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och stöd vilket Siri gett mig. Många tack för det.  
 
De övriga i riksintressegruppen Hilda, Kettil och Mattias ska också ha ett särskilt tack 
för alla samtal och blötande och stötande av ämnet riksintressen. 
 
Jag vill också passa på att tacka den äldre damen på Masexpressen en varm 
sommardag som gav mig ett trevligt sällskap på en skumpig bussfärd och även 
inspiration till att gruva över mineralfrågan. 
  
Tack. 
 
Niklas Idesjö 
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Intresset för svenska mineralfyndigheter har ökat och med nya gruvetableringar 
kommer konflikter om markanspråk. Syftet med studien är att utifrån 
samhällsstyrningen, undersöka om tillämpningen av 3 och 4 MB följer intentionerna 
med lagstiftningen med fokus på mineralnäringen och dess konflikt med andra 
intressen. Riksintressesystemet som studeras, uppkom på 60- och 70-talen på grund 
av att staten upplevde ett behov av att kunna ange långsiktiga nationella riktlinjer 
för mark- och vattenhushållningen. Genom det skulle konflikter mellan 
industrietableringar, bebyggelseutveckling och bevarandevärda kvaliteter hanteras. 
Arbetet med att utarbeta riktlinjer skulle inbegripa staten, länsstyrelserna och 
kommunerna vilka skulle föra en dialog med planer, utredningar och riktlinjer. 
Arbetet mynnade på 80-talet ut i en lagreglering av riktlinjerna som blev 
hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen, NRL. NRL angav skydd för 
verksamhetsanknutna och geografiskt anknutna riksintressen. Under 90-talet 
infördes riksintressena i MB. De har kritiserats för att brista i tillämpningen och att 
systemet inte är anpassat till dagens situation. Regeringen har därför startat en 
utredning med uppdraget att se över riksintressena. 

De teoretiska utgångspunkterna för studien har varit governancelitteratur som 
beskriver hur förskjutningar i samhällsstyrningen sker genom samverkan mellan 
privata och offentliga aktörer. Även plan- och miljöparadigmen som företräder 
expertkunskap och kommunikation som sätt att ta fram rätt beslut. I studien görs 
en fallstudie på två koncessionsansökningar (ansökningar om att få bedriva 
gruvverksamhet), Rönnbäcken och Stekenjokk, där båda fall berör en konflikt 
mellan framför allt rennäringen och mineralnäringen. En kvalitativ innehållsanalys 
används med hjälp av analyskategorier från governancelitteraturen för att ställa upp 
och studera beslutsdokumenten kring ärendena. 

Analysen av de två fall som studerats visar att en viss förskjutning i samhälls-
styrningen skett där privata aktörer initierar processen att utpeka riksintressen för 
värdefulla ämnen eller material. I övrigt är processen dock centralt styrd med 
statliga myndigheter som fattar beslut om att peka ut riksintressen och bevilja eller 
avslå bearbetningskoncession för gruvetableringar. Inom ramen för paradigmen 
konstateras också att olika instanser i processen tar beslut inom de olika 
tankemönstren vilket får effekten att beslut grundas på olika kriterier.  

Utifrån studiens frågeställningar konstateras att konflikter råder och kommer bl.a. 
till uttryck genom att aktörer bedömer påtaglig skada olika. Riksintressesystemet har 
en tydlig ärendegång hos statliga myndigheter för prövningen av koncessioner, men 
skiljer sig åt mellan ärendena. Effekten av att bevarande- och exploateringsintressen 
ligger under samma paragraf, riskerar att skapa samma problem som fanns vid 
riksplaneringens tillkomst där bevarandeintressen inte tillmättes något skydd mot 
exploateringsintressen. Till slut dras slutsatsen att intentionerna inte följs eftersom 
regeringen i ett ärende beviljat en gruvetablering trots att gruvan anses som 
kortsiktig markanvändning. Långsiktighet och bevarandeintressen skulle i 
intentionerna ges starkare skydd, men i ena fallet är det trots allt tydligt att den 
ekonomiska betydelsen av fyndigheten inom riksintresset för värdefulla ämnen eller 
material väger tyngre än andra riksintressena inom området.  

n	    
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1.	  Inledning	  	   	  

1.1	  Problemställning	  
Efterfrågan på malm- och mineraler har ökat i världen i takt med att fler har fått 
bättre levnadsvillkor. Denna efterfrågan har gjort att priset på malm och mineraler 
har ökat, vilket också lett till att det blivit intressant att prospektera för nya 
fyndigheter och öppna upp tidigare nedlagda gruvor. Sverige har rankats som ett av 
världens bästa länder för att investera i gruvnäring och undersökningar som gjorts 
påtalar att såväl Sverige som Finland är föregångsländer vad gäller miljöskydd och 
dessa undersökningar menar att det därmed är möjligt att förena miljöskydd med 
resursutvinning. Med detta ökade intresse för exploatering av mineraler och nya 
gruvetableringar, aktualiseras också konflikter med andra intressen att använda 
mark- och vattenområden. Sverige har utpekade riksintresseområden för 
mineralfyndigheter och i Miljöbalkens (MB) tredje kapitel 7 § framgår det att 
”Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av 
dessa.” (SFS 1998:808). Rennäring, naturvård, skogsbruk, friluftsliv, kulturvård och 
intressen för totalförsvaret är några av de andra markanvändningsintressen som 
pekats ut i 3-4 kap. MB och som riskerar att hamna i konflikt med mineralnäringen. 
Sådana konflikter har i stor utsträckning blivit uppmärksammade fall i media under 
senare år. Det gäller t.ex. järnmalmsprospekteringen i Kallak, Jokkmokk, där 
framtida anläggningar för gruvverksamheten kan komma att överlappa områden av 
riksintressant betydelse för rennäring.  
 
Vad som ytterligare gör ämnet för mineralbrytning och gruvprospektering aktuellt 
för att studera närmare är den riksdagsdebatt som hölls i oktober 2013, där 
diskussion fördes kring bland annat miljöpåverkan, intressekonflikter och nivån på 
mineralavgiften. Näringsminister Annie Lööf berättade i sitt anförande att en 
proposition som syftar till en ökad kommunikation i minerallagen skulle läggas fram 
under våren 2014. Samtidigt har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med 
flera påtalat att det finns brister i rådande lagstiftning kring riksintressen i 
miljöbalken som behöver ses över. Mycket i och med att dessa paragrafer fördes 
över direkt från naturresurslagen (NRL) till miljöbalken utan ändringar vid balkens 
bildande och sedan varit oförändrade så när som på enstaka ändringar och tillägg. 
Ett kommittédirektiv från regeringen offentliggjordes den 19 december 2013, där en 
utredning tillsattes för att lämna betänkanden om hur lagrummet kring riksintressen 
kan tänkas regleras för att bättre motsvara de behov och förhållanden som råder 
idag. Utredningen föreslås ange ändringar som kan ge systemet rättsäkerhet, 
överskådlighet, nationellt enhetlig tillämpning samt möjliggöra en anpassning över 
tid. Denna översyn av miljöbalkens hushållningsbestämmelser bör enligt direktivet 
omfatta samtliga bestämmelser i 3 kap. MB.  
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“7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Områden som 

innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder 
som avses i första stycket.” 

 
”10 § Om ett område enligt 5-8 § § är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde 
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 

vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för 
totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. Beslut med stöd av första stycket får inte strida 

mot bestämmelserna i 4 kap.” (SFS 1998:808) 

1.2	  Problemformulering	  
Det är dessa framförda synpunkter om ett behov av en översyn av 
riksintressesystemet som studien tar utgångspunkt i, för att inom temat för 
mineralnäring utvärdera hur hanteringen av oförenliga riksintressen avgörs. 

1.3	  Syfte	  
Syftet är att, utifrån de förändringar som skett inom samhällsstyrningen sedan 
riksintressesystemets tillkomst, undersöka om 7 och 10 § § 3 kap. MB med fokus på 
mineralnäringen har tillämpats på ett sätt som ligger i linje med intentionerna 
bakom lagstiftningen. Detta görs genom att studera mineralnäringen i konflikt med 
andra oförenliga intressen/naturresurser som är utpekade som riksintressen. 

1.4	  Frågeställningar	  
• Råder det konflikter mellan riksintresset för värdefulla ämnen eller material 

och andra överlappande riksintressen och i så fall, varför? Hur kommer det 
till uttryck?  

• Hur adekvata är riksintressesystemets paragrafer kring mineralnäringen för 
att hantera sådana eventuella konflikter? 

• Vad blir effekten av att bevarandeintressen (som naturvård) och 
exploateringsintressen (som mineralnäring) ligger under samma paragraf, 10 
§, 3 kap. MB? 

• Har tillämpningen av riksintressesystemet förändrats sedan det infördes och 
intentionerna bakom det och om så, hur kommer den förändringen till 
uttryck? 

n	  
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2.	  Riksintressesystemets	  framväxt	  
Riksintressena är resultatet av en längre tids utredning i Sverige för att skapa ett 
underlag för en långsiktig hushållning med mark- och vattenområden. Dessa 
startade som riktlinjer för hushållningen som staten, länsstyrelserna och 
kommunerna samt andra statliga myndigheter arbetade med att ta fram, innan de 
lagreglerades. En genomgång av utvecklingen av systemet och riktlinjerna för fysisk 
riksplanering ger bakgrunden till den rådande lagstiftningen och då särskilt 
miljöbalken som riksintressesystemet förts in i. Utvecklingen av lagstiftningen ger 
en förståelse för vilka intentioner som fanns vid tillkomsten och vad den syftade att 
åstadkomma. Vid analysen av olika beslutsprocesser i kapitel 6, kan sedan en 
jämförelse göras mellan intention och tillämpning för att studera om de existerar i 
harmoni med varandra. Extra fokus läggs vid mineralnäringen när den historiska 
redogörelsen av lagstiftningen görs. Även hur processen från undersökningstillstånd 
till markanvisning och bygglov och regelrätt gruvbrytning går till är viktigt för att 
kunna diskutera riksintressenas inverkan eftersom studien som görs tar avstamp i 
två fall där gruvbolag vill etablera gruvverksamheter. 

2.1	  Fysisk	  riksplanering	  
Utredningen, Fysisk riksplanering som den kom att kallas, var tänkt att kartlägga 
långsiktiga önskemål som olika intressen riktade mot mark, vatten och andra 
naturtillgångar. Fokus låg på att kartlägga konflikter mellan sådana anspråk och dra 
upp riktlinjer för hushållningen med dessa naturtillgångar. Denna fysiska 
riksplanering skulle tas fram genom samverkan mellan olika ansvarsnivåerna och 
skapa kunskapsunderlag som skulle utmynna i riktlinjerna. Ansvarsnivåerna bestod 
av riksdagen, regeringen, länsstyrelserna, kommunerna och de berörda statliga 
ämbetsverken på central nivå. Andra aktörer var visserligen med som 
remissinstanser i utredningar och rapporter, men fokus låg på just dessa 
ansvarsnivåer och relationen dem emellan (Bostadsdepartementet, 1985, s.17). De 
utarbetade riktlinjerna kallades riksintressen eller områden av stor betydelse i ett 
nationellt perspektiv, men efter lagregleringen fick riktlinjerna definitivt 
terminologin riksintresse, vilka nu är bestämmelser för hushållningen med mark- 
och vattenområden enligt 3 och 4 kap. MB (Ibid, s.27).  

1966 beskrivs som det årtal då den fysiska riksplaneringen på allvar tog fart, trots att 
tankarna funnits tidigare än så. Det året beslutade regeringen att utredningarna för 
riksplaneringen skulle dra igång (Forsberg, 1992, s.11). Redogörelsen för 
planeringshistorien skulle kunna gå tillbaka till innan sekelskiftet och vidare, men 
det kan sägas att utvecklingen av den fysiska riksplaneringen aktiverades i och med 
industriutvecklingen under 60- och 70-talen. Det sågs som ett ökat behov att 
hantera det markanvändningstryck och konflikter som industriutveckling och 
fritidsbebyggelse stod för framförallt utmed västkusten. Fritidsbebyggelsen 
sporrades av ökad fritid och en starkt ökad biltillgång hos den svenska be-
folkningen, vilket skapade ökad tillgänglighet till kusten (Ibid, ss.40-42). 
Miljömedvetenheten ökade också under denna period och det uppstod konflikter 
mellan dessa nämnda industrietableringar och naturvårdsintressen (Ibid, ss.46-47).  
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Till grund för regeringens beslut fanns två centrala faktorer som låg till grund för 
tankarna om en riksplanering (Forsberg, 1992, s.46). Den ena faktorn var brister i 
planberedskapen hos kommuner vilket ämnades åtgärdas genom 
kommunsammanslagningarna som genomfördes fram till 1974. På så sätt skulle 
resurser kunna koncentreras och med det en kompetensförstärkning ske på 
kommunal nivå vilket skulle ge en mer jämnfördelad förutsättning för god planering 
mellan kommunerna och kommuninvånarna. Den andra faktorn var att det på 
central nivå sågs kritiskt på hur planärenden gick genom samhällsnivåerna, där 
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regeringen fick åta sig många prövningar som berörde ärenden på lokal nivå (Ibid, 
ss.48-49). Regeringen skulle snarare arbeta med översiktliga frågor om 
markanvändningen i större frågor. Denna åsikt skiljer sig från 1947 års reformer 
genom att man nu såg att det ankom på regeringen att hantera stora frågor men 
lämna detaljerna till kommunerna (Forsberg, 1992, s.53-54). Den fysiska 
riksplaneringen syftade till att göra en distinktion mellan kommunal och statlig nivå, 
där det kommunala planmonopolet skulle fortsätta men att det skulle vara 
regeringens uppdrag att vägleda dem i arbetet och att det således inte skulle ske 
maktförskjutningar (Ibid, s.55). Första beslutet som kom för detta var 1972. 

	  
Figur	   1.	   ”FRP-‐ormen”,	   tidsaxeln	   som	   beskriver	   den	   fysiska	   riksplaneringens	   gång	   genom	   de	   olika	  
ansvarsnivåerna.	  

