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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-12 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin  

Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. 

 

Bättre information och tydligare ansvar vid mineral-

prospektering 

 

Enligt en lagrådsremiss den 30 januari 2014 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i minerallagen (1991:45). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Carl 

Winnberg. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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3 kap. 5 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om vad en arbetsplan ska innehålla. 

I huvudsak är det fråga om formella krav av olika slag, såsom att 

planen ska innehålla tillståndshavarens kontaktuppgifter, en beskriv-

ning av vad en arbetsplan är, karta som visar inom vilket område 

undersökningsarbetet kommer att utföras etc. Bestämmelsen i andra 

stycket 3 har dock en annan karaktär. Där anges att planen ska in-

nehålla en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras 

och en tidsplan för arbetet, vilka båda ska anpassas till den på-

gående markanvändningen inom det område där undersöknings-

arbetet ska utföras. Denna punkt synes således innehålla både en 

materiell regel om hur och när undersökningsarbetet ska bedrivas 

och en mer formell regel om hur detta ska redovisas i arbetsplanen. 

 

Lagrådet förordar att den materiella delen av bestämmelsen lyfts ut 

och ges en placering som bättre återspeglar innebörden. Förslagsvis 

kan den delen av bestämmelsen flyttas till 3 kap. 3 § som innehåller 

andra grundläggande krav på hur undersökningsarbete får bedrivas. 

 

3 kap. 5 b § 

 

I paragrafen föreskrivs att tillståndshavaren ska tillhandahålla en 

översättning av arbetsplanen till vissa språk, om det begärs av en 

fastighetsägare eller en innehavare av särskild rätt som avses i 5 a § 

första stycket. Enligt 5 b § tredje stycket ska en begäran om över-

sättning vara tillståndshavaren till handa inom tio dagar från delgiv-

ning av beslutet om undersökningstillstånd eller om bearbetnings-

koncession. 

 

Det finns inga bestämmelser i minerallagen om delgivning av de ifrå-

gavarande besluten. Sådana bestämmelser finns däremot i 6 och 
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22 §§ mineralförordningen (1992:285). Enligt Lagrådets mening är 

det inte korrekt att meddela bestämmelser i lag som grundar sig på 

vad som föreskrivs i en förordning. Delgivningsbestämmelserna bör 

tas in i minerallagen på samma sätt som föreslås i 5 a § beträffande 

arbetsplaner. 

 

3 kap. 5 d § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om bergmästarens prövning av en 

arbetsplan som det framställts invändningar mot. Enligt andra stycket 

ska arbetsplanen fastställas av bergmästaren och bli gällande om 

den uppfyller vissa angivna krav, bl.a. kraven på innehåll i 5 §. Enligt 

tredje stycket ska bergmästaren i beslut om fastställelse meddela de 

villkor som behövs bl.a. för att skydda allmänna intressen och enskild 

rätt.  

 

Lagrådet vill först anmärka att det framstår som något egendomligt 

att systemet inte synes ge utrymme för att bergmästaren meddelar 

sådana villkor som avses i tredje stycket annat än om det framställts 

invändningar mot arbetsplanen av någon sakägare. Detta är emeller-

tid inte en följd av remissförslaget utan gäller redan nu. Den sakliga 

ändring som föreslås innebär främst att kraven för fastställelse ut-

ökas med att arbetsplanen ska ha det innehåll som anges i 5 §. 

Lagrådet hänvisar i den delen till vad som ovan anförts under 3 kap. 

5 § angående uppdelning av den punkt (nr 3) som synes behandla 

såväl en materiell regel om undersökningsarbetets bedrivande som 

en regel om hur detta ska redovisas i arbetsplanen. 

 

Lagrådet finner det oklart hur långt bergmästarens prövning av ar-

betsplanen ska sträcka sig i materiellt hänseende. Att det inte enbart 

är fråga om en formell prövning får anses framgå av såväl andra 

stycket 2 som tredje stycket. Lagrådet ifrågasätter mot den bak-
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grunden, och med beaktande av vad Lagrådet ovan anfört angående 

3 kap. 5 §, om det inte av den nu aktuella paragrafen också borde 

framgå att det av arbetsplanen ska framgå att undersökningsarbetet 

inte strider mot de grundläggande kraven i 3 kap. 3 §.    

 

 


