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MILJÖTILLSTÅNDSPRÖVNING AV GRUVOR OCH TÄKTER 

Förord  

Tillväxtanalys har av Näringsdepartementet fått i uppdrag att följa upp och utvärdera 
satsningarna på att utveckla en effektivare miljötillståndsprövning med kortare 
handläggningstider och bibehållen miljöskyddsnivå (N2015/5294/FÖF). 

Vi har tidigare inom uppdraget publicerat följande pm: 

1. Tillstånd och miljöprövning för att öppna gruvor – En internationell utblick (PM 
2016:05) 

2. Miljöprövning och konkurrenskraft i gruvindustrin – Lärdomar från Sverige, Finland, 
Australien och Kanada (PM 2016:09) 

3. Mark- och miljödomstolar och miljöprövningsdelegationer – Ledtider efter reformerna 
(PM 2016:13) 

4. Miljötillståndsprövning och gruvinvesteringar – Effektiviseringspotential baserad på 
tre fall (PM 2016:14) 

Denna syntesrapport syftar till att sammanställa de viktigaste slutsatserna från delstudierna. 

Rapporten har författats av Carly Smith Jönsson (projektledare), Sofia Tano och Eva 
Alfredsson, analytiker vid Tillväxtanalys. Vi vill särskilt tacka Maria Petterson (LTU), 
Patrik Söderholm (LTU), Kristina Söderholm (LTU), Eva Liedholm Johnsson (KTH) och 
Ramböll som har bidragit med några av de analyser och forskningsrapporter som denna 
syntesrapport grundar sig på. Vi vill även tacka Ylva Ågren (Länsstyrelsen Västerbotten), 
Karolin Sjöö (Tillväxtanalys) och Eva Liedholm Johnsson (KTH) för värdefulla 
synpunkter och kommentarer.  

 

Östersund, december 2016 

 

 

 

Jan Cedervärn 
Vik. Generaldirektör 
Tillväxtanalys 

 

3 





MILJÖTILLSTÅNDSPRÖVNING AV GRUVOR OCH TÄKTER 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................. 7 
Summary .............................................................................................................................. 8 
1 Med uppdrag att analysera ledtider för miljötillståndsprövningen ..................... 10 
2 Internationell utblick visar på likheter med konkurrentländer ............................. 11 

2.1 Stabila institutioner och rättsäkerhet viktigast ................................................................. 11 
2.2 Global industri med stora likheter mellan länderna.......................................................... 11 
2.3 Centrala beslut präglade av lokala intressekonflikter ...................................................... 12 

3 Reformer av prövningsinstanser ............................................................................ 14 
3.1 Bildandet av mark- och miljödomstolar ............................................................................ 14 
3.2 Koncentrationen av miljöprövningsdelegationer .............................................................. 15 

4 Ledtider varierar ....................................................................................................... 16 
4.1 Inte trivialt att mäta ledtider ............................................................................................. 16 
4.2 Ledtider för gruvinvesteringar utmärker sig inte från jämförbara verksamheter .............. 16 
4.3 Ledtider för täktärenden kortare än för jämförbara verksamheter ................................... 17 
4.4 Det varierar från fall till fall vad som tar tid och varför ...................................................... 18 

5 Förutsättningar för en effektiv process ................................................................. 22 
5.1 Flexibilitet ........................................................................................................................ 22 
5.2 Förutsägbarhet ................................................................................................................ 22 
5.3 Kunskap .......................................................................................................................... 23 

6 Rekommendationer för en effektivare process ..................................................... 24 
6.1 Ökad förutsägbarhet om vad som utgör en komplett ansökan ........................................ 24 
6.2 Nödvändiga kunskaper och resurser hos alla parterna ................................................... 24 
6.3 Tidig hantering av konflikter kring markanvändning ........................................................ 25 

Referenser .......................................................................................................................... 26 
 

 

5 





MILJÖTILLSTÅNDSPRÖVNING AV GRUVOR OCH TÄKTER 

Sammanfattning  

Resultaten från studien av ledtider för miljötillståndsprövning av gruvor och täkter pekar 
på att dessa ärenden inte tar signifikant längre tid än prövningar av andra jämförbara 
miljöfarliga verksamheter. Det finns dock potential för en mer effektiv tillståndsprocess.  

Stora likheter globalt 
Gruvnäringens utveckling i de olika länderna har blivit starkt beroende av trender i 
omvärlden och vi ser en konvergens i lagar och regler. Den internationella jämförelsen 
visar att de miljökrav som ställs i Sverige liknar dem i andra länder med gruvindustri, 
exempelvis krav på bästa tillgängliga teknik och på miljökonsekvensbeskrivning. Vidare 
visar analyserna att förseningar i tillståndsprocessen är ett globalt problem då det handlar 
om komplexa prövningar där olika intressen och mål ställs mot varandra. 

Prövningsinstanser och ledtider 
Bildandet av mark- och miljödomstolen och koncentrationen av miljöprövnings-
delegationer bedöms inte ha bidragit till att korta ledtider för miljötillståndsprövningen av 
gruvor och täkter. Intervjuer med representanter från sökande bolag, domstolen, remiss-
instanser och sakägare indikerar dock att det finns ett visst stöd för att ökade resurser har 
haft en positiv effekt på ledtider.  

Prövningen av ärenden gällande gruvor och täkter tar inte längre tid än andra miljöfarliga 
verksamheter. Täkter har tvärtom kortast medianledtid under den studerade perioden, men 
för båda typer av verksamheter finns en stor spridning.  

Fallstudier 
Resultat från fallstudierna visar att vad som tar tid och varför varierar från fall till fall, och 
att fördröjningar kan ske i olika delar av processen. En analys utifrån de tre kriterierna för 
en effektiv miljötillståndsprocess – flexibilitet, förutsägbarhet och kunskap – visar att 
flexibilitet i stor utsträckning tillämpas i den svenska miljötillståndsprövningen, medan det 
finns utrymme för förbättringar vad beträffar förutsägbarhet och även kunskap.  