Rapporten	  Hushållning	  med	  mark	  och	  vatten	  (SOU	  1971:75)	  

I rapporten underströks att syftet med en fysisk riksplanering var att kartlägga vilka 
önskemål och anspråk på mark och vattentillgångar som kunde tänkas bli aktuella 
från olika verksamheter på längre sikt, samt att sätta upp riktlinjer för hushållningen 
med olika naturresurser på nationell och regional nivå. I rapporten nämndes också 
att anspråken på mark- och vattenområden allt oftare av flera parter riktats mot 
särskilt eftertraktade tillgångar och att konflikterna således ökat. Det som sågs i 
denna utveckling var också att det, med det ökade trycket på tillgångarna, var lättare 
för exploateringsintressen att få genomslag framför bevarandeintressen. Det, 
eftersom bevarandeintressen inte kunde kvantifieras i ekonomiska termer på samma 
sätt som sysselsättningsgrad, skatteintäkter etc. För att skapa balans emellan dessa, 
skulle samhällsplaneringen behöva få ett starkare incitament genom lagstiftning om 
hushållningen med mark- och vattenområden och med förbättrade 
planeringsunderlag skulle beslut kunna underbyggas (Civildepartementet, 1971, 
s.23). Det påtalades också i rapporten att bindande besked för hushållningen inte 
kunde ges, men att avvägningar skulle kunna ske med ett bättre underlag än vad 
som dittills funnits (Ibid, s.523). Hushållningen med naturresurser skulle med en 
avvägning också ta hänsyn till de olika förutsättningar som förelåg i olika delar av 
landet, vari en regionalpolitisk målsättning fanns och skulle vara en given 
utgångspunkt i arbetet. Rapporten betonade också att olika områdestyper krävde 
olika slags skydd (Ibid, s.183). Rapporten omfattade vissa inventeringar som gjorts 
och planöverväganden om en del naturresurser där främst riksintressanta områden 
för kultur- och naturvård samt friluftsliv som stod i konflikt med 
industrietableringar och dess lokaliserings-önskemål redovisades. Det påtalades i 
avgränsningen för rapporten att den enbart behandlade de mest akuta konflikterna 
om naturresurser, vilken ansetts främst vara i anslutning till just kustområdena (Ibid, 
s.511). I och med det behandlades även en första ansats till att göra avvägningar 
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mellan svårförenliga och motstående intressen. Syftet med inventeringarna beskrevs 
vara att de skulle leda till förslag om lämplig respektive olämplig lokalisering för 
industrin. Det gällde också för områden som var av särskilt bevarandeintresse (Ibid, 
s.309). Dessa så kallade riktlinjer var dock enbart förslag, vilka skulle komma att 
utvecklas vidare i propositionen som kom 1972. Rapporten sändes för 
remissyttranden till myndigheter och organisationer, vilka sedan ingick i regeringens 
proposition som kom hösten 1972 (Civildepartementet, 1971, ss.517-520; Statens 
Planverk, 1985, s.15; Karlson et al., 1986, s.139). 

Proposition	  1972:111	  

På grundval av proposition 1972:111 beslutade riksdagen alltså om översiktliga 
riktlinjer som skulle gälla för dels verksamheter, dels geografiska områden. Vissa 
ändringar gjordes också i byggnadslagstiftningen, men inga större. Proposition ledde 
aldrig till någon stor lagreglering trots ett riksdagsbeslut. Istället skulle det snarare 
komma att bli en vägledande planeringsprocess för de involverade myndigheterna 
samt kommuner. Den så kallade FRP-ormen kom att beskriva hur de olika 
samhällsnivåerna skulle samverka i hushållningen med mark- och vattenområden 
(Statens Planverk, 1985, s.25). Den fysiska riksplaneringen skulle ske genom ett 
arbete med dessa riktlinjer och i dialog mellan ansvarsnivåerna.  

Programskedet	  och	  planeringsskedet	  	  

Det efterföljande arbetet delades in i två skeden vilka var ett programskede och ett 
planeringsskede. Programskedet innebar att länsstyrelserna tillsammans med 
kommunerna skulle bestämma hur en fortsatt planering skulle gå till utefter de 
uppsatta statliga riktlinjer vilka också skulle utvecklas. Planeringsskedet skulle 
klargöra hur riktlinjerna och intentionerna med riksplanerna skulle fullföljas. 
Programmen som skapades skulle skickas till regeringen med kommentarer från 
kommunerna och länsstyrelserna varpå planeringsskedet skulle börja (Statens 
Planverk, 1985, s.15). Riksdagsbeslutet följde alltså intentionerna om att staten 
skulle bevaka nationella intressen via samråd med länsstyrelser och kommuner. 
Statens Planverk skulle ha, precis som Boverket har idag, en samordnande funktion 
för detta arbete.  

Efter regeringens ställningstagande till planeringsprogrammen, skulle 
planeringsskedet dra igång genom att precisera gränser för bevarande- och 
utvecklingsområden. Detta föreslogs genomföras med hjälp av kommunöversikter, 
översiktsplaner samt åtgärdsredovisningar. Länsstyrelsernas roll blev sedan att 
sammanställa detta och överlämna till de statliga sektorsmyndigheterna för att 
granska hur deras riksintressen beaktats i kommunernas planering (Karlson et al., 
1986, ss.144-148). De olika skedena sattes upp som mål och hålltider för det 
fortsatta arbetet med den fysiska riksplaneringen vilka kan utläsas FRP-ormen. 
Programskedet avslutades 1974 med att länsstyrelserna sammanställde 
kommunernas arbete med riktlinjerna och överlämnade det, med kommentarer, till 
regeringen för utvärdering (Statens Planverk, 1985, s.19).  

Propositionen 1975/76:1 presenterade resultatet av de program som kommunerna 
arbetat fram, vilka i stort godtogs av regeringen och också av riksdagen genom att 
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riksdagen godtog regeringens förslag för det fortsatta arbetet. Det blev således det 
andra riksdagsbeslutet om den fysiska riksplaneringen. Regeringens förslag innehöll 
preciseringar gällande vissa riktlinjer. 

• Ett förslag var att undantaga vissa älvar och vattendrag från utbyggnaden av 
vattenkraften. 

• Ett annat förslag var att högvärdig jordbruksmark skulle beaktas mer genom 
utarbetade program i samarbete mellan länsstyrelserna och kommuner. Det 
skulle innebära en plan för hushållningen med den högvärdiga jorden och 
riktlinjer för jordbrukets intressen. 

• Ansvarsfördelningen under det kommande planeringsskedet togs upp, 
utifrån de beslut som togs 1972 angående den fysiska riksplaneringen och 
det preciserades att frågor som rörde större regional skala eller nationell nivå 
skulle hanteras på statlig nivå. Huvudlinjen var dock att den fysiska 
riksplaneringen skulle fullföljas på kommunal planeringsnivå (Statens 
Planverk, 1985, s. 19). 

Bland besluten som togs 1975, skulle kommunerna i det fortsatta planeringsskedet 
upprätta kommunöversikter. Dessa behandlade frågor om den fysiska 
riksplaneringen. Även översiktliga planer skulle göras för markanvändningen i 
områden med geografiska riktlinjer samt översiktliga planer för områden där 
konflikter mellan olika markanvändning konstaterats under programskedet. 
Kommunerna redovisade enligt tidplanen detta material för länsstyrelserna 1977, 
varpå länsstyrelserna gjorde bedömning om efterlevnaden av riktlinjerna. De statliga 
myndigheterna bedömde i sin tur hur deras sektorsintressen enligt länsstyrelsernas 
sammanställningar hade tillgodosetts (Ibid, s.23).  

Statens Planverk redovisade på uppdrag av regeringen resultatet av planeringsskedet 
i en rapport 1978. I Planverkets rapport konstaterades det att samarbetet mellan 
ansvarsnivåerna i och med den fysiska riksplaneringen blivit bättre och att uppgifts-
fördelningen fortsatt ska utvecklas. Medvetenheten kring planeringsproblem ansågs 
också ha ökat inom ansvarsnivåerna men också hos medborgare och organisationer 
genom kommunernas planeringsarbete. Planeringsunderlaget hade genom arbetet 
skapat rikstäckande överblick och genom detta ansåg Statens Planverk att 
kommunernas samtidiga redovisning av sitt arbete med riksplaneringen inte längre 
var nödvändig (Ibid, s.25). 

Med bakgrund i planeringsskedet upplevdes det att visst planeringsarbete skulle 
fortsätta inom planeringsskedet. I proposition 1978/79:213 föreslog därför 
regeringen vissa förändringsåtgärder för det fortsatta arbetet i form av för-
tydliganden och anpassningar. Regeringen föreslog också att områdesplaner skulle 
upprättas för tätorter som kunde beröra jordbruksmark, mer precisa planer kring 
fritidsbebyggelse inom geografiska riktlinjerna samt att arbetet med att säkerställa 
naturvårds- och kulturminnesintressen skulle fortgå (Statens Ibid, s.29). Riksdagen 
godtog i allt väsentligt förslagen i propositionen.  
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Fortsatt	  fysisk	  riksplanering	  	  

1981 tog riksdagen på nytt beslut (det fjärde i ordningen) om den fortsatta fysiska 
riksplaneringen, i enlighet med regeringens proposition 1980/81:183. Propositionen 
grundades på den utredning som Bostadsdepartementet utgav 1979, vilken 
redovisade olika verksamhetsanspråk och förslag på kompletterande men också nya 
riktlinjer för den fortsatta fysiska riksplaneringen. I utredningen lyftes energifrågan 
upp som viktig och som behövde redovisas i eventuella mark- och vattenanspråk i 
form av energitillgångar. Statens energiverk fick som sektorsmyndighet ansvar för 
detta, medan kommuner skulle redovisa sin energiplanering och länsstyrelserna 
redovisa hur energislagen behandlades i kommunernas arbete med den fysiska 
riksplaneringen (Statens Planverk, 1985, s.33). För den här studien är det också 
viktigt att nämna att utredningen konstaterade att det behövdes en bättre överblick 
och reservation av produktionsresurser. Det här var första gången det på allvar 
talades om att nationellt intresse för mineraler skulle komma att behöva skyddas 
som ett enskilt intresse och inte som industrietablering. Fyndigheter borde enligt 
rapporten skyddas för att inte försvåra en utvinning samt att lokalisering skulle 
bedömas med hänsyn till naturvärden och känsligheten för föroreningar. En 
medvetenhet om att allt lägre koncentrationshalter av mineralråvaror blir intressanta 
för utvinning påtalades också angående anspråk på mark- och vattenområden (Ibid, 
s.35). Rapporten föreslog som sagt också förändringar i riktlinjerna för geografiskt 
utpekade områden. Vissa justeringar var bland annat områden som undantas från 
etablering av miljöstörande verksamheter, områden som skulle betecknas som 
obruten eller högexploaterad kust med mera (Ibid, s.37). Riksdagen skulle enligt 
rapporten, på förslag av regeringen, besluta om fortsatta riktlinjerna för 
hushållningen med mark och vatten. Inom samma ansvarsnivå inbegreps också 
ämbetsverken som skulle bevaka det tilldelade riksintresset. Vad gällde samarbetet 
mellan ansvarsnivåerna påtalade Bostadsdepartementet samma sak som Statens 
Planverk konstaterat i sin rapport, nämligen att nya och enklare samarbetsformer nu 
kunde användas med en rullande översiktlig kommunal planering som redovisade 
riksplaneringens intentioner. En av de viktigaste punkterna för den fortsatta fysiska 
riksplaneringen i rapporten var också att riktlinjerna nu behövde regleras i en ny 
lagstiftning (Bostadsdepartementet, 1979, ss.199-201). I propositionen som följde 
på rapporten framfördes från flera remissinstanser att mineralfrågorna behövde 
ägnas uppmärksamhet i den fortsatta fysiska riksplaneringen. Bergmästarämbetet 
framhöll exempelvis att det fanns en tendens att andra mer aktuella intressen 
värderades högre än gruvintressen vid konflikter (Bostadsdepartementet 1981, 
s.142). Remissinstanser ansåg det svårt att väga mineralutvinning mot andra 
motstående intressen (Ibid, s.147). Samtidigt såg andra remissinstanser vikten av att 
ägna mineralfrågorna uppmärksamhet, främst på grund av den negativa 
miljöpåverkan som sådana verksamheter har och att en övervägning bör ske om 
mängden värdefulla ämnen kan motivera dessa ingrepp (Ibid, s.143). I 
propositionen föreslogs att en rapporteringsskyldighet från gruvbolag skulle finnas 
till länsstyrelser och kommuner på ett tidigt stadium (Ibid, s.145). Flera 
remissinstanser framhöll i sina yttranden att en översyn av minerallagstiftningen 
behövde göras. En anledning som nämndes var att försöka integrera lagstiftningen 
med den inom plan- och miljöfrågor, för att prövningen som gällde gjordes på 
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”grundval av olika, ibland sinsemellan motstridiga, kriterier”. Detta ansågs medföra att 
beslut fattas tidigt, med dåligt underlag (Ibid, s.147). Riksdagen beslutade med 
bakgrund av propositionens förslag om en fortsatt fysisk riksplanering att den skulle 
bedrivas fortlöpande. 

FRP-‐riktlinjerna	  lagregleras	  

I proposition 1985/86:3, som lades fram till riksdagen samtidigt som proposition 
1985/86:1 om en ny plan- och bygglag, föreslogs en lagreglering av de 
verksamhetsknutna och geografiska riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. En 
förutsättning för att lagstifta om riktlinjerna var dock, som flera remissinstanser 
påtalade, att den nya plan- och bygglagen skulle antas av riksdagen 
(Bostadsutskottet, 1987, s.60). Riksdagen godtog denna proposition och därefter 
fortsatte det arbete som skulle utmynna i att riktlinjerna införlivades som 
hushållningsbestämmelserna i natur-resurslagen, NRL. De verksamhetsanknutna 
riktlinjerna blev hushållnings-bestämmelserna i 2 kap. NRL och de 
områdesanknutna riktlinjerna blev hushållnings-bestämmelserna i 3 kap. NRL (SFS 
1987:12). Med lagstiftandet om hushållnings-bestämmelserna hamnade såväl 
bevarandeintressen som exploateringsintressen under samma skydd. Detta 
motiverades dock som en förbättring mot tidigare system eftersom den 
sektoruppdelade lagstiftningen skulle mötas genom avvägningarna mellan intressen 
inom samma lagrum och med de gemensamma grundreglerna som kapitlen i NRL 
bestod av (Bostadsdepartementet, 1985, s.20).  

I propositionen uttalades det att reservation av mark- och vattenområden för 
mineralutvinning för nationella intressen inte beaktats i någon större utsträckning i 
den fysiska riksplaneringen men att dessa nu skulle skyddas som riksintresse i och 
med lagregleringen av riktlinjerna. Fyndigheter som kunde vara viktig med hänsyn 
till inhemsk produktion i krissituation (och ur beredskapssynpunkt) skulle skyddas 
med bestämmelsen från verksamheter som påtagligt skulle hindra eller försvåra en 
utvinning. Även mineral och malmer med exportmöjlighet eller möjlighet att 
använda som ersättning för importerade råvaror skulle ur samhällsekonomisk 
betydelse skyddas (Bostadsdepartementet, 1985, ss.70-71). Vidare uttalades det att 
det för tillämpningen av paragrafen ankom på de berörda statliga myndigheterna att 
tillhandahålla nödvändigt material. Det konstaterades dock även i propositionen att 
privata bolag kunde tänkas hävda att vissa fyndigheter enligt paragrafen skulle 
hanteras som riksintressen. Det skulle då i första hand ankomma på den 
kommunala planeringen att avgöra om deras anspråk var befogad. Det, eller i 
myndigheternas prövning enligt speciallagar (Ibid, s.166). Vad gäller avvägningen av 
att bevara eller ta naturresurser i anspråk beskrevs också i propositionen att en 
samhällsekonomisk bedömning borde göras, i vilken sysselsättningseffekter och 
tillväxt skulle tillmätas stor betydelse. Sammantaget behövde också en långsiktig 
expansion av produktion, investering och sysselsättning tryggas (Ibid, s.152). 

