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Förord  

Jag vill tacka min kontaktperson Stig Sörlin, f.d. verksamhetschef på Tyréns miljöavdelning, 
för uppdraget och den feedback du gett mig. Tack även till Tyréns, som försett mig med 
skrivbordsplats etc. under hela uppdraget.   

Ett speciellt tack vill jag även rikta till min handledare från universitetet, Kerstin Abbing, som 
bidragit med värdefull feedback, men även de berörda aktörer som låtit sig intervjuas. Min 
förhoppning med denna rapport är att uppmärksamma de problem som finns inom 
gruvprövningen idag. Jag hoppas att rapporten kan skapa förståelse för de olika aktörernas 
situation och att positiva förändringar inom aktuellt rättsområde sker inom snar framtid. 
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Environmental impact assessment in concession for 
processing – Have changes occurred over time and 
how does stakeholders experience current analysis 
and law propositions? 

 

Rebecka Furberg 

 

Abstract 

In order to commence mining of minerals in Sweden there are two larger concessions that 

will need to be granted, the first one is concession for processing. The concession includes an 

environmental impact assessment. The aim of this study was to examine if and how the 

environmental impact assessments for the processing concession has changed over time and 

if the concerned stakeholders did experience any changes. The aim of the study was also to 

see what the concerned stakeholders thought about the Swedish environmental protection 

agency analysis and the Environmental- and energy departments law proposition. The results 

of this study are based on literature studies of environmental impact assessments and 

interviews with both involved authorities and operators. The study was limited to Sweden's 

three largest mining counties, Dalarna, Västerbotten and Norrbotten. The results of this 

study shows that the scope of the environmental impact assessments have grown and that the 

content has become more focused on human interests. The majority of the interviewed 

stakeholders agree on that changes have evolved over time. All stakeholders also agree that 

law propositions similar to the analysis the Swedish environmental protection agency made, 

would be in favor for all concerned because of the gathered trial of environmental laws. They 

also agree that the departments law proposition on demand on increased consultation would 

not make the situation any different from today's trial. It is clear that today's trial in 

processing concession are somewhat problematic and that changes has to be made. 

Keywords: Processing concession, mining, Sweden  



 
 

Ordlista 

Bearbetningskoncession =Ett tillstånd som enligt minerallagen ger rätt till bearbetning 
och brytning av sökt koncessionsmineral 
 
Koncession = Tillstånd som meddelas av myndighet eller regering och ger sökande rätt att 
driva en verksamhet 
 
Länshållning = Bortledning av grundvatten 
 
Malmbevisning = En av huvudhandlingarna i en bearbetningskoncession där sökande 
redovisar vilka ekonomiska förutsättningar det finns för utvinning och bearbetning av 
fyndigheten 
 
Marklov = Krävs i vissa fall vid schaktning, fyllning och trädfällning. Kommunen beslutar 
om marklov 
 
Miljökonsekvensbeskrivning =En av huvudhandlingarna i en bearbetningskoncession. 
Ingår i regel vid en tillståndsansökning till miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel. Ska beskriva de 
direkta och indirekta effekterna av verksamheten 
 
Miljö- och energidepartementet = Ett departement inom regeringskansliet som leds av 
miljöminister Karolina Skog 
 
Regeringskansliet = Är en politiskt styrd organisation och myndighet som arbetar för att 
hjälpa regeringen förverkliga sin politik. Regeringskansliet leds av statsministern Stefan 
Löven och består av 10 departement 
 
Seismisk aktivitet = Rörelse i en bergmassa beroende av rörelser mellan förkastningar 
eller sprickzoner. Kan uppkomma vid gruvbrytning under jord 
 
SveMin = Sveriges branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter 
 
Utmål = En tidigare version av bearbetningskoncession från det att gruvlagen var aktuell 
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1 Inledning 
 

EU producerar 3 % av världsproduktionen av malm samtidigt som de använder 25-30 % av 
de globala malmprodukterna (Sveriges geologiska undersökningar [SGU] 2016 b). År 2015 
hade Sverige 16 aktiva metallgruvor som producerade 72 miljoner ton malm, majoriteten av 
malmen som producerades var järnmalm. Sveriges malmproduktion år 2015 motsvarade 90 
% av EUs järnproduktion, 36 % av bly- och zinkproduktionen och 21 % av guldproduktionen 
(SGU 2016 a). Sverige och Finland har i jämförelse med övriga Europa, äldre urberg och 
därmed bättre geologiska förutsättningar för malmbildning. Sveriges mineraliseringar är 
framförallt koncentrerade till tre malmdistrikt, Bergslagen i södra Dalarna, Skelleftefältet i 
Västerbotten och malmfälten i Norrbotten. I Dalarna förekommer malmen huvudsakligen i 
form av sulfider så som blyglans och zinkblände, i Västerbotten i form av ädelmetaller så som 
guld, koppar och silver och i Norrbotten i form av järn (SGU 2016 b). Antalet gruvor i drift i 
Sverige har minskat från ca 500 stycken år 1920, till 16 stycken år 2015 (SGU 2016 a).   
 
Den svenska gruvnäringen är ett omfattande verksamhetsområde och precis som övriga stora 
näringar finns ett specifikt regelverk. År 1992 trädde minerallagen i kraft och ersatte därmed 
gruvlagen (1974:342) och lagen om vissa mineralfyndigheter (1949:658) (SFS 1991:45). 
Minerallagen reglerar bl.a. undersökning, bearbetning, markanvisning, avgifter, 
överklaganden och prövningsmyndigheter. Minerallagen tillämpas vid undersökning och 
bearbetning av de koncessionsmaterial som nämns i 1 kap. 1 §, bland annat bly, guld, järn, 
kvicksilver, nickel, silver och diamant m.fl. (SFS 1991:45). För övriga mineral som inte nämns 
i den inledande paragrafen gäller istället miljöbalkens bestämmelser.  
 
Enligt minerallagen får undersökningsarbete ske utan tillstånd om ingen annan har tillstånd 
eller bearbetningskoncession inom området och om undersökaren äger marken eller har 
fastighetsägarens medgivande (SFS 1991:45). Det är dock inte ovanligt att den som utför 
prospektering ansöker om ett undersökningstillstånd. Ett beviljat undersökningstillstånd ger 
den sökande ensamrätt att under 3 år undersöka berggrunden inom det angivna området. 
För att undersökningsarbetet ska få påbörjas krävs även en godkänd arbetsplan. Cirka 200 
undersökningstillstånd beviljas varje år (SGU 2016 b). Enligt minerallagen får 
undersökningsarbete aldrig äga rum i en nationalpark eller på mark som avsatts till 
nationalpark (SFS 1991:45). Hittas en brytbar fyndighet kan sökande gå vidare i processen 
och ansöka om bearbetningskoncession. Har sökande sedan tidigare ett 
undersökningstillstånd är den ensam om rätten att kunna ansöka om 
bearbetningskoncession inom det angivna området. Huvuddelen av ansökan utgörs av en 
malmbevisning och en miljökonsekvensbeskrivning. I bearbetningskoncessionen tas även 
beslutet om vem som har rätt till fyndigheten. I miljökonsekvensbeskrivningen ska 
miljöbalkens 3 och 4 kapitel beskrivas (lämplig mark- och 
vattenanvändning/hushållningsbestämmelserna). Bergsstaten godkänner malmbevisningen 
och miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns efter ett 
samråd med Länsstyrelsen. En bearbetningskoncession beviljas för 25 år framåt om 
fyndigheten är ekonomiskt brytvärd och om det inte anses olämpligt med tanke på 
fyndighetens lokalisering och typ. Enligt minerallagen får koncessionsinnehavaren bedriva 
undersökningsarbete och bearbetning. Minerallagen ger dock inte något undantag från 
miljöbalkens bestämmelser och därför krävs även ett miljötillstånd för miljöfarlig verksamhet 
och i vissa fall även vattenverksamhet (vid ex. länshållning) innan mineralerna får bearbetas. 
Ungefär 8 bearbetningskoncessioner/utmål beviljas varje år (SGU 2016 a). 
Enligt miljöbalken ska en tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och 
miljödomstolen och i den ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå (SFS 1998:808). Här 
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prövas miljöbalkens övriga bestämmelser, ex. 
hänsynsreglerna i 2 kapitlet. Nästan 1 ny gruva startas 
upp varje år (SGU 2016 a). Enligt minerallagen ska 
koncessionsinnehavaren sedan beskriva vilket 
markområde som behöver tas i anspråk i en 
markanvisning (SFS 1991:45). Som en sista del i 
prövningsprocessen krävs ett bygg- och marklov enligt 
plan- och bygglagen som kommunens byggnadsnämnd 
beslutar om (SFS 2010:900), se figur 1 för 
sammanfattning av prövningsförfarandet. 

 
Naturvårdsverket har på eget initiativ drivit ett 
miljöbalksprojekt där de mottagit tips om problem med 
tillämpningen av miljöbalken (Naturvårdsverket [NV] 
2017). Efter inkomna inslag startades 15 delprojekt 
upp, ett av dessa var ”Miljöbalken och minerallagen är 
enkla att tillämpa tillsammans”. Där togs en fördjupad 
analys fram om tillämpning av miljöbalkens 3 och 4 
kapitel vid prövning av bearbetningskoncession 
(Ryegård, muntl.). Ställningstagandet anger att frågan 
om lämplig mark- och vattenanvändning (3 och 4 
kapitlet) som idag prövas vid en 
bearbetningskoncession istället skulle kunna prövas 
tillsammans med miljöbalkens övriga bestämmelser i  
miljötillståndet, vid senare prövningsskede (NV 2017).  
Detta skulle innebära att en 
miljökonsekvensbeskrivning  
inte krävs vid ansökan om bearbetningskoncession.  
 