För en bra process krävs att alla parter har tillräckliga resurser och kunskaper för att kunna 
delta på ett aktivt och meningsfullt sätt. Oenighet om vad som utgör en komplett ansökan 
var en återkommande och tidskrävande fråga i samtliga studerade fall. I två av prövningar-
na kom det fram att det fanns kvar intressekonflikter gällande markanvändningen, trots att 
bearbetningskoncessionen redan hade beslutats. 

En effektiv process 
Vi har identifierat tre områden där det finns potential att effektivisera miljötillstånds-
prövningen: hantera intressekonflikter kring markanvändningen i ett tidigt skede, stötta 
remissinstanser så att de kan delta på ett kvalificerat sätt, utan onödiga fördröjningar och 
skapa ökad tydlighet om vad som krävs för att en ansökan ska vara komplett.  

Mot denna bakgrund skulle det vara av intresse att titta närmare på två exempel i andra 
länder: Finlands Närings-, miljö- och trafikcentraler som kvalitetssäkrar miljökonsekvens-
beskrivningsprocessen och Mining development officers i Ontario, Kanada som ger 
sökande bolag vägledning om ansökningsprocessen. 
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Summary  

We have examined the processing times for issuing environmental licenses for mines and 
quarries in four different studies. The results show that the processing times for those 
licenses are not significantly longer than those for other comparable environmentally 
hazardous activities. However, we do see potential to increase the efficiency of the 
process. 

Many similarities on the global scale 
An important result of the international comparative study is that the environmental 
standards the industry has to meet in Sweden are similar to those in other well-developed 
mining nations. The development of the domestic mining sector in Sweden, as in most 
countries, is dependent on global trends. National and regional laws regulating the mining 
sector are becoming increasingly similar. Requirements such as use of the best available 
technologies (BAT) and environmental impact assessments (EIA) are common. Further-
more we find that recurring delays in processing licenses are a global issue.  For example, 
the adjudication process, which entails making complex judgments and balancing various 
conflicts of interest, while necessary, extends the processing time. 

Adjudication bodies and processing times 
Two recent reforms have been passed concerning the adjudication bodies responsible for 
processing environmental licenses for mines and quarries, respectively – the establishment 
of the Land and Environment Court in 2011 and a major reduction in the number of 
Country Environmental Permit Offices in 2012. They also received increased 
appropriations two years after the reforms. Our study, based upon quantitative data on 
license applications and qualitative data from interviews, shows no evidence that the 
reforms have led to reduced processing times for licenses. However, in our interviews with 
mining companies, consultative bodes and representatives from the Courts, we find strong 
indications that the increased appropriations have had a positive effect. 

Mining case studies 
We studied three mining projects and followed their application for environmental licenses 
and the ensuing adjudication process. We found that delays can occur at different stages in 
the process and this varies from case to case. When considered in light of the three criteria 
for an effective process – flexibility, predictability and knowledge – we find a high level of 
flexibility in the Swedish process. We also found, however, that there is room for improve-
ment as to the predictability and knowledge criteria. 

One precondition for an effective process is that that all concerned parties have sufficient 
resources and knowledge to enable them to participate actively. In all of the three cases we 
studied there was disagreement among parties as to what documents and materials the 
license application must contain in order to be processed.  Although exploitation 
concessions are granted before an application for an environmental license can be made, 
two of the cases studied were delayed by unresolved land-use conflicts. 

A more efficient process 
There is potential to improve the process for adjudicating environmental licenses, in 
particular in three areas: (1) handle land-use conflicts at an early stage, (2) support 
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consultative bodies and affected parties so that they can participate in an active and timely 
fashion, and (3) bring increased clarity as to what materials are required in an application. 

We have identified two models from other mining nations that can assist in addressing 
these issues.  Specifically, the Centre for Economic Development, Transport and the 
Environment in Finland has a quality assurance role concerning the environmental impact 
assessment and public participation. In Ontario, Canada, so-called Mining Development 
Officers advise companies on application requirements and the adjudication process. 
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1 Med uppdrag att analysera ledtider för 
miljötillståndsprövningen 

Som en åtgärd inom Sveriges mineralstrategi har regeringen gett Tillväxtanalys i uppdrag 
att följa upp och utvärdera satsningar med syfte att utveckla en effektivare miljötillstånds-
prövning med kortare handläggningstider och bibehållen miljöskyddsnivå. Uppdraget är 
avgränsat till miljötillståndsprövning för gruv- och täktverksamhet. Avgränsningen innebär 
att de andra tillstånd som krävs för gruvverksamheter och som föregår miljötillståndet, det 
vill säga undersökningstillstånd, provbrytning och bearbetningskoncession, ligger utanför 
uppdraget. Dessa steg berörs dock ändå i viss mån när de har relevans för 
miljötillståndsprocessens effektivitet.  

Uppdraget har redovisats i fyra pm:  

1. Tillstånd och miljöprövning för att öppna gruvor – En internationell utblick 

2. Miljöprövning och konkurrenskraft i gruvindustrin – Lärdomar från Sverige, 
Finland, Australien och Kanada 

3. Mark- och miljödomstolar och miljöprövningsdelegationer – Ledtider efter 
reformerna 

4. Miljötillståndsprövning och gruvinvesteringar – Effektiviseringspotential baserad 
på tre fall 

Syftet med denna rapport är att sammanställa delstudiernas viktigaste slutsatser och peka 
på områden som kan vara av betydelse att titta närmare på i det fortsatta arbetet med att 
effektivisera processen.  

Metodologiskt omfattar delstudierna forskningslitteraturöversikter, internationella 
utblickar och jämförelser, kvantitativa analyser av statistik från mark- och miljödom-
stolarna och miljöprövningsdelegationer avseende ledtider, kvalitativa fallstudier och 
djupintervjuer.  

Syntesrapportens disposition utgår från uppdragets huvudsakliga frågeställningar i vilka 
delrapporternas resultat och huvudsakliga slutsatser vävs in. Då ambitionen varit att hålla 
syntesrapporten så kortfattad som möjligt rekommenderas den som vill fördjupa sig att läsa 
de enskilda delstudierna.  