I de specialmotiveringar till bestämmelserna i lagen som presenterades i 
propositionen, diskuterades även ansvarsfördelningen mellan de olika 
ansvarsnivåerna. Tidigare under det fysiska riksplanearbetet fanns det ett stort 
fokus på dialogen mellan nivåerna genom det program- och planeringsskede som 
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kontinuerligt genomfördes (Bostadsdepartementet, 1985, s.197). I propositionen 
konstaterades det att det omfattande kartläggningsarbetet som program- och 
planeringsskedet och de olika utredningarna inneburit under den fysiska 
riksplaneringen, skapat ett omfattande kunskapsunderlag i hushållningsfrågorna 
inför lagregleringen av riktlinjerna. Eventuella förändringar av de riktlinjer som 
funnits skulle förstås kunna komma att kräva komplettering av underlagsmaterialet, 
men i stort ansågs det i propositionen att tillräckligt underlag fanns för 
lagstiftandet. I och med att inget mer kunskapsunderlag skulle inhämtas så som det 
tidigare gjorts, förändrades här dialogen mellan ansvarsnivåerna. I propositionen 
framställdes en förändrad dialog genom att kommunerna, först om myndigheterna 
begärde det, skulle tillhandahålla planeringsunderlag. Samma sak skulle ske för 
länsstyrelserna och de myndigheter som skulle tillämpa NRL, att på begäran 
tillhandahålla planeringsunderlag åt alla ansvarsnivåerna (Bostadsdepartementet, 
1985, ss.26-29). Planeringsunderlag skulle förstås finnas aktuellt och uppdaterat hos 
de olika instanserna. På kommunal nivå skulle detta ske med översiktsplanen, 
vilken skulle ange hur kommunen skulle tillgodose riksintressena. Det var alltså 
framför allt genom denna som dialogen skulle ske (Ibid, s.34). Översiktsplanen 
skulle vara en kommunal angelägenhet och högre instanser skulle inte kunna ha 
invändningar i sak. Planföreläggande skulle dock kunna ske från regeringens sida 
om en översiktsplan inte tillgodosåg de nationella eller mellankommunala 
intressena på ett tillfredsställande vis (Ibid, s.39).  

2.2	  Naturresurslagen	  (NRL)	  
Naturresurslagen (NRL) blev alltså resultatet av en lagreglering av den fysiska 
riksplaneringen, som trädde i kraft 1987. Syftet med lagen var att bevara goda natur- 
och kulturmiljöer, trygga en långsiktig försörjning av landets naturresurser samt att 
främja ett ändamålsenligt byggande (Statens Planverk, 1988, s.10). Utgångspunkten 
för de hushållningsbestämmelser som ingick i NRL var att långsiktigt god 
hushållning skulle främjas utifrån sociala, ekologiska och samhällsekonomiska 
perspektiv. I allt väsentligt gällde det som beskrivits i förarbetet, proposition 
1985/86:3, för NRL. Kommunernas översiktsplan skulle som beskrivits vara det 
viktigaste planeringsunderlaget då den skulle utgöra en sammanvägning av olika 
allmänna intressen gällande mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen skulle 
inte alltid kunna ge vägledning i dessa frågor, men i sådana fall skulle kommunen 
ändå ges yttrandetillfälle inför prövningsmyndigheterna i olika mål och ärenden 
(Ibid, s.13).  

2.3	  Miljöbalken,	  (MB)	  
Under 90-talet kom så en ny lagstiftning som ersatte NRL, nämligen miljöbalken 
(MB). Utan några särskilda ändringar fördes NRL:s hushållningsbestämmelser i 
andra och tredje kapitlet över till den nya miljöbalken och blev miljöbalkens tredje 
och fjärde kapitel. Skälen för att arbeta in de två kapitlen i MB var för att stärka 
kopplingen mellan markanvändningsfrågor och miljöfrågor samt att skapa mer 
sektorsövergripande bedömningar (Miljödepartementet, 1998, s.241). Kritik 
framfördes bland annat från Boverket som menade på att hanteringen av de båda 
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kapitlen omfattades av grundläggande brister att de inte skulle tas med om de inte 
förändrades. Med hänvisning till att NRL inte var en bevarandelag, avstyrkte även 
SGU förslaget om införandet eftersom det bröt systemet (Ibid, s.239). I 
propositionen 1997/98:45 del två redogjordes även för ansvarsfördelningen inom 
den föreslagna lagstiftningen. Där angavs det att regeringen bedömt det som viktigt 
att fortsatt får en betydelsefull roll i förverkligandet av MB och därför har 
huvudansvar för miljön inom kommunen. Med det skulle det kommunala ansvaret 
som tillsynsmyndighet. Den kommunala planeringen skulle också vara fortsatt stark 
med hänsyn till dess redovisning av allmänna intressen vari riksintressena inbegreps. 
Det skulle fortsatt ske med hjälp av översiktsplanen så som tidigare skett enligt PBL 
(Ibid, ss.573-574). Naturvårdverket skulle enligt regeringens bedömning vara den 
myndighet som skulle ha det övergripande ansvaret i att följa upp balkens 
måluppfyllnad. Samtidigt skulle det fortsatt vara Boverket som skulle ha ansvar för 
hushållningsbestämmelserna när de inbegreps i miljölagstiftningen (Ibid, ss.577 & 
583). 

En kommentar som Lagrådet lämnade vid behandlingen av 4 § 3 kap. MB angående 
jord- och skogsbruk var att dessa inte skulle benämnas som näringar. Benämningen 
utgick därpå, eftersom Lagrådet menade på att reglerna inte ska behandla 
näringarna, utan snarare på de naturresurser som tas i anspråk av näringarna. 

Lagrådet påtalade även att formuleringen så långt möjligt som fortfarande gäller, var 
för oprecis för att kunna ange när avvikelse från skyddsregeln kan ske. Regeringen 
uppmärksammade detta och svarade också med att lagtexten inte borde vara för 
oprecis. Men en lag som bygger på avvägning likt 3 kap. MB är dock svår att göra 
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precis. Dessa bestämmelser menade regeringen har också använts så pass mycket 
sedan NRLs ikraftträdande och att en förändring skulle leda till oklarheter (Ibid, 
ss.242-243).

Miljöbalkens tredje och fjärde är nu de kapitel som hanterar grundläggande och 
särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, där fjärde 
kapitlet pekar ut geografiskt anknutna bestämmelser och det tredje kapitlet mer 
verksamhetsanknutna bestämmelser. Inom dessa två kapitel faller reglering för 
utpekande av riksintressen, varav särskilt 7 och 10 § § 3 kap. miljöbalken är av vikt 
för fyndigheter av ämnen som är av riksintresse men också 1 § kap. 4 MB. 10 § kap. 
MB är paragrafen som anger hanteringen av oförenliga intressen och som uttrycker 
att företräde skall ”ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt” (SFS 
1998:808). Det är alltså enligt denna som avvägning görs mellan oförenliga 
riksintressen och som brytning av malm- och mineralfyndigheter prövas. Nedan 
förklaras de övriga paragraferna som är relevanta för studien mer utförligt.  

Samerna är ett urfolk i Sverige och det landområde som samerna befolkar kallas för 
Sápmi och sträcker sig över de fyra länderna Ryssland, Finland, Sverige och Norge. 
Samerna är de enda som tillåts bedriva rennäring i Sverige i och med att detta tillhör 
skyddet för samernas kultur och rättigheter som urfolk enligt FN:s 
urfolksdeklaration. Det bygger också, som Sametinget beskriver det, på urminnes 
hävd (Sametinget, 2014a). Rennäringen sysselsätter ca tio procent av samerna i 
Sverige, men utöver rennäringen ingår även slöjd, jakt och fiske i den samiska 
traditionella näringen (Sametinget, 2014a). Urfolkdeklarationen antogs av FN:s 
generalförsamling 2007, i vilken en tolkning av internationella konventioner och 
deklarationen om mänskliga rättigheter gjorts och som anger hur urfolksfrågor ska 
hanteras (Sametinget, 2014b). I det här arbetet kommer samiska rättigheter belysas 
framförallt genom riksintressen för rennäring, liksom värdefulla ämnen eller 
material är ett riksintresse och skyddas enligt 5 § 3 kap. MB. I den paragrafen gäller 
att: 

“Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.” (SFS 1998:808) 

Rennäringen är en stor del av den samiska kulturen. I förarbetena till lagstiftningen 
nämns att paragrafen skulle syfta till att bibehålla de förutsättningar som finns för 
näringens fortsatta bedrivande. Särskilt angelägna områden att skydda kunde vara 
kalvningsland, flyttleder och särskilt viktiga betesområden. Vid en bedömning skulle 
det också vara viktigt att se till näringens behov av sammanhängande områden samt 
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alternativa betesområden och flyttleder. Det är enligt förarbetet inom dessa 
områden, som är av särskild nationell betydelse, som förhållandevis begränsade 
åtgärder påtagligt kan försvåra renskötseln (Bostadsdepartementet, 1985, s.161). 
Sametinget är utpekat ansvarig sektorsmyndighet för riksintresset för rennäringen, 
efter att ansvaret flyttades över från Jordbruksverket 2008.  

Liksom andra riksintressen skyddas fyndigheter av ämnen eller material av en egen 
paragraf som syftar till att skydda mot åtgärder som kan komma att försvåra 
utvinningen av dessa. Denna paragraf är 7 § 3 kap. MB. Första stycket i paragrafen 
syftar till att skydda värdefulla ämnen eller material mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra utvinningen av dessa. Paragrafen avser alltså råvaruförekomster i mark och 
vatten och omfattar därmed inte råvaruresurser som växande skog. Genom att 
påtala att det är värdefulla ämnen eller material som avses, understryks att det handlar 
om råvaror som är intressanta från samhällsekonomiska utgångspunkter. Enligt 
förarbetena nämns också att dessa råvaruförekomster inte omedelbart måste 
utvinnas men att de i avvaktan på utvinning ska skyddas på så sätt att den framtida 
utvinningen inte påtagligt försvåras. Begreppet påtaglig skada redogörs djupare på 
sidan 28. I och med att formuleringen så långt möjligt anges, tydliggörs dock att 
skyddet inte är absolut utan kan vid oförenliga markanspråk leda till en avvägning 
om företrädet (Miljödepartementet, 1998, s.33). Detta återkommer i avsnittet nedan 
gällande 10 § 3 kap MB.  

I andra stycket 1 § 4 kap. MB betonas att exploateringsföretag får förekomma inom 
riksintressant, särskilt utpekade områden enligt de efterföljande paragraferna 2-8 § §, 
om det finns särskilda skäl i vilket fall bestämmelserna inte utgör hinder för 
anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses 
i 7 § 3 kap. MB. Denna paragraf ger alltså mineralnäringen i sådana situationer en 
särställning när det gäller att få genomföra undersökningsarbeten inom obrutet fjäll 
(Ibid, ss.36-37).  

Den tionde paragrafen i 3 kap. MB reglerar hanteringen av områden där flera 
oförenliga riksintressen gör anspråk. I de fall där oförenliga intressen har olika 
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tidsperspektiv, bör det riksintresse som på lämpligaste sätt främjar hushållningen 
med mark- och vattenområdet i ett långsiktigt perspektiv ges företräde enligt första 
stycket i paragrafen. Bedömningen ska enligt förarbetena ta hänsyn till ekologiska, 
sociala, kulturella samt samhällsekonomiska frågor. En viktig del i paragrafens 
formulering är att totalförsvaret i sådana konflikter har företräde för att kunna 
upprätthålla den landets fastlagda försvarsgrad. Det andra stycket i paragrafen 
förtydligar att skyddet för vissa områden redan givits i och med det fjärde kapitlet 
(Miljödepartementet, 1998, s.35). 

2.4	  Plan-‐	  och	  Bygglagen,	  (PBL)	  
Plan- och Bygglagens (PBL) tredje kapitel reglerar översiktlig planering och 
statuerar i första paragrafen att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan, 
vilken för varje mandatperiod minst en gång ska aktualitetsprövas enligt 27 § 3 kap. 
PBL (SFS 2010:900). I detta kapitel regleras översiktsplanens innehåll och syfte, 
vilket i grova drag är att ange inriktningen för en långsiktig utveckling. Det ska 
också framgå hur hänsynstaganden till de allmänna respektive enskilda intressen ska 
tillgodoses enligt 2 kap. PBL. I det kapitlet behandlas allmänna och enskilda 
intressen och det är här som riksintressena främst blir påtagliga för planeringen. 2 § 
uttrycker att planläggning enligt lagen ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för de ändamål som är mest lämpade och att företräde ska ges som utifrån 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Detta ska därmed göras genom att 
tillämpa 3-4 kap. MB som behandlats i avsnittet ovan (SFS 2010:900).  

2.5	  Minerallagen	  (ML)	  
Minerallagen trädde i kraft 1992 och ersatte då Gruvlagen (SFS 1974:342), Lagen om 
vissa mineralfyndigheter (SFS 1949:658) samt Lagen om inlösen i vissa fall av rätt till gruva 
m.m (SFS 1974:890). Minerallagen (ML) är den lag som ska ge vägledning vid 
ärenden som rör malm och mineral i Sverige. De ämnen och material som anses 
samhällsviktiga kallas koncessionsmineral och dessa omfattas av minerallagens 
bestämmelser, medan övriga mineral omfattas av bestämmelserna i miljöbalken. 
Torvfyndigheter är undantaget som istället omfattas av lagen om vissa 
torvfyndigheter (SFS 1985:620) och som inte berörs här, liksom övriga mineraler. 
Koncessionsmineraler skiljer sig från övriga mineral bland annat genom att den som 
har förutsättningar för att undersöka eller bryta en fyndighet kan beviljas tillstånd 
oavsett vem som äger marken för fyndigheten enligt 1 kap. 3 § ML. 
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Tillståndsprövning för brytning och undersökning av koncessions-
mineralfyndigheter sker i enlighet med minerallagen och den ansvariga för 
beviljandet för dessa tillstånd är bergmästaren (SFS 1991:45). 

