateras. Utvärdera om platser som Svärdsjö kan bära ett eget anrikningsverk. 

  

Laver har låg aktivitet, väntar på beslut. Rockliden har släppts. 

 

Liikavaara är en satellit till Aitik, jobbar just nu med detaljer. Passerat prospektering, ska endast 

avgränsa på djupet. 30-40 hushåll berörs. E10:an ligger inom området, jobbar på lösning.  

 

Magnus Leijd, Leading Edge Materials. Leading Edge Materials bildades augusti 2016 efter Tasman 

och Flinders slogs ihop. Arbetar mycket med batterimetaller, som litium och grafit.  

Norra Kärr ska få en uppdaterad bearbetningskoncession, men ligger på is till läget är klargjort. 

Bergby har stor potential för litium som behövs i dagens batterier. Hittades inom mineraljakten 2007, 

Utvecklade pegmatiter med litium, tantal etc. Har borrat under mars-april, mer under vintern. Höga 

litiumhalter, över två procent på flera ställen. Mäktighet omkring 20 m. Metallurgiska undersökningar 

pågår. Infrastrukturmässigt är fyndigheten intressant, inga hus inom flera kilometer och nära till hamn. 

 

Thomas Ljung, Botnia Exploration. Arbetar mycket kring Vindelgransele, hoppas på att det blir 

Sveriges nästa gruvområde. Fått in nytt kapital, omkring 50 miljoner. Satsar vidare på 

miljötillståndsansökan. Bearbetningskoncessioner i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Har ytterligare 6 

undersökningstillstånd i området, några är dock gamla och ska uppdateras. Atlas Copco har visat 

intresse för att använda nya, mindre elmaskiner för brytningen, potentiellt samarbete. Tittar på 

möjligheter att använda mobila anrikningsverk. Tester pågår fnv i Rönnskär.  

Fäbodtjärn har kört provbrytning i mitten av juli, efterbehandlat 30 september. Haft bra diskussioner 

med samebyar och närboende. Prospekterar vidare i området, hittat höga halter i moränprov och block. 
 

6. Information från Bergsstaten 

 

Trender. Bergsstaten ser ökning i antalet ansökningar om undersökningstillstånd, från 134 

ansökningar hela 2016 till 174 ansökningar redan 12 oktober för 2017. Idag finns omkring 600 

gällande undersökningstillstånd, stor minskning från 2010-2011 då det fanns dubbelt så många. Visar 

på att prospekteringen blir mer fokuserad. 

 

I Kallak finns tvister om hur Laponia ska beaktas i ansökan. Ingen direkt påverkan då det ligger 3 mil 

från Kallak, men kan möjligen ha en indirekt påverkan i och med att renleder kan komma att påverkas. 
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Länsstyrelsen har inte velat bedöma, utan lämnat till bland annat Naturvårdsverket och 

Riksantikvarieämbetet att bedöma påverkan på världsarvet. Bergsstaten skickade ärendet till 

regeringen, som nu ålade Länsstyrelsen att komma med ett yttrande. 

  

Norra Kärr - kompletteringar efter jul. 

 

Kaunisvaara Iron har ansökan om övertagande av koncession i Pajala, bedömning av lämpligheten hos 

övertagare pågår. 

 

Laver ligger hos regeringen. 
 

 

7. Bergsstatens regeringsuppdrag tillsyn av undersökningsarbeten 

 

Bergsstaten har fått i uppdrag att utveckla en metodik för systematisk tillsyn av undersökningsarbeten. 

De ska även beskriva de faktorer som föranleds av de senaste ändringarna i minerallagen respektive 

effekter av övergångsbestämmelser med anledning av dessa samt redovisa det behov av såväl utökade 

finansiella som personella resurser som ett genomförande av metodiken medför. Arbetet ska redovisas 

15 december 2017. Bergsstaten har tidigare endast gjort tillsyn när det kommit in klagomål. 