Syntesrapporten inleds i kapitel 2 med en internationell utblick som visar att de utmaningar 
som uppdraget adresserar inte är unika för Sverige. I kapitel 3 redovisas huvuddragen i de 
reformer som genomförts i Sverige med syfte att effektivisera delar av processen. I kapitel 
4 presenteras resultat och slutsatser avseende statistik för ledtider och slutsatser från 
fallstudierna om vad som motiverar och orsakar förlängda ledtider. I kapitel 5 analyseras 
den svenska miljötillståndsprocessen utifrån tre identifierade centrala kriterier för en 
effektiv tillståndsprocess – flexibilitet, förutsägbarhet och kunskap. Rapporten avslutas i 
kapitel 6 med förslag på åtgärder som skulle kunna effektivisera miljötillståndsprövningen 
och en kort diskussion om frågor som bör studeras ytterligare. 
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2 Internationell utblick visar på likheter med 
konkurrentländer 

Vi har studerat processen för gruv- och miljötillståndsprövning i Sverige före och efter 
miljöbalken trädde i kraft och i fem andra länder eller regioner med en välutvecklad 
gruvindustri: Finland, Polen, Western Australia (Australien), Minas Gerais (Brasilien) och 
Ontario (Kanada). Vi har valt ut dessa länder för att de ibland betraktas som Sveriges 
konkurrentländer eftersom de bryter samma mineraler där (bland annat järn, koppar, silver 
och zink) samt för att de har utvecklade rättsystem och miljölagstiftning. Sverige har i 
olika studier rankats som ett av världens mest attraktiva länder för gruvinvesteringar, strax 
efter Western Australia1 och en övergripande slutsats är att tillståndsprocessen i Sverige 
inte utmärker sig från den i konkurrentländerna. 

2.1 Stabila institutioner och rättsäkerhet viktigast 
Tidigare forskning visar att geologiska förutsättningar och institutionell stabilitet är de två 
mest avgörande faktorerna för gruvbolagens investeringsbeslut, och tuffa miljöregleringar 
sammanfaller vanligtvis med stabila institutioner. Det finns en starkt positiv korrelation 
mellan miljöregleringar som hinder för investeringar och graden av politisk instabilitet, se 
figur 1. Detta innebär att miljötillståndsprocessens betydelse ur ett näringspolitiskt 
perspektiv inte ska överskattas. Däremot är tidseffektiva tillståndsprövningar viktiga för 
gruvnäringen på grund av råvarumarknadens cykliska natur. Därför fokuserar vi på 
processen och inte på kravnivån. 
Figur 1 Politisk (institutionell) instabilitet (vertikal axel) och osäkerhet om miljöregleringar (horisontell axel) 
som hinder för gruvinvesteringar: internationella gruvbolags bedömningar 

 
Källa: Wilson och Cervantes (2014) 

2.2 Global industri med stora likheter mellan länderna 
Gruvindustrin har under de senaste 50 åren stegvis utvecklats till att bli helt global med 
internationell konkurrens och världsmarknadspriser. Detta har medfört att branschens 

1 Se Jackson och Green (2016) och Tillväxtanalys (2016c). 
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utveckling i varje land har blivit starkt beroende av trender och tendenser i omvärlden och 
vi ser en konvergens i lagar och regler.2 Översyn av lagarna sker också med allt kortare 
intervaller och smärre förändringar genomförs i stort sett årligen. Vid tiden för studien 
pågick revision av gruvlagen i fyra av de sex studerade länderna. 

För utvinning av metaller är det vanligt att det krävs både ett gruvtillstånd enligt en gruvlag 
(i Sverige: bearbetningskoncession) och ett separat miljötillstånd som regleras av en eller 
flera miljöskyddslagar. Endast i Polen beslutas både gruv- och miljötillstånden av samma 
myndighet; i de övriga länderna, inklusive Sverige, finns det olika ansvariga beslutsin-
stanser med skilda överklagandekedjor. Sverige utmärker sig genom att ha samlat olika 
miljöaspekter i en miljöbalk, medan det i de flesta länderna krävs tillstånd enligt flera lagar 
som reglerar olika typer av miljöpåverkan (grund- och ytvatten, fiske, skog, etc.). 

Miljöprövningen i de studerade länderna bygger i stort sett på samma rättsliga principer. 
Kraven på att förebygga, hantera och minimera miljöpåverkan (inklusive bästa möjliga 
teknik (BAT), principen att förorenaren betalar och individuell prövning av verksamheter) 
är relativt lika i länderna. Resultaten av analysen visar att det trots dessa stora likheter, 
ändå finns en del betydelsefulla skillnader mellan systemen samt möjligheter för lärande. 

2.3 Centrala beslut präglade av lokala intressekonflikter 
Både gruv- och miljötillstånden beslutas i samtliga studerade länder på central nivå 
(delstatsnivå i de federala nationerna) och hanteringen av lokalt inflytande är en 
återkommande knäckfråga. Försök att hitta användbara modeller för att balansera 
intressekonflikter såsom bevarande av naturvärden, jobbskapande, urfolksrättigheter, 
traditionella näringar och vinstdelning präglar de olika systemen. Inflytandefrågor, såsom 
konsultation och samråd med lokala intressenter tar generellt tid för att skapa legitimitet 
och bygga upp förtroende. De får en allt mer framträdande plats i gruvlagar, i mineral-
strategier och i debatten; det talas om behovet av en ”social license to operate”. 

Miljöfrågorna kommer in allt tidigare och med större tyngd i processen i alla länder vi har 
studerat, dock något senare i den svenska processen. Finlands reviderade gruvlagstiftning 
som trädde i kraft 2011 gör att miljöfrågor och urfolksrättigheter får en framflyttad 
position redan vid ansökan om gruvtillstånd. Efterbehandling och den ekonomiska 
säkerheten hanteras tidigare i Ontario och Western Australia. Polen är det enda land som 
kräver miljötillstånd redan i prospekteringsfasen, men det blir allt vanligare att arbets-
planer för prospektering ska granskas ur ett miljöperspektiv innan de kan godkännas. 