Naturvårdsverket ansåg att handlingarna i ärenden om bearbetningskoncession idag blir 
mycket omfattande och ofta överklagas (NV 2017). Dessutom är det i ett sådant  
tidigt skede av verksamheten svårt att i detalj beskriva en framtida verksamhet. Föreslagna 
lagförändringar anses korta ner handläggningstiderna, minska antalet överklaganden, risken 
för dubbla prövningar, lättare kunna bedöma miljöpåverkan och på ett enklare sätt kunna 
tillämpa miljöbalken och minerallagen tillsammans samt uppfylla EUs MKB-direktiv.  
 
Miljö- och energidepartementet har i promemorian ”Miljöbedömningar” föreslagit 
förändringar i minerallagen, mineralförordningen och i miljöbalkens 6 kapitel, vilket i viss 
mån påverkar gruvnäringen (Ds 2016:25). Förslaget innebär att 3 och 4 kapitlet, men även 5 
kapitlet 15 § miljöbalken fortsättningsvis ska prövas i en miljökonsekvensbeskrivning i 
samband med bearbetningskoncession. Dessutom ska hela 6 kapitlet miljöbalken omarbetas. 
Hänvisningen om samrådsförfaranden, från minerallagen till 6 kapitlet miljöbalken avses 
därmed bli tydligare och underlaget i ärenden om bearbetningskoncession avses bli bättre. 
Lagförslaget innebär högre och tydligare krav på samråd vid bearbetningskoncession men 
kommer i övrigt inte skapa någon större förändring i dagens prövningsprocess för 
gruvverksamhet. Tanken är att de nya bestämmelserna ska börja gälla 1 juli 2017. 
 
År 2014 kom ändringsdirektivet till2011/92/EU (det s.k. MKB-direktivet) som bl.a. innebär 
nya krav på rimliga alternativ, nya miljöaspekter (klimatförändringar och risk för olyckor och 
katastrofer) samt krav på tillståndsmyndighetens bedömning och motivering (2014/52/EU). 
Syftet med miljö- och energidepartementets lagförslag var att genomföra ändringsdirektivet 
(2014/52/EU), tillgodose övriga EU-rättsliga och internationella skyldigheter samt 
effektivisera miljöbalkens bestämmelser. Förslaget motiveras även genom EU-domstolens 
dom den 7 januari 2004 i mål C-201/02 där en tillståndsprocess i flera etapper, likt 

Figur 1. Sammanfattning över 

den svenska gruvprövningen 

(SGU 2016 b) 
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gruvnäringens, så snabbt det är möjligt ska identifiera och bedöma verksamhetens 
miljöpåverkan.  
 
1.1 Syfte 
Föreliggande arbete syftar till att undersöka om, och i sådana fall hur innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningar för bearbetningskoncession har förändrats över tid. Vidare 
undersöks om berörda aktörer upplever en innehållsmässig förändring i 
miljökonsekvensbeskrivningarna och också vad de anser om Naturvårdsverkets analys och 
Miljö- och energidepartementets förslag till lagförändring. 
 

1.2 Frågeställningar 
1. Har innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar för bearbetningskoncession 

förändrats från det att miljöbalken trädde i kraft (år 1999) till idag? Om ja, i sådana 
fall hur? 

2. Upplever berörda aktörer att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar för 
bearbetningskoncession förändrats från det att miljöbalken trädde i kraft (år 1999) till 
idag? Om ja, i sådana fall hur? 

3. Vad tycker berörda aktörer om Naturvårdsverkets fördjupade analys om 3 och 4 
kapitlet miljöbalken och Miljö- och energidepartementets lagförslag? 
 

1.3 Avgränsningar 
Miljökonsekvensbeskrivningar från malmdistriktens tre län, Dalarna, Västerbotten och 
Norrbotten valdes ut då de berörda aktörerna inom utvalda län hade störst erfarenhet av 
bearbetningskoncessioner. Sedan miljöbalken infördes har inga lagändringar genomförts av 
lagstiftaren som medför ökade krav på innehållet i en ansökan om bearbetningskoncession. 
För att jämföra innehållet och en eventuell förändring valdes de två äldsta (från år 1999) 
respektive två nyaste beviljade bearbetningskoncessionernas miljökonsekvensbeskrivningar 
ut för granskning i respektive län. Naturvårdsverket kontaktades pga. deras rapport och 
ställningstagande om bearbetningskoncession. Länsstyrelserna för ovan nämnda län valdes 
ut för intervju då det är de Länsstyrelser i Sverige med störst erfarenhet av 
miljökonsekvensbeskrivningar inom bearbetningskoncession. Bergsstaten kontaktades då 
det är den myndighet som beslutar om bearbetningskoncession med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Boliden Mineral AB (Boliden) och LKAB valdes ut för intervju 
då det är de verksamhetsutövare med flest beviljade bearbetningskoncessioner i Sverige. 
 
 

2 Metod och material 
 
2.1 Metod 
 
2.1.1 Frågeställning 1 
Ett mineralrättsregister över ansökta bearbetningskoncessioner inhämtades av Bergsstaten 
under januari 2017. Registret delades upp i Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens län. De 
två äldsta beviljade bearbetningskoncessionerna från år 1999 och de två nyaste valdes ut. 
Miljökonsekvensbeskrivningarna för valda koncessioner skickades efter förfrågan ut av 
Bergsstaten. Bearbetningskoncessioner utan miljökonsekvensbeskrivning, s.k. utmål, 
förbisågs. De utvalda miljökonsekvensbeskrivningarna blev därefter granskade län för län 
genom att de äldre miljökonsekvensbeskrivningarna lästes igenom först, sedan de nyare.  
 
Granskningen fokuserade främst på vilka miljökonsekvenser och skyddsåtgärder som 
motiverades och om någon strukturell förändring skett. 
- Vilka konsekvenser och skyddsåtgärder för vatten, damm/buller och riksintressen eller 
andra skyddsvärda områden redogörs i de äldre respektive nyare 
miljökonsekvensbeskrivningarna? Skiljer de sig åt? 
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- Finns det någon strukturell förändring för hur konsekvenserna, skyddsåtgärderna eller 
miljökonsekvensbeskrivningarna i stort presenteras? 
 
För att erhålla ett så objektivt resultat som möjligt antecknades alla miljökonsekvenser, 
skyddsåtgärder och den generella strukturen ned för varje enskild 
miljökonsekvensbeskrivning och sorterades sedan efter län. Vatten, damm/buller och 
riksintressen var tre stora frågor som behandlades i miljökonsekvensbeskrivningarna. För att 
lättare urskilja trender och ge en bättre överblick, delades miljökonsekvenserna och 
skyddsåtgärderna upp i dessa tre kategorier innan de sammanfattades. Då ingen större 
förändring mellan länen tycktes finnas, sammanfattades anteckningarna efter de äldre 
respektive nyare miljökonsekvensbeskrivningarnas miljökonsekvenser, skyddsåtgärder och 
struktur. Resultatet återfinns under kapitel 3. 
 
2.1.2 Frågeställning 2 och 3 
Tanken var att intervjua berörda aktörer för att undersöka om de upplevde någon förändring 
i miljökonsekvensbeskrivningarna och för att höra vad de ansåg om Naturvårdsverkets 
analys och Miljö- och energidepartementets lagförslag. Intervjuunderlaget som användes vid 
intervjuerna finns att tillgå i bilaga 1. Ambitionen var att Naturvårdsverket, Bergsstaten, 
Länsstyrelsen i Dalarna, Västerbotten och Norrbottens län, Boliden och LKAB skulle 
intervjuas. På Naturvårdsverket kontaktades den person som stod som kontaktperson för 
frågor rörande Naturvårdsverkets ställningstagande om en samlad bedömning av 3 och 4 
kapitlet miljöbalken. Intervjuunderlaget som hade tänkt användas vid intervjun med 
Naturvårdsverket var ej tillämpbart och användes därför inte. Ett samtal utfördes med 
Naturvårdsverket där det klargjordes vad deras ställningstagande egentligen innebar. 
Anteckningarna från samtalet har ej bifogats i rapporten då materialet inte hade någon 
koppling till studiens frågeställningar. På Bergsstaten kontaktades Bergmästaren. 
Bergmästaren valde dock att inte kommentera intervjufrågorna. Vid intervjuer med ovan 
nämnda Länsstyrelser mailade jag kontaktpersonerna för området ”gruvor”, vilka gick att 
hitta på respektive Länsstyrelses hemsida. Intervjusvaren från Länsstyrelserna finns att tillgå 
i bilaga 2, 3 och 4. Min handledare på Tyréns, Stig Sörlin, bistod med kontaktuppgifter till 
lämpliga personer att intervjua på Boliden och LKAB. Verksamhetsutövarnas intervjusvar 
finns att tillgå i bilaga 5 och 6. Alla namn och intervjusvar som använts i studien har 
godkänts av respektive person innan publicering. 
 
2.2 Material 
 
2.2.1 Miljökonsekvensbeskrivningar från Dalarnas län 
Miljökonsekvensbeskrivning för Ärtsjögruvan K nr 1, Falu kommun. Boliden Mineral AB. 
Beviljad år 2000. Benämns DL 1. 
Miljökonsekvensbeskrivning för Garpenberg K nr 3, Hedemora kommun. Boliden Mineral 
AB. Beviljad år 2001. Benämns DL 2. 
Miljökonsekvensbeskrivning bearbetningskoncession Tvistbo. Golder Associates AB. Beviljad 
år 2012. Benämns DL 3. 
Grängesbergsgruvan miljökonsekvensbeskrivning – till ansökan om bearbetningskoncession. 
Hifab AB. Beviljad år 2013. Benämns DL 4. 
 
