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1. Mötets öppnande 
Lena S hälsade ledmöter och inbjudna välkomna. Deltagarna presenterade sig. Dagordningen 
godkändes. 
 
2. Föregående mötesanteckningar 
Inga synpunkter från ledamöterna så dessa lades till handlingarna 
 
3. Nationell miljömålssamordnare för näringslivet 
Annika Helker Lundström berättade om sitt uppdrag att öka kunskapen om de nationella 
miljömålen bland företag samt arbetet med att stärka näringslivets miljöarbete. Miljömålssystemet 
(de nationella miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål) ska utgöra en bas i företagens och 
myndigheternas miljöarbete. De mindre företagen har halkat efter i miljömålsarbetet. Därför har 
mallar och lathundar tagits fram för att hjälpa företagen. Den 25 april kommer Naturvårdsverket 
att lägga ut mallarna på sin hemsida. Rådets ledamöter ställde ett antal frågor till Annika och fick 
klargörande svar. 
 
Framhölls vikten av att samordna miljömålsarbetet med internationella åtaganden som 
klimatavtalet i Paris och FNs utvecklingsmål Agenda 2030, dels för att underlätta för företagen 
och dels för att många företag är verksamma internationellt och behöver företagsövergripande 
förhållningssätt.  
 
 



4. Cirkulär ekonomi för gruvnäringen 
Erika S och Helena D redogjorde för SGUs arbete med cirkulär ekonomi. Pågående 
arbeten framgår av bifogat PDF-dokument. 
 
 

5. Information från rådets ledamöter hur deras organisationer arbetar med cirkulär 
 ekonomi 
Svemin: Initiativen från Europeiska kommissionen har diskuterats hos Svemin och man finner 
inte att cirkulär ekonomi och gruvnäring står i motsättning till varandra – metaller är 
återvinningsbara. L-Å Lindal gjorde en presentation som finns bifogad som ett PDF-dokument. 
 
Boliden: Företaget arbetar ständigt med att öka utbytet ur råvaran och man gör energibesparingar 
och elektrifierar stora delar av verksamheten. Man har problem med att finna tillräckliga mängder 
återvunnen elektronik för utvinning vid Rönnskärsverken, där kapaciteten kan öka. Boliden 
arbetar med att återvinna industriavfall (kallas sekundära råvaror) och förädla det, t.ex. järnsand 
och gråberg, vilka kan användas som ballastmaterial. 
 
Nordkalk: Producerade kalkprodukter används i många sammanhang i det dagliga livet. Mycket 
kan återvinnas och återanvändas. Vid tillverkning av kalkprodukter kan t.ex. rening av rökgaser ge 
gips som kan användas inom byggindustrin. Biprodukter i kalken, bl.a. wollastonit, kan separeras 
och bli en säljbar produkt istället för att bli avfall. Ofyndig kalk kan bli ballastprodukter, i 
företagets kalkbrott i Polen används 100 % till underhåll och byggande av vägar. Det går även att 
efterbehandla gamla kalkbrott så att de skapar ett mervärde, t.ex. badsjöar. Håkan Pihls 
redogörelse finns bifogad som ett PDF-dokument. 
 
Tillväxtverket håller nu på att bygga upp sin kunskap kring cirkulär ekonomi och utvecklar också 
samarbeten inom området. Syftet är att stödja regioner och kommuner i dessa frågor, ex.vis med 
frågor om resurseffektivisering i samhället. 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten är inte operativ i dessa frågor men följer olika aktiviteter inom cirkulär 
ekonomi, bl.a. EU-lagstiftningen. 
  
Naturskyddsföreningen har arbetet med dessa frågor sedan 70-talet, arbetsnamnet då var 
”kretsloppssamhället”. Inom gruvbranschen har arbeten med cirkulär ekonomi resulterat i en 
mineralpolicy, där man har det globala samhället som utgångspunkt. Övriga arbeten där cirulär 
ekonomi ingår omfattar bl.a hårdare krav på eko-design och att stimulera andrahandsmarknader 
inom olika sektorer. 
 
6. Nyttjande av gruvavfall; status idag i världen, i Sverige  
Anders H beskrev olika tekniker för utvinning av metaller från gruvavfall i världen och i Sverige. 
Utvecklingen inom området berördes. Hans föredrag bifogas som ett PDF-dokument. 
 
7. Vilka frågor inom ramen för cirkulär ekonomi är av intresse för rådet och hur går vi  
 vidare med dessa frågor vid kommande möten? 
Några av de punkter som kom upp under diskussionen var: 
Återvinningsdata borde samordnas nationellt. Styrmedel och undanröjande av hinder för 
återvinning är viktig. Mer effektiv gruvbrytning, mindre spill från ”cirkeln”. Kan Naturvårdsveket 
bli mer engagerade i samhällsfrågor kring cirkulär ekonomi eller ska de bara bevaka miljöintresset? 