Minerallagen är liksom miljöbalkens riksintressesystem under utredning för att se 
om eventuella ändringar behöver genomföras. Det, för att uppdatera lagstiftningen 
för att möta den mineral- och gruvnäring som är aktuell nu. I oktober 2013 hölls i 
riksdagen en debatt gällande mineralpolitiken där såväl Miljöpartiet som 
näringsminister Annie Lööf såg det som viktigt att se över minerallagen, dock med 
skilda åsikter om omfattning av eventuella förändringar. Propositionen som Annie 
Lööf ämnade presentera under våren 2014 skulle innehålla förslag på ökad 
kommunikation och dialog. Oppositionspartiernas partiledare Åsa Romson (MP) 
och Jonas Sjöstedt (V) såg det samtidigt som nödvändigt att se över gruvskatten för 
att enligt Romson inrätta en miljöfond för att säkra producentansvaret samt enligt 
Sjöstedt för att minska spekulation och på så sätt miljörisker (Riksdagen, 2013). 
Månaden senare utgick ett pressmeddelande om en rapport på uppdrag av 
Finansdepartementet angående hanteringen av svenska mineraltillgångar utifrån ett 
nationalekonomiskt perspektiv (Roine & Spiro, 2013, ss.7-10). Viktigt för läsningen 
av denna rapport är att författarna utgår från att de svenska mineraltillgångarna är 
den svenska befolkningens gemensamma egendom, vilket innebär att den 
äganderättsliga diskussionen om individuella rättigheter samt kommunala gentemot 
staten inte tas upp i rapporten. Dessutom är den gjord på uppdrag av 
Finansdepartementet och berör främst just de ekonomiska frågorna för 
minerallagen. Roine och Spiros slutsats i rapporten var att ett fokus bör riktas mot 
en särskild beskattning av vinst utöver den annars förekommande bolagsskatten 
samt subventioner av kostnader för prospektering och gruvdrift. Även en fond, i 
likhet med de anföranden som såväl Åsa Romson som Jonas Sjöstedt för i 
riksdagsdebatten, tas upp i rapporten som lämplig utifrån kriterier som 
rapportförfattarna anser att Sverige uppnår för att en sådan fond ska anses vara 
önskvärd (Ibid, s.3). Dessa är några av de ämnen som är viktiga att belysa för en 
översyn av minerallagen och det har också till viss del bäring i det här arbetet också 
genom att beröra samma verksamhetsområde.  
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SGU är den myndighet som ansvarar för utpekande av värdefulla ämnen och 
material i Sverige och har till uppgift att efter samråd med Boverket och berörda 
länsstyrelser skapa ett planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner så att 
dessa kan ta hänsyn till sådana intressen i den långsiktiga planeringen (SGU, 2013a, 
s.51). Denna uppgift är inskriven i hushållsförordningen, vilken är knuten till 
miljöbalken och plan- och bygglagen och anger vilken myndighet som ansvarar för 
vilken typ av riksintressanta områden (SFS 1998:896). Som exempel är det 
Sametingets uppgift att lämna uppgifter om områden av riksintresse för rennäring 
och Statens energimyndighets uppgift att lämna information om områden av 
riksintresse för anläggningar för energiproduktion och energidistribution (SFS 
2011:624). Varför SGU ska samråda med Boverket är på grund av att Boverket är 
ansvarig myndighet för samordningen av samtliga riksintressen. Dock kräver inte 
utpekandet av SGU att Boverket samtycker (SGU 2013c).  

Medan SGU är den ansvariga myndigheten för att lämna information om 
riksintressanta områden för värdefulla ämnen och material, är Bergsstaten den 
myndighet som ansvarar för att granskning, tillståndsgivning och 
informationsverksamhet för att möjliggöra undersökning och utvinning av ämnen 
och material som omfattas av minerallagen (Bergsstaten, 2013a). Utpekandet av 
riksintressen enligt 7 § 3 kap. MB gjordes första gången när Naturresurslagen trädde 
i kraft. Det var främst de mineralfyndigheter som då aktivt utvanns som utpekades 
som riksintressen. Efter det har det tillkommit fler detaljavgränsade riksintressen i 
och med att prospektering gjorts. Värdefulla ämnen och material som är utpekade 
enligt 7 § 3 kap. MB uppgick i maj 2013 till 138 till antalet, varav 82 av dessa 
detaljavgränsats och utmärkts på karta. Resterande andel har istället lägesbestämts 
med en centrumkoordinat (SGU, 2013a, s.51). I den årliga rapporten 
Bergverksstatistik uppdateras varje år listan med riksintressant utpekade områden för 
värdefulla ämnen och material. I den kan konstateras att SGU för en kontinuerlig 
uppföljning av riksintressesystemet och ser över tidigare utpekade förekomster och 
fyndigheter som kanske inte uppfyller krav på materialegenskaper eller förekommer 
i den omfattning man tidigare trott. Revideringen kan även leda till nya utpekade 
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områden i och med att prospektering genomförts av nya eller tidigare undersökta 
områden och som påvisar en förekomst som kan vara av större betydelse än man 
tidigare trott och därmed kan vara föremål för ett riksintresseutpekande. Det är 
först vid en sådan prospektering av fyndigheter som omfattning, koncentration och 
lämplighet av utvinning kan bedömas och således huruvida den kan bedömas 
riksintressant eller inte. På SGU:s hemsida beskriver man sitt arbete med 
riksintresseområden på följande vis: 

”Faktorer som SGU beaktar vid avgränsningen är fyndighetens betydelse för landets 
försörjningsberedskap, hur väldokumenterad fyndigheten är, fyndighetens speciella 

materialegenskaper samt om fyndigheten utgör en unik naturtillgång. Avgränsningen görs utifrån 
ett mycket långsiktigt perspektiv, ca 50–100 år. Efter kartritning och koordinatsättning med 
arealberäkning remitteras förslaget till avgränsning av fyndigheten till berörd länsstyrelse och 
Boverket. Beroende på remissinstansernas synpunkter kan ytterligare justering av förslaget 

aktualiseras. Därefter fattar SGU beslut i ärendet”  

(SGU, 2013c) 

 

	   	   	   	   	  
Undersöknings-

tillstånd 
Bearbetnings-

koncession 
Miljötillstånd Marktillträde Bygglov 

Figur	  2.	  Processen	  från	  undersökningstillstånd	  till	  gruva	  

För att kunna starta gruvor och täktverksamheter för utvinning av markens 
fyndigheter är det ett flertal steg som ska följas i processen, allt i enlighet med 
minerallagen. För det första ska ett undersökningstillstånd beviljas hos bergmästaren 
vilket ger sökanden ensamrätt till undersökningen, även kallat prospektering. 
Undersökningstillståndet och undersökningsarbetet regleras av 2 och 3 kap. ML. 
För att beviljas undersöknings-tillståndet måste markägaren delges en arbetsplan för 
undersökningen, i vilken det ska framgå hur undersökningen ska gå till. Även andra 
tillstånd komma att krävas som inte berörs direkt av undersökningstillståndet. 
Hänsynen till naturvård och bestämmelser kring terrängkörning kan vara sådana 
tillstånd, som regleras med annan lagstiftning. En anmälan om samråd ska lämnas 
till länsstyrelsen om åtgärden eller verksamheten innebär väsentlig ändring av 
naturmiljön, vilket utan undantag ska göras när ärendet berör obrutna fjäll enligt 6 § 
12 kap. MB. Undersökningstillstånd kan förlängas om skäl finns (SFS 1991:45). 

Nästa steg i processen är att ansöka om en bearbetningskoncession, vilken innebär att 
den sökande vid godkännande beviljas rätt att bearbeta fyndigheten av 
bergmästaren som på Bergsstaten prövar fallet. Bearbetningskoncessionen omfattar 
minerallagens fjärde kapitel och förutsättningarna för en bearbetning beskrivs i 2 § 4 
kap. ML. Det är som tidigare nämnt koncessionsansökningen som är viktig för 
studien av riksintressen, eftersom det är i den bedömningen som en brytning av 
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koncessionsmineral bedöms utifrån 3 och 4 kap. MB. Bergsstaten ska i 
bedömningen om en eventuell bearbetningskoncession och när det gäller 
tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. MB samråda med länsstyrelserna i det eller de län 
som koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsen ska i sin tur vid samrådet inhämta 
yttranden från berörda kommuner enligt 28 § MLF (SFS 1992:285). 

En koncession skall meddelas om vissa kriterier uppfyllts enligt 2 § 4 kap. ML. 
Dessa kriterier är: 

-‐ Om fyndigheten som påträffats kan tillgodogöras ekonomiskt, 
-‐ Om fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt för den sökande att 

få den begärda koncessionen. 
-‐ Om verksamheten som ansökningen gäller inte strider mot andra lagar vilket 

prövas genom 3 och 4 kap. MB. 
-‐ Om koncessionen inte strider mot någon detaljplan eller områdesbestämmelse. 

(SFS 1991:45) 

Överklagandet av bergmästarens beslut gällande bearbetningskoncession kan 
överklagas till regeringen, som prövar bergmästarens beslut enligt 1 § 16 kap. ML 
(SFS 1991:45). Ärenden om beviljande av bearbetningskoncession kan även 
hänskjutas till regeringens prövning om bergmästaren finner skäl att frångå vad 
länsstyrelsens föreslagit vid prövningen av 3 och 4 kap. MB, eller om bergmästaren 
bedömer att ärendet är särskilt betydelsefullt ur allmän synpunkt. Regeringen är den 
högsta instansen för prövning av koncessionsbeslutet (SFS 1991:45). Regeringens 
beslut kan bara överprövas av Högsta Förvaltningsdomstolen och då prövas 
regeringens handläggning för att bedöma om beslut tagit på rätt grunder. Det 
handlar alltså inte om sakfrågan om huruvida en bearbetningskoncession ska tillåtas 
eller inte. 

Utöver det utfärdade koncessionstillståndet från bergmästaren, krävs sedan 
miljötillstånd enligt miljöbalken vilket prövas enligt 9 och 11 kap MB och meddelas 
av mark- och miljödomstolen I denna process behöver prövning enligt 3 och 4 kap. 
MB inte göras på nytt om inga nya verksamheter eller anläggningar efter 
koncessionsprövningen (SGU, 2013b, ss.9-10). 

n	  

	  



LOVA GULD ELLER GRÖNA SKOGAR – RIKSINTRESSESYSTEMETS 
FRAMVÄXT 



LOVA GULD ELLER GRÖNA SKOGAR – KRITIK MOT 
RIKSINTRESSESYSTEMET 

27	  

 

3	  
	   	  

KRITIK	  MOT	  
RIKSINTRESSE-‐
SYSTEMET	  

	  

P å t a g l i g 	   s k a d a 	  

K r i t i k 	   m o t 	  
r i k s i n t r e s s e -‐
s y s t e m e t 	  

K o m m i t t é -‐ 	  
d i r e k t i v 	  
	  



LOVA GULD ELLER GRÖNA SKOGAR – KRITIK MOT 
RIKSINTRESSESYSTEMET 

28	  

 

3.	  Kritik	  mot	  riksintressesystemet	  
I detta kapitel görs en redogörelse för vad som sagts i utredningar och rapporter 
gällande riksintressesystemet. Begreppet påtaglig skada är väsentligt för avvägningen 
av riksintressen enligt 10 § 3 kap. MB och den prövning som görs för varje enskilt 
riksintresse för att se om det påverkas negativt av andra ändamål. Efter det 
presenteras flera olika kritiska röster som pekat på olika behov för att göra en 
översyn av systemet. Till sist i kapitlet presenteras också det kommittédirektiv som 
regeringen lade fram i december 2013 som innebar att en utredning tillsattes för att 
göra just en sådan översyn. 

3.1	  Påtaglig	  skada	  
Utpekade riksintressanta mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken skyddas 
från påtaglig skada eller påtagligt försvårande av användningen av mark- och 
vattenområdet. Detta har uttryckligen betonats med några enstaka undantag i varje 
paragraf i 3 kap. MB och utgör således en viktig del i utformningen av 
riksintressesystemets två kapitel. Begreppet är därmed avgörande för bedömningen 
av riksintressen och planer som kan beröra dem. Med påtaglig skada avses sådana 
åtgärder som kan leda till bestående eller tillfälligt stor negativ påverkan på 
riksintresset (riksintressena) i fråga (Bostadsdepartementet, 1985, s.171). Så kallad 
bagatellartad påverkan utesluts ur begreppet enligt förarbetena till lagstiftningen. 
Snarare gäller det sådana åtgärder som kan ha bestående negativ inverkan eller som 
tillfälligt kan ha mycket stor negativ påverkan på det aktuella riksintresset 
(Miljödepartementet, 1998, s.30). Problemet med begreppet är att det inte tydligt 
pekar på vilka åtgärder eller vilken påverkan som kan ge upphov till påtaglig skada. 
Tillämpningen av begreppet har därför inte varit helt enkelt har det visat sig. 
Begreppet påtaglig skada har kritiserats av Riksrevisionen i rapporten som 
presenterades i december 2013. Grunden för Riksrevisionens utredning var att se 
huruvida staten möjligen hindrar eller försvårar kommunernas arbete med att 
tillgodose behoven av bostadsbyggande (Riksrevisionen, 2013, s.5). Boverket har 
som uppgift att agera som vägledande för länsstyrelsernas arbete med tillsyn, men 
denna vägledning anses från de flesta länsstyrelser saknas. Likaså meddelar olika 
länsstyrelser att de saknar kontaktpersoner att få stöd från på de olika 
sektorsmyndigheterna som är ansvariga för riksintressena (Ibid, ss.59-61). I sin 
slutsats rekommenderar Riksrevisionen Boverket att utarbeta en ny vägledning 
gällande begreppet påtaglig skada och dess innebörd i planprocessen. I sin roll som 
granskare av kommunala plandokument är det länsstyrelsens uppgift att kontrollera 
att riksintressen inte riskerar att lida påtaglig skada enligt de lagregler som fastlagts 
(Ibid, s.73). Vidare visar granskningen att ungefär hälften av kommunerna upplever 
att länsstyrelsernas bedömningar av eventuell påtaglig skada är oförutsägbar och att 
den oförutsägbarheten minskar incitamenten från exploatörer såväl som kommuner 
att överhuvudtaget påbörja en planprocess (Ibid, s.60). Länsstyrelserna meddelar 
även i sin rapport att myndigheterna i sina riksintresseutpekanden och beskrivningar 
bör redovisa resonemang kring vad som kan utgöra påtaglig skada eller avsevärt 
försvåra ett nyttjande eller tillkomsten av ett riksintresse (Länsstyrelserna, 2012, 
s.22). 
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3.2	  Kritik	  mot	  riksintressesystemet	  
Det har under årens lopp framkommit kritiska röster till det rådande 
riksintressesystemet och olika brister har pekats på från olika aktörer, vilka kommer 
att presenteras nedan. Bland annat är Riksrevisionen en av de senaste i raden av 
kritiker som i december 2013 lade fram en granskning av statens hantering av 
riksintressena. Framför allt handlar kritiken och rekommendationerna från 
Riksrevisionen om att översynen av riksintressesystemet också bör undersöka hur 
bostadsbyggandet och bostadsförsörjningen kan få en större vikt vid avvägningen 
mot riksintressen (Riksrevisionen, 2013, s.75). Även SKL har kritiserat systemet på 
ett flertal punkter och menat på att det antingen bör förändras eller helt läggas ned 
(SKL, 2011, s.2). Boverket har också framfört att förbättringar är önskvärda inom 
riksintressesystemet (Boverket, 2013, s.16). Länsstyrelserna som på uppdrag tagit 
fram förslag på förbättringar inom planeringsunderlag, riktar även de kritik mot 
samverkansformen och kommunikationen mellan olika aktörer (Länsstyrelserna, 
2012, ss.4-5). Det här kapitlet tar upp denna kritik men även de förslag till 
vidareutveckling av riksintressesystemet som dessa myndigheter och berörda parter 
fört fram under de senaste åren. Dessa inkomna synpunkter är av vikt för att förstå 
i vilken kontext som den här studien rör sig. Till sist presenteras även det direktiv 
om en översyn av riksintressesystemet som regeringen har flaggat för, vilket sätter 
kritiken i ett sammanhang och även ett sammanhang för den här studien. 

