


BESLUT TILLSTÅNDSÄRENDEN

• Undersökningstillstånd

• Bearbetningskoncessioner 

• Markanvisningar



Andra uppgifter

• Tillsyn

• Information







Innan en gruva kan tas i 
drift Undersökningstillstånd                   Bergmästaren

(=ensamrätt till undersökning, företräde till fynd)

Undersökningsarbete
-obligatorisk arbetsplan                   Markägarna (bergmästaren om oenighet)

- Prövning vid påverkan på natur- och kulturmiljö m.m.                         Länsstyrelsen m.fl.

Bearbetningskoncession                           Bergmästaren
Med MKB och prövning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken                Miljödomstolen

Markanvisning                          Markägarna/bergmästaren

Bygglov m.m. enligt PBL                 Kommunen



Grundprinciper i minerallagen

• Ensamrätt till undersökning

• Företrädesrätt till utvinning

• Tillgång till mark för undersökning och 
utvinning oavsett ägandet

Minerallagen innebär inte undantag i fråga 
om regler till skydd för miljön!



UNDERSÖKNING

Arbete för att påvisa en fyndighet

Sannolikt ekonomiskt värde?

Beskaffenhet?

Intrång för markägare eller 
rättsinnehavare



Undersökningstillstånd och 
inmutningar 1981-2011



Gruv- och prospekteringsbolags 
investeringar i Sverige 1982-2011 



OMRÅDET?

Ej större än vad som är möjligt 
undersöka

Lämplig form



Undersökningstillstånd  

årsskiftet 2011/12            2010/11

Areal 16 051 km2 20 289

Antal gällande 1139

1197

Antal företag 97 105

Antal privatpers 47 80



VEM FÅR 
UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND?

Anledning anta hitta fynd

Ej till:
Den som uppenbarligen saknar 
möjlighet eller avsikt att undersöka

Den som visat sig olämplig 



VEM FÅR 
UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND?

Olja, gasformiga kolväten eller diamant:

Den som dessutom visar att han/hon är 
lämplig!



GILTIGHETSTID?

3 år

Förlängning:

3 år (år 4-6)

4 år (år 7-10)

5 år (år 11-15)





ARBETSPLAN

Måste upprättas av tillståndshavaren.

Innehåll:

Vad? 
Hur? 
När?



ARBETSPLAN

1) Delges markägare o rättighetshavare.
2) Kopia till bergmästaren.
3) Invändningar inom 3 veckor. 

GILTIG OM:
Alt 1) Inga invändningar.
Alt 2) Invändningar – ö k – sänd till 
bergm.
Alt 3) Invändningar – begäran fr 
tillståndshavaren –bergm fastställer.



BEARBETNINGSKONCESSION

Rätt att utvinna och tillgodogöra sig 
koncessionsmineral.

Inom ett bestämt område.
Lämplighet läge och art.



Koncessionsmineral

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som 
förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan 
och lantanider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, 
palladium, platina, rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, 
strontium, tantal, tenn, titan, torium, uran, vanadin, vismut, volfram, 
yttrium, zink och zirkonium,

2. alunskiffer, andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är 
eldfasta eller klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, 
stenkol, stensalt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, 
svavelkis, tungspat och wollastonit,

3. olja, gasformiga kolväten och diamant.



BEARBETNINGSKONCESSION BEVILJAS 
OM:

1) Brytvärd fyndighet påträffats.
2) Läge och art inte gör det olämpligt att 
bryta.

OLJA och GASFORMIGA KOLVÄTEN:

Endast till den som visar sig vara lämplig



GILTIGHETSTID

25 år
Förlängs med 10 år i taget



MILJÖDOMSTOLEN

Hur ska verksamheten bedrivas?

Buller?

Damm?

Utsläpp?

Villkor!



LÄNSSTYRELSEN

Tillsyn över att miljödomstolens villkor 
efterlevs.



MARKANVISNING

Förrättning hålls av bergmästaren.

Den mark som behövs för 
gruvverksamheten bestäms.



ERSÄTTNINGAR

Skada eller intrång p g a 
undersökningsarbete

Skada eller intrång p g a ianspråktagen 
mark för gruvdrift

INLÖSEN vid synnerligt men  



MINERALERSÄTTNING

2 promille av det beräknade värdet av 
föregående års utvinning (koncessioner 
beviljade fr o m maj 2005)

varav

1,5 promille till fastighetsägaren
0,5 promille till staten



TACK!