Det är unikt för Sverige att beslut om miljötillstånd fattas av en domstol. Det positiva med 
en sådan process är att den bidrar till en större öppenhet och ett bredare deltagande, men 
samtidigt bidrar det också till att skapa en polariserad situation där bolagen och miljö-
myndigheter blir motparter i en rättsprocess. Även om inga av de studerade länderna har 
ministerstyre i gruvtillståndsfrågor har gruvetableringar i realiteten blivit allt mer 
politiserade och präglas av långa politiska debatter snarare än diskussioner på 
tjänstemannanivå. 

Studien visar att gruvtillståndsfrågor generellt sett är mindre konfliktfyllda än miljötill-
ståndsprövningar och att de senare vanligtvis tar betydligt längre tid. Detta beror delvis på 

2 Den internationella jämförande studien är avgränsad till lagar och regler som gäller utvinning av mineraler 
som omfattas av gruvlagar (dvs. huvudsakligen metalliska mineraler) och inte bergskross sand och grus. Det 
kan dock noteras att gränsdragningen mellan dessa två kategorier varierar något från land till land, exempelvis 
vad gäller kalksten. 
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miljötillståndsprövningens krav på noggranna utredningar och miljökonsekvensbeskriv-
ningar (MKB). Rätten att överklaga beslut finns i samtliga studerade länder i syfte att 
garantera rättssäkerhet. Långa ledtider till följd av överklaganden är därmed vanligt 
förekommande och inte på något sätt unikt för Sverige. Även i Western Australia, som i 
övrigt har kortast handläggningstider, finns exempel på utdragna överklagandeprocesser. 
Det varierar mellan länderna vilka som har rätt att överklaga (direkt berörda/sakägare eller 
en vidare krets) och hur lång tid efter beslut ett överklagande får inkomma (från 14 dagar 
till ett år).  
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3 Reformer av prövningsinstanser 

En del av regeringsuppdraget bestod i att undersöka hur bildandet av Mark- och miljö-
domstolen, koncentrationen av miljöprövningsdelegationer och ökade anslag till dom-
stolarna har bidragit till att korta ledtider för miljötillståndsprövning av gruv- och täkt-
verksamhet. Reformerna bedöms inte ha haft effekt på ledtider för gruv- och täktpröv-
ningar medan extra resurser till domstolarna har haft visst positiv inverkan. 

Mark- och miljödomstolen är första instans för prövning av A-verksamheter, dit prövning 
av gruvor räknas. Täkter klassificeras som B-verksamheter och prövas först av en miljö-
prövningsdelegation.3 Figur 2 visar en överblick av prövningsinstanserna och överinstanser 
per verksamhetstyp. 
Figur 2 Första och högre instanser för prövning av A- respektive B-verksamheter  

 
Källa: Egengjord figur 

3.1 Bildandet av mark- och miljödomstolar 
Mark- och miljödomstolen bildades 2011 genom en sammanslagning av de dåvarande fem 
miljödomstolarna och 25 fastighetsdomstolarna. De nybildade domstolarna är placerade 
vid samma fem tingsrätter där de tidigare miljödomstolarna fanns. Detta innebär 
oförändrade domkretsar för miljömål men en tillförsel av ytterligare måltyper: mål enligt 
plan- och bygglagen (PBL) och fastighetsmål. Det övergripande syftet var att effektivisera 
hanteringen och prövningen av dessa måltyper (inte specifikt för gruvmål), då det 
bedömdes finnas synergier mellan dem. De fem domstolarna fick även ökat anslag under 
2013 och 2014.  

Både kvantitativ och kvalitativ data har använts för att söka svar på om reformerna har haft 
effekt på ledtider. Resultaten baseras på statistik över ledtider för prövning av A-verksam-

3 Undantaget är täktverksamheter som innefattar vattenverksamhet, som prövas i en Mark- och miljödomstol.  
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heter under perioden 2007–14 (framtagen av Ramböll) och visar inte på några effekter. 
Ledtiderna är relativt konstanta över tid. Under denna period finns endast 14 avgjorda 
gruvmål och spridningen i ledtider är stor. Att kvantitativt utvärdera om bildandet av 
Mark- och miljödomstolarna har haft påverkan på ledtider för just gruvmål blir därför inte 
möjligt.  

Den kvalitativa studien bygger på intervjuer med representanter från domstolar, sökande 
bolag och berörda remissinstanser. Inte heller denna undersökning visar att bildandet av 
mark- och miljödomstolen har haft effekt på ledtiderna. Däremot vittnar flera av 
respondenterna om att domstolarna blivit mer aktiva och att deras arbetsbelastning lättat 
eftersom de ökade anslagen möjliggjort anställning av mer personal. Studien visar också 
att de domstolar som hanterar flest gruvmål också är de som numera har mest pengar och 
personal per mål. 

3.2 Koncentrationen av miljöprövningsdelegationer  
Till följd av bildandet av Mark- och miljödomstolen sågs även organisationen av 
miljöprövningsdelegationer över. Översynen resulterade i att det sedan 1 juni 2012 finns en 
miljöprövningsdelegation vid 12 av landets länsstyrelser istället för som tidigare vid 
samtliga av landets 21 länsstyrelser. Den nya indelningen av prövningsområden följer 
länsgränserna och täcker mellan ett och tre län. Reformen innebar att vissa länsstyrelser 
förlorade sin miljöprövningsdelegation, vissa fick utökat prövningsområde och andra inte 
såg någon förändring.4 Koncentrationen syftade framför allt till att bidra till en mer 
enhetlig prövning genom ökad specialisering och förkortning av handläggningstiderna.  