Undersökningstillsyn skiljer sig från gruvtillsyn. Analys visar att endast ett fåtal tillsynsärenden finns, 

se bilaga. Det är även endast ett fåtal gånger som Bergsstaten fått fastställa arbetsplaner. Svårt att se en 

tydlig trend. Rådet bads reflektera över siffrorna. 

 

Tillsyn sker även i bolagens egen regi, enligt de krav de själva ställer (egenkontroll). Besiktar själva 

för att försäkra om att de områden de lämnar ser ok ut. Går efter SveMins riktlinjer, exempelvis för 

kapning av borrör. Ibland kan det finnas låg tilltro för prospektering när det gäller äldre områden eller 

där prospektering lämnats, till exempel då det var hög aktivitet 2010. Ibland tar bolagen på sig att städa 

upp. Ibland kommer klagomål direkt till bolaget och de åtgärdas av bolaget själva, det bildas då ett 

visst mörkertal för Bergsstaten då det inte blir en anmälan. 

 

Kunskapen om prospektering kan vara låg hos en del länsstyrelser och kommuner. Detta blir ett 

problem då förväntningar på påverkan från prospektering kan bli felaktig. Vissa länsstyrelser ber om 

detaljerade uppgifter, ex. koordinater för borrhål innan borrning, vilket kan vara svårt att definiera vid 

tidiga skeden under prospektering. 

 

Bergsstaten kommer ge olika förslag på systematisk tillsyn. Stickprov är en möjlig lösning. Nyare 

aktörer kan behöva utökad tillsyn. Vid frågan om det skulle vara en skrivbordstillsyn eller besök så var 

en kombination efterfrågad. Företagen vill gärna att det visas när de gör bra ifrån sig. Det ska finnas en 

systematisk tillsyn som inte bara är administrativ.  
 

8. Uppdrag strategi av gruvavfall 
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SGU och Naturvårdsverket fick 2016 i uppdrag att ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och 

en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling. Uppdraget redovisades i september 2017. 

Åtgärderna (se bilaga) som presenterades i strategin diskuterades inom rådet, och hur det påverkar 

prospekteringen.  

 

SGU har påbörjat planering av frågan om när kostnader för avfallshantering kommer implementeras i 

malmbevisningen, och väntar arbeta med åtgärden under 2018, dock kommer det antagligen dröja 

innan det implementeras då föreskriftsarbete tar tid och innehåller bland annat omfattande 

konsekvensanalyser. Föreskriften kommer gå på remiss. 
 

 

 

9. Konsekvenser av landbaserad olja och gas 

 

SGU berättade om uppdraget att ta fram ett underlag om konsekvenser för ett förbud av utvinning av 

landbaserad olja och gas, se bilaga. Efterverkningarna från uppdraget har varit låga, SGU väntar på 

regeringens reaktion.   
 

10. Uppdrag utreda förbud mot uranbrytning 

 

SGU berättade om uppdraget om att ta fram ett förslag på förbud för uranbrytning. Uppdraget gavs till 

Naturvårdsverket, medan SGUs roll var att ge kommentarer och bidra med kompetens. Uppdraget 

ligger nu på remiss till januari. Naturvårdsverket föreslår inte ett totalförbud, utan lämnar ett undantag 

för om uran behövs ta ut som biprodukt av tekniska skäl. Förslaget är att uran tas bort från 

minerallagen som ett koncessionsmineral, med ett undantag för brytning i miljöbalken. Leading Edge 

Materials noterade att förslaget har viss bäring på fyndigheten i Olserum. 
 

11. Regeringsuppdraget avs SGUs verksamhet vid Mineralinformationskontoret i Malå 

 

SGU berättade om Malåuppdraget. Bemanningen i Malå har gått upp och ned under åren, för några år 

sedan var man över 15 personer, nu är man 8. SGU noterar att Sverige har sjunkit i internationell 

statistik över vilka länder som är mest attraktiva att prospektera i. Detta är inte för att Sverige har blivit 

sämre, utan att de andra länderna tagit efter Sverige (bland annat med att öppna motsvarigheter till 

mineralinformationskontoret) och kommit ikapp och vissa förbi, medan Sverige haft låg utveckling. 