Riksrevisionen	  

Riksrevisionens utredning om statens hantering av riksintressena har framför allt 
fokuserat på förhållandet till bostadsbyggandet i Sverige, för att se huruvida 
bostadsbyggandet hindras eller försvåras av rådande lagstiftning (Riksrevisionen, 
2013, s.5). Anledningen framtagandet av rapporten är just den bostadsbrist som 
särskilt upplevs i storstäderna och den låga andel nybyggnation som råder (Ibid, 
s.15). I en rapport från Statens bostadskreditnämnd lyfts orsaker till ett lågt 
bostadsbyggande fram varav en av faktorerna är just riksintressena. Trots att fokus 
ligger på bostadsbyggandet, finns det generell kritik i utredningen mot 
riksintressesystemet som är värt att lyfta, särskilt tillsammans med övrig kritik som 
presenteras. Riksrevisionens granskning visar att flertalet deltagande kommuner i en 
enkätundersökning upplevt hindret i form av att de behövt ta hänsyn till 
riksintressen när de planerat för bostadsbyggande. Länsstyrelsernas överprövning 
sker först när planen antagits av kommunfullmäktige, vilket skapar en risk för att en 
genomarbetad plan trots allt inte blir av och därmed att exploatörer inte vågar 
chansa i ett projekt där riksintressen kan beröras (Ibid, ss.35-39).  

Vidare i kritiken framförs det även att underlag för utpekandet av riksintressen i 
vissa fall inte har uppdaterats sedan 60- och 70-talen då inventeringen gjordes. 
Situationen sedan dess har förändrats menar de från att ha varit en situation med 
mättnad på bostadsmarknaden då bostadsbristen byggdes bort genom 
miljonprogrammet till att nu återigen se en bostadsbrist (Ibid, s.69). Underlagen kan 
utan en revidering vara föråldrade och enskilda riksintressen skulle kanske vid en 
översyn visa sig inte längre vara aktuella men trots det utgöra hinder i och med sin 
status som riksintresse. Underlaget för kommunerna att göra hänsynstaganden till 
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utpekade riksintressen måste med det sagt vara aktuella och innehålla en 
värdebeskrivning tydlig nog för kommunerna att veta hur hänsynen bör tas 
(Riksrevisionen, 2013, ss. 42-43). Det underlagsmaterialet kritiseras länsstyrelsernas 
för att inte ha bistått kommunerna med i den utsträckningen att det kan ge 
användbart stöd (Ibid, ss.46-47).  

Sektorsmyndigheterna som ansvarar för utpekandet av riksintresseområden är också 
mål för kritiken i rapporten, där bedömningen är att kvaliteten på riksintressens 
värdebeskrivningar varierar stort mellan varandra såväl som mellan sektorsintressen. 
Vissa beskrivningar är svåra att applicera i planeringsverktyg för planprocessen och 
skapar osäkerhet inför vilken påverkan planen har på det berörda riksintressanta 
värdet. Förutsättningarna i resurser och ambition mellan sektorsmyndigheter är 
också av betydelse här. Likaså har Boverkets samordning av riksintressen varit 
mycket begränsad, med avsaknad av nationellt samlat register vilket omöjliggör en 
överskådlighet över riksintressesystemet (Ibid, ss.53, 70-72).  

Vidare i granskningen anser Riksrevisionen att riksintressesystemet inte är anpassat 
till dagens situation med bostadsbrist och att vägledningen kring begreppet påtaglig 
skada från Boverket är otillräcklig och behöver förbättras (Ibid, ss.59-61).  

Riksrevisionens slutsats är att kommuners framtagande av bostadsplaner blir 
lidande när en hänsyn måste tas för att inte riskera en medförd påtaglig skada av 
utpekade riksintressen (Ibid, s.69). Sammanfattningsvis formulerar Riksrevisionen 
kritiken mot riksintressesystemet i ett antal punkter. 

• Planeringen av bostäder försvåras av riksintressehanteringen av 
Länsstyrelserna, 

• Samordningen av sektorsmyndigheternas underlag av riksintressena sker 
inte ändamålsenligt, 

• Vägledningen om begreppet påtaglig skada är otillräcklig, 
• Trots brister har inga försök till åtgärder vidtagits av regeringen, 
• och till sist konstaterar de att systemet inte är anpassat för den rådande 

bostadsbristen (Ibid, ss.70-74). 

Länsstyrelserna	  

Även Länsstyrelserna har yttrat sig kritiskt till hanteringen av riksintressesystemet i 
bland annat en rapport utgiven 2012 på uppdrag av regeringen, samordnat av 
Länsstyrelsen i Blekinge län. Uppgiften med rapporten som mynnat ut i ett 
handlingsprogram var att ge förslag till gemensamma arbetsformer som skulle 
förbättra planeringsunderlag i samhällsplaneringsverksamhet för diverse intressenter 
såsom kommuner (Länsstyrelserna, 2012, s.7). Utmaningar och problem som 
Länsstyrelserna ser inför arbetet med denna uppgift är bland annat införandet av 
nya PBL den 2 maj 2011. I den har översiktsplaneringen fått en tyngre roll genom 
kravet på länsstyrelsernas att redogöra för nationella och regionala mål och planer, 
vilket på så sätt är tänkt ska leda till en mer uppföljd och kontinuerligt uppdaterad 
översiktsplaneprocess på de enskilda kommunerna. Det ställer samtidigt högre krav 
på kommunerna, vilkas förutsättningar och möjligheter skiljer sig för en sådan 
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anpassning, vilket nämns i rapporten. Med de nya kraven i PBL konstaterar 
Länsstyrelserna att det behövs gemensamma rutiner och arbetssätt, även för att de 
ser att det finns variationer mellan hur länsstyrelser systematiserar sitt arbete och 
hanterar de statliga intressena. På grund av resursbrist hos länsstyrelserna blir 
arbetet med planeringsunderlag också lidande (Ibid, ss.14-15).  

I rapporten kommer även SKL:s synpunkter upp om att de behöver ett tydligare 
ställningstagande om prioriteringar från länsstyrelserna och en mer enhetlig och 
samordnad attityd mot kommunerna. Denna kritik presenteras i nästa avsnitt i det 
här kapitlet, där SKL:s synpunkter presenteras specifikt (s.32). Till sist ser 
Länsstyrelserna också att en intern kompetenssatsning behövs, där man i samråd 
med Boverket återigen påtalar vikten av samordning eftersom det ditintills gjorts 
utspritt på sektorsmyndigheterna, länsstyrelser och att ansvarsfrågan mellan dem 
varit oklar. Inom ramen för denna kritik, har det gjorts utarbetade förslag som 
redovisas i aktuell rapport (Ibid, ss.5-6). Sammanfattat föreslår Länsstyrelserna fem 
förslag för en fortsatt utveckling, varav förslag nummer två är av särskilt intresse för 
det här arbetet:  

• Gemensamma digitala system – 
Samordning av planeringsunderlag behövs för kommunikation och 
strukturering. Länsövergripande system skapar gemensamma klassificeringar 
och hantering av planeringsunderlag. På så sätt ska länsstyrelserna få 
handläggningsstöd till att samordna och hålla de statliga 
planeringsunderlagen aktuella (Ibid, ss.19-20). 
 

• Utveckla riksintressesystemet –  
Boverket, de statliga sektorsmyndigheterna för riksintressena och 
länsstyrelserna bör ta fram strategier som är gemensamma för arbetet med 
uppdateringen och översynen av riksintressena enligt 3 kap. MB. 
Myndigheterna bör också förtydliga urvalen av riksintressen och deras 
värden, samt föra resonemang om vad som kan medföra påtaglig skada på 
ett utpekat riksintresse. Samråd med kommuner bör föras för att reda ut 
vilka behov av planeringsunderlag som finns. Vidare bör Boverket ges i 
uppdrag av regeringen att tydliggöra områdenas betydelse i 4 kap. MB 
eftersom riksintressena inom kapitlet upplevs svårtolkade (Ibid, ss.21-23). 

 

• Vägledning – 
Boverket bör ge riktlinjer och vägledning om riksintressesystemet för läns-
styrelser och myndigheter, samt en vägledning för länsstyrelser om rollerna i 
planeringen (Ibid, ss.23-24). 
 

• Kompetensutveckling – 
Länsstyrelserna ser ett behov av kunskapsutbyte emellan sig om hanteringen 
av riksintressena, avvägningar av påtaglig skada och hur arbetet med att 
underrätta myndigheter, regeringen och kommuner. Seminarier, utbildningar 
och diskussioner bör föras i detta och goda exempel och relevanta rättsfall 
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bör enligt Länsstyrelserna vara en del av kompetensutvecklingen (Ibid, 
ss.24-25). 
 

• Förslag – 
Precis som de andra punkterna bör länsstyrelserna skapa gemensamma 
arbetsmetoder som kan bidra till hög kvalitet på de redogörelser som 
kommunerna minst en gång per mandatperiod ska få enligt PBL. För att 
den politiska styrningen ska kunna nyttja den eller ändra översiktsplanen, 
bör denna ges tidigt under mandatperioden. I samråd mellan Boverket och 
länsstyrelserna bör även en nationell skrift, angående bland annat regler och 
intressen inom statliga verksamheter, sammanställas som en del i 
redogörelsen från länsstyrelsen (Ibid, ss.25-27).  

Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  (SKL)	  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med flera har påtalat att det finns brister 
i rådande lagstiftning kring riksintressena som behöver ses över. Bristerna ligger 
såväl i lagstiftningen som i tillämpningen av den. SKL går så långt som att mena på 
att, om inte en översyn av systemet görs, bör det läggas ner. Mycket i och med att 
paragraferna för riksintressena fördes över direkt från naturresurslagen till 
miljöbalken utan ändringar vid balkens bildande och som sedan varit oförändrade så 
när som på enstaka justeringar och tillägg (SKL, 2011, s.2). Kritiken som SKL för 
fram är av flera slag: 

• Länsstyrelser bedömer olika –  

Länsstyrelserna gör olika bedömningar av material som de tilldelats från de 
olika ansvarsmyndigheterna för respektive riksintresse, vilket leder till att 
såväl kommuner som andra aktörer möter motstridiga besked och 
information från olika handläggare. Enligt SKL är detta en självkritisk 
bedömning, som i sin kritik föreslår att samordning och enhetliga regler 
måste förbättras (Ibid, s.9). 

• Ingen samordning mellan myndigheter –  
Myndigheterna som ansvarar för utpekande av riksintressen gör precis som 
länsstyrelserna i sin bedömning – de saknar samordning (Ibid, s.6). I och 
med att de har olika kriterier för utpekandet värderar de därmed utpekandet 
av riksintressen olika och den bristande samordningen gör avvägningen av 
riksintressen svår. Avvägningar mellan intressen som ska framgå ibland 
annat kommunernas översiktsplaner försvåras även av att utpekade 
riksintressen kan vara alldeles för detaljerade eller alldeles för generella i sitt 
informationsunderlag. I praktiken blir det svårt att väga dem när de har 
varierad. En annan problematik som SKL tar upp är risken för inflation i 
mängden och omfattningen av riksintresseområden. Ansvarsmyndigheterna 
är olika aktiva när det gäller utpekanden och aktualisering av tidigare 
utpekanden vilket gör att kommunernas underlag inte är helt tillförlitligt 
(Ibid, ss.6-7). 

• Dialog eftersöks –  
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En förbättrad dialog mellan kommuner, myndigheter och länsstyrelser 
sinsemellan skulle öka legitimiteten för riksintressesystemet och en ökad 
samsyn. Redovisningen av avvägningen mellan riksintressen fallerar enligt 
SKL genom de ovan nämnda inaktuella eller knapphändiga 
informationsunderlag som kommunen delges, vilket kunde undvikas med en 
förbättrad kommunikation gällande riksintressens informations-underlag 
blev tydligare (Ibid, s.10). 

Boverket	  

Boverket har också uttryckt att förbättringar kan göras i riksintressesystemet som de 
kallar komplext men viktigt för samhällsbyggnadsprocessen (Boverket, 2013, s.16). 
Dels genom korta intervjuer med representanter från olika nivåer (kommuner, 
länsstyrelser och sektorsmyndigheter) lägger Boverket in erfarenheter inom 
riksintressesystemet och synliggör hur arbetet ser ut. Dels har Boverket givit ut en 
rapport med förslag till förändringar Bland kritiken framgår att man från Boverkets 
sida önskat en översyn av systemet en längre tid. Upplevelsen från en medverkande 
tjänsteman på Boverket i skriften är att systemet inte är anpassat för det globala 
sammanhanget och att medlemskapet i EU ställer krav som måste fungera 
tillsammans med riksintressesystemet (Ibid, s.10). Vidare beskrivs, för att systemet 
ska fungera, att beskrivningarna av områdena är väl utvecklade och redogjorda samt 
att avgränsningen av det aktuella riksintresset är väl definierad och begränsad. Men i 
kontrast till den tanken, tenderar sektorsmyndigheterna att göra tvärtom och 
snarare peka ut alltför stora områden som riksintresse, vilket försvårar 
kommunernas översiktliga planeringsarbete och hänsynstagande till utpekade riks-
intressen. Likadant gäller för riksintressenas aktualitet, eftersom många av dem inte 
reviderats sedan de pekades ut och kanske skulle värderas annorlunda idag med 
dagens förutsättningar (Ibid, ss.4 & 12).  