Resultaten av studien visar en tydlig trend av ökande ledtider för både täktärenden, och alla 
andra ärendetyper. Huruvida ökningen är en effekt av koncentrationen av miljöprövnings-
delegationerna går inte att fastställa. En längre uppföljningsperiod behövs för att kunna 
studera dessa effekter närmare. Tillväxtanalys har jämfört ledtider mellan olika prövnings-
ansvar för länsstyrelserna. Resultaten visar att de miljöprövningsdelegationer som genom 
koncentrationen fick utökat geografiskt ansvar för prövningar har haft och fortsätter att ha 
längre ledtider än de som inte fick utökat ansvar. Den årliga variationen i ärendemängden 
är dock stor både inom och mellan delegationerna. 

4 För en mer detaljerad beskrivning av förändringen av miljöprövningsdelegationen och prövningsområden se 
Tillväxtanalys (2016d). 
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4 Ledtider varierar 

En central del av uppdraget har varit att studera ledtider för miljötillståndsprövningen av 
gruv- och täktverksamheter. Vi har jämfört ledtider för gruvor och täkter med dem för 
andra jämförbara miljöfarliga verksamheter. Utöver det har vi studerat tidsåtgången för de 
olika stegen i miljöprövningen av gruvverksamheter i tre fallstudier.  

En övergripande slutsats utifrån såväl kvantitativa analyser5 baserade på omfattande 
aktstudier och fallstudierna6 är att långa ledtider inte på något sätt är unika för gruvor och 
täkter och att det finns stor spridning i ledtiderna från fall till fall. Det finns dock potential 
att effektivisera processen och minska resursåtgången, vilket i sin tur kan leda till 
tidsbesparingar. Vi återkommer till detta i nästa kapitel. 

4.1 Inte trivialt att mäta ledtider  
En första slutsats är att det inte är trivialt att mäta och jämföra ledtider och tidsåtgången för 
miljötillståndsprövning. Jämförelser mellan länder kräver kunskap om skillnader i 
processerna och om hur ledtider mäts. Tiden kan räknas från det att en ansökan bedöms 
vara komplett (Polen), tiden för att reda ut dispyter kan räknas bort från handläggnings-
tiden (Australien), godkännandet av MKB kan ske i en separat process (Finland), och 
miljötillståndsprövningen kan delvis ske parallellt med handläggning av gruvtillståndet 
(Brasilien). Av dessa anledningar görs ingen kvantitativ jämförelse av ledtider mellan 
länderna. 

I denna studie mäts ledtider för miljötillståndsprocessen som den totala ledtiden från 
inkommen ansökan till slutlig dom från mark- och miljödomstolen. Den slutliga domen 
föregås dock ofta av en deldom som innebär att verksamheten kan komma igång; för 
gruvmål har även tiden till första deldom mätts. Tiden mellan deldom och slutgiltig dom 
kan innebära att vissa villkor skjuts upp för att till exempel en viss typ av teknik för 
begränsande av utsläpp ska kunna testas.  

Eftersom gruvbrytning klassas som A-verksamhet och täkter som B-verksamhet jämförs 
tidsåtgången för respektive verksamhet med andra verksamheter i samma klass för att 
jämförelserna ska bli så rättvisande som möjligt.7 

4.2 Ledtider för gruvinvesteringar utmärker sig inte från 
jämförbara verksamheter 

De totala ledtiderna för A-mål varierar kraftigt; figur 3 visar medianledtider och 
spridningen för gruvor och fyra andra typer av A-verksamheter. Gruvmål uppvisar inte 
längre ledtider än andra jämförbara verksamheter. Tvärtom är mediantiden något kortare 
än för många andra jämförbara verksamhetstyper, men variationen mellan olika mål är 
stor. En jämförelse utifrån total ledtid för gruvmål tyder på att ärenden som avser till 
exempel en tillfällig eller tidsbegränsad produktionsökning i en befintlig verksamhet 
tenderar att ha kortare ledtid och att mål som avser etableringar av nya gruvor tenderar att 
ha längre total ledtid. Mycket långa ledtider kan bero på att prövningsprocessen av någon 

5 Tillväxtanalys (2016d)  
6 Tillväxtanalys (2016e) 
7 Notera att täkter inte kräver någon bearbetningskoncession och därför prövas markanvändningen i samband 
med miljötillståndet. 
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anledning blivit vilande. När tiden istället mäts till första deldom sjunker medianen något 
och spridningen blir betydligt mindre, jämfört med den i figur 3. 
Figur 3 Total ledtid för A-mål bland olika verksamhetstyper 2007–14. 

 
Källa: Ramböll (2016)  

Mark- och miljödomstolarnas gemensamma mål är att 75 procent av målen ska få en första 
dom inom ett år efter inkommen ansökan. Mark och miljödomstolarna uppfyller målet sett 
till samtliga måltyper som domstolen hanterar, dock inte för underkategorin tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet, så kallade A-mål. 

4.3 Ledtider för täktärenden kortare än för jämförbara 
verksamheter  

Täktärenden är den vanligaste ärendetypen (cirka 40 procent) bland de som klassificeras 
som B-verksamheter och även den kategori som har de kortaste medianledtiderna, se figur 
4. Ledtiderna ökade dock under hela den studerade perioden, både för täktärenden och för 
övriga verksamhetstyper. Vindkraftsärenden är den kategori som har den längsta median-
ledtiden.8 Variationen är liksom för A-verksamheter stor och anledningarna är liknande; 
bristfälliga ansökningshandlingar, komplexa ärenden och nyetableringar innebär oftast 
längre ledtider.  