 

Expansion i Malå är ett sätt att öka servicen och därmed attraktiviteten. En utbyggnad av 

borrkärnearkivet på 4000 kvadratmeter föreslås, tillsammans med ett flertal nya tjänster och ny teknik 

för analys (se bilaga). SGU berättade även att den scanningen av borrkärnor har gett stor trafik på 

webben, dvs många nedladdningar av data.  

Under uppdraget har SGU haft kontakt med flera aktörer, bland annat akademin och näringslivet, och 

tackade för gott samarbete.  
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Rådet uttryckte sig positivt på förslagen och hoppades på vidare utveckling i Malå. 
 

12. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor meddelades 
 

13. Nästa möte 

 

Sekreterare skickar ut en doodle för nästa års möten. Ordförande tackade för visat intresse och 

välkomnade till nästa möte. 

   



Prospekteringsrådet 24 oktober

Lena Söderberg



Aktuellt läge och prioriteringar 2018

Lena Söderberg



Gemensamma mål 2018

• 3D 

• Insamling från andra

• Informationssäkerhet 

• Nå ut 

• Processer



Formulering i Budgetprop

• Regeringen föreslår att anslaget utökas med 
26 000 , 30 000, 36 000 för att finansiera 
särskilda insatser för att förfina och utöka 
kartläggning och karaktärisering av 
grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner

• Ytterligare 8 milj kr per år för gröna jobb



Tryggad dricksvattenförsörjning

• Ökad kunskap om grundvattennivåer. Fler 
observationspunkter, ytterligare digitala 
tjänster etc.

• Identifiera och säkra viktiga 
dricksvattentillgångar. TEM-mätningar.



Geodata i 3D för att säkra och stärka 
samhället
• Säkra grundvattnet, stimulera hållbart byggande, 

klimatanpassning, malmpotentiella områden. Pilotstudie, 
informationshanteringssystem för geologisk information i 3D. 
Lyfta 2D till 3D.

• Visserligen kommer satsningen riktas mot grundvatten men den 
kommer samtidigt beröra övriga verksamheter Vstöd , M (främst 
geofysik) och den karterande delen av S. 

• Vi ser både behov av systemutveckling och en ökad 
förvaltningskostnad och att vi avser kunna precisera detta under 
hösten i dialog med Vstöd, Vi kommer satsa på en mix av fast 
anställning, Projektanställning och extrageologer så att vi inte 
sitter med en för stor kostym vid utgången av 2020 när 
satsningen upphör. 



Jobb för nyanlända

• Kapning av gamla borrör

• Stimulera nyanländas möjligheter att nå 
arbetsmarknaden inom de sektor SGU är 
verksamma

• Introduktionsportal på webben på olika språk



PROSPEKTERINGSRÅD 20171024

MONIKA SAMMELIN
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TX Geologi

Monika Sammelin 

Administration 

Ekonomi 

Personal

Yttre miljö

TX 

83000      

Prospektering                

Per-Olov Fjällborg

TX Borrning

TXS (Specialistfunktion)         

Prospektering gruva Prospektering 

gruvnära
Resurs 

estimering, 

Databas, QAQC

Uppdrag

Prospekteringen skall säkra och utöka LKAB:s mineraltillgångar, för att 

säkerställa LKABs långsiktiga överlevnad.