2.2.2 Miljökonsekvensbeskrivningar från Västerbottens län 
Ansökan om bearbetningskoncession för Ersmarksberget Nr 2. ScanMining AB. Beviljad år 
1999. Benämns VB 1. 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till ansökan om bearbetningskoncession Häbbersfors K 
nummer 2. Terra Mining AB. Beviljad år 2000. Benämns VB 2. 
Miljökonsekvensbeskrivning – koncessionsansökan Åkerbergsgruvan Boliden Mineral AB. 
Vatten & Miljöbyrån. Beviljad år 2014. Benämns VB 3. 
Miljökonsekvensbeskrivning – ansökan om bearbetningskoncession Älgträsk K nr 3, 



5 
 

Skellefteå kommun. Löfgren, Andreas och Roslin Nordanfjäll, Viveca (SWECO). Beviljad år 
2016. Benämns VB 4. 
 
2.2.3 Miljökonsekvensbeskrivningar från Norrbottens län 
Miljökonsekvensbeskrivning enligt minerallagen – fortsatt brytning av 
Vitåfors/Riddarstolpe-Partamalmerna. Wåhlin, Jenny. Beviljad år 1999. Benämns NB 1. 
Miljökonsekvensbeskrivning för Aitik K nr 2, Gällivare kommun. Boliden Mineral AB. 
Beviljad år 2001. Benämns NB 2. 
Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om bearbetningskoncession Malmberget K nr 6. 
Nordlund, Cathrine., Werndin, Lisa och Roslin Nordanfjäll, Viveka. Beviljad år 2016. 
Benämns NB 3. 
Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om bearbetningskoncession Kiirunavaara K nr 5. 
Hägglund, Therese. Beviljad år 2016. Benämns NB 4. 
 
 

3 Resultat  
 

3.1 Likheter mellan äldre och nyare miljökonsekvensbeskrivningar 
Damningsproblematik är något som framförs i alla miljökonsekvensbeskrivningar. Att 
konsekvenserna som damningen medför egentligen inte beskrivs var något som också var 
gemensamt för både äldre och nyare miljökonsekvensbeskrivningar. Den ökade 
trafikmängden och den ökade risken för viltolyckor beskrevs både i DL 1, NB 2 och VB 3. 
Skyddsåtgärderna var inte speciellt detaljrika i någon miljökonsekvensbeskrivning. Ibland 
nämndes endast att åtgärder vidtagits eller att kontrollprogram fanns, inte vad det faktiskt 
innebär. I vissa fall föreskrevs att skyddsåtgärd X ”kan” vidtas, inte att de ska vidtas. 
Damningen åtgärdades i regel med bevattning eller saltning. Ingen ansökan i studien avsåg 
bearbetningskoncession inom ett oexploaterat mark- och vattenområde. Överlag hade 
miljökonsekvensbeskrivningarna samma upplägg. De började med att beskriva vad ansökan 
avsåg, malmens geologi, verksamheten, området och miljökonsekvenserna. Ibland vävdes 
områdesbeskrivningen och miljökonsekvenserna ihop. Skyddsåtgärderna återfanns vanligen 
i samma stycke som miljökonsekvenserna. En sammanfattning över likheterna och även 
skillnaderna finns att tillgå i tabell 1. 
 

3.2 Skillnader mellan äldre och nyare miljökonsekvensbeskrivningar 
Konsekvenserna för vatten hade i tidigare miljökonsekvensbeskrivningar ett fokus på utsläpp 
av NOx, CO2, CO etc till recipienten och på hur gruvvattnet skulle renas. I de nyare 
miljökonsekvensbeskrivningarna hade sökande lagt ett större fokus på länshållning och 
grundvattennivåer och dess påverkan på enskilda brunnar. Norrbottens 
miljökonsekvensbeskrivningar (NB 1, 2, 3 och 4) skiljde sig från övriga läns, då de lagt ett 
större fokus på att beskriva markvibrationer och dess konsekvenser för närboende. 
Konsekvenserna av markvibrationer och markdeformationer beskrevs mycket mer 
omfattande i NB 3 och 4, än vad de gjorde i NB 1 och 2. Seismisk aktivitet hade inte nämnts i 
NB 1 och 2 men beskrevs trots det ingående i NB 3 och 4. Många fler riksintressen och 
Natura 2000-områden påverkades av dagens koncessioner. I VB 1 och DL 2 beskrevs ett 
riksintresse/skyddsvärt område var som påverkades. I de nyare 
miljökonsekvensbeskrivningarna påverkades mellan ett och fyra områden klassade som 
Natura 2000 eller riksintresse av rennäring, friluftsliv, kulturmiljövård eller liknande av den 
planerade verksamheten. Konsekvenser på friluftslivet, om än inte av riksintresse, beskrevs i 
hälften av de nyare miljökonsekvensbeskrivningarna (VB 3, VB 4 och NB 3). 
Förutsättningarna för ex. jakt, fiske, skoteråkning, motionsspår och naturkänslan beskrevs. 
Överlag så avfärdades inte en påverkan på ett område på samma sätt i de nyare 
miljökonsekvensbeskrivningarna som i de äldre. De nyare beskrev hur området förhöll sig till 
den planerade verksamheten och motiverade utifrån det varför ett visst område inte 
påverkades, det gjorde inte sökande i tidigare miljökonsekvensbeskrivningar.  
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I VB 2, DL 1 och NB 2 skulle buller motverkas genom att inte jobba under nätter och 
helgdagar, några sådana skyddsåtgärder nämns inte i de nyare 
miljökonsekvensbeskrivningarna. Då ett flertal riksintressen och andra skyddade områden 
påverkades i de nyare bearbetningskoncessionerna beskrevs även fler skyddsåtgärder för 
dessa områden. Norrbotten stack återigen ut då både NB 3 och 4 innebar att delar av staden 
eller tätorten flyttades eller revs till skydd för kommande markdeformationer när gruvdriften 
närmade sig närboende. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningarna har blivit längre och mer omfattande. DL 1 & 2, VB 1 & 2, 
NB 1 & 2 omfattade ungefär 10-12 sidor var. Hälften av DL 3 & 4, VB 3 & 4, NB 3 & 4 
omfattade ca 30 sidor, andra hälften ca 65 sidor. Områdesbeskrivningen har blivit avsevärt 
längre och mer detaljrik i de nyare miljökonsekvensbeskrivningarna än vad de varit i de 
tidigare. Av de nyare koncessionerna omfattades alla utom DL 3 av riksintresse 
mineralnäring, i de äldre nämns inget om detta riksintresse. De äldre koncessionerna 
hänvisade till att samråd ej behövdes, att det utförts vid tidigare ansökningar eller att det 
skulle utföras vid ett kommande miljötillstånd. De nyare nämnde däremot ofta att de redan 
haft samråd. 
 
 
Tabell 1. Sammanfattning över likheter och skillnader mellan de äldre och nyare            
miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll. 

 
 

3.3 Intervjuer med Länsstyrelserna i Dalarna, Västerbotten och 
Norrbottens län 
I fråga om Länsstyrelserna upplevt någon förändring i miljökonsekvensbeskrivningarnas 
innehåll, svarade de följande; 
Marit Jobs från Länsstyrelsen i Dalarnas län, ansåg att nuvarande handläggare hade arbetat 
för kort tid med den här typen av ärenden för att kunna besvara frågan (muntl.). Ylva Ågren 
från Länsstyrelsen i Västerbottens län ansåg att miljökonsekvensbeskrivningar överlag har 
vuxit i storlek och blivit bättre med tiden (muntl.). Hon ansåg även att den faktorn som 
troligen har störst betydelse för förändringar i miljökonsekvensbeskrivningar är 
verksamhetens lokalisering och vilket bolag som ansökt om bearbetningskoncession, inte 
vilket år ansökan skrevs. David Berggård från Länsstyrelsen i Norrbottens län ansåg att den 
största förändringen var att fler och större riksintressen hävdats under den här tiden och att 
bedömningen om lämplig mark- och vattenanvändning därför blivit allt svårare att göra 
(muntl.). Han ansåg även att de relativt nya kraven på Natura 2000 och miljökvalitetsnormer 
har påverkat innehållet i bearbetningskoncessioner. 
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I fråga om vad Länsstyrelserna ansåg om Naturvårdsverkets ställningstagande och Miljö- och 
energidepartementets lagförslag, svarade de följande; 
Jobs från Länsstyrelsen i Dalarnas län förtydligade att hon endast läst Naturvårdsverkets 
ställningstagande översiktligt men tyckte trots det att det verkade vara en vettig analys 
(muntl.). Ställningstagandet skulle innebära att miljökonsekvenserna blev bättre utredda. 
Ågren från Länsstyrelsen i Västerbottens län ansåg att Naturvårdsverkets ställningstagande 
skulle ge stora fördelar (muntl.). En samlad prövning av miljöbalkens bestämmelser hade 
enligt Ågren ökat tydligheten i vad som gäller vid ett tillstånd om bearbetningskoncession. 
Som det ser ut idag måste motstående intressen engagera sig i både prövningen av 
bearbetningskoncession och vid ett kommande miljötillstånd. Berggård från Länsstyrelsen i 
Norrbottens län ansåg att ställningstagandet är ett steg i rätt riktning (muntl.). Det skulle ge 
en bättre överblick, göra prövningen mer rationell och ta bort fragmenteringen av 
prövningen av miljöbalkens bestämmelser. Jobs (muntl.), Ågren (muntl.) och Berggård 
(muntl.) var alla överens om att Miljö- och energidepartementets lagförslag inte skulle skapa 
någon större förändring mot nuvarande situation. Ågren från Länsstyrelsen i Västerbottens 
län ansåg även att prövningen skulle bli mer rimlig och logisk med ett krav på samråd. 
 
