Till Miljö- och energidepartementet
Naturmiljöenheten
m.registrator@regeringskansliet.se

RemissvaravseendeRiksintresseutredningens
betänkandePlaneringoch beslut för hållbar
utveckling(SOU2015:99)
Föreningenför gruvor,mineral- och metallproducenteri Sverige(Svemin) är nationell branschförening för gruvor,mineral- och metallproducenteri Sverige.Antalet medlemsföretaguppgårtill ett 40tal. Medlemsverksamheterna
förekommeri hela landet, varav gruvornahuvudsakligenär lokaliseradetill norra Sverigeoch Bergslagen.
Svemintackarför möjlighetenatt lämnasynpunkterpå Riksintresseutredningen.
Nedan lämnasförst
synpunkterav allmänkaraktärpå utredningenoch behovetav ändringari nuvarandehushållningsbe
stämmelser.Därefter lämnassynpunkterpå delar av författningsförslagen.
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Allmännasynpunkter

1.1 Övergripande
Det övergripandeintrycket är att utredarnahar gjort ett bra arbete. Somframgårav utredningenär
varkenutformningeneller tillämpningenav de nuvarandehushållningsbestämmelserna
tillfredsställande.Det är därför nödvändigtmed en förändring.
Ett exempelpå hur systemetanvändsi stor skalaför vissariksintressenär Naturvårdsverketsförslag
under hösten 2016att inrätta nya områdenav riksintresseför friluftslivet. Förslagetinnebären
ökningfrån 215 till 312 områden(varav34 % är helt nya områden).Inget områdehar tagits bort vid
översynen.
Bristernamed nuvarandebestämmelserkan sammanfattasmed utredarnasord: ” Systemetför hushållningmed mark och vatten har ett regelverksom är splittrat på flera lagar och svåröverskådligt,
vilket ocksåbidrar till otydlighet och oklarheter vid tillämpningen.” (sid. 27). Dessutomhar (somutredarnakonstaterat)närmarehälften av Sverigesyta pekatsut som områdenav riksintresseenligt 3
kap. MB och mer än hälften av landetsyta utgörs av olika riksintresseom nettoarealenav både3 och
4 kap. MB läggsihop (sid. 283).Detta, tillsammansmed att det råder en missuppfattningom att hushållningsbestämmelserna
utgör allmännaskyddsbestämmelser
(till förmån för bevarandeintressen)
(sid. 405), innebäratt de är en hämskopå ändamålsenligmarkanvändning.
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1.2 Välkomnaförslag
Sveminvill särskiltlyfta fram någraviktiga förtydligandensom utredningenföreslår:
a) Det är viktigt att beslut om markanvändningfattas utifrån en helhetssynsom grundaspå att
mark (eller vattenområden)skaanvändasför det eller de ändamålsom de är lämpadeför.
b) Det är viktigt att bedömningarnaom vad som är lämpligmarkanvändningutgår från just det
faktum att områdenaskakunnaanvändasför olika angelägnaändamål,inte att de så långt
möjligt skabevarasorörda.
c) Det är nödvändigtatt konkurrensförhållandena
mellan olika anspråkuppmärksammasoch
kan hanterasgenomhushållningsbestämmelserna.
Utredarnasförslagom att allmänna
intressenoch riksintressenskatillgodosesär därför en viktig förändringtill det bättre. Som
jämförelsekan nämnasatt nuvarandebestämmelserinnebäratt befintliga utpekadeintressenskaskyddasmot påtagligskada,vilket i praktikengör det svårareatt tillgodoseangelägna
exploateringsintressen
(t.ex. utvinning av samhällsviktigametaller och mineral) jämfört med
bevarandeändamålsom inte förutsätter ändradmarkanvändning.
d) Det är bra att de föreslagnabestämmelsernatydligt angeratt möjligheter till samutnyttjande
av ett område för olika ändamålskaprövasi planerings- och beslutsproces
ser.
e) Det är viktigt med tydliga kriterier för vad som kan utgöra ett riksintresse.Dessakriterier
måsteutgå från grundläggandeutgångspunktersom är gemensammaför alla riksintresseän
damål.Beslutom riksintressenmåstevara tydligt motiveradeoch kunna härledasbåde till
tydliga kriterier och till de grundläggandeutgångspunkterna.

1.3 Oklarheter och farhågor
Sveminvill påpekanågrafarhågoroch oklarhetermed utredningensförslag:
a) Gränsdragningen
mellan vad som är områdenav väsentligtallmänt intresserespektiveområden av riksintresseriskeraratt bli diffus. Det är viktigt med tydliga kriterier för vad som krävs
för riksintresseutpekandeoch att dessakriterier följs. Det är ocksåviktigt med en tydlig
grund för vad som är väsentligtallmänintresse.
b) Om utredningensförslaggenomförsfår det inte bli en ”kamp mot klockan”att hinna utse
områdenav riksintresseföre andrasektorsmyndigheter.När det till exempelgällerområden
som är (eller kan bli) av riksintresseför sitt innehållav värdefulla ämnenoch material är
riksintresseutpekandetofta beroendeav att det finns prospekteringsresultatatt utgå ifrån.
Prospekteringär en tidskrävandeoch kostsamprocessatt utföra. Statensgeologiskaundersökninganvänderofta prospekteringsresultatfrån företag som bedriver prospekteringvilket
betyder att processenför riksintresseutpekandeär beroendeav information från externa
aktörer. Förslagtill nya riksintresseområdenbehöverkunnavara en kontinuerligprocessdär
nya områdenhar sammaförutsättningar att utsessom tidigare utpekaderiksintressenför
andraändamålinom sammaområde.
c) Enfarhågaav mer allmänkaraktärgällerindustrimineralsom kalkstensfyndigheter(sominte
är koncessionsmineral
och som därmedinte omfattasav minerallagen).Dessafyndigheter
nämnsinte särskilti utredningen.Det är viktigt att kalkstensfyndigheteräveni fortsättningen
utpekassom riksintresseneller områdenav väsentligtallmänt intressepå sammasätt som
fyndigheterav koncessionsmineral.
Det är ocksåviktigt i dessafall att markägarnas(dvs.de
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som kan och vill utvinna kalkstensfyndigheterna)
rättigheter till markentydliggörsi
processen.