8 Under den studerade perioden skedde flera förändringar som kan påverka ledtider för vindkraftsärenden hos 
miljöprövningsdelegationer: kommunal tillstyrkan infördes och prövning av större vindkraftsparker flyttades 
från domstolar till delegationerna.  
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Figur 4 Total ledtid för B-ärenden bland olika verksamhetstyper 2007–14 

 
Källa: Ramböll (2016)  

4.4 Det varierar från fall till fall vad som tar tid och varför 
Tre fallstudier genomfördes i syfte att analysera och illustrera vad som tar tid i de olika 
stegen av miljötillståndsprövningen och varför.9 Fallen är valda för att illustrera olika typer 
av gruvinvesteringar: en nyetablering (Brickagruvan), kompletterande produktion i ett 
redan exploaterat område (Gruvberget) och utökad produktion i en befintlig gruva 
(Renströmsgruvan).  
Figur 5 Standardiserad bild av stegen i miljötillståndsprövningsprocessen 

 
Miljötillståndsprövningen följer en process med ett antal standardiserade steg, se figur 5. 
Innan ansökan lämnas in håller bolaget ett samråd med myndigheter och berörda 
parter/sakägare. Det är vanligt att den inkomna ansökan behöver kompletteras innan den 
bedöms vara fullständig. Den skickas ut till berörda myndigheter för kompletteringsför-
frågningar som bolaget svarar på innan ansökan kungörs i lokaltidningar och skickas ut på 
remiss. Beslut fattas sedan i en dom, oftast efter en huvudförhandling. Mark- och miljö-
domstolen kan avkunna flera deldomar som villkorar olika typer av miljöpåverkan. 

I realiteten är det vanligt att mål avviker från denna standardiserade process; vissa steg kan 
få upprepas eller ske delvis överlappande, enskilda steg kan dra ut på tiden och överklag-
anden göra att en ny process måste inledas. Den tid de olika stegen tog i de tre fallstudierna 
illustreras i figur 6. 

9 Tillväxtanalys (2016e) 
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Figur 6 Tidslinje fallstudiegruvor (dagar)

  

Källa: Egna beräkningar baserade på arkivmaterial från Mark- och miljödomstolen. 
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Intervjuer med bolag, myndigheter och sakägare visar att det finns en samsyn kring 
samrådets betydelse för att den efterföljande prövningen ska bli så effektiv som möjligt. 
Samrådet uppfyller dock sällan de berördas förväntningar. Bolaget upplever att synpunkter 
och krav på vilka underlag som behövs i ansökan inte lyfts på samrådet vilket innebär att 
bolaget inte kan ta hänsyn till dessa i sin ansökan. Sakägare menar att samrådet inte är ett 
samråd i dess egentliga mening utan snarare en envägskommunikation samt att projekt-
beskrivningar och konsekvensanalyser är översiktliga i detta skede, vilket gör att de saknar 
tillräckligt detaljerat material att förhålla sig till.  

I samtliga tre fall har det förekommit svårigheter att bedöma vad som utgör en komplett 
ansökan. Domstolen skickar en inkommen ansökan i flera vändor till myndigheter och 
bolagen i en tidsödande kompletteringsprocess. Ur bolagets perspektiv är orsaken till att 
ansökan ofta inte bedöms vara komplett från början att det är oklart vilka underlag som 
krävs då det varierar från fall till fall. För myndigheter innebär det mer arbete då ansökan 
och bolagets tillägg ska granskas på nytt. En annan osäkerhet som leder till tidsförlust är 
att det görs olika tolkningar av hur en ansökan ska avgränsas, det vill säga huruvida 
ansökan ska omfatta alla verksamheter inom det berörda området eller bara den 
verksamhet man söker tillstånd för. Denna osäkerhet ledde till överklaganden och till att en 
ny process inleddes i Gruvbergsfallet.  

Fallstudierna visar att parterna också upplever remissförfarandet som mycket krävande. 
Särskilt betungande är det för privatpersoner och andra sakägare som ska läsa omfattande 
tekniskt material på sin fritid utan vare sig ersättning eller stöd.10 Ofta saknar de relevant 
naturvetenskaplig och juridisk kompetens. I ett av fallen uppgav vissa sakägare att de 
avstod från att lämna ett yttrande på grund av resursbrist. 

Det riktas kritik mot att myndigheterna blandar samman kompletteringskraven och den typ 
av synpunkter som bör lämnas senare under remissförfarandet och som är förhandlings-
frågor snarare än krav. I Renströmsfallet kan detta ha lett till förlängd kompletterings-
process, men möjligen kortare remissförfarande. 

Även för myndigheter innebär remissförfarandet (och kompletteringsprocessen) att annat 
arbete kan behöva nedprioriteras. Gruvor har många olika typer av miljöpåverkan vilket 
innebär att flera specialiserade handläggare från olika avdelningar på myndigheter måste 
involveras., vilket kan ta tid. Det kan också ta tid när yttranden ska beslutas av en 
kommunstyrelse. Både sökande bolag och myndigheter har i samtliga studerade fall begärt 
anstånd, det vill säga mer tid, för att lämna ett yttrande. Enligt dagboksbladen från 
domstolarnas arkiv verkar dock remissvar generellt inkomma utan större dröjsmål. 

De händer ibland att det under remissförfarandet, och i viss mån redan samrådsfasen, 
framkommer konflikter om markanvändningen – mellan exploatering och skydd av 
naturvärden och mellan olika näringsverksamheter, bland annat rennäringen. Gruvprojekt-
en i två av våra fall var lokaliserade i områden med svårförenliga riksintressen, till 
exempel för kulturmiljövård, rennäringen och värdefulla ämnen och material (mineral). 
Markanvändningsfrågan har redan prövats vid beslut om bearbetningskoncession och ska 
därmed vara avklarad när bolaget ansöker om miljötillstånd. Trots detta beskrev flera parter att 
det var svårt att veta vad som redan har prövats. Outredda frågor kring markanvändningen 
kan bidra till längre ledtider och ökad sannolikhet för överklagande.  

10 Ersättning beräknas i efterhand för vattenverksamhet, dock inte miljöfarlig verksamhet. Eftersom gruvor 
vanligtvis omfattar båda, kan parter söka viss ersättning för nedlagda kostnader i efterhand. 
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Efter avslutat remissförfarande kallar domstolen normalt sett till huvudförhandling. 
Villkoren för verksamheten, såsom högst tillåtna utsläppsnivåer och krav på åtgärder för 
att minska buller etcetera fastställs i en dom eller flera deldomar. Deldomar innebär ofta att 
delar av verksamheten kan tas i drift, men de innebär mer framtida arbete för bolaget, 
myndigheter och domstolen eftersom målet inte är helt avslutat. I Brickafallet meddelades 
ingen dom utan ansökan avvisades då den bedömdes vara ofullständig, trots att processen 
hade pågått i närmare fem år. Bolaget får dock inkomma med en ny ansökan. 
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5 Förutsättningar för en effektiv process  

Forskningen har, baserat på tidigare studier av miljöregleringar, funnit att tre faktorer är 
viktiga för hög miljöeffektivitet i kombination med bibehållen konkurrenskraft: flexibilitet, 
förutsägbarhet och kunskap. I den svenska miljötillståndsprövningen tillämpas flexibilitet i 
stor utsträckning, medan det finns rum för förbättringar vad beträffar förutsägbarhet och 
kunskap.  