SVAPPAVAARA 

MALMBERGET 

KIRUNA 

Gruvberget

Leveäniemi

Mertainen

Per Geijer
Undersökningstillstånd

KUJ prospektering  
Per Geijer

Gruvberget
Leveäniemi

MUJ prospektering
MUJ Gruvnära

Prospektering 2017 

Nuläge

• 10 borriggar vara 8 uj 2 oj

• 105 000 m uj 

• ca 10 000 m oj

• 3 entreprenörsfirmor 

• Ny prospekteringsstrategi pågår

• Genomgång av hela geologiprocessen pågår



MALMBERGET UNDERSÖKNINGSBORRNING
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MALMBERGET GRUVNÄRA
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KIRUNA UNDERSÖKNINGSBORRNING U-ORT 1375
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PER GEIJER



Mark Saxon

CEO, Tasman Metals Ltd

msaxon@tasmanmetals.com

TSX.V : LEM
www.leadingedgematerials.com

August 2016

Emerging Materials

Expanding Markets

Exceptional Opportunities

http://www.leadingedgematerials.com/


TASMAN METALS AB2

Leading Edge Materials Ltd was formed in August 2016 through a 
merger of Tasman Metals Ltd and Flinders Resources Ltd. 

Tasman Metals Ltd. Flinders Resources Ltd.

Leading Edge
Materials Ltd.

Tasman Metals AB Woxna Graphite AB

+



LEM – Assets Overview

With key assets in the Nordic region and research partners across Europe, Leading Edge 
Materials is working to be a sustainable supplier of a range of critical raw materials.

WOXNA GRAPHITE MINE

YXSJÖBERG TUNGSTEN PROJECT GRAPHITE MINE

NORRA KÄRR REE PROJECT

LEM is 100% owner of the fully built, fully permitted Woxna graphite mine and process 
facility.  One of the western world’s few graphite producers, and one of only two in 
Europe, LEM is ideally position to supply graphite to the growing lithium-ion battery 
market. 

graphite, high purity graphite, graphene

tungsten, tin, beryllium, copper 

rare earth elements, nepheline, hafnium, zirconium, aluminium

. 

LEM is 100% owner of exploration permits prospective for tungsten, including the 
historic Yxsjöberg tungsten mine which operated for more than 50 years.

LEM is 100% owner of the Norra Karr rare earth element (REE) project, one of the worlds 
most significant heavy REE deposits.  Norra Karr can also be a significant supplier of a 
range of other critical metals and minerals.

BERGBY LITHIUM PROJECT GRAPHITE MINE
lithium, tantalum

LEM is 100% owner of exploration permits prospective cobalt and copper. The Vena field 
is a historic producer of cobalt close to Zinkgruvan.

VENA COBALT PROJECT GRAPHITE MINE
Cobalt, copper, zinc



Exploration permits
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TASMAN METALS AB5

Bergby-Hamrånge a new LCT-pegmatite district in Sweden?