2

Kommentarerpå lagförslagen

Sveminföreslårföljande ändringari utredningensförslag(ändringarmarkerasmed röd färg):

2.1 3 kap. miljöbalken
2§
Bestämmelsernai detta kapitel och 4 kap. innebäratt övervägandenom användningav mark- och
vattenområdenskagörasutifrån en helhetssynsom främjar att mark, vatten och fysiskmiljö i övrigt
användsså att en från ekologisk, social,kulturell och samhällsekonomisk
synpunktlångsiktigtgod
hushållninguppnås.
Bestämmelserom planer och planeringsunderlagtill stöd för tillämpningenfinns i 6 kap. 19– 22 §§.
Kommentar: Undvikordval som tenderar att gynnabevarandeintressenjämfört med exploateringsintressen.

4§
Ett riksintresseeller väsentligtallmänt intressetillgodosesi ett beslutom området, eller tillräckligt
stor del av området,fortfarande är lämpligt för det ändamåloch den verksamhetsom intressetavser
så att det är möjligt att användaeller bevaraområdet eller bedrivaverksamheteni enlighetmed
intresset.
Att mark- och vattenområdenkan användasför flera ändamålsamtidigt framgår av 1 §. Möjligheter
till samutnyttjandeav ett område, eller tillräckligt stor del av området,för olika ändamålska främjas
och prövasi planerings- och beslutsprocessen.
[…]
Kommentarer:
1) Riksintresseområden
kan i vissafall omfatta stora ytor. Det bör därför klargörasatt ett ändamål kan tillgodosesävenom delar av riksintresseområdetsamutnyttjasför andraändamål.
2) Det bör förtydligasatt möjlighet till samutnyttjandeskafrämjas.

6§
Ett mark- och vattenområdeär
[…]

2. av riksintresse,om det ur ett långsiktigt hushållningsp
erspektivär av stor nationell betydelseatt
området användsför ett visständamåloch regeringeneller den myndighetsom regeringenbestämmer har beslutat att området är av riksintresseenligt 11–15 eller 18 §§.
Områdetkan endastvara av stor nationell betydelseför att
1. värna värdenav särskildnationell vikt,
2. uppfylla Sverigesinternationellaåtaganden,
3. genomföranationellt viktiga strukturer eller nationellamål, strategier,planer och program av
betydelseför en hållbar utveckling,
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4. til lgodosebehovav råvaror eller vissindustriellverksamhet,eller
5. säkerställatotalförsvaretsbehov.
Kommentarer:
1) Det är ganskaotydligt vad punkt tre i bestämmelsenegentligenomfattar. För att undvika
begränsningar som inte är avseddabehöverordet ”strategier” läggastill.
2) För att ännu tydligarevisaatt markanvändningsom innebärexploateringkan varaav
nationell betydelsebör ytterligare en punkt (sepunkt 4 ovan)läggastill
14 §
Mark- och vattenområdensom innehållervärdefullaämneneller material och områdensom behövs
för utvinningav sådanaämneneller material kan vara av väsentligtallmänt intresseoch av riksintresse.
Kommentar: Utredarnakonstaterar,helt korrekt, att det inte enbart är de värdefullaämnenaoch
materialensom skaskyddas;ävenmöjligheternaatt utvinna dessaär central (sesid. 526). För att
utvinning skakunnagenomförasbehöverofta mark utanför området med självafyndighetenanvändas(vilket utredarna har insett men tycksha tagit för givet vid utformningenav paragrafen).Att även
sådanmark kan vara av väsentligtallmänt intresseoch riksintressebehöverförtydligasi bestämmelsen.

15 §
Mark- och vattenområdensom är särskiltlämpligaför anläggningarför industriellverksamhet, energiproduktion,energidistribution,väg-, järnvägs-, luftfarts- och sjöfartskommunikation,elektronisk
kommunikation,vattenförsörjning,avfallshanteringeller kärnavfallshanteringkan vara av väsentligt
allmänt intresseoch av riksintresse.
Kommentar: undvik ordval som riskeraratt bli onödigt begränsande.

2.2 Förslagtill förordning om ändring i förordning (1998:896)om hushållning
med mark- och vattenområden
7§
[…]
11. innehållervärdefullaämneneller material eller som behövsför att utvinna dem (3 kap. 14 §)
ansvarar Sverigesgeologiskaundersökning,
Kommentar: behovetav förtydligandetmotiverasmed hänvisningtill kommentarentill Sveminsföreslagnaändring av 3 kap. 14 § MB (seovan).
______________________

Stockholmden 28 februari 2017
Svemin,genom

Per Ahl, vd

KerstinBrinnen,branschjurist

