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Näringsdepartementet

Uppdrag att vidareutveckla och uppdatera befintlig vägledning för prövning
av gruvverksamhet
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att i
samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbottens län
vidareutveckla och uppdatera vägledningen för prövning av
gruvverksamhet (dnr 04-2288/2012) som SGU publicerade den 31 maj
2013. Vägledningen ska förtydligas så att den ger handgripliga och
konkreta råd till potentiella sökande genom prövningsprocesen. I arbetet
ska de slutsatser som har framkommit genom regeringens uppdrag till
Länsstyrelsen i Västerbottens län att utveckla och använda metoder,
mätningar och samverkansformer för att främja en effektivare
miljöprövning (dnr N2012/5389/FIN) inkluderas. I arbetet bör även
hänsyn tas till gruvnäringens erfarenheter från nyligen prövade
tillståndsärenden.
Länsstyrelserna i Jönköpings och Örebro län, Mark- och miljödomstolen
vid Umeå tingsrätt, Havs- och vattenmyndigheten samt gruvnäringens
branschorganisation (SveMin) ska beredas möjlighet att delta i arbetet.
För genomförandet av uppdraget får SGU rekvirera högst 200 000
kronor per år för åren 2014 och 2015 från Kammarkollegiet.
Rekvisitionerna ska för 2014 inkomma till Kammarkollegiet senast den 1
november 2014 och för 2015 senast den 15 mars 2015. I rekvisitionerna
ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Utgifterna ska
belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5
Näringsutveckling m.m., anslagsposten 1 Näringsutveckl – del till
Kammarkollegiet.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016. I samband med
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slutredovisningen ska SGU lämna en redovisning av bidragets
användning.
Oförbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2016 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts
diarienummer.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2012 (dnr
N2011/6890/FIN) SGU i uppdrag att tillsammans med
Naturvårdsverket ta fram en branschspecifik vägledning för
tillståndsprövning av gruvverksamhet. Vägledningen publicerades av
SGU den 31 maj 2013 och har blivit väl mottagen av gruvbranschen och
andra aktörer. Dock har ett flertal användare framfört önskemål om att
vägledningen bör kompletteras med mer handgripliga och konkreta råd
om vad som bör beaktas av sökande i de olika stegen av processen för att
korta ledtiderna under tillståndsprövningen.
Regeringen uppdrog den 25 oktober 2012 åt Länsstyrelsen i
Västerbottens län att utifrån Innovationsrådets modell utveckla metoder,
mätningar och samverkansformer i syfte att effektivisera
miljöprövningen. Under arbetet har länsstyrelsen kartlagt de olika stegen
i miljöprövningen för s.k. A- och B-verksamheter och i varje enskilt steg
försökt identifiera orsaker till att tillståndsprövningen i vissa fall drar ut
på tiden. Arbetet ska slutredovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) den 15 mars 2015.
Gruvnäringen har sammanställt underlag som beskriver prövningsgången
i nyligen genomförda tillståndsprövningar. Näringens erfarenheter kan
bidra till att komplettera vägledningen med konkreta exempel till
sökande av erforderliga tillstånd.
Regeringen anser att vägledningen bör vidareutvecklas med slutsatser
som Länsstyrelsen i Västerbottens län har dragit genom det nämnda
regeringsuppdraget och med erfarenheter som gruvnäringen har från
nyligen genomgånga tillståndsprövningar för att vidareutveckla
vägledningen med handgripliga och konkreta råd, vilket har efterfrågats
av olika aktörer.
Utgångspunkten vid en miljöprövning är miljöbalkens övergripande mål
– att främja en hållbar utveckling. De av riksdagen antagna
miljökvalitetsmålen ska ge ledning vid bedömning av vad en hållbar
utveckling innebär. Gruvnäringen har stor betydelse för bl.a.
miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och
Storslagen fjällmiljö. En av målbilderna i Sveriges mineralstrategi (dnr
N2013/972/FIN) är att: ”Vid nyetablering eller ändring av befintlig
verksamhet ska tillståndsprövning ske i transparenta, effektiva och rättsäkra
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processer utan att avkall på miljökrav görs.” Ett uppdrag till SGU att
vidareutveckla och uppdatera den framtagna vägledningen för prövning
av gruvverksamhet skulle vara ett led i arbetet att uppnå målbilden.
På regeringens vägnar

Annie Lööf

Mikael Gröning
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