SGU geological map

A

B



TASMAN METALS AB6

Bergby work conducted during 2017

• First drill program March-April 2017

• 18 short drill holes totalling 530 m

• Second drill program August-October 2017

• 15 additional drill holes totalling about 1000 m

• Probably additional drilling winter 2017-2018



TASMAN METALS AB7

Bergby first drill program



TASMAN METALS AB8

Bergby drill results first program

Hole Number FROM (m) TO (m) WIDTH (m) Li2O% Ta2O5 ppm

BBY17001 4.85 6.30 1.45 0.77 31

BBY17002 0.00 3.95 3.95 1.83 163

BBY17003 2.85 11.05 8.20 2.06 118

BBY17004 10.20 12.10 1.90 2.26 74

BBY17005 2.20 12.65 10.45 1.58 107

BBY17006 11.55 16.00 4.45 1.44 50

BBY17007 1.40 6.05 4.65 2.71 315

BBY17008 1.10 9.85 8.75 2.63 186

BBY17009 14.80 16.00 1.20 2.68 12

BBY17009 24.55 25.65 1.10 2.44 49

BBY17010 27.55 36.35 8.80 1.11 98

BBY17011 0.70 7.50 6.8 1.87 191

BBY17012 2.25 3.90 1.65 1.14 25

BBY17013 8.00 9.05 1.05 0.68 8

BBY17014 18.80 25.25 6.45 0.63 48

BBY17015 15.75 32.10 16.35 1.00 129

BBY17016 17.90 36.75 18.80 1.14 101

BBY17017 12.25 13.50 1.25 0.59 2

BBY17018 No significant mineralization



TASMAN METALS AB9

Bergby section 650N



TASMAN METALS AB10

Bergby section 350N



TASMAN METALS AB11

Bergby mineralisation



Guld och småskalig gruvbrytning
Vindelgransele: Sveriges nästa gruvområde

• 2 bearbetningskoncessioner
• Fäbodtjärn K nr1
• Vargbäcken K nr

• 6 undersökningstillstånd
• Granselliden nr 2
• Granselliden nr 3
• Stenberget nr 3
• Bjurbäcksliden nr 2
• Storforsen nr 6
• Stormyran nr 3

• Flertal mineraliseringar  som tillsammans 
kan vara ekonomiskt brytbara

• Prospektering av intressanta  fyndigheter 
med guld i kvarts



Vindelgranselegruvor
• Miljötillståndsansökan lämnas in 2017

• Fäbodtjärn med höga halter 8,5 g/ton för 
underjordsbrytning och Vargbäcken >2 g/ton, efter 
lasersovring, för dagbrott

• Småskalig processanläggning planeras i Vargbäcken

• Alternativ anrikning/upparbetning i närliggande anriknings-
och smältverk

• Provbrytning i Fäbodtjärn avslutad

• Tester av kvarts pågår i Boliden Rönnskär



… och efterbehandlat 30 september  

Provbrytning startade mitten av juli…

Provbrytning Fäbodtjärn



Provbrytning Fäbodtjärn



Planerade arbeten 2017-2018
Vindelgransele

1. Diamantborrning. Borrningen sker inom 
fyra olika delområden. Omfattningen på 
borrningen är ca 3 500 – 5 000 
borrmeter. Vid positiva resultat kan 
ytterligare ca 1 000 meter komma att 
borras vid något eller några av 
delområdena. De planerade borrhålen 
har ett ungefärligt djup av ca 150 meter. 

2. Markgeofysisk (magnetisk) mätning 
komma att ske inom ett detaljområde, 
markerat M1 

3. Parallellt med arbetsmomenten ovan 
kommer även kompletterande geologisk 
kartering inom arbetsområdena samt 
även inom det regionala området av alla 
tre undersökningstillstånden att ske



Planerade arbeten 2017-2018
Vindelgransele

Område 1: Fäbodliden A
Undersökningsborrningar 2016 redovisade resultat 
med 5,35 m @ 5,6 g/ton Au (inkluderande 2,55 m 
@ 11,1 g/ton Au). Utbredning om minst 250 meter, 

Område 2: Fäbodliden B
Undersökningsborrningar 2016 redovisade resultat 
med 2,25 m @ 1,1 g/ton Au och 1,0 m @ 1,2 g/ton 
Au. Består av fyra mineraliserade strukturer som 
kan följas till en längd av upp till 150 meter.

Område 3:  Storforsen nr 6
Nya borrningar

Område nr 4: Jägarliden och Klodden
Bottenmoränborrningar har utförts i området. 
Guldhalterna i moränen är i storleksordningen 0,05 
– 2,78 g/ton.

Guldhalter över 120 g/t har påvisats i blockfynd



Vidare prospektering av Fäbodtjärn



Bergsstatens uppdrag i regleringsbrev

1. utveckla en metodik för systematiskt 
granskningsarbete och tillsyn av de 
undersökningsarbeten som bedrivs med 
tillstånd enligt minerallagen 



Bergsstatens uppdrag i regleringsbrev

2. beskriva de faktorer som föranleds av de 
senaste ändringarna i minerallagen 
respektive effekter av 
övergångsbestämmelser med anledning av 
dessa



Bergsstatens uppdrag i regleringsbrev

3. redovisa det behov av såväl utökade 
finansiella som personella resurser som ett 
genomförande av metodiken medför