3.3	  Kommittédirektiv	  
Regeringen (Miljödepartementet) lämnade 19 december 2013 ett kommittédirektiv i 
vilket man beslutat att tillsätta en utredning för att göra en översyn av 3 kap. och 4 
kap. MB. Utredningen syftar främst till att se över lagstiftningen för riksintressena 
och föreslå ändringar som ska göra systemet rättssäkert, enkelt, överskådligt och 
underlätta en mer enhetlig tillämpning över hela landet. Utredningen som ska följa 
på direktivet ska främst behandla hur bostadsförsörjningen står i relation till 
riksintressesystemet och hur riksintressena påverkar bostadsförsörjningsbehovet 
(Miljödepartementet, 2013, s.1). I beskrivningen av utredarens uppdrag framgår det 
också att utredningen har för avsikt att särskilt göra en översyn av 3 kap. MB där 
hushållningsbestämmelserna av mark- och vattenområden behandlas. I uppdraget 
att se över dessa ingår det att: 

-‐ identifiera brister i tillämpningen och om dessa brister beror på lagstiftningens 
utformning eller just tillämpningen i sig, 

-‐ överväga vilka förändringar som kan behöva göras för att skapa en mer lämplig 
lagstiftning, 
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-‐ analysera behov av förändringar i systemets terminologi för att göra 
bestämmelserna tydligare, 

-‐ föreslå ändringar som kan ge systemet mer nationell och regional betydelse och 
som uppfyller kraven på rättsäkerhet, ändamålsenlighet och tar fasta på både 
aktuella och långsiktiga behov (Ibid, s.8). 

Syftet med detta är att systemet ska kunna åtgärdas så att hushållningen med mark 
och vatten tillämpas samstämmigt mellan bestämmelserna och att de kan justeras 
för att motsvara dagens krav såväl som intentionerna med lagstiftningen (Ibid, s.9). 
En annan viktig fråga som direktivet lyfter är frågan om bevarande- och 
exploateringsintressen. Frågan som ställs är om dessa intressen som skiljer åt så pass 
mycket verkligen kan tillgodoses med likadana bestämmelser, eller om de bör 
regleras på olika sätt (Ibid, s.9). I direktivet anförs att det är tydligt att intentionerna 
på flera punkter inom riksintressesystemet inte längre tillämpas som det var avsett 
(Ibid, s.5). Utredningens första delbetänkande ska enligt direktivet redovisas den 15 
augusti 2014, varpå slutbetänkandet och uppdraget i sin helhet redovisas senast 1 
december 2015 (Ibid, s.14). I direktivet har regeringen också tagit upp och 
uppmärksammat flera av de kritiska röster som ovan nämnts i kapitlet inför 
översynen, såsom Boverkets kritik om att tillämpningen av bestämmelserna inte är 
förenlig med syftet. Även Länsstyrelsernas kritik om att vissa begrepps innebörd 
måste klarläggas och SKL:s kritik om att riksintressen måste hållas aktuella för att 
fungera som det planeringsunderlag de var tänkta som (Ibid, ss.4-5). Med dessa som 
bakgrund har regeringen motiverat att den annonserade översynen är behövlig. Den 
kritiken tillsammans med regeringens översyn, visar också på relevansen i den här 
studiens frågeställningar om huruvida tillämpningen av lagstiftningen följer 
intentionerna och hur adekvat lagrummet är för att hantera den avvägning som görs 
mellan riksintressena. Nästa kapitel ska redogöra för den teoretiska koppling som 
ska göras för att i slutänden besvara dessa frågeställningar. 

n	  
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4.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I de föregående kapitlen har riksintressesystemets bakgrund och intentioner 
beskrivits. En genomgång har också gjorts av den rådande kritik som riktas mot 
dessa hushållningsbestämmelser. Det är också i ljuset av denna kritik som denna 
studie syftar att röra sig, för att studera hur denna kritik förhåller sig till aktuella fall.  

I följande kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som används för att studera 
tillämpningen av hushållningsbestämmelserna enligt 3 och 4 kap. MB i två besluts-
ärenden. I detta avsnitt följer en översikt av de teoretiska perspektiv som används 
för analysen av det empiriska materialet för denna studie. Dessa teoretiska 
perspektiv berör en redogörelse för plan- och miljöparadigmen samt begreppen 
governance och government. Governance och government handlar om 
samhällsstyrning och kan hjälpa till att skapa förståelse för eventuella förskjutningar 
mot mer decentraliserade beslutsprocesser. 

Ett synsätt på paradigmen kommer i den här studien vara av vikt för att förstå i 
vilken kontext som lagarna bildats och vad syftet med dem var. Det ger också en 
möjlighet att se hur utvecklingen ser ut och kanske även en möjlighet att analysera 
riksintressenas aktualitet. För det här är det också angeläget att se till governance-
teorier för att analysera riksintressenas tillkomst, utveckling och dagsaktuella läge i 
ljuset av det uttryckta behovet att se över dem. Med paradigmen och de teoretiska 
verktyg som Nuissl och Heinrichs (2011) har utvecklat kan aktörer, relationen 
mellan dem samt institutionella ramverk och beslutsprocesser belysas och hjälpa till 
att besvara frågeställningarna.  

4.1	  Governance/Government	  
För att skapa en förståelse för hur synen på statliga åtaganden över tiden förändrats 
är det viktigt att redogöra för begreppen governance och government. Genom att 
identifiera denna syn kan utvecklingen av lagrummet förstås, i vilken tidsanda de 
uppkommit samt att i empirin göra det möjligt att koppla ihop paradigmen till de 
konkreta analyskategorier som beskrivs nedan. Med en förståelse för hur 
förskjutningar i samhällsstyrning sker, bör även marknadskrafter beaktas i studien. 

Jon Pierre har utrett begreppet governance och har beskrivit hur det används för att 
definiera distinktionen och förloppet från det traditionella centrala styret i form av 
government, till ett decentraliserat kallat governance. Med detta sagt, är det viktigt att 
påtala att dessa begrepp inte är dikotomier. En decentraliserad samhällsstyrning 
behöver fortfarande en central statlig styrning men att denna försvagats (Pierre & 
Sundström, 2009, s.10). Således kan det förenklat sägas att government står för ett 
tillstånd medan governance representerar en process. Det hela vad gäller 
governance handlar i stort om hur statligt centralt styre förändras och utvecklas mot 
mer decentraliserat styre där statliga och privata samverkansformer blir allt 
vanligare. Ett annat tecken på att en allt mer decentraliserad styrning tar plats, är när 
offentlig verksamhet tar influenser från privat sektor för sin administration. Ett 
sådant fenomen och tydligt tecken på förändring i offentlig förvaltning är termen 
New Public Management (NPM), som uppstod under en tid då en våg av liberala 
tankar strömmade och en syn fanns att samhället var alldeles för hårt reglerat. NPM 
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syftar till att öka effektiviteten, transparensen och förbättra informationsgivning till 
medborgarna som med dessa kunskaper ska kunna beakta sina egna intressen och 
bidra med värdefull information tillbaka till staten (Ibid, ss.8-9). Välfärdsstaten med 
sin kulmen under efterkrigstiden tillsammans med modernismen var, till skillnad 
från NPM, starkt styrd av en centraliserad stat som med expertkunskaper reglerade 
utvecklingen utan större input från medborgare och andra aktörer i samhället. 
Kommunikationen tenderade därför att förhålla sig enkelriktad (Ibid, s.7). 
Government karaktäriseras även av avgränsade organisationer och hierarkiska 
processer, medan governance kännetecknas av nätverk, fler medverkande aktörer 
och förhandlande styrning. Inom dessa ligger fokus på utbytet mellan aktörerna och 
de präglas av resursberoenden eftersom aktörerna enskilt inte har de resurser som 
krävs för att nå de mål satts upp. Det mer decentraliserade nätverket saknar 
visserligen den demokratiska legitimiteten, tillsynssystemet och lagstiftningen som 
den centrala styrningen råder över, men har samtidigt kontroll över genomförandet, 
gruppmandat och precis som staten expertis (Ibid, s.10).  

När det talas om styrningen med en centraliserad stat, är det dock viktigt att lyfta en 
kommentar som Pierre nämner. Inom governancelitteraturen behandlas staten 
nämligen ofta som en enhetlig aktör, när staten egentligen består av en mängd olika 
myndigheter, nämnder och råd som alla har sin roll med sina respektive uppgifter. 
Dessa kan vara rakt motstridiga varandra och visar på att staten inte är den enhetliga 
aktör som ofta nämns (Ibid, s.15). I resonemangen kring governance är det också 
relevant att diskutera begreppet i ljuset av demokrati. Den traditionella samhälls-
styrningen bygger på representativ demokrati där det finns tydliga gränsdragningar 
mellan offentligt och privat.  

Den traditionella samhällsstyrningen kännetecknas också av att vara top-bottom-
inriktad medan den deliberativa modell som governance representerar snarare 
innebär en bottom-up-inriktning. I en sådan rollförskjutning, tillåts andra grupper 
och individer att delta i beslutsprocesser. Men som Pierre beskriver finns 
osäkerheter i denna deliberativa process och precis som med gränsen mellan privat 
och offentligt, kan ansvarsfrågor och vem som ska/får delta i beslut hamna i en 
gråzon (Ibid, s.18). 

Nuissl och Heinrichs (2011, s.48) har också berört governance i sin artikel Fresh 
Wind or Hot Air – Does the Governance Discourse Have Something to Offer to Spatial 
Planning?. I artikeln har de arbetat med fyra analyskategorier för att studera 
förändringar i samhällsstyrningen. Dessa analyskategorier är av stor relevans för den 
analys som presenteras i denna studie. För fysisk planering är begreppet relativt 
nytt, även om idéerna som begreppet innefattar har funnits tidigare (Heinrichs & 
Nuissl, 2011, s.50). Redogörelsen för governance av Nuissl och Heinrichs gäller hur 
governance används för att analysera aktörer, förhållanden mellan dem och normer 
som förekommer inom planeringen, såväl formella som informella. 

Enligt Nuissl och Heinrichs kan governance sägas bestå av tre olika varianter: första 
där governance agerar som motsatsen till government, andra där governance är en 
normativ föreställning och den tredje där governance fungerar som ett analytiskt 
verktyg vid reglering av det offentliga, i samspel med staten, marknaden och ”det 
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civila samhället”. Utan att gå in för mycket i detalj på varianterna som inte gäller för 
denna studie, kan sägas att den första varianten är densamma som Pierre beskriver 
som den ofta förekommande bilden av att orden governance och government är 
motsatser som inte existerar parallellt utan snarare utesluter varandra. Den andra 
varianten handlar snarare om en normativ föreställning om att staten ska hålla en 
tillbakadragen profil och skapa stort utrymme för den privata sektorn att agera 
(Ibid, s.49). Det är dock den tredje varianten som är relevant här och för Nuissl och 
Heinrichs, som beskriver governance inom samhällsvetenskap som regleringen och 
beslutsprocessen vad gäller offentliga verksamheter i relation mellan staten, den 
privata sektorn och medborgarna (Ibid, s.52). De kopplar governance-begreppet till 
fysisk planering genom de operationella analyskategorier som tas fram. Redo-
görelsen för governance av Nuissl och Heinrichs görs genom två aspekter. Den 
första gäller good governance, och den andra gäller hur governance används för att 
analysera aktörer, förhållanden mellan dem och normer som förekommer inom 
planeringen, såväl formella som informella (Ibid, s.51).  

En kortfattad summering av de två aspekterna är här på sin plats. ”Good 
governance” innebär en syn om att en utveckling från starkt statligt inflytande till ett 
svagare centralt styre men med ökade samarbeten med privata aktörer leder till 
förbättrad service till lägre kostnader för samhället. Statens roll i den offentliga 
verksamheten försvagas därmed men det understryks samtidigt att den trots det är 
fortsatt nödvändig. Ett antal punkter som Världsbanken har formulerat där bland 
annat transparens och pålitlighet vad gäller offentliga verksamheter och utgifter 
samt ett oberoende rättssystem är avgörande för att bibehålla ”good governance”. 
Den andra aspekten placerar staten som en viktig roll för den offentliga 
verksamheten och att governance inte nödvändigtvis behöver vara en motsats till 
government, utan att privat aktör och offentlig aktör kan fungera som individuella 
deltagare allesammans som kan ingå i olika konstellationer och genom 
samarbetsformer tillgodose olika intressen som kanske annars kan ses motstridiga. I 
en sådan syn på styrning blir det tydligt att aktörskapet är av stor vikt (Ibid, s.49). 

Det är denna andra aspekt som för denna studie är allra viktigast, för att nå fram till 
de verktyg som kan användas vid en analys. För att kunna operationalisera 
begreppet governance, presenterar Nuissl och Heinrichs i sin artikel fyra analys-
kategorier som grundas på de kategorier som Alain Mottes använt sig av för att 
analysera governance i en tidigare gjord fallstudie: aktörer, aktörsförhållanden, 
institutionella ramverk samt beslutsprocessen (Heinrichs & Nuissl, 2011, s.53).  

Aktörerna rör frågan om vilka som deltar eller inte deltar i processen och 
tillsammans med denna identifiering också vilka roller samt intressen som dessa 
aktörer har. Som författarna skriver, kan just roller vara svårt att identifiera för 
utomstående parter som granskar processen (Ibid, s.53).  

Den andra kategorin handlar om relationerna mellan berörda aktörer, vilken kan ge 
förståelse för riktningen för planeringsprocessen och en förståelse för hur 
organisationen ser ut mellan de deltagande aktörerna (Ibid, s.54).  

De institutionella ramverken är det som skapar en kontext, som styr aktörer och en 
handling. Det finns såväl formella som informella institutionella ramverk som sätter 
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upp en slags norm som människor förväntas följa. Formella består av lagar, regler, 
planer etc. och de informella genom att begränsade grupper känner till eller har 
egna kodexar som interaktion etc. följer. Som i Nuissl och Heinrichs fallstudie, där 
formella ramverk var nödvändiga för att skapa möjligheter för samverkan mellan 
privata och offentliga sektorer och ökad tillgänglighet till nyetablerade förorter, 
medan den informella delen var basen för att det formella skulle ske genom att 
bilden av förortslivet skapar en bild av det attraktiva boendet och således en 
efterfrågan (Ibid, s.54).  

Beslutsprocessen är den fjärde kategorin som används i analysen, för att identifiera 
mekanismerna bakom beslut och se hur deltagare löser konflikter och samverkar 
inom olika områden och nivåer. Det gäller såväl horisontella och vertikala 
interaktioner, som exempelvis mellan myndigheter och representanter från olika 
instanser. Även hur information hanteras i processen är viktigt att analysera här, 
som att se hur informationsspridning ser ut till de som inte är direkt involverade i 
beslutsprocessen och om beslutsprocessen är transparent. (Ibid, ss.54-55). Vilken 
information lämnas ut till medborgare och sakägare och vilken information hanteras 
bakom lyckta dörrar? 