I fråga om hur Naturvårdsverkets ställningstagande och Miljö- och energidepartementets 
lagförslag skulle komma att påverka Länsstyrelsernas arbete, svarade de följande; 
Jobs från Länsstyrelsen i Dalarnas län ansåg att ställningstagandet skulle innebära att de inte 
behövde ta ställning till markanvändningen förrän vid prövning av ett ev. miljötillstånd 
(muntl.). Den samlade prövningen skulle underlätta bedömningen av lämplig 
markanvändning. Ågren från Länsstyrelsen i Västerbottens län ansåg att ställningstagandet 
skulle ge en tydligare process, korta ner prövningstiderna, minska antalet överklagningar och 
ge mindre dubbelarbete (muntl.).  Berggård från Länsstyrelsen i Norrbotten ansåg att 
ställningstagandet skulle göra prövningen mer transparent och underlätta vid en samlad 
bedömning (muntl.). Enligt Jobs (muntl.), Ågren (muntl.) och Berggård (muntl.), skulle 
lagförslaget i det stora hela inte innebära någon större förändring mot för dagens situation. 
Enligt Ågren skulle det dock kunna innebära lite extraarbete kring bearbetningskoncessioner 
som inte har så stor miljöpåverkan. 
 
I fråga om Länsstyrelserna hade något eget förbättringsförslag, svarade de följande; 
Jobs från Länsstyrelsen i Dalarnas län hade ingen kommentar på ovanstående fråga (muntl.). 
Ågren från Länsstyrelsen i Västerbottens län ville lyfta fram att prövningen där frågan om det 
är ekonomiskt försvarbart att bryta malmen vid en bearbetningskoncession, idag är aningen 
problematisk (muntl.). Detta då man idag endast prövar frågan lite vagt i 
bearbetningskoncessionen och inte alls i ett senare miljötillstånd. Enligt Ågren borde det 
finnas en myndighet som prövade gruvornas lönsamhet. Berggård från Länsstyrelsen i 
Norrbottens län ansåg att ett problem med prövningen av Natura 2000 är att det krävs ett 
mer omfattande underlag än det som idag finns i bearbetningskoncessioner (muntl.). 
 

3.4 Intervjuer med Boliden och LKAB 
I fråga om verksamhetsutövarna upplevt någon förändring i 
miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll, svarade de följande; 
Malin Suup och Anders Forsgren från Boliden ansåg att en tydlig förändring hade skett i 
form av skärpta krav på underlagsmaterial och detaljfrågor för verksamheten (muntl.). 
Prövningen liknar enligt dem allt mer en miljötillståndsprövning. Enligt Suup och Forsgren 
tror Boliden att en förändring kan bero på att illa skötta gruvprojekt uppmärksammats i 
media. Lotta Lauritz från LKAB ansåg att LKAB har få gruvor i jämförelse med Boliden och 
att deras bearbetningskoncessioner har handlat om utvidgning av redan befintliga gruvor 
(muntl.). Detta tror hon gör att frågorna inte ställs på sin spets på samma sätt som vid 
uppstart av en ny verksamhet. Enligt Lauritz har LKAB därav svårt att se någon förändring i 
miljökonsekvensbeskrivningarna.  
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I fråga om vad verksamhetsutövarna ansåg om Naturvårdsverkets ställningstagande och 
Miljö- och energidepartementets lagförslag, svarade de följande; 
Suup och Forsgren från Boliden stödjer fullt ut en samlad prövning av miljöbalkens 
bestämmelser i ett miljötillstånd, då det hade underlättat processen för dem som 
verksamhetsutövare (muntl.). Lauritz från LKAB var inne på samma spår som 
Naturvårdsverket men ansåg dock att de inte beaktat att 3 och 4 kapitlet är avvägningsregler 
för motstående intressen och inte miljöregler som de ger uttryck för (muntl.). Lauritz tyckte 
att lämplig markanvändning var en fråga om politiska överväganden, inte rättstillämpning i 
den mening att det går att göra en juridisk tolkning av vad som är rätt och fel. Suup och 
Forsgren hade inget emot lagförslaget då de redan samråder (muntl.) och Lauritz hänvisade 
till att LKAB delar de synpunkter som framförts av SveMin i promemorian Ds 2016:25 
(muntl.). SveMin hänvisade till Svenskt Näringslivs remiss (SveMin 2016). Svenskt näringsliv 
välkomnade att samråd lyfts till lagnivå, men var kritiska mot en del andra punkter 
promemorian innebar (Svenskt Näringsliv 2016). 
 
I fråga om hur Naturvårdsverkets ställningstagande och Miljö- och energidepartementets 
lagförslag skulle komma att påverka verksamhetsutövarnas arbete, svarade de följande; 
Suup och Forsgren från Boliden ansåg att Naturvårdsverkets ställningstagande avsevärt 
skulle underlätta deras arbete då de resurser och den tid de lägger ned i ärendet skulle 
minska (muntl.). Detta eftersom Boliden endast skulle behöva lägga resurser på att skriva en 
enda miljökonsekvensbeskrivning för all prövning gentemot miljöbalken. Även bedömningen 
av en verksamhets miljöpåverkan bedöms bli bättre när frågorna prövas vid ett samlat 
tillfälle. Lauritz från LKAB trodde att ställningstagandet skulle ha störst betydelse vid 
uppstart av en ny gruva. Dessutom ansåg hon att förändringar i den här riktningen är 
nödvändiga då gruvföretagen förlorar mycket på den otydlighet som finns idag. Varken Suup 
och Forsgren (muntl.) eller Lauritz (muntl.), ansåg att lagförslaget skulle skapa några 
problem för företaget eller större förändringar vid prövning.  
 
I fråga om verksamhetsutövarna hade något eget förslag till förbättring, svarade de följande; 
Suup och Forsgren från Boliden beskrev att de inte hade några sådana förslag för tillfället 
(muntl.). Enligt Lauritz från LKAB är frågan om 3 och 4 kapitlet verkligen ska prövas i 
bearbetningskoncessionen den absolut viktigaste frågan i ärenden om 
bearbetningskoncession (muntl.). Enligt henne drabbas rennäringen hårt av dagens 
prövningsförfarande då de behöver engagera sig om samebyns enskilda intressen och 
rennäringens allmänna intresse vid både bearbetningskoncessionen och miljötillståndet. 
Lauritz förespråkar även ett förtydligande kring malmbevisningen. Detta då reglerna till 
malmbevisningen bygger på riktlinjer från år 1976. 
 
 

4 Diskussion 
 
4.1 Miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll 
Även om de äldre och nyare miljökonsekvensbeskrivningarna hade liknande upplägg och 
hade gemensamt att skyddsåtgärderna var aningen diffust beskrivna, så tycker jag mig se en 
förändring i dess innehåll och omfattning. Åsikten om att en förändring har skett är jag inte 
helt ensam om, idén stärks delvis av intervjuade aktörer.  
 
Jag anser att miljökonsekvensbeskrivningarna blivit mer inriktade på påverkan av 
människan och de mänskliga intressena. Konsekvenserna tar inte i samma mån upp 
utsläppens påverkan på recipienten utan fokuserar mer på länshållningens effekt av sänkt 
grundvatten och hur det påverkar enskilda intressen. Dessutom tar de nyare koncessionerna 
upp konsekvenserna på det allmänna friluftslivet, även om det inte omfattas av riksintresse. 
Det nya inslaget bör höra ihop med den utvecklingen av samråd och de alltmer omfattande 
och beskrivande områdesbeskrivningarna jag tycker mig se. Vid de nyare koncessionerna 
tycks sökande ha utfört ett mycket mer noggrant arbete i att undersöka omgivande mark, 
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vatten och intressen. Det är även tydligt att antalet riksintressen och andra skyddande 
områden ökat nämnvärt från år 2000 till år 2015. Min teori om att antalet riksintressen har 
ökat styrks också av David Berggård (muntl.). Fler konkurrerande intressen bör skapa mer 
konflikter. Det ökade antalet riksintressen och andra skyddande områden skulle kunna vara 
anledningen till att samråd idag i regel alltid utförs, även om ett regelrätt krav på detta 
saknas. Frågor som rör naturkänsla och bärplockning bör vara friluftsfrågor som har svårare 
att uppmärksammas av sökande eftersom det är en fråga om åsikter från de personer som 
vistas i området. Att frågor likt detta diskuteras i de nyare miljökonsekvensbeskrivningarna 
bör vara en bieffekt av de samråd som nu hålls.  
 
Att jag finner skyddsåtgärderna aningen diffusa i både äldre och nyare 
miljökonsekvensbeskrivningar skulle kunna vara ett gott tecken på att detaljnivån i 
miljökonsekvensbeskrivningarna inte är alltför djup. Trots det upplever jag ändå att 
omfattningen växt i de nyare miljökonsekvensbeskrivningarna, vilket även märks på antalet 
sidor. Det skulle kunna vara så som Ylva Ågren uttalade sig om vid intervjun, att 
miljökonsekvensbeskrivningar överlag växt och blivit bättre med åren (muntl.). Tidigare 
kunde sökande avfärda miljöpåverkan på ett riksintresse genom att uttrycka sig likt ”ingen 
påverkan för riksintresse rennäringen sker”. Motiveringar till varför ett riksintresse inte 
påverkades saknades. Det känns rimligt att detta förändrats och att myndigheterna idag vill 
veta varför en påverkan avfärdats. När en påverkan avfärdas i de nyare 
miljökonsekvensbeskrivningarna motiveras det genom att avståndet till verksamheten var för 
långt, det känsliga området låg uppströms verksamheten eller att det framkommit vid 
samråd att berörda inte upplever någon inverkan från den planerade verksamheten. I studien 
behandlar dock ingen bearbetningskoncession ett helt nytt, oexploaterat område. Det hade 
varit intressant att se ifall underlaget varit mer omfattande eller behandlat vissa områden 
annorlunda än de bearbetningskoncessioner som handlar om fortsatt eller utvidgad 
verksamhet. Precis som Lauritz uttryckte sig om vid intervjun så är det troligt att frågorna 
rörande 3 och 4 kapitlet miljöbalken ställs på sin spets på ett annat sätt vid uppstart av en ny 
gruva (muntl.). Den ökade kunskapen inom miljöområdet och bättre beskrivningar i 
kombination med ett ökat antal riksintressen och förmodligen fler motstående intressen, 
skulle kunna vara anledningen till att omfattningen på handlingarna vuxit. 
 
