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Bearbetnings-
koncession ML 

Tillstånd enligt 
miljöbalken 

Markanvisning, ML 

Undersökningstillstånd 
 enligt minerallagen (ML) 

Bygg- och 
marklov, PBL Eventuella övriga 

tillstånd och 
dispenser 2018-04-17 Gunilla Högberg  Björck, GBH Miljörätt 



HAVSMON 

Undersökningstillstånd nickel, kobolt, 
zink, koppar och guld 

Överklagat till Förvaltningsdomstolen i 
Luleå – där ligger ärendet idag 

Vidare till Kammarrätten och Högsta 
förvaltningsdomstolen 

Arbetsplan 

 
 

2018-04-17 Gunilla Högberg Björck, GBH Miljörätt 

4 



Tillstånd enligt 
miljöbalken för gruva, 
vattenverksamhet och 

följverksamheter 
2018-04-17 Gunilla Högberg Björck, GBH Miljörätt 
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Bearbetningskoncession enligt 
minerallagen 





BEARBETNINGSKONCESSION  

Specifik miljöbedömning inklusive samråd och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Yttrande över ansökan (Bergsstaten och 
Länsstyrelsen) 

Överklagande till regeringen 

Ansökan om rättsprövning till Högsta 
förvaltningsdomstolen 



Prövning enligt miljöbalken 

Ansökan om 
tillstånd 

till Mark- och 
miljödomstolen 

Förhandling i 
domstolen 

+ syn på platsen 
Eventuella överklaganden till 

Mark- och 
miljööverdomstolen och 

vidare till Högsta domstolen 

Deltagande och yttrande 

Yttrande 

Deltagande 

Ny specifik miljöbedömning  
inklusive MKB 



NÅGRA SAKER AV BETYDELSE VID 
PRÖVNINGEN 

Riksintressen (natur, friluftsliv) 

Känsliga vattendrag och grundvatten 

Dricksvatten 

Naturvärden 

Fridlysta arter 

Övriga motstående intressen 







Natura 2000- 
område 

Speciella tillstånds-  
och kravregler 

22/2 2014 
2018-04-17 Gunilla Högberg  Björck, GBH Miljörätt 
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VEM ÄR SAKÄGARE? 

Olika begrepp i minerallagen och miljöbalken 

Minerallagen: ägaren till den fastighet där 
arbetet ska bedrivas + innehavare av särskild 
rätt (t ex arrendator) – ganska begränsad 
skara alltså 

Miljöbalken: den som domen eller beslutet 
angår (om det går hen emot) – mycket vid 
skara. T ex buller, förorening, ljus, 
skakningar…. 
 



SAKÄGARE MER 

Vem som är sakägare har främst betydelse 
om man vill överklaga – endast sakägare får 
göra det 

Den berörda allmänheten får delta under 
avgränsningssamråd och yttra sig över 
ansökan och MKB 

Vem som helst får delta under förhandling 
(får dock kanske inte säga så mycket, detta 
beror på ordförandens inställning) 



SAKÄGARE, 
VATTENVERKSAMHET 

Gruvan utgör även s k vattenverksamhet eftersom 
man bl a vill leda bort grundvatten 

Om de ändrade vattenförhållandena kan medföra 
skador för fastighetsägare/arrendatorer i närheten 
har dessa en särskild rätt till ersättning för sina 
rättegångskostnader (OBS! gäller ej vattenförorening 
men t ex att vatten i brunn försvinner, 
översvämningar etc) 



En person som visat att hen är 
sakägare får förutom egna 
problem/farhågor med 
verksamheten ta upp även allmänna 
intressen som artskydd, 
områdesskydd, vattenskydd etc 