Med dessa analyskategorier blir det alltså möjligt att identifiera vilka som är aktörer, 
relationerna mellan dem och deras intressen samt organiseringen mellan aktörerna. 
Identifieringen sker även av vilka ramverk (lagar, regler, normer etc.) som 
interaktionen sker inom och mekanismerna bakom hur beslutsprocessen ser ut, i 
form av informationsspridning och samverkan mellan aktörer, involverade såväl 
som icke involverade (Ibid, ss.53-55). Med detta kan en analys göras för att studera 
samhällsstyrningen i de fall som studien syftar till att analysera.  

4.2	  Paradigm	  
Emmelin och Lerman (2006) har definierat två väsensskilda synsätt som de kallar 
planparadigmet samt miljöparadigmet. Deras användning av begreppet paradigm 
handlar om tankemönster inom lagstiftning och professionskulturen, men som de 
själva framhåller i sin beskrivning av begreppet skulle det kunna bytas ut till 
diskurser om så önskas. I denna studie kommer begreppet paradigm användas för 
att tydligt återkoppla till resonemanget från Emmelin och Lerman. Klart är att det 
handlar om att det är två olika tankemönster som genom olika synsätt konkurrerar i 
styrning, den ena som bevarandeinriktad (miljöparadigmet) och den andra som 
förändringsinriktad (planparadigmet) (Emmelin & Lerman, 2006, s.62). Grund-
budskapet som Emmelin och Lerman för fram är att dessa två paradigm är 
svårförenliga på grund av sina grundläggande målkonflikter. Kritik som lyfts fram 
mot miljövården och den fysiska planeringen, i vilka paradigmen förhåller sig, är att 
de upplevs krångliga och dysfunktionella och upplevs hindra tillväxt och utveckling 
(Ibid, s.11). Emmelin och Lerman menar dock att de båda är uppenbart nödvändiga 
och svarar för olika legitimitet och därmed kräver en konfliktlösning dem emellan 
snarare än den konkurrens som de riskerar att skapa (Ibid, ss.61-62). 

Inom lagstiftningen för samhällsutveckling kan det grovt sägas att dessa två 
paradigm kommer till uttryck genom MB respektive PBL. PBL och MB är förstås 
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av olika karaktär och ska omfatta olika delar. Det kan tyckas självklart, men det är 
samtidigt något som är viktigt att belysa för att förstå dem samt deras tillkomst och 
utveckling. De lyder under olika föreställningar om hur en reglering ska hanteras 
och med så pass skilda syften som de har, finns det tvivel om att en samordning av 
dessa är möjlig eller om det snarare handlar om prioriteringar dem emellan, vilket 
redogörelsen här redan gett uttryck för angående de två paradigmen (Emmelin & 
Lerman, 2004, s.13). Emmelin och Lerman beskriver hur det inom planering och 
miljöpolitik har gjorts försök till att minska motsättningarna mellan de båda 
paradigmen, men att svårigheter kvarstår på grund av att de i grunden har sin 
skillnad i förhållningssätt mellan expertkunskap och politiskt beslutsfattande 
(Emmelin & Lerman, 2006, ss.2-3).  

Miljöparadigmet är av vetenskaplig karaktär genom att expertkunskap och 
forskningsresultat sätter upp riktlinjer för reglering utifrån miljön och vad naturen 
tål och skapar eftersträvansvärda mål om naturliga tillstånd. Miljömål, miljö-
kvalitetsnormer och riktvärden kan fungera som mått för att mäta utvecklingen. 
Dessa, tyngden på bevarande, brist på kriterier vid förändring och utveckling, 
försiktighetsprincipen och det fokus på just miljöhot som miljöparadigmet ger 
uttryck för, skapar en negativ syn på utveckling och ett hinder för förändring enligt 
Emmelin och Lerman (Ibid, s.2). Genom att sätta upp normerande tillstånd i miljön 
skapas också gränsvärden för vad som kan tillåtas, acceptabla värden för miljö, hälsa 
och säkerhet. Normerna kan genom gränsvärden kontrolleras och blir vetenskapliga 
genom universella värden. På grund av dessa satta riktvärden ges också miljö-
paradigmet en centralistisk top-down-styrning (Ibid, s.13). 

Planeringsparadigmets synsätt å sin sida innebär en stark tro på att samhället, 
genom en god planering, skall kunna uppnå goda resultat för såväl den sociala 
ekonomiska som den fysiska miljön (Ibid, s.2). Styrningen enlig planparadigmet sker 
inte genom expertkunskapen likt miljöparadigmet, utan genom representativ 
demokratisk process där legitimitet nås genom avvägningar mellan intressen. Dessa 
avvägda intressen kan vara legitima men behöver inte vara förenliga trots det, precis 
som riksintressena (Ibid, s.62). 

	  
Figur	  3.	  Emmelin	  &	  Lerman,	  (2006),	  s.15	  

Emmelin och Lerman beskriver att paradigmen kan karaktäriseras genom två 
dimensioner som redovisas på föregående sida, där den ena dimensionen är 
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kalkylerande – kommunikativ och den andra är central – lokal. Paradigmen är i 
renodlad form två motpoler i en diagonal, där miljöparadigmet placeras på central 
nivå med en kalkylerande rationalitet om vad som är rätt beslut. Planparadigmet 
placeras snarare lokalt och med kommunikativ prägel på vad som är rätt beslut. 
Utifrån figuren beskrivs det att problem inom miljöparadigmet är att situations-
anpassade beslut blir svårgjorda eftersom lokalkunskap saknas, medan det inom 
planparadigmet är svårt att driva nationella intressen (Ibid, ss.15-16). 

I nästa kapitel återkommer de analysverktyg inom governance som presenterats här, 
för att förklara hur de i det här arbetet operationaliseras för inför den empiriska 
undersökningen som görs. 
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5.	  Metod	  
I kapitlet för metod beskrivs bland annat hur det empiriska materialet för studien 
hanteras. Val av forskningsdesign och val av metod har gjorts med bakgrund av 
arbetets syfte och frågeställningar, för att på lämpligast sätt besvara dessa. Först 
presenteras forskningsdesignen, vilken följs av metodvalet och sedan hur 
tillvägagångssättet varit. Slutligen förs en metodkritik för att förklara resonemangen 
som lett till gjorda val. 

5.1	  Forskningsdesign	  
Bryman (2011) beskriver forskningsdesignen som en ram för den insamling som 
görs av data och den analys som följer. För att genomföra en vetenskaplig forskning 
finns det flera olika forskningsdesigner, vilka alla har sina sätt för insamling och 
analys av empiriskt material. Med dessa olikheter kommer också deras olika för- och 
nackdelar (Bryman, 2011, s.48). För denna studie har fallstudien som forsknings-
design valts. Med en fallstudie studeras ett eller flera fall, vilket tillexempel kan vara 
studien av en viss händelse, en person, en viss organisation eller ett visst samhälle. 
Ett fall förknippas ofta med en lokal, miljön eller en situation (Ibid, ss.73-74). 
Eftersom fokus i det här arbetet ligger på en beslutsprocess, är det rimligt att 
använda fallstudien som design för att undersöka riksintressesystemets tillämpning 
och aktualitet. I undersökningen av detta kan även ett flertal fallstudieobjekt bidra 
med data och på så vis skapa en multipel fallstudie, flerfallsstudie (Yin, 2007, s.19; 
Bryman, 2011, s.51). Flerfallstudien som här ska användas kan utifrån detta sägas 
studera situationer eller vissa händelser, i och med att den kommer att beröra 
ärendeprocesser. En annan beskrivning av fallstudien som forskningsdesign gör 
gällande att fokus ofta ligger på relationer och processer inom en fallstudie, 
eftersom fallstudien ofta är djuplodande. Det gör det möjligt att inte bara studera 
resultaten, utan också undersöka varför det sker (Denscombe, 2009, s.61). Yin 
skriver att fallstudien som forskningsdesign, ganska förenklat sagt, ofta utgår från 
frågorna ’hur’ och ’varför’ (Yin, 2007, ss.23-24). Med den motiveringen, kan det 
utifrån arbetets aktuella frågeställningar konstateras att denna design vore lämplig 
för att besvara frågeställningarna.  

Fallstudier är att föredra när aktuella skeenden ska studeras, vilket med fördel görs 
med såväl observation som intervjuer med aktörer som är involverade i det 
studerade skeendet. Det är nämligen i detta som mycket av fallstudiens styrka ligger, 
att tillåta flera datakällor och flera metoder på samma gång. En forskningsdesign 
som fallstudien, med kombinationer av metoder ger möjlighet att studera 
situationen eller händelsen från olika vinklar och kan på så sätt ge forskaren mer 
information (Yin, 2007, ss.25-27). I detta arbete kommer dock huvudkällan av data 
vara dokument, i synnerhet myndighetsdokument. En redogörelse för detta 
återkommer nedan under rubriken kvalitativ innehållsanalys.  

En kritik mot att använda fallstudien har varit att det är svårt att generalisera resultat 
som kan anses vara representativa. För sådant krävs replikation för att, som Yin 
beskriver det, ackumulera kunskap och på så sätt skönja ett slags representativitet 
(Ibid, ss.58-59). Representativa fall är inte heller alltid det mest optimala i en 
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fallstudie, åtminstone när fokus ligger på en enfallsstudie. Det, eftersom de 
representativa fallen oftast inte har den största mängd information att bidra med i 
en undersökning. Snarare kan det vara av intresse att framför allt undersöka unika 
eller extrema fall vilka kan förstärka viktiga mekanismer och aktörer och på det 
sättet underlätta förståelsen av resultatet. Beroende på vad undersökningen syftar 
till, kan det därför vara skillnad i vilket resultat som eftersträvas och vilken slags fall 
som bör studeras (Ibid, ss.61-63). I denna studie ämnas mer representativa fall 
studeras, i vilket en flerfallsstudie kan vara en väg att gå, för att skapa mer av en 
generaliserbarhet genom jämförande studier av olika fall. Det är därför som denna 
studie görs genom en flerfallsstudie. Vid studier av liknande fall kan det även vara 
av intresse att uppmärksamma vissa enskilda variationer i dessa för att skönja vilka 
variabler som bidrar till förändring och kan vara avgörande för att fallen får olika 
utgång (Ibid, ss.73-74). I detta arbete skulle en sådan variabel kunna vara att 
riksintressen som överlappar värdefulla ämnen eller material är av olika karaktär i de 
studerade fallen eller att utgången av beslutet fallit olika. Det kan också handla om 
att olika aktörer medverkat i olika utsträckning.  

Val	  av	  fall	  

Det som krävs vid en flerfallsstudie är att forskaren väljer ut några få fall med 
förutbestämda attribut som framkommer i denna studies syfte, frågeställningar och 
avgränsning. Eftersom eventuella konflikter mellan riksintressen är det som leder till 
en prövning av företrädet, är det intressant att titta på just områden där flera 
riksintressen pekats ut. För att finna dessa relevanta områden har ett antal 
urvalskriterier valts ut. De fall som ämnas studeras behöver: 

• vara områden utpekade för mineralnäring såväl som ett eller flera andra 
riksintressen, 

• vara aktuella för en prövning av företrädet av riksintresse, vilket antingen 
görs genom 

o att ett intresse från gruvföretag för bearbetning föreligger av den 
utpekade fyndigheten eller 

o att ett motstående riksintresse hävdar ett anspråkstagande av 
området vilket skulle kunna försvåra utvinningen av ämnen eller 
material, 

• samt vara så pass långt gångna i processen att tillräckligt material finns från 
myndigheter att det går att härleda resonemang och motiv till 
beslutsfattandet (oavsett om de är beviljade eller avslagna). 

Så för studiens fall kommer ett urval av två ansökningar till 
bearbetningskoncessioner att studeras. Viktigt att påtala är att även om ett 
riksintressant område för värdefulla ämnen eller material är utpekat, föreligger ingen 
motsättning mellan intressen förrän fyndigheten ska till att bearbetas eller att 
framtida utvinning omöjliggörs. Genom att undersöka flera fall av motsättningar 
mellan riksintressen, kan undersökningen i viss mån påvisa skillnad mellan 
eventuella representativa fall eller extrema fall.  
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5.2	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  
I forskningsdesignen för arbetet kommer framförallt studier av dokument vara 
huvudkälla för datainsamlingen. För att inte planlöst söka efter data måste en metod 
struktureras för att få ut de data som är relevanta för studien och som tillför 
analysen något. Denna forskningsstrategi, som består av bearbetningen av 
dokument, är därför en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen används för att 
söka efter bakomliggande teman i dokument och texter och genom att bearbeta 
texten flera gånger kan sökningen revideras och på så sätt finslipas (Bryman, 2011, 
s.505). En kvalitativ innehållsanalys handlar om att på ett systematiskt sätt 
strukturera upp data utifrån tidigare bestämda kategorier (Ibid, s.283). I analysen 
formuleras ett visst antal kategorier och en problemformulering som gör att vissa 
kriterier utkristalliseras. Kontexten i vilken dokumentet är framtagen ur är viktigt 
för urvalet av empiriskt material. Genom att först granska en mindre mängd 
dokument kan en utformning av kategorier göras som skapar ett schema för 
datainsamlingen. När detta schema sedan används för datainsamling kan det också 
revideras och finjusteras genom att samla in ytterligare fall. Som Bryman beskriver 
är den kvalitativa innehållsanalysen en strategi för att identifiera teman i de data som 
samlats in (Ibid, ss.505-506). Genom justeringarna kan de kategorier identifieras 
som ska ligga till grund för schemat och en grund för ett nästa urval, även inom 
tidigare genomsökta dokument. Som i det här fallet när beslutsprocesser studeras, 
justeras kategorierna utefter vilka handlingar som inkommit i ärendet och behöver 
kompletteras med för att få en sammanhängande helhet. 

5.3	  Tillvägagångssätt	  
För att tydliggöra hur arbetet genomförs är det viktigt att visa på de olika steg som 
studien har följer. Hur urval av dokument görs, vilka element i dokumenten som är 
viktiga och hur studien av dessa genomförs. Det här avsnittet syftar till att redovisa 
det. 