Ett noggrannare underlag gällande olika intressen tycks vara förenligt med 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Detta då underlaget bör göra det lättare att 
bedöma vilket ändamål området är mest lämpat för och även vid avvägning av oförenliga 
riksintressen. Enligt mineralförordningen ska verksamhetens inverkan på enskilda intressen 
och ev. skyddsåtgärder beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen (SFS 1992:285). Enskilda 
brunnar bör ses som ett enskilt intresse, vilket kan vara anledningen till att sökande börjat 
beskriva inverkan på enskilda brunnar allt mer. Jag upplever det dock svårt att särskilja det 
från övriga bestämmelser i miljöbalken. Jag anser att inverkan på en enskild brunn likväl 
skulle kunna innefattas som en ev. olägenhet eller via människors hälsa vara kopplad till 
andra bestämmelser än just 3 och 4 kapitlet i miljöbalken. Då vissa frågor är svåra att 
avgränsa till enbart 3 och 4 kapitlet bör risken vara stor att samma frågor prövas vid mer än 
ett tillfälle.  
 
Det bör dock beaktas att endast sex äldre och sex nyare miljökonsekvensbeskrivningar har 
undersökts i denna studie. Resultatets säkerhet hade ökat med ett större antal 
miljökonsekvensbeskrivningar. Problemet med det har varit uppdragets begränsade tid och 
att antalet ärenden rörande bearbetningskoncession är få. Mellan år 2000 och 2015 
beviljades 59 stycken nya koncessioner och 72 stycken utmål (SGU 2016 a). Majoriteten av 
utmål beviljades under tidigt 2000-tal efter tidigare gruvlag, vilket inneburit att de 
ansökningarna inte behövt bifoga någon miljökonsekvensbeskrivning. Vid valda 
avgränsningar om att koncessioner från endast tre län skulle användas, om än de gruvtätaste 
länen, föll en del koncessioner bort. Även beslutet om att ett större tidsspann skulle finnas 
mellan äldre och nyare valda miljökonsekvensbeskrivningar gjorde att antalet exkluderade 
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koncessioner ökade. I en kvalitativ studie likt denna, finns det en risk för att texterna bedöms 
på olika sätt. Hur jag gjorde för att minimera osäkerheten för detta beskrivs i kapitel 2.  
 

4.2 Berörda aktörers upplevelse om miljökonsekvensbeskrivningarnas 
innehåll över tid 
Två av fem intervjuade aktörer tyckte sig ha för lite erfarenhet inom området för att svara på 
frågan (Jobs, muntl.), eller ansökt om för få bearbetningskoncessioner för att kunna se någon 
tydlig förändring (Lauritz, muntl.). Intressant var dock att övriga tre ansåg att en förändring 
skett, även om de inte riktigt hade samma tankar kring hur eller varför de förändrats. Ågren 
(muntl.), ansåg att miljökonsekvensbeskrivningar överlag vuxit i omfattning och blivit bättre 
med tiden. Det stämmer nog då miljöfrågorna har fått en allt större roll i dagens samhälle 
och debatt. Kunskapen och intresset för området har ökat enormt de senaste åren. Dessutom 
har troligen både myndigheter och verksamhetsutövare bättre koll på hur miljöbalken ska 
tillämpas idag än när den precis vunnit laga kraft. Berggårds tankar om att antalet 
riksintressen har ökat markant under årens lopp (muntl.), bekräftas av mina resultat och 
diskuteras under föregående rubrik. 
 
Suup och Forsgren (muntl.) ansåg att myndigheterna hade skärpt kraven på 
underlagsmaterial och detaljfrågor, vilket gjort att ansökan om bearbetningskoncession allt 
mer börjat likna en ansökan om ett miljötillstånd enligt miljöbalken. Enligt SGU ska 
prövningen begränsas till hushållningsbestämmelserna (miljöbalkens 3 och 4 kapitel) (SGU 
2016 b). Hänsyn ska tas till att verksamhetsutövaren sällan i detalj kan avgöra hur 
verksamheten ska utformas i ett sådant tidigt skede. Detta med tanke på att det i många fall 
tar lång tid innan en prövning enligt miljöbalken kommer att ske. Om verksamheten och dess 
konsekvenser beskrivs detaljrikt, finns troligen en risk att nya förutsättningar dyker upp till 
miljötillståndet som påverkar konsekvenserna. En tydlig diskrepans mellan konsekvenserna 
som beskrivs i bearbetningskoncessionen och i miljötillståndet bör ses som ett resursslöseri 
och ett misslyckande i prövningsförfarandet.  
 
Om prövningsmyndigheterna skärpt kraven på detaljfrågor för verksamheten är det mycket 
olyckligt då det till viss del går emot SGUs vägledning. Jag finner det dock inte helt otroligt 
då både aktuell vägledning och lagstiftning till viss del är både motsägelsefull och 
förvirrande. I minerallagen föreskrivs att hushållningsbestämmelserna ska prövas i en 
miljökonsekvensbeskrivning och hänvisar därefter till miljöbalken för mer information (SFS 
1991:45). Miljöbalken säger att utöver hushållningsbestämmelserna så ska 
miljökonsekvensbeskrivningen även beskriva verksamhetens omfattning och utformning, hur 
den direkt och indirekt inverkar på människors hälsa och miljön samt vilka skyddsåtgärder 
som planeras vidtas (SFS 1998:808). Jag anser att det är motsägelsefullt att 
verksamhetsbeskrivningen i en bearbetningskoncession inte behöver vara detaljrik pga. det 
tidiga skedet, men ändå så pass detaljrik att alla verksamhetens huvudsakliga konsekvenser 
och dess skyddsåtgärder kan beskrivas. Risken finns att det ena utesluter det andra och att 
det blir svårt att uppfylla kraven eller att mindre hänsyn tas till prövningens tidiga skede. Jag 
anser också att aktuell rätt, vilken säger att miljökonsekvensbeskrivningarna ska begränsas 
till den lämpliga markanvändningen i miljöbalkens 3 och 4 kapitel, till viss del motsäger det 
faktum att den även ska beskriva den direkta och indirekta konsekvenserna på människors 
hälsa och miljön. Det måste vara mycket svårt att utforma och på något sätt avgränsa en 
miljökonsekvensbeskrivning med tanke på ovan nämnda bestämmelser. Det kan inte vara 
lätt att som myndighet eller verksamhetsutövare tillämpa och uppfylla den aktuella 
lagstiftningen som den är utformad idag. Frågor rörande människors hälsa är förankrat till 
miljöbalkens hänsynsregler och prövas därför vid ett senare miljötillstånd. Då 
konsekvenserna för människors hälsa och miljön ska beskrivas i bearbetningskoncessionens 
miljökonsekvensbeskrivning riskerar frågan att prövas två gånger. En risk kan tyckas vara att 
den fragmentering av miljöbalkens bestämmelser som uppstår, gör att en samlad bedömning 
blir svår att utföra vid bearbetningskoncessionen. Risken är då att de frågor som prövas i 
bearbetningskoncessionen inte blir tillräckligt utredda när delar av miljöbalken inte ska 



11 
 

tillämpas och att frågorna därav omprövas i senare skede. Som regelverket är utformat idag 
förstår jag att det kan bli bekymmer vid dess tillämpning. Det måste vara svårt för 
myndigheter att veta vilken nivå som är lämplig för innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningarna. Det måste vara lika svårt för verksamhetsutövarna att veta 
vilket innehåll som är relevant att ta. Jag kan tänka mig att oklarheterna även gör att 
verksamhetsutövarna lägger in den verksamhetsinformation de för tillfället har, även om det 
inte är fullt relevant. ”Better safe than sorry”. Detta eftersom en gräns över relevansen är svår 
att sätta. Det i kombination med högre, möjligen inkonsekventa eller otydliga krav från 
myndigheter ser jag som en trolig anledning till att innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningarna förändrats och blivit mer omfattande. 
 
4.3 Berörda aktörers åsikter om Naturvårdsverkets ställningstagande 
och Miljö- och energidepartementets lagförslag 
Tillfrågade myndigheter och verksamhetsutövare ansåg alla att Naturvårdsverkets 
ställningstagande eller förändringar som liknar Naturvårdsverkets skulle innebära stora 
fördelar. Både myndigheter och verksamhetsutövare ansåg att en samlad bedömning av 
miljöbalkens bestämmelser skulle öka tydligheten i prövningen och kräva mindre resurser. 
Otydligheten i lagstiftningen som jag uppmärksammade under förra rubriken är något som 
bekräftades av studiens intervjuade aktörer och av Naturvårdsverkets rapport om 
förhållandet mellan miljöbalken och minerallagen (NV 2017). Det är synd att inga djupare 
analyser av ställningstagandet hunnit tas fram och att något liknande förslag inte utformats 
tidigare. Det tragiska i situationen är att resurser i form av framförallt statliga pengar kastats 
bort i flera år pga. det dubbelarbete, långa handläggningstider och överprövningar som 
uppstått och än idag fortfarande uppstår.  
 