Metodik

• Granskning av ärenden som berör 
undersökningsarbete, antal och typ

• Arbetsplaner – registrera och fastställa

• Tvist om ersättning för skador och intrång 



Tillsynsärenden år 2010-2016

ARBETSPLANER 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 2010-2016

Antal arbetsplaner 215 243 185 144 114 115 120 1136

Fastställda arbetsplaner 1 3 12 5 5 5 4 35

Fastställda  % 0,5% 1% 6% 3% 4% 4% 3% 3%

MISSFÖRHÅLLANDEN,
TVIST OM ERSÄTTNING

Tillsynsärenden 5 5 7 6 2 2 2 29



Att utreda

• Två-tre olika förslag på systematisk tillsyn med 
olika ambitionsnivåer

• Vilka resurser behövs för genomförande

• Juridik
Ansvar att utreda missförhållanden i områden 
där undersökningstillstånd upphört att gälla? 



Strategi för hantering av gruvavfall och 

en bedömning av kostnader och 

åtgärder för efterbehandling. 

2018-03-16
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SGU Sveriges geologiska undersökning/ SGU Geological
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Presentation preliminär slutredovisning för ME- och N-

departementen 170911



”Trots att mängden 

gruvavfall och dess 

miljöpåverkan är stor, 

saknas en samlad 

strategi och 

vägledning för hur 

gruvavfallet ska 

hanteras.”

– Riksrevisionen

2018-03-16

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency, 

SGU Sveriges geologiska undersökning/ SGU Geological

Survey of Sweden
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Uppdragets tre delar
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1. Långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och 

bedömning av åtgärder för efterbehandling av 

gruvverksamhet

2. Utvärdera de efterbehandlingar av gruvverksamhet som 

har genomförts från slutet av 1980-talet och framåt

3. Kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för 

efterbehandling av gruvverksamhet



Sverige ska fortsätta stå stark som gruvnation 

och vara en föregångare för en miljömässigt 

hållbar gruvnäring och avfallshantering.

2018-03-16

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency, 

SGU Sveriges geologiska undersökning/ SGU Geological 

Survey of Sweden
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Organisation & ansvar

Gemensam 
styrgrupp 
NV+SGU

Kärnprojektgrupp 
NV+SGU

Delprojekt 1 Delprojekt 2 Delprojekt 3
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Om gruvavfall
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1. Det finns 14 gruvor i drift i Sverige.

2. Vid dessa uppstår årligen omkring 100 miljoner ton 

gruvavfall, främst av gråberg och anrikningssand.

3. En del av avfallet kan, om det hanteras felaktigt, leda till en 

oacceptabel miljöpåverkan. 

4. Vittring av sulfidmineral och förorening av vatten utgör de 

största miljöproblemen med gruvavfall.



Hur hanteringen styrs idag
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1. Avfallshanteringen styrs genom tillståndsprövningar, först i 

koncessionsskedet (minerallagen) och sedan i 

miljöprövningsskedet (miljöbalken) samt under driften 

genom verksamhetsutövarnas egenkontroll och 

myndigheternas tillsyn.

2. Ett centralt verktyg är den avfallshanteringsplan som ska 

upprättas där avfallets typ, mängd, egenskaper samt 

hantering under drift, under stängning och efter stängning 

ska beskrivas.