SGU bör driva på utvecklingen av helhetslösningar och helhetstänk inom mineralsektorn, baserat 
på insamlade fakta som bearbetas, t.ex. gällande råvaruflöden. Lämpligt att SGU samlar in 
statistik från gruvindustrins miljöpåverkan. SGU jobbar mycket inom hållbar miljö inom 
mineralsektorn, men bör också ta mer hänsyn till de sociala och ekonomiska bitarna. 
Gruvindustrins bidrag till samhället vore bra att få beskrivet. Myndigheterna bör samverka mera 
för att bättre se till samhällets behov, en helhetssyn. Återvinningsindustrin ska bjudas in till nästa 
möte i rådet. 
 
8. SGUs regeringsuppdrag ”Vägledning för prövning av gruvverksamhet”. Utkast på 
 gång, kort information 
Vägledningen är under utarbetande och ett utkast är snart klart och sko ut på en remissrunda. 
Gruvnäringsrådets ledamöter kommer att få dokumentet för synpunkter, troligen innan sista 
april.  
9.  
 Information från Bergsstaten 
Åsa Persson berättade att det för närvarande finns ett 10-tal ansökningar om 
bearbetningskoncession inne hos Bergsstaten. Efter domen i Högsta Förvaltningsdomstolen 
tidigare i år så måste nu markanvändningsfrågan för hela gruvområdet beaktas i 
koncessionsskedet. En helt ny rättspraxis som Bergsstaten måste förhålla sig till i sina beslut. 
Rådet diskuterade konsekvenserna från myndighets- och näringslivsperspektiv. Ett PDF-
dokument från Bergsstaten bifogas. 

 
10. Övriga frågor     
Lena S redogjorde för den nya organisation, nya arbetssätt, effektiviseringar, ekonomi, 

myndighets- och EU-samarbeten m.m. Redogörelsen bifogas som PDF-dokument. 

Frågades om SGU gör uppdrag för privata företag? Svarades att det är begränsat, huvudsakligen 

om det inte finns någon annan aktör som kan utföra uppdraget.  

11. Nästa möte 26 oktober 2016, programmet   
Till detta möte ska någon representant från återvinningsindustrin bjudas in, liksom 

Naturvårdsverket för en fortsatt diskussion kring avfall och cirkulär ekonomi. Som beslöts på 

förra mötet, så ska också lagstiftningsfrågor inom gruvnäringen tas upp. Inför kommande möte 

nästa vår så ska redan nu en Doodle-förfrågan om lämplig tid skickas ut till ledamöterna. 

12. Mötets avslutande     
Lena S tackade rådets ledamöter för ett mycket givande och spännande möte.  

 
 
Anteckningarna förda av 
Jan-Olof Arnbom  



Cirkulär ekonomi  

”Vi behöver tänka nytt…” ”Vi behöver tänka nytt…” 



Cirkulär ekonomi – vad är det?

En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem 
och innebär att produkters mervärde bevaras så 
länge som möjligt och avfall elimineras. Det 

Källa: Miljö- och energidepartementet, ppt-presentation dec 2015

länge som möjligt och avfall elimineras. Det 
innebär att en produkt som har nått slutet av sin 
livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion 
och den skapar därmed ytterligare värde.



Produktkrav – hållbarhet 
samt kunna reparera, 
uppgradera och återvinna. 
Hur används produkten?

Resurseffektivitet –
utnyttja fullt ut, 
recirkulation, m.m.

Vilka råvaror och material ska vi använda –
återvinningsbarhet/ cirkulation?
Hur går utvinningen till? (”sustainable
sourcing”)

Källa: Miljö- och energidepartementet, ppt-presentation dec 2015

Transporter, logistik, 
förpackningar/ 
emballage, m.m. 

Miljöbelastning vid 
användning, 
konsumtionsmönster, 
återanvända, minimera 
spill, reparera.

Insamling material, 
Separation, åter till flödet



Cirkulär ekonomi – verktyg?

• Kunskap, datainsamling

• Upphandling

• Forsknings- och pilotprojekt• Forsknings- och pilotprojekt

• Lagstiftningskrav

• Ekonomiska styrmedel



Cirkulär ekonomi – hur når vi dit?