I början av studien hade jag svårt att förstå syftet med en bearbetningskoncession eftersom 
den vid ett beviljande enligt minerallagen ska ge sökande tillstånd att bearbeta malmen, men 
i praktiken inte gör det. Enligt proposition 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m., var 
avsikten i samband med minerallagens tillkomst att frågan om verksamheten fick komma till 
stånd eller ej, i princip skulle avgöras i beslutet om bearbetningskoncession. Så är bevisligen 
inte fallet idag då ungefär 10 % av de beviljade koncessionerna och de utmål som omvandlats 
till bearbetningskoncessioner leder till en gruvverksamhet. Innebörden, men inte syftet av en 
bearbetningskoncession har förändrats med åren. En rättsutveckling har skett där 
minerallagen och dess hänvisningar till miljöbalken halkat efter. Det är tydligt att en 
rättsutveckling krävs och är önskad från berörda parter. En intressant kommentar var 
Berggårds åsikt (muntl.), om att den fragmentering som idag sker gör det svårt att som 
myndighet göra en samlad bedömning över verksamheten. Precis som han sa måste det vara 
problematiskt att göra en samlad bedömning över en verksamhet när bara delar av 
verksamheten och delar av miljöbalkens bestämmelser prövas. Att likt ställningstagandet 
flytta prövningen av 3 och 4 kapitlet till miljötillståndet tillsammans med övriga miljöbalkens 
bestämmelser skulle lösa problemet med fragmenteringen av lagstiftningen.  
 
En annan intressant kommentar var Lauritz åsikt om att 3 och 4 kapitlet miljöbalken var mer 
avvägningsregler för motstående intressen än miljöregler. Även om kapitlen är bestämmelser 
över hushållning med mark och vatten och ligger under miljöbalken så handlar de enbart om 
avvägningar mellan intressen. Vilka riksintressen som går före andra och vilka intressen som 
ska ges företräde vid oförenliga ändamål. Utan ett samråd kan dessa bestämmelser omöjligen 
efterlevas. Därav bör ett krav på samråd i prövning om bearbetningskoncession absolut 
föreligga juridiskt sett även om det informellt sett redan används. Även om lagförslaget 
kanske inte skapar en förändring vid prövningen så bör det vara mest logiskt att det formellt 
sett finns med i lagstiftningen. 
 

4.4 Slutsats  
Min slutsats är att miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll till viss del har förändrats från 
det att miljöbalken trädde i kraft till idag. Strukturen och många av de faktorer som beskrivs i 
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miljökonsekvensbeskrivningarna är densamma. I dagens miljökonsekvensbeskrivningar 
lägger sökande dock ett större fokus på de mänskliga intressena så som riksintressen, 
naturkänsla, bärplockning och andra friluftsaktiviteter. Omfattningen på 
områdesbeskrivningarna och motiveringarna har ökat vilket har gjort att handlingarna i sin 
tur ökat i storlek. Jag finner det troligt att innehållsförändringen och den ökade 
omfattningen beror på att samråd över tiden blivit en regel istället för ett undantag, att 
kunskapen inom området växt, att antalet riksintressen ökat och otydligheten inom den 
aktuella lagstiftningen. Majoriteten av de intervjuade aktörerna höll förvisso med om att 
förändringar har skett även om de hade olika synpunkter på hur de förändrats och varför. 
Oenigheten kan ha sin grund i den otydliga lagstiftningen. Otydligheten kan ge upphov till att 
myndigheter har svårt att ställa konsekventa krav på verksamhetsutövarnas handlingar. 
Otydligheten kan även göra att verksamhetsutövarna fyller ut 
miljökonsekvensbeskrivningarna med mer och mer information pga. den osäkerhet som 
uppstår. Aktörerna var överens om att förändringar likt Naturvårdsverkets ställningstagande 
om att samla prövningen av miljöbalkens bestämmelser i ett senare skede hade gynnat alla 
inblandade och att departementets lagförslag om samråd idag redan uppfylls. En otydlig och 
motsägelsefull lagstiftning är ingen bra grund att stå på och missgynnar alla inblandade 
aktörer. Det är tydligt att bearbetningskoncessionen idag är problematisk och att 
förändringar likt Naturvårdsverkets ställningstagande behövs för att laguppfyllnaden och 
prövningen ska förbättras och bli ändamålsenlig. 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 

 

INTERVJUFRÅGOR ANG. BEARBETNINGSKONCESSION 

 

Bakgrund 
Jag heter Rebecka Furberg och läser mitt sista år på Kandidatprogrammet i miljö- och 
hälsoskydd vid Umeå universitet. Under perioden 22 mars – 29 maj utför jag mitt 
examensarbete på 15 hp i samarbete med konsultföretaget Tyréns.  
 
Några förändringar i minerallagen och miljöbalken som skulle kunna påverka 
bearbetningskoncessioner har inte gjorts, trots det finns det mycket som pekar på att 
koncessioner blivit alltmer omständliga. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om, och i sådana fall hur innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningar för bearbetningskoncession har förändrats över tid.  
Syftet är även att undersöka om berörda aktörer upplever en innehållsmässig förändring i 
miljökonsekvensbeskrivningarna och också vad de anser om Naturvårdsverkets analys och 
Miljö- och energidepartementets lagförslag. 

Kontaktuppgifter 
Rebecka Furberg, (angivna uppgifter borttagna) 
(angivna uppgifter borttagna) alternativt (angivna uppgifter borttagna) 

 
 

Naturvårdsverkets ställningstagande om tillämpningen av 
miljöbalkens 3 och 4 kap. vid prövning av 
bearbetningskoncession 
 

Naturvårdsverket har på eget initiativ drivit ett miljöbalksprojekt där de mottagit tips om 
problem med tillämpningen av miljöbalken. Efter inkomna inslag startades 15 delprojekt 
upp, ett av dessa var ”Miljöbalken och minerallagen är enkla att tillämpa tillsammans”, där 
togs en fördjupad analys fram om tillämpning av miljöbalkens 3 och 4 kap. (lämplig mark- 
och vattenanvändning) vid prövning av bearbetningskoncession. Ställningstagandet anger att 
frågan om lämplig mark- och vattenanvändning som idag prövas vid bearbetningskoncession 
istället skulle kunna prövas tillsammans med miljöbalkens övriga bestämmelser i 
miljötillståndet, vid senare prövningsskede. Detta skulle innebära att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte krävs vid ansökan om bearbetningskoncession.  

Föreslagna lagförändringar anses korta ner handläggningstiderna, minska antalet 
överklaganden, risken för dubbla prövningar, lättare kunna bedöma miljöpåverkan och på ett 
enklare sätt kunna tillämpa miljöbalken och minerallagen tillsammans och uppfylla EUs 
MKB-direktiv. 

Mer finns att läsa i Naturvårdsverkets rapport ”Förhållandet mellan minerallagen och 
miljöbalken” 
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-
620-6759-5/ 

 

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6759-5/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6759-5/
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Miljö- och energidepartementets lagförslag om ett nytt 6 kap. i 
miljöbalken 
Miljö- och energidepartementet har i promemorian ”Miljöbedömningar” föreslagit 
förändringar i minerallagen, mineralförordningen och i miljöbalkens 6 kap. 
(Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag), vilket till viss del påverkar 
gruvnäringen. Förslaget innebär att 3 och 4 kap. fortsättningsvis och även 5 kap. 15 § 
miljöbalken (informera andra länder ifall de berörs) ska prövas i en 
miljökonsekvensbeskrivning i samband med bearbetningskoncession. Dessutom ska hela 6 
kap. miljöbalken omarbetas så hänvisningen från minerallagen till 6 kap. miljöbalken om 
samrådsförfaranden blir tydligare och underlaget i ärenden om bearbetningskoncession blir 
bättre. Lagförslaget innebär högre och tydligare krav på samråd vid bearbetningskoncession 
men kommer i övrigt inte skapa någon större förändring i dagens prövningsprocess för 
gruvverksamhet, tanken är att de nya bestämmelserna ska börja gälla 1 juli 2017. 

År 2014 kom ändringsdirektivet till MKB-direktivet, som bl.a. innebär nya krav på rimliga 
alternativ, nya miljöaspekter (klimatförändringar och risk för olyckor och katastrofer) samt 
krav på tillståndsmyndighetens bedömning och motivering. Syftet med miljö- och 
energidepartementets lagförslag är att genomföra ändringsdirektivet, tillgodose övriga EU-
rättsliga och internationella skyldigheter samt effektivisera miljöbalkens bestämmelser. 
Förslaget motiveras även genom EU-domstolens dom (EU:C:2004:12) där en 
tillståndsprocess i flera etapper, likt gruvnäringens, så snabbt det är möjligt ska identifiera 
och bedöma verksamhetens miljöpåverkan. 

Mer finns att läsa i promemorian Ds 2016:25 Miljöbedömningar 
http://www.regeringen.se/49fdf3/contentassets/11a319f371ea442c902a7e9c44df4693/ds-
2016_25-miljobedomningar.pdf 

 

Intervjufrågor 

1. Upplever ni som myndighet/verksamhetsutövare en förändring i 
miljökonsekvensbeskrivningar för bearbetningskoncession från det att miljöbalken 
trädde i kraft (år 1999) till idag? Om svaret är ja, hur upplever ni att de förändrats och 
varför tror ni att en förändring har skett? 
 

2. Vad anser ni om Naturvårdsverkets ställningstagande om att flytta prövningen av 
miljöbalkens 3 och 4 kap. till miljötillståndet och om Miljö- och energidepartementets 
lagförslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken? 
 

3. Hur skulle Naturvårdsverkets ställningstagande respektive Miljö- och 
energidepartementets lagförslag påverka er verksamhet? 
 