Innehåll skrivelse

2018-03-16
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Del 1 STRATEGI

1. Förslag till strategi

2. Uppdrag och genomförande

3. Analys av styrmedel för gruvavfall

4. Åtgärder

5. Konsekvenser

Del 2 BESKRIVNING AV NULÄGET

6. Gruvverksamhet i Sverige

7. Förekomst och hantering av gruvavfall

8. Miljöpåverkan från gruvavfall

9. Styrmedel för gruvavfall

10. Forskning och utveckling

Bilaga 2. SGU:s avvikande mening

Bilaga 3. AHP – sammanställning och analys
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STRATEGIN

Åtgärd 13Åtgärd 10Åtgärd 7Åtgärd 5Åtgärd 1

En långsiktig miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall 

Förebygga - Minimera miljöpåverkan - Öka återvinningen

Ett effektivt och tydligt  

prövningssystem
Pålitlig tillsyn och 

egenkontroll

Rätt kunskap på 

rätt plats
Ordning och reda 

på avfallet

En innovativ 

avfallshantering

Mineralstrategin, Miljömålen, Resurseffektivitet, Samhällsekonomisk effektivitet, Långsiktighet
Utgångs-

punkter

Målbild

Strategiska 

områden

Åtgärder

Åtgärd 11Åtgärd 8Åtgärd 6Åtgärd 2

Åtgärd 12Åtgärd 9Åtgärd 3

Åtgärd 4



ETT EFFEKTIVT OCH TYDLIGT PRÖVNINGSSYSTEM
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Prövningssystemet ska utgöra det huvudsakliga styrmedlet för en miljömässigt 

hållbar hantering av gruvavfall. Systemet ska vara ändamålsenligt och begripligt 

samt miljömässigt och samhällsekonomiskt effektivt. Avfallshanteringen ska ha en 

central roll i prövningen och ska vara tydlig för alla aktörer.

Åtgärder för att nå dit:

1. Inkludera avfallshanteringskostnader vid prövning av en fyndighets brytvärdhet. 

2. Tydliggör avfallshanteringsplanens roll i prövningen.

3. Tydliggör kopplingen mellan avfallshanteringsplanen och den ekonomiska 

säkerheten.

4. Utred hur prövningssystemet kan förbättras.



PÅLITLIG TILLSYN OCH EGENKONTROLL

2018-03-16
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En pålitlig tillsyn ska bidra till att verksamhetsutövare genom sin egenkontroll följer 

gällande lagar, regler och villkor. Tillsynen ska ge drivkrafter för verksamhetsutövare 

att ständigt förbättra sin miljöprestanda. Den som driver en verksamhet eller som 

gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer 

miljöbalken.

Åtgärder för att nå dit:

5. Ge vägledning om utvinningsavfallsförordningen.

6. Möjliggör miljösanktionsavgift kopplad till avfallshanteringsplanen.



RÄTT KUNSKAP PÅ RÄTT PLATS
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Verksamhetsutövare, domstolar och myndigheter ska ha tillräcklig kunskap om 

gruvverksamhet, gruvavfallshantering och miljökonsekvenser så att prövning, tillsyn 

och egenkontroll fungerar effektivt. 

Åtgärder för att nå dit:

7. Utse lämplig myndighet som obligatorisk remissmyndighet för frågor om 

ekonomisk säkerhet.

8. Främja samverkan mellan länsstyrelser med gruvverksamhet för ökad 

kunskapsöverföring och resursutnyttjande av expertkunskap.

9. Gör systematisk uppföljning av genomförda efterbehandlingar/återställningar.



ORDNING OCH REDA PÅ AVFALLET

2018-03-16
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Verksamhetsutövare och myndigheter ska dokumentera information om var olika 

typer av gruvavfall finns samt dess innehåll och egenskaper. Genom ordning och 

reda på avfallet finns goda förutsättningar för resurseffektiv hantering och 

återvinning, nu och i framtiden.

Åtgärder för att nå dit:

10. Utveckla statistiken över gruvavfall.

11. Samla information om historiskt gruvavfall.

12. Utred om det finns juridiska hinder som försvårar möjligheterna till sekundär 

utvinning.



EN INNOVATIV AVFALLSHANTERING

2018-03-16
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Genom att främja innovationer ska Sverige fortsätta att vara en stark gruvnation. 

Innovationer inom avfallshantering ska stimulera till nya tekniker som leder till att 

mindre avfall uppstår, att mer av avfallet kan återvinnas och att miljöskador kan 

undvikas.