• EU kommissionen lanserade ”cirkulär 
ekonomipaket” december 2015

• Två delar: • Två delar: 
– Handlingsplan för cirkulär ekonomi

– Avfallspaket med revideringar i 
avfallslagstiftningen (6 direktiv)

• “Living well within the planet´s ecological limits”

• Läs mer: http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/index_en.htm





Utdrag:
• EU-kommissionen ska/kommer att :

– hållbar utvinning av råvaror (sust. sourcing) 
internationellt (dialoger, partnerskap etc)

– ta fram vägledning om bästa tillgängliga teknik 
(BAT) för avfallshantering och resurseffektivitet i (BAT) för avfallshantering och resurseffektivitet i 
industriella sektorer – BREFs (tillståndsprövning)

– ta fram vägledning och främja bästa befintliga 
hantering av gruvavfall

– vidta åtgärder för att främja återvinning av kritiska
råvaror, och utarbeta en rapport med bästa praxis 
och alternativ för ytterligare åtgärder



Cirkulär ekonomi - gruvnäringen
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Cirkulär ekonomi - vad gör vi på SGU?
• Utvinnings- och återvinningspotential i mineralnäringen (rapport 2015)

• Data om gruvnäringens miljöpåverkan (påbörjas 2016 - 2017)

- miljörapporer och tillstånd,  andra källor

• Efterbehandling av gruvavfall, internt kunskapsprojekt (pågår)

– ekonomisk säkerhet, efterbehandlingstekniker för gruvor

• ProSUM- Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining • ProSUM- Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining 
wastes (EU-finansierat projekt)

• NIST pilotprojekt (sökt medel): 

- karakterisering av gruvavfall: potential för återutvinning (ev. EBH)

• ”Hållbar mineralnäring” – interna workshops 2016

• Efterbehandling förorenade områden

• Materialförsörjningsplanering, minska naturgrusanvändningen, kunskap 
alternativa material

• (Koldioxidlagring – geologiska underlag, tillsyn, beredning för regeringens 
tillståndsprövning)



Cirkulär ekonomi - gruvnäringen
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Omställning

InnovationInnovation

Utveckling

Cirkulär ekonomi….



Miljö- och energidepartementet 15 december 2015

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM 
CIRKULÄR EKONOMI

Maria Ohlman

Gunilla Blomquist

Erika Nygren 

2016-04-06Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1

Erika Nygren 



Vad är cirkulär ekonomi?

• En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem 
och innebär att produkters mervärde bevaras så 
länge som möjligt och avfall elimineras. Det 
innebär att en produkt som har nått slutet av sin innebär att en produkt som har nått slutet av sin 
livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och 
den skapar därmed ytterligare värde.

http://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/index_en.htm

2016-04-06Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2



1. Produktion

Ekodesign 
• produktkrav avseende reparerbarhet, uppgraderbarhet, 

hållbarhet och återvinningsbarhet - utvecklas i arbetsplan 
för ekodesign 2015-2017. 

• Förslag på krav för platta skärmar inom kort.
• Differentierad kostnad för end of life - producentansvaret• Differentierad kostnad för end of life - producentansvaret

KOM ska 
- undersöka alternativ och åtgärder för en mer 

sammanhängande produktpolitik
- hållbar utvinning av råvaror (sust. sourcing) internationellt 

(dialoger, partnerskap etc)

2016-04-06Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3



Produktion forts.

Kom ska:
- ta fram vägledning om BAT för avfallshantering och 

resurseffektivitet i industriella sektorer – BREFs
(tillståndsprövning)

- Etablering av European Resource Efficiency- Etablering av European Resource Efficiency
Centre (ex. substitution av farliga kemikalier)

- EMAS och ETV 
- Industrial symbioses – biprodukter (Horizon, 

Sammanhållningsfonderna)
- ta fram vägledning och främja bästa befintliga 

hantering av gruvavfall

2016-04-06Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4



4. Från avfall till resurser, forts.

KOM kommer att: 
- analysera och se på gränssnittet mellan

lagstiftningen för kemikalier, produkter och avfall, 
bl.a. om att minska förekomsten och förbättra
spårning av farliga ämnen i produkterspårning av farliga ämnen i produkter

- vidareutveckla det nylanserade informations-
systemet om råvaror och stödja EU-omfattande
forskning om råvaruflöden

- EU-gemensamt elektroniskt informationssystem
for gränsöverskridande transporter av avfall

2016-04-06Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5



5. Prioriterade områden , forts.

Kritiska råvaror

• KOM kommer att vidta åtgärder för att främja
återvinning av kritiska råvaror, och utarbeta en återvinning av kritiska råvaror, och utarbeta en 
rapport med bästa praxis och alternativ för
ytterligare åtgärder.

• KOM uppmuntrar också MS att vidta åtgärder
genom ändringar i avfallsdirektivet.