4. Har ni något eget förslag till en förbättring ni skulle vilja lyfta fram? 

 
 

 

Tack för att ni tar er tid att svara på mina frågor!

http://www.regeringen.se/49fdf3/contentassets/11a319f371ea442c902a7e9c44df4693/ds-2016_25-miljobedomningar.pdf
http://www.regeringen.se/49fdf3/contentassets/11a319f371ea442c902a7e9c44df4693/ds-2016_25-miljobedomningar.pdf
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Bilaga 2 – Intervjusvar från Länsstyrelsen i Dalarnas län 

 

Intervjufrågor, Marit Jobs miljöhandläggare 2017-04-26 

1. Upplever ni som myndighet en förändring i miljökonsekvensbeskrivningar för 
bearbetningskoncession från det att miljöbalken trädde i kraft (år 1999) till idag? Om 
svaret är ja, hur upplever ni att de förändrats och varför tror ni att en förändring har 
skett?  
 
Nuvarande handläggare inom tillsyn av miljöfarliga verksamheter som svarar på 
ansökan om bearbetningskoncessioner har arbetat med denna typ av ärenden under 
för kort tid för att kunna besvara frågan. 
 

2. Vad anser ni om Naturvårdsverkets ställningstagande om att flytta prövningen av 
miljöbalkens 3 och 4 kap. till miljötillståndet och om Miljö- och energidepartementets 
lagförslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken?  
 

Vi har översiktligt läst Naturvårdsverkets förslag och tycker att det verkar vettigt. Men 
det krävs en konsekvensanalys.  
För vår del skulle Naturvårdsverkets förslag innebära att vi inte behöver ta ställning 
till markanvändningen vid prövning av bearbetningskoncession utan i det senare 
skedet prövning enligt miljöbalken. Vilket skulle innebära att miljökonsekvenserna är 
bättre utredda och därmed skulle det vara lättare att göra bedömning av lämplig 
markanvändning. 

 
3. Hur skulle Naturvårdsverkets ställningstagande respektive Miljö- och 

energidepartementets lagförslag påverka er verksamhet?  
 
Vi känner inte till departementets lagförslag i detalj. Enligt beskrivningen ovan skulle 
det i princip innebära högre krav på samråd men utöver det inga större förändringar. 
 

4. Har ni något eget förslag till en förbättring ni skulle vilja lyfta fram? 
- 
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Bilaga 3 – Intervjusvar från Länsstyrelsen i Västerbottens län 

 

Intervjufrågor, Ylva Ågren miljöhandläggare 2017-04-26 

1. Upplever ni som myndighet en förändring i miljökonsekvensbeskrivningar för 
bearbetningskoncession från det att miljöbalken trädde i kraft (år 1999) till idag? Om 
svaret är ja, hur upplever ni att de förändrats och varför tror ni att en förändring har 
skett?  
 
Vilket bolag som skriver ansökan och var verksamheten är lokaliserad har nog större 
betydelse för förändringen i miljökonsekvensbeskrivningar än vad tiden har. Många 
sökande använder samma miljökonsekvensbeskrivning i bearbetningskoncessionen 
och i miljötillståndet, med undantag för att de lägger till mer information i den 
senare. Generellt så har alla miljökonsekvensbeskrivningar vuxit i storlek och blivit 
bättre över tid. 
 

2. Vad anser ni om Naturvårdsverkets ställningstagande om att flytta prövningen av 
miljöbalkens 3 och 4 kap. till miljötillståndet och om Miljö- och energidepartementets 
lagförslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken?  
 
Ett bra förslag med stora fördelar. En samlad prövning av miljöbalkens bestämmelser 
skulle göra att det blev tydligare vad tillståndet om bearbetningskoncession faktiskt 
gäller. Nu måste rennäringen och andra motstående intressen engagera sig i både 
prövningen av bearbetningskoncession och miljötillståndet. Lagförslaget gör det mer 
logiskt och rimligt men kommer inte leda till någon större förändring. Nu mera 
rekommenderar man samråd även om det enligt lag inte behövs. 
 
 

3. Hur skulle Naturvårdsverkets ställningstagande respektive Miljö- och 
energidepartementets lagförslag påverka er verksamhet?  
 
Ställningstagandet ger en tydligare process, mindre dubbelarbete och gör att 
processen blir mindre utdragen i tid. Dessutom bör överklagningarna minska. 
Lagförslaget kan ge lite mer arbete runt bearbetningskoncessioner som inte har så 
stor inverkan på miljön, men på det stora hela gör det ingen större skillnad. 
 

4. Har ni något eget förslag till en förbättring ni skulle vilja lyfta fram? 
 
Om verksamheten/malmbrytningen är ekonomisk försvarbar eller ej prövas idag lite 
vagt i bearbetningskoncessionen. Det finns för lite detaljer i det skedet för att pröva 
lönsamheten. Lönsamheten borde endast/även prövas i miljötillståndet. I 
miljötillståndet berör man oftast inte lönsamheten överhuvudtaget idag. Detta gör det 
svårt att veta om verksamhetsutövaren har ekonomi att utföra aktuella 
skyddsåtgärder och efterbehandling. Det borde finnas en prövningsmyndighet som 
prövar lönsamheten, antingen bergsstaten eller domstolen. Är gruvan knappt lönsam 
bör det stora ingreppet i naturen kanske inte vara nödvändigt.
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Bilaga 4 – Intervjusvar från Länsstyrelsen i Norrbottens län 

 

Intervjufrågor, David Berggård miljöingenjör 2017-05-11 

1. Upplever ni som myndighet en förändring i miljökonsekvensbeskrivningar för 
bearbetningskoncession från det att miljöbalken trädde i kraft (år 1999) till idag? Om 
svaret är ja, hur upplever ni att de förändrats och varför tror ni att en förändring har 
skett?  

Den största förändringen är att allt fler riksintressen har hävdats under den här tiden, 
vilket gör att den lämpliga mark- och vattenanvändningen blir allt mer svårbedömd. 
Områden med hävdade riksintressen har även blivit större, storleksmässigt. 
 
Länsstyrelsen bedömer 3-4 kap och 6 kap miljöbalken i bearbetningskoncessioner 
idag, bedömningen blir inte fullständig när 1-2 kap. miljöbalken inte prövas 
överhuvudtaget i detta skede. Förändringarna av tillämpningen av 6 kap. miljöbalken 
har gett ett tydligare regelverk. Kraven på Natura 2000 och miljökvalitetsnormer är 
också relativt nya och har påverkat innehållet i bearbetningskoncessionerna. Utöver 
det har antalet riksintressen ökat, vilket gör att även anspråken på riksintressen ökar. 
Hävdandet av riksintresse mineralnäring var tidigare mer ovanligt och utfärdades för 
väldigt speciella mineraler, idag är det inte ovanligt att ett riksintresse hävdas även 
för vanligt förekommande mineraler.  
 
Idag delas en gruvverksamhet ofta upp i flera olika bearbetningskoncessioner. Den 
fragmentation av koncessioner som uppstår i kombination med i många fall 
motstående intressen som konkurrerar och marken och vattnet gör det svårt att göra 
en samlad bedömning över hushållningsbestämmelserna. 

 

2. Vad anser ni om Naturvårdsverkets ställningstagande om att flytta prövningen av 
miljöbalkens 3 och 4 kap. till miljötillståndet och om Miljö- och energidepartementets 
lagförslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken?  
 
Resultaten av Naturvårdsverkets ställningstagande är ett steg i rätt riktning. Det 
skulle ge en bättre överblick, ta bort fragmentering av prövningen av miljöbalkens 
bestämmelser och göra prövningen mer rationell och transparent.  
 
Vi stöter på en förutfattad mening om att prövningen uppfattas som aningen vinklad 
då SGU beslutar om riksintresse mineralnäring och Bergsstaten som är en del av 
SGU, beslutar om bearbetningskoncession. Att flytta prövningen av 
hushållningsbestämmelserna till miljötillståndet hade gett en fördel mot den 
förutfattade meningen då en oberoende domstol istället prövar dessa frågor. 
 
Lagförslaget upplevs inte skapa några större förändringar mot för dagens situation då 
verksamhetsutövarna som regel redan samråder. 
 

3. Hur skulle Naturvårdsverkets ställningstagande respektive Miljö- och 
energidepartementets lagförslag påverka er verksamhet?  
 
Ställningstagandet hade gjort prövningen mer transparent och gjort det enklare för 
oss att göra en samlad bedömning. Lagförslaget kommer vad jag tror inte ge någon 
större förändring mot nuvarande situation. 
 

4. Har ni något eget förslag till en förbättring ni skulle vilja lyfta fram? 
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Ett problem med prövningen av Natura 2000 är att det saknas ett tillräckligt underlag för 
en sådan prövning. För att göra en bedömning om påverkan på ett Natura 2000-område 
krävs ett mer omfattande underlag än det som idag finns i bearbetningskoncessioner. 
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Bilaga 5 – Intervjusvar från Boliden Mineral AB (Boliden) 

 

Intervjufrågor, Malin Suup utvecklingsingenjör & Anders 
Forsgren senior projektledare 2017-05-10 

1. Upplever ni som verksamhetsutövare en förändring i miljökonsekvensbeskrivningar 
för bearbetningskoncession från det att miljöbalken trädde i kraft (år 1999) till idag? 
Om svaret är ja, hur upplever ni att de förändrats och varför tror ni att en förändring 
har skett?  
 
Bolidens svar: Ja en uppenbar förändring har skett. Skärpta krav på 
underlagsmaterial. Krav på beskrivning av detaljfrågor även i avseende på sådant som 
inte prövas i kap 3 och 4 i miljöbalken. Kort och gott har det blivit mer likt en MKB 
vid en miljöprövning. Varför? Troligtvis kan en bidragande orsak vara den allmänna 
debatten och den dåliga publicitet som gruvindustrin fått under de senaste åren i 
samband med bland annat misslyckade eller illa skötta gruvprojekt. 
 