5.1 Flexibilitet 
Flexibilitet i detta sammanhang definieras på två sätt: (a) det utrymme som bolagen ges att 
själva välja vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att reducera negativa miljöeffekter 
(åtgärdsflexibilitet) och (b) den tid bolagen har på sig för att uppfylla de villkor som 
myndigheterna fastställt (tidsflexibilitet). 

Åtgärdsflexibilitet kan tillämpas genom att krav ställs på tekniken för att reducera utsläpp 
eller genom krav på utsläppsvärden. Det första alternativet ger mindre flexibilitet för 
bolagen då de kan låsa upp sig för tidigt i en specifik teknik som senare kan visa sig vara 
kostsam och ineffektiv. I Sverige, liksom i de andra studerade länderna sätts villkor för 
utsläpp med gränsvärden i varje individuell prövning. Dessa kan dock sättas på olika sätt 
exempelvis som årsmedelvärden eller som maximal koncentration av farliga ämnen i 
vattenutsläpp. 

Tidsflexibilitet möjliggör för gruvbolag att testa och utveckla ny teknik. I praktiken 
tillämpas detta genom att med så kallade prövotider ge bolagen utrymme att utvärdera och 
testa ny teknik. Resultaten ska därefter redovisas och följas upp innan slutgiltiga beslut om 
gränsvärden tas. Prövotider är relativt vanliga i stora A-mål och i två av de tre studerade 
fallen sattes prövotider. I det ena fallet var skälet att ge gruvbolaget möjlighet att testa ett 
nytt vattenreningsverk. I det andra fallet yrkade det sökande bolaget på att få ett tids-
begränsat tillstånd på ett år. En sådan flexibilitet möjliggjorde att bolaget kunde dra igång 
verksamhet i dagbrottet redan innan samtliga (långsiktiga) villkor var fastställda i den 
samlade prövningen av alla verksamheterna i gruvområdet. Även det långsiktiga tillståndet 
som meddelades senare innehöll prövotider, och uppskjutande av frågor rörande utsläpp 
till luft av farliga ämnen och damning. 

Resultaten från fallstudierna visar fördelen med en större tidsflexibilitet genom att tillämpa 
prövotider. Notera dock att tillämpning av prövotider bidrar till att den sammanlagda tiden 
för processen kan upplevas som lång och att exempelvis länsstyrelser behöver lägga mer 
resurser på enskilda mål eftersom verksamheten måste följas upp några år senare. 

5.2 Förutsägbarhet 
Förutsägbarhet gällande tillståndsprocessens tidsåtgång och slutgiltiga villkor för 
verksamheten är en viktig förutsättning för en effektiv process. Detta innefattar tydliga 
instruktioner och riktlinjer för hur lagen ska tolkas och hur ansökan ska se ut. Osäkerhet 
kring tidsåtgången i prövningen och de slutliga villkoren kan påverka gruvbolagens 
investeringsvilja negativt. 

I fallstudierna finns exempel på hur brister kring förutsägbarheten har påverkat ledtider 
och bidragit till stor osäkerhet för de sökande bolagen. Osäkerheten har gett olika resultat. 
I ett fall innebar den enligt myndigheterna och bolaget en långdragen kompletteringsrunda 

22 



MILJÖTILLSTÅNDSPRÖVNING AV GRUVOR OCH TÄKTER 

där ansökan skickades fram och tillbaka i tre vändor. I ett annat fall ledde en överklagan 
till att domen undanröjdes. Skälet var att överinstansen bedömde att ansökan var för snävt 
avgränsad; den omfattade inte andra verksamheter som hade ett tekniskt och geografiskt 
samband med gruvbrytningen.  

Ett villkor för en tydlig process är att de förutsättningar som beskrivs i ansökningshand-
lingarna ska speglas i den slutgiltiga domen. Ett mindre lyckat exempel är ett mål där 
ansökningshandlingarna och upplägget för den planerade verksamheten ändrades vid 
flertalet tillfällen under tiden fram till huvudförhandlingen. Detta resulterade i en lång och 
utdragen process där ansökan kungjordes två gånger, och enligt de intervjuade parterna 
framkom även nytt material under själva huvudförhandlingen. 

Vi har dock sett försök till att minska osäkerheten kring tidsåtgången i prövningsprocessen. 
En av de prövande domstolarna har som tillägg till tillståndsansökan bifogat en preliminär 
tidsplan över processen. Detta skapar en tydligare process som uppskattas av både de 
sökande bolagen och de berörda remissinstanserna då det blir lättare att planera annan 
verksamhet i förhållande till miljötillståndsprövningen.  

5.3 Kunskap 
Kunskaper rörande tekniska möjligheter och deras ekonomiska konsekvenser är den tredje 
identifierade faktorn för en effektiv tillståndsprocess. Detta innefattar kunskap hos de 
sökande bolagen, myndigheter och berörda sakägare. Skillnader i kunskapsnivå och 
informationsasymmetri mellan det sökande bolaget och reglerande myndigheter eller andra 
berörda parter skapar ojämlika förhållanden i prövningsprocessen. I de tre studerade fallen 
fanns en stor spridning i kunskapsnivån, för både de sökande bolagen, de reglerande 
myndigheterna och hos berörda sakägare. 