2016-04-06Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6
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Circular economy
SGU, Gruvnäringsrådet 6.04.2016

Chief Geologist, Håkan Pihl
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Lime and limestone functions
 Purify

 Undesired elements are bound to the lime component
• Ex. Silicates in metal ore  slag
• Ex. Sulphur in flue gases  gypsum / sulphite

 Neutralise
 The lime component is dissolved

• Ex. Liming of agricultural land or natural waters
 Fill

 Substitutes more costly raw material or gives physical properties
• Ex. Paper filler where fibres are substituted
• Ex. Filler in asphalt concrete

18/04/2016
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Limestone  part of our everyday life 

Limestone-based products play an 
important role in the manufacture of 
most of the necessities each one of 
us uses daily – starting from bread 
and water. 



© Nordkalk | Member of Rettig Group

Main products

Agriculture

Environment

Other 
Industries

Metals & 
MiningConstruction

Pulp & Paper

% of turnover in 2015

Limestone

Limestone 
Powder

Quicklime 
and 

Hydrated 
Lime

Paper 
Pigments

Others

Sales by customer segments
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Market applications
 Limestone

 Agricultural liming  ”back to nature” – limestone returns to the ecosystem
 Filler, Ex. Asphalt  asphalt concrete may be reused and circulated
 Water neutralisation  sludge reuse is possible / granules are reused in soil 

treatment
 Flue gases  gypsum  construction materials  recycling of demolition waste

 Lime
 Steel  slag  cement, concrete, civil works

• The steel itself is circulated
 Pulp  compensation in circular alkaline (liquoer) cycle  pulp lime  liming usage
 Flue gases  mixed desulphurisation product  mine filling
 Paper  circulated paper  some ashes may be used  soil stabilisation

18/04/2016
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Not just one loop but multiple 
 Lime products may seldom be recovered and 

reused as pure products.
 The purifuying or neutralising property

is lost in the first round
 BUT the reacted products are very ofte useful

and may be circulated

• Lime / limestone used in flue gas desulphurisation
• Gypsum is produced as an end product
• The gypsum is used in board production and it is 

replacing natural, mined gypsum

18/04/2016

Lime

Customer 
process

Reuse of 
reactant
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Targeting high material efficiency (now 95 %)
 Aiming at full utilisation of all the mined natural resource 

1) Maximal sales as useful products – everything is product
2) Usage on site in infra construction. Roads, noice walls, etc.
3) Usage in recultivation contnuously or in due time

 Challenges
 Silicate based wall rock in precambrian marble type of deposits

• Aggregates; project sales. Cannot be transported far.
 Balance in product fractions

• Usually more demand for coarse fractions.
• Fines may cause unbalance

18/04/2016
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Typical for most industrial minerals
 Mineralogical, physical or chemical 

properties are transformed in their 
applications

 The products cannot be recycled as 
such but through the recycling of 
their applications they can be 
recovered

 Ex.
Quartz, carbonates, kaolin and talc 
recovery through recycling of glass, 
paper and ceramics

18/04/2016
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Energy recycling, recovery, reuse
 Kiln fuels

 Recirculated oil products
 Drying in mills

 Bio gas (from pig farm)
 Bio oil 

 Energy recovery
 Heat exchangers at kilns
 Distribution of district heating to nearby communities

18/04/2016
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Quarry and mine site reuse 
 Quarry

 Back to nature concept, with restored/improved biodiversity
 Water reservoirs
 Recreation – lake
 Culture – concert facility
 Tourism – museums, restaurants
 Race track
 Wind mills

 Mine
 Elevator test site
 Museum
 Fresh water supply
 End storage of power plant ash / residue

18/04/2016
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NOT JUST LIME
BUT RESPONSIBILITY FOR A SUSTAINABLE TOMORROW



Nyttjande av gruvavfall; 
i världen, i Sverige 

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement 
No 641999.

SGUs gruvnäringsråd
6 April 2016
Anders Hallberg
SGU



Secondary resources

ProSUM:

- WEEE: Waste electronics
- BAT: Batteries
- ELV: Used cars

2

- MIN: Mining waste



ProSUM – Mining waste

3



Cirkulär ekonomi; gruvsektorn
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Soptippar
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Återvinning
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Gruvavfall
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Björkdal – återvinning av gråberg
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Återvinning av gruvavfall - Sydafrika
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Återvinning av gruvavfall
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Lakning
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Mobila anrikningsverk
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Återvinning

13



14

Bättre utbyten ger ”renare” avfall
Utvinning från sandmagasin med ny 
teknik
Teknikutveckling för biokemisk rening
Anrikningssand för betongtillverkning
Gråberg som ballast



Thank you!
This is the last slide of the presentation. Contact information goes here.
Anders Hallberg
Email: anders.hallberg@sgu.se

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement 
No 641999.

SGUs gruvnäringsråd
6 April 2016
Anders Hallberg
SGU



HFD-DOMEN

22 feb 2016



•Bearbetningskoncession Norra Kärr

• Beviljad av bergmästaren

• Överklagad till regeringen• 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 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



 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 
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