Åtgärder för att nå dit:

13. Återinrätta det nationella mineralforumet.



Regeringsuppdrag, 

Konsekvenser av förbud mot 
landbaserad utvinning av olja och 
gas 

Uppdrag 9 i SGUs
regleringsbrev för 2017
Redovisat 2017-04-10



Sveriges geologiska undersökning, SGU, har i sitt 
regleringsbrev för 2017 fått uppdraget att 
utreda vad ett förbud mot landbaserad 
utvinning av olja och gas innebär och beskriva 
konsekvenserna om ett förbud införs.

Konsekvenserna ska redogöras för enligt 6 och 7 
§§ förordningen (2007:1244) om Konsekvens-
utredning vid regelgivning. 

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 
10 april 2017.





Undersökningstillstånd  (Mineralrättsregistret 2017-03-29)

År
Nya undersökningstillstånd 
beviljade, samtliga mineraler

Nya undersökningstillstånd 
beviljade, olja och gas

2017
Totalt

581 44

2016 119 7

2015 122 3

2014 111 8

2013 119 6

2012 183 5



Energimyndigheten 2017



Näringen

Detaljgrupp, utdrag ur SCBs Företagsregister 
2016 (data för 2014)

Antal 
företag Anställda Omsättning 2014 

(tkr)

Diverse övrig utvinning av mineral (08990) 15 20 23 976

Stödtjänster till råpetroleum- och 
naturgasutvinning (09100) 60 66 1 317 911

Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
(35220) 12 183 2 953 137

Summa 87 269 4 295 024

Teknisk konsultverksamhet inom energi-, 
miljö- och VVS-teknik (71124) 4 571 8 501 14 489 486



Påverkan på Sveriges miljömål

• Grundvatten av god kvalitet, Begränsad 
klimatpåverkan och Giftfri miljö, men även  Frisk 
luft, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt-
och djurliv m.fl. 

• Prospektering och utvinning liten miljörisk



Sveriges klimatmål
• Sverige ska gå före när det gäller att ställa om till ett samhälle 

fritt från fossila kolväten (kol, olja och gas). 

• Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser

• Geologisk lagring av koldioxid anges som en nyckelåtgärd 

• I EU-kommissionens ”Roadmap 2050” är naturgasanvändning 
(som ersättning för olja och kol) också kritiskt på kort till 
medellång sikt för omställningen i energisystemen.

• Vid förbud kan inte passiv gas användas, ger metanutsläpp 
istället för koldioxid



Påverkan på näringen

• Ett antal aktörer kommer bli berörda av ett 
förbud mot prospektering och utvinning av olja 
och/eller gas. 

• Dessa företag kan, om ett förbud genomförs, 
framställa ersättningsanspråk 

• Liten näring, inte så stor samhällspåverkan

• Stor påverkan för enskilt företag



Påverkan på forskning

• Påverkar möjligheten till forskning och 
försöksanläggningar för koldioxidlagring

• Kan även påverka annan forskning och 
undersökningar, tex geoenergi



Slutledning

• Små förekomster olja och gas  +

• Liten näring +

• Små risker för föroreningar, miljö  ±

• Mål inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045!  +

• Stor påverkan på enskilt företag  -

• Förmodat krav på ersättning  -

• Problem för forskning om koldioxidlager  -

• Naturgasanvändning kortsiktigt bra  -

• Svenskt försörjningsperspektiv  -



Alternativa lösningar

• Inget förbud

– Små miljökonsekvenser

• Förbud med tillåtlighetsprövning

– Jämför hantering uran

• Förbud med vissa undantag

– Förslag

• Totalförbud

– Symbolvärde, vissa konsekvenser



Förslag om förbud införs

• Undantag för forskning och för 
försöksanläggningar för koldioxidlagring

• Möjliggörande av omhändertagande/användning 
av olja och gas som påträffas vid borrningar

• Undantag för passivt uttag
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