I ett fall hade det sökande bolaget mycket liten erfarenhet av och kunskap om den svenska 
miljötillståndsprocessen. Trots att bolaget anlitade konsulter skapade kunskapsbristen stora 
problem i prövningen, vilken i slutändan ledde till att ansökan avisades efter fem år. En 
kommun utan tidigare erfarenhet av gruvverksamhet tog hjälp av kommuner som hade mer 
erfarenhet för att förbättra sina kunskaper på området. De anlitade även en miljöjurist som 
kunde förklara och bidra till förståelsen av ansökningshandlingarna och processen. Denna 
insats underlättade och skapade bättre förutsättningar för alla berörda parter.  

För att sätta sig in i ansökningarna, som ofta är omfattande och tekniskt avancerade, krävs 
både tid och kunskap, vilket innebär att det blir en prioriteringsfråga för remissinstanser 
och sakägare. Resultat från fallstudierna visar att det kan leda till att berörda sakägare 
måste prioritera bort deltagande i vissa tillståndsprocesser till följd av att det är för tids- 
och resurskrävande och går ut över deras primära verksamheter. Centrala myndigheter, och 
kommuner med lång erfarenhet av gruvindustrin, har oftast kompetens men kan tidvis 
drabbas av resursbrist, till exempel under gruvboomen när många projekt skulle prövas 
under relativt kort tid. 
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6 Rekommendationer för en effektivare process 

För att effektivisera miljötillståndsprövningen har vi identifierat åtgärder för ökad 
förutsägbarhet och kunskap. Vad gäller flexibilitet gör vi bedömningen att det villkoret är 
mindre problematiskt i dagens system eftersom det delvis uppfylls av möjligheten till 
prövotider och eftersom krav ställs på miljöprestanda snarare än specifika tekniker. 

Trots detta finns potential att effektivisera processen så att tids- och resursåtgången kan 
minska utan att äventyra rättsäkerheten. Specifikt har tre områden identifierats. 

6.1 Ökad förutsägbarhet om vad som utgör en komplett 
ansökan 

En återkommande svårighet i miljötillståndsprövningar är bristen på samsyn om vad som 
utgör en komplett ansökan. Resultaten från så väl fallstudierna som den internationella 
jämförelsen bekräftar detta. Att ansökningar när de lämnas in inte bara är kompletta men 
också tydliga, välstrukturerade och tillgängliga skulle ha stor betydelse för att effektivisera 
och höja kvaliteten på processen. 

Här finns det lärdomar att dra från den tidigare Koncessionsnämnden för miljöskydd som 
prövade miljöfarliga verksamheter innan miljöbalken trädde i kraft. Ökad kunskap om å 
ena sidan myndigheternas krav, å andra sidan näringens förutsättningar skapades genom 
jämbördiga, tillitsbaserade och frekvent återkommande dialoger mellan bolag och 
myndigheter. Ett intressant exempel att studera är systemet med så kallade Mining 
development officers i Ontario i Kanada som ger sökande bolag vägledning om 
ansökningsprocessen och vilka underlag som krävs från fall till fall. Detta system kan även 
vara intressant för andra typer av miljöfarliga verksamheter. 

För att minska tids- och resursåtgången bör det utredas hur det kan skapas tydlighet i vad 
som krävs för att ansökan ska bli komplett, gärna innan processen inleds.  

6.2 Nödvändiga kunskaper och resurser hos alla parterna  
Miljötillståndsprövningen kan effektiviseras och kvaliteten höjas om alla berörda parter 
besitter tillräckliga kunskaper och resurser för att delta aktivt i processen. I dagsläget finns 
en tydlig resursasymmetri mellan bolagen och sakägare.  

Resurstillskott till domstolar och myndigheter kan ge effekt, men det förutsätter att det 
finns ledig kompetens som kan rekryteras snabbt eftersom det tar lång tid att nyutbilda 
experter. Under en expansiv period konkurrerar även verksamhetsutövare och bolag om 
dessa resurser, och resursbrist kan upplevas hos både sökande bolag och offentliga aktörer. 

Den information sakägare får om planerade projekt kommer huvudsakligen från bolaget. 
Vi har observerat att sakägare tenderar att antingen ha en misstro eller en övertro till denna 
information. Det behöver utredas hur sakägare och andra berörda kan få tillgång till 
objektiv, lättillgänglig information från en tredje part i anslutning till samrådet och under 
prövningen. Ett intressant exempel att studera är Finlands Närings-, miljö- och trafik-
centraler som kvalitetssäkrar MKB-processen. 
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6.3 Tidig hantering av konflikter kring markanvändning 
Djupgående målkonflikter gällande markanvändning påverkar miljötillståndsprocessen, 
trots att frågan främst avgörs i prövningen inför bearbetningskoncessionen. Här finns det 
möjlighet att förbättra processen genom ökad förutsägbarhet och kunskap.  

Gruvbrytning kan skapa arbetstillfällen och bidra till ökade skatteintäkter, men en gruva 
påverkar oundvikligen landskapet och miljön på ett sätt som kan vara oförenligt med andra 
näringsverksamheter och intressen. Olika syn på hur samhället ska utvecklas och hur mark 
i en kommun ska användas kommer fram i samrådet och under remissförfarandet. Målet i 
Norra Kärr11 tydliggör att prövningen inför beslut om bearbetningskoncessioner ska beakta 
hela gruvverksamhetens påverkan (inte bara hålet i marken) på omgivningen. Det återstår 
att se om detta kan leda till att den konkurrerande synen på markanvändningen hanteras 
mer utförligt i ett tidigare skede. 

Kumulativa effekter av flera verksamheter, det vill säga inte bara gruvor, som kan vara 
olämpliga att adressera i individuella prövningar påverkar bland annat rennäringen och 
besöksnäringen. Prioriteringen mellan konkurrerande riksintressen är i dagsläget otydlig. 
Därför behövs ett samlat grepp om markanvändningsfrågan. En strategisk markanvänd-
ningsplan baserad på hur samhället vill att marken ska brukas inklusive en samhälls-
ekonomisk analys av olika alternativ, skulle kunna ge vägledning och minska konflikterna 
i enskilda tillståndsprocesser. 

11 Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 2047-14. 
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