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Utkast till proposition; Ett års förlängd giltighetstid
för undersökningstillstånd (N2022/00531)
Svemin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) är den nationella branschföreningen
för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Antalet medlemsföretag uppgår till ett drygt 50-tal.
Medlemsverksamheterna förekommer i hela landet, varav gruvorna huvudsakligen är lokaliserade till norra
Sverige och Bergslagen.

Svemins inställning
Svemin välkomnar regeringens förslag till förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd enligt
minerallagen och tillstyrker förslaget. Spridningen av sjukdomen covid-19 har medfört extraordinära
förhållanden som beror på omständigheter utom bolagens kontroll.
Med förslaget visar regeringen att man har beaktat den svåra situation som uppstått för
prospekteringsbolagen och för gruvindustrin med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.
Även om sjukdomen covid-19 föreslås att inte längre betraktas som en allmänfarlig sjukdom från
och med den 1 april 2022 så kommer svårigheterna med att utföra prospektering i Sverige att
fortsätta under året. Eftersom prospekteringsbolagen ofta är beroende av utländsk expertis
påverkas bolagen fortsatt av reserestriktioner vilket medför svårigheter inför planering av
fältinsatser för 2022. Det har även uppstått en ackumulerad brist av vissa kompetenser som
kommer att få följdeffekter under åtminstone kommande år.
Förslaget visar att regeringen inser prospekteringens betydelse för att säkerställa hållbart
producerade metaller och mineral. Prospektering är det första steget i att lokalisera fyndigheter och
utreda fyndighetens utvinningspotential.
Svemin vill påtala att det finns bolag som tyvärr inte träffas av förslaget som en effekt av ovanligt
lång handläggningstid vid Bergsstaten, eventuellt som en följd av restriktioner med anledning av
sjukdomen covid-19. I det fall det är möjligt, och utan att det ger upphov till förseningar av
genomförandet av förslaget, ser Svemin gärna att regeringen överväger att ändra den begränsning
som föreslås så att bolag som ansökt om undersökningstillstånd senast den 31 januari 2020 och
som därefter erhållit tillstånd även innefattas av förslaget, dvs. även om tillståndet beviljades efter
den 1 juli 2020.
Stockholm, datum som ovan.
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