2. Vad anser ni om Naturvårdsverkets ställningstagande om att flytta prövningen av 
miljöbalkens 3 och 4 kap. till miljötillståndet och om Miljö- och energidepartementets 
lagförslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken?  
 
Bolidens svar: Vi stödjer Naturvårdsverkets förslag och anser att det skulle underlätta 
för oss som verksamhetsutövare att endast behöva göra en MKB där alla prövning 
gentemot miljöbalken samlas. Detta har paralleller till det ärende som Boliden driver 
rörande Laver där en ev framtida gruva planeras. Boliden har lämnat in en ansökan 
om bearbetningskoncession men har av Bergsstaten fått avslag eftersom man (via 
yttrande från Länsstyrelsen) anser att påverkan på Natura 2000 kan bli stor och att 
Boliden således först måste ha tillstånd enligt MB kap 7 (Natura 2000) innan 
bearbetningskoncession kan erhållas. Boliden har överklagat detta till regeringen och 
framhåller där vår ståndpunkt att ”Natura 2000-prövningen” bör sammanhållas med 
den övriga prövningen i samband med miljötillstånd. Så som 
Bergsstaten/Länsstyrelsen nu vill ha det skulle det ju de fakto innebära 3 (!) olika 
prövningar, först prövning av kap 7 MB för Natura 2000-tillstånd, sedan prövning av 
kap 3 och 4 i samband med bearbetningskoncession och sedan prövning av kap 9 och 
ev ytterligare i samband med miljötillståndsprövningen. Så summa summarum är 
Boliden verkligen för EN samlad prövning enligt miljöbalken. 

När det gäller energidepartementets förslag så har vi inget principiellt emot att 
samråda redan vid ansökan om bearbetningskoncession, vilket också är vad vi faktiskt 
redan gör i dagsläget. Däremot anser vi detta vara fel väg att gå eftersom det går i 
riktningen att kvarhålla separat prövning av kap 3 och 4 i koncessionsärendet samt 
ökade krav på MKB:en i det sammanhanget. 
 

3. Hur skulle Naturvårdsverkets ställningstagande respektive Miljö- och 
energidepartementets lagförslag påverka er verksamhet?  
 
Bolidens svar: Naturvårdsverkets ställningstagande skulle enligt vår bedömning 
avsevärt underlätta vårt arbete eftersom det skulle innebära en enda samlad MKB för 
all prövning gentemot miljöbalken vilket rent praktiskt minskar de resurser och den 
tid som behöver tas i anspråk. Men en minst lika viktig faktor är att en samlad 
prövning också enligt oss skulle innebära en bättre bedömning av den faktiska 
påverkan på miljön. När man tittar på hur vi rent praktiskt bedriver vårt arbete, 
exempelvis i fråga om öppnandet av en ny gruva så skickas ansökan om 
bearbetningskoncession in relativt tidigt i processen, i ett skede när det fortfarande 
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kvarstår att fastställa exakta metoder, infrastruktur, vattenhantering, reningsteknik m 
m. Det mesta är framtaget och beslutat på en relativt övergripande nivå. Därigenom 
går det inte att beskriva fullständigt hur den slutliga miljöpåverkan kommer att bli. 
Samtidigt förväntas vi i det skedet kunna ta fram en relativt underbyggd MKB vilket 
helt enkelt inte är görligt. Även om prövningen i samband med koncessionsärendet 
enbart omfattar kap 3 och 4 så måste helheten beaktas för en fullgod bedömning 
anser vi och där verkar vi vara eniga med Naturvårdsverket. 

Miljö- och energidepartementets lagförslag påverkar egentligen inte oss särskilt 
mycket eftersom vi redan idag arbetar på ett sådant sätt att vi normalt sett har samråd 
med berörda och myndigheter redan i koncessionsärendet. Möjligen skulle det ju 
kunna innebära att vi måste formalisera samrådet ytterligare och kanske jobba 
tydligare med samrådsunderlag men som vi kan se det kommer det inte att innebära 
några avgörande skillnader mot hur det fungerar hos oss idag. 
 

4. Har ni något eget förslag till en förbättring ni skulle vilja lyfta fram? 

Bolidens svar: I dagsläget har vi inga sådana förslag. 
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Bilaga 6 – Intervjusvar från LKAB 

 

Intervjufrågor, Lotta Lauritz bolagsjurist 2017-05-10 

1. Upplever ni som verksamhetsutövare en förändring i miljökonsekvensbeskrivningar 
för bearbetningskoncession från det att miljöbalken trädde i kraft (år 1999) till idag? 
Om svaret är ja, hur upplever ni att de förändrats och varför tror ni att en förändring 
har skett?  
 
LKAB har få gruvor i jämförelse med Boliden. Bearbetningskoncessionerna för LKAB 
är utvidgningar av tidigare gruvor vilket gör att frågorna inte ställs på sin spets på 
samma sätt som vid uppstart av en ny gruva. Pga. de få koncessionsärenden LKAB 
drivit har vi svårt att se någon förändring i miljökonsekvensbeskrivningarna som är 
direkt kopplade till miljöbalkens tillkomst. 
 
Länsstyrelsen har i flera av de koncessioner som LKAB sökt inte varit på det klara 
med hur de ska hantera bedömningen av motstående intressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken, framförallt rörande kulturmiljö. Det är besvärande för oss att 
bedömningarna är otydliga då det förhindrar och försvårar processen. Lagstiftningen 
ser idag ut så att Bergsstaten inte får ta ett beslut som går emot Länsstyrelsens 
yttrande gällande bearbetningskoncession i frågor som rör 
hushållningsbestämmelserna. Vi har upplevt vad som närmast skulle kunna betraktas 
som utpressning från länsstyrelsen i vissa ärenden där de inte yttrat sig till 
Bergsstaten förrän vi gått med på krav som de ställt. Från bolagets sida menar vi att 
sådana krav i stället borde föreslås som villkor till bearbetningskoncessionen, som vi 
har möjlighet att värdera och få prövade om vi inte är överens. 
 
 

2. Vad anser ni om Naturvårdsverkets ställningstagande om att flytta prövningen av 
miljöbalkens 3 och 4 kap. till miljötillståndet och om Miljö- och energidepartementets 
lagförslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken?  
 
Det finns svårigheter med tillämpningen av 3-4 kap. miljöbalken och de myndigheter 
som hanterar regelverket idag klarar inte av det. LKAB känner en oro över att de 
myndigheter som ska svara för tillämpningen verkar ha så stora svårigheter med det, 
vilket bland annat visat sig i ärendena om Norra Kärr och Laver. LKAB är inne på 
samma spår som Naturvårdsverket men anser dock att Naturvårdsverket i sin rapport 
inte verkar ha beaktat att miljöbalkens 3 och 4 kap. är avvägningsregler för 
motstående intressen och inte miljöregler som de ger uttryck för. Lämplig 
markanvändning är en fråga om politiska överväganden, inte rättstillämpning i den 
mening att det egentligen går att göra en juridisk tolkning av vad som är rätt och fel. 
Det är viktigt att man säkerställer de politiska avvägningarna i prövningen. 
 
När det gäller förslaget till ändrade regler i 6 kap. miljöbalken verkar det tyvärr inte 
som att man hörsammat gruvbranschens förslag om att ange att 
miljökonsekvensbeskrivningen i ett koncessionsärende ska avgränsas till att avse 
frågorna som ska prövas i ärendet, dvs. 3 och 4 kap. miljöbalken. Idag ska även 
sådana konsekvenser som inte ska prövas i koncessionsärende, t.ex. rörande buller, 
damning och grundvatten redovisas och det finns en tendens från Länsstyrelsens sida 
att ställa allt större krav på redovisningar av dessa. Vi menar att fokus ska läggas på 
den lämpliga markanvändningen. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att 
immisionsfrågorna etc utesluts men de bör behandlas på en övergripande nivå.  
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LKAB delar de synpunkter som framförts av branschorganisationen SveMin i sitt 
yttrande över promemorian. 
 

3. Hur skulle Naturvårdsverkets ställningstagande respektive Miljö- och 
energidepartementets lagförslag påverka er verksamhet?  
 
När det gäller prövningsordningen för 3-4 kap. miljöbalken har det störst betydelse 
vid start av nya gruvor. LKAB tror att förändringar i den här riktningen är 
nödvändiga. Djupare analyser behövs. Gruvföretagen förlorar mycket på den 
otydlighet som finns idag.  
 
De föreslagna ändringarna av 6 kap. miljöbalken är egentligen bara mindre 
justeringar i regelverket. LKAB ser inte att lagförslaget kommer innebära några 
problem eller förändringar för dem. 
 

4. Har ni något eget förslag till en förbättring ni skulle vilja lyfta fram? 
 
Om 3-4 kap. ska prövas i koncessionsärendet anser LKAB är den viktigaste frågan i 
ärenden om bearbetningskoncession enligt minerallagen. 
 
Andra förtydliganden kring ex. malmbevisningen behövs också. Reglerna till 
malmbevisningen bygger på riktlinjer från 1976. SveMin har lämnat ett förslag om 
förändring av malmbevisning till SGU, då SGU har en föreskriftsrätt som täcker detta. 
Många tror att verksamhetsutövare föredrar ett otydligt regelverk och kan dra nytta 
av det, så är det inte. Otydliga regelverk skapar stora problem och oro för LKAB. 
 
Det finns också stora problem för rennäringen i dagens process. Det allmänna 
intresset för rennäringen ska prövas i bearbetningskoncessionen medan samebyarnas 
enskilda intressen ska prövas vid miljötillståndet. Dessa intressen är svåra att 
separera och gör att frågorna prövas vid båda tillfällena. Samebyföreträdarna måste 
alltså engagera sig vid båda prövningarna och det kan vara svårt att se vad som är 
relevant i vilken process. 
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