Urval	  

Dokumenten som väljs ut för att studeras bör förstås vara relevanta för det fall som 
studien berör. Dokumenten ska i sin helhet ge en god överblick över fallet och 
kunna ligga till grund för en fullgod analys. Eftersom det handlar om 
riksintresseutpekade områden för värdefulla ämnen eller material, är det relevant att 
studera riksintressebeskrivningen som SGU sammanställt i sitt utpekande av 
fyndigheten. Med det ges en bakgrund till varför området är av nationellt värde. 
Andra riksintressebeskrivningar för området kan också vara intressant att studera, 
men dessa företräds samtidigt i prövningen av koncessionsärendet av berörda 
sakägare och finns således representerade på det sättet. I kommunala 
översiktsplaner ska det framgå hur riksintressenas värden ska tillgodoses, varför de 
då kan vara av intresse om de skiljer sig påtagligt från bedömningen som görs i 
koncessionsärendet. Om detaljplaner och områdesbestämmelser berörs av ärendet 
behöver även de granskas. I övrigt studeras beslutshandlingarna och de yttranden 
som görs i ärendet, vilket sammantaget visar på vilka som yttrat sig och vilka motiv 
som avgör utfallet. Det är därför myndighetsdokument som särskilt studeras, 
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eftersom det är dessa som har koppling till de legala systemen. Även om media har 
ökat rapporteringen kring mineralnäring på sistone, är inte mediala källor i form av 
tidningsartiklar, radioreportage och liknande nyhetsrapporteringar av intresse 
eftersom dessa oftast inte berör beslutsprocesser och ofta är av mer debatterande 
art. Konflikterna och motsättningar som rapporteras om är allt som oftast av ett 
annat slag än vad som här är tanken att undersöka och skulle enbart försvåra 
granskningen. Om dessa kan tänkas påverka utgången för beslutsprocessen 
utelämnas därmed med tanke på omfattningen som en sådan analys skulle innebära. 

Kodning	  

För en kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att redogöra för hur identifieringen av 
relevant data görs. Efter att dokumenten valts ut som ska studeras, måste de 
behandlas i någon mån. En kodning genomförs således genom att data 
kategoriseras. Med hjälp av kategoriseringen kan data struktureras och med hjälp av 
frågor som ställs till materialet kan relevant data insamlas. Genom att göra detta på 
några dokument, kan sedan frågorna revideras och mer precist mot att inhämta de 
data som är väsentliga (Altheide & Schneider, 2013, s.19; Denscombe, 2009, s.375). 
Kategoriseringen här har gjorts genom att använda den teoretiska analysmodell som 
presenterats i samband med redogörelsen för governancelitteraturen, i teoriavsnittet 
(s.39). Eftersom kategorierna är tagna från Nuissl och Heinrichs artikel som även 
den försöker förstå governance inom fysisk planering, kan de också fungera som 
huvudkategorier för frågorna i denna studie och på så vis underlätta studiens 
strävan för att förstå fallens governance. Relevant data, kan med dessa begrepp som 
huvudkategorier urskiljas, varpå frågor kunnat formuleras. Frågeställningar som ska 
besvaras genom materialet är följande: 

Aktörer 

-‐ Vem berörs av ärendet? 
-‐ Vem/vilka är det som driver ärendet vidare i instansordningen? 
-‐ Vilka är kärnfrågorna hos de olika aktörerna? 
-‐ Hur argumenterar aktörerna? 

Relationer 

-‐ Finns det gemensamma ståndpunkter hos olika aktörer? 
-‐ Hur hanteras Boverkets roll som samrådande part för sektorsmyndigheterna? 

Följer den intentionerna? 

Institutionella ramverk 

-‐ Syns intentionerna med lagstiftningen hos aktörernas agerande? 
-‐ Skiljer sig anföranden samt beslut i olika instanser? 
-‐ Tolkas lagstiftningen enligt intentionerna? 

Beslutsprocessen 

-‐ På vilka grunder tas beslut? 
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-‐ Skiljer sig grunderna för beslutsfattandet i de olika instanserna? (plan- resp. 
miljöparadigmet) 

-‐ Hur ser informationsspridningen ut? 

Analys	  av	  data	  

Utifrån analyskategorierna, har utvalda dokument studerats genom att varje kategori 
hanterats enskilt. Varje enskild aktör har exempelvis följts i varje handling för att 
studera deras roller såväl som relationerna dem emellan. I och med att relationerna 
också hanterats, har det varit nödvändigt att bearbeta materialet flera gånger för 
varje analyskategori, för att synliggöra strukturen. Beslutsprocessen har till viss del 
studerats i jakten på de relevanta handlingarna, men även utifrån frågeställningarna. 
Institutionella ramverk har studerats samtidigt som beslutsprocessen. Därefter när 
informationen kategoriserats, har den kunnat kopplas till teorierna och som 
därigenom utmynnat i en teoridiskussion. Redovisningen av analysfrågorna sker 
genom struktureringen av det empiriska materialet. 

5.4	  Metodkritik	  
Som forskare ska man vara medveten om metodens nackdelar och hur dessa kan 
komma att påverka forskningen. Innehållsanalysen lider av svagheter liksom alla 
andra metoder, men i slutänden måste ett val av metod trots det göras. Bryman 
(2011) påtalar att innehållsanalysen bara kan vara så bra som de dokument som den 
bygger på. Vad som blir viktigt blir då en bedömning av hur pålitlig datakällan är 
och om den kan ses som representativ för andra dokument (Bryman, 2011, ss.296-
297). I detta arbete har dock bedömningen gjorts att myndighetsdokumenten som 
studeras är av sådan art att de ingår i ett legalt system och således bör vara både 
representativa och ha en stark autenticitet. Reliabiliteten, vilken berör tillförlitligheten 
bör med det också kunna konstateras vara hög (Ibid, s.351). Vidare bör 
medvetenheten finnas om forskarens inverkan på kodningen, i vilken tolkningar 
görs och som påverkar resultatet av datainsamlingen. (Ibid, s. 297). Det här är den 
mest springande punkten när det gäller innehållsanalysens nackdelar. Tolkningar 
kan så långt möjligt undvikas eller åtminstone belysas, genom att tillvägagångssättet 
för metoden redogörs för. Genom att presentera analyskategoriernas tillämpning 
med de frågor som ställs till materialet, kan läsaren följa tankegången från teorin 
och metoden till det studerade materialet. En sådan transparent attityd, gör det 
enklare att följa forskarens tankar och avslöja tolkningarna. Detta avslöjande av 
tolkningarna klargörs med hjälp presenterandet av de teoretiska kategorierna som 
används som ramar för studien och därmed också för tolkningen. 

Ytterligare punkter som ligger till innehållsanalysens nackdel är att varför-frågor är 
svåra att besvara och ofta riskerar att leda till spekulationer eftersom följdfrågor inte 
går att få svar på genom materialet. I vissa fall kan detta hanteras med att 
datakällorna kompletteras, men i vissa fall krävs en annan metod än 
innehållsanalysen för detta (Ibid, s.297). Innehållsanalysen har som nackdel att den 
har svårt att hantera texters underförstådda mening och kontexten på så sätt att det 
ofta bygger på det som redan sagts eller att svårigheten är att utröna vad som följer 
(Denscombe, 2009, ss.308-309). Även detta har uppmärksammats i arbetet och en 
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genomgående tanke har varit att en metodkombination med kvalitativa intervjuer 
vid behov skulle komplettera ett sådant eventuellt informationsbortfall. Det har 
dock bedömts inte vara nödvändigt och därmed utgått.  

Det ska nämnas att innehållsanalysen också har sina styrkor, vilka också har varit 
orsaken till att valet i denna studie fallit på just den metoden. Fördelen med 
innehållsanalysen är att forskaren med hjälp av den kan studera hur idéer hänger 
samman och kan avslöja relevans och prioriteringar (Ibid, s.308). Genom de frågor 
som ställs till materialet kan dessa prioriteringar avslöjas genom att skala bort andra 
delar som för analysen inte är aktuellt. Innehållsanalysen som metod är även lätt att 
följa genom de olika stegen tack vare kodningsschemat och därmed också lätt att 
replikera. Den gör det också enkelt att studera olika skeenden genom att använda 
samma kodning för olika undersökningsobjekt. Genom innehållsanalysen kan 
ostrukturerad information på ett enkelt sätt struktureras och synliggöra 
informationen bättre. Genom att forskaren inte påverkar det eller de som studeras, 
kallas den icke-reaktiv. Det innebär att forskaren inte påverkar materialet i den 
mening som en intervjusituation skulle kunna påverkas genom den så kallade 
intervjuareffekten. Dock kvarstår forskarens tolkning av materialet (Bryman, 2011, 
s.296).  

I metodböcker diskuteras fördelen med att använda sig av metodkombinationer för 
att stärka forskningens reliabilitet och validitet. En metodkombination kan 
motiveras av att väga upp svagheter som finns i den ena metoden genom att 
använda en annan metod (Denscombe, 2009, ss.152-153). En sådan användning 
kan vara att komplettera en innehållsanalys med intervjuer. Det har också varit en 
bakomliggande tanke i detta arbete, men utifrån syftet med detta arbete, har det inte 
varit motiverat att genomföra de intervjuer som var tänkt att fungera som 
kompletterande för datainsamlingen. Det, för att det har varit besluten som varit det 
avgörande analysmaterialet och som redan funnits, med argumenten motiverade i 
dokumenten. Dessutom kan metodkombinationen riskera att göra fallet mer 
komplicerat genom att föra in mer data som ska analysera och jämföras mot 
varandra. Tids- och resursbegränsningar i arbetet har därför till viss del påverkat 
metodvalet. Men, metoderna kan också vara kontraproduktiva i den meningen att 
de inte stödjer varandra (Ibid, ss.164-166, 189-190). Mineralnäringen i konflikt med 
andra intressen är tillexempel ett känsligt ämne då det handlar om exploaterande 
verksamheter som tar stora arealer i anspråk och påverkar miljön på flera olika sätt. 
Medialt har gruvnäringen stått för flera stora rubriker och vid intervjuer med 
inblandade aktörer skulle risken kunna vara att inte få information kopplad till 
forskningen. 

n	  
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6.	  Fallstudie	  
I det här kapitlet kommer två riksintresseutpekade områden för värdefulla ämnen 
eller material att studeras. Det ena är Rönnbäcken i Storumans kommun och det 
andra är Stekenjokk i Vilhelmina kommun och i Strömsunds kommun. Båda fall 
gäller bedömningen av bearbetningskoncessioner för gruvverksamheter i områdena 
och avvägningen gentemot andra motstridiga riksintressen. Fallen studeras med 
hjälp av de analyskategorier som presenterats i tidigare avsnitt och genom dessa kan 
information som är relevant för studien av samhällsstyrningen identifieras. Med 
tanke på att fallen inbegriper flera aktörer och hur dessa deltagit i beslutsprocessen, 
krävs det för redogörelserna att vissa beslut, händelser eller motiv upprepas för att 
sätta andra viktiga delar i en kontext. Detta är ofrånkomligt om en fullgod 
redogörelse ska kunna göras på en större mängd information, men underlättar 
läsningen genom att sätta allt i sitt sammanhang. Med det framtagna empiriska 
materialet, diskuteras fallen med hjälp av teorierna för arbetet i den teoretiska 
kopplingen. Det här har sedan betydelse för den slutliga kopplingen till arbetets 
frågeställningar om lagstiftningens intentioner och tillämpningen. 

6.1	  Rönnbäcken	  –	  Gruva	  eller	  rennäring?	  
I det här fallet analyseras de beslut som tagits om företrädet mellan två motstridiga 
riksintressen, rennäringen enligt 5 § 3 kap. MB och värdefulla ämnen eller material 
enligt 7 § 3 kap. MB.  

Bakgrund	  

Fallstudieområdet Rönnbäcken ligger i Storumans kommun, Västerbottens län. 
Kommunen gränsar till Sorsele kommun, Lycksele kommun, Vilhelmina kommun 
samt Norge. Kommunen och Västerbottens län i stort har ett flertal områden som 
är utpekade som riksintressen för värdefulla ämnen eller material och som dessutom 
är aktuella för projektering eller gruvbrytning.  

Rönnbäcken är aktuellt för en eventuell utvinning av nickel, kobolt, guld, silver, 
platina och palladium. Området har undersökts av Nickel Mountain Group AB som 
också är de som nu ansökt om bearbetningskoncession (tidigare IGE Resources, 
namnbyte skedde januari 2014, men för läsarvänlighet används enbart Nickel 
Mountain Group AB fortsättningsvis) (SGU, 2010a, ss.2-3). Ärendet är ännu inte 
avklarat utan är fortfarande uppe för prövning och i skrivande stund under 
pågående handläggning hos Högsta Förvaltningsdomstolen efter att regeringens 
beslut att bevilja koncessionen överklagats av samebyn.  

Inom området finns förutom riksintresset för värdefulla ämnen eller material (7 § 3 
kap. MB) även riksintressen för rennäring (5 § 3 kap. MB) inom vilka Vapstens 
sameby omfattas. Också riksintressen för fjällområden enligt 1-2 § § 4 kap. MB 
överlappar Rönnbäckenområdet. Inom dessa två paragrafer ryms natur- och kultur-
värden samt rörligt friluftsliv och turism som särskilt ska beaktas vid en tillåtlighets-
prövning av exploatering i området (SFS 1998:808).  
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Aktörerna som medverkat i fallet presenteras efter en ungefärlig ordningsföljd av 
när de kommit in i ärendet. 

• SGU • Storumans kommun 

• Boverket • Vapstens sameby  

• Nickel Mountain Group AB • Rönnbäcks byamän  

• Bergsstaten • Regeringen 

• Länsstyrelsen Västerbotten • Högsta Förvaltningsdomstolen 

SGU har som sektorsmyndighet pekat ut och detaljavgränsat riksintresset för 
värdefulla ämnen eller mineral. I samband med att Nickel Mountain Group AB 
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ansökte till Bergsstaten om bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken K nr 1 och 
Rönnbäcken K nr 2 beslutade SGU om att peka ut Rönnbäcken som ett riksintresse 
för värdefulla ämnen eller material 2010 (SGU, 2010a, s.1). SGU:s motivering för 
utpekandet har varit att fyndigheten är viktig ur försörjningssynpunkt och att det 
finns god potential i området för en framtida gruvdrift. Riksintresset omfattar de 
bearbetningskoncessioner som ansökts om samt ett verksamhetsområde som krävs 
för att utvinna fyndigheten (Ibid, s.5). Detta har länsstyrelsen påtalat och menat att 
detaljavgränsningen för riksintresset tagit upp för stora arealer. Länsstyrelsen har 
menat att avgränsningen bör preciseras och då lämpligen utgå ifrån de ansökta 
bearbetningskoncessionerna. SGU har besvarat kritiken med att utpekad omfattning 
behövs för att se till fyndighetens helhet samt för att skydda fyndigheten mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra en utvinning (Ibid, s.2).  

Boverket	  

Boverket har varit samrådande part i beslut om att peka ut riksintresset värdefulla 
ämnen eller material enligt 7 § 3 kap. MB. I ärendet har Boverket inte haft några 
erinringar mot utpekandet (Ibid, s.2). I övrigt har Boverket inte varit medverkande i 
ärendeprocessen. 

Nickel	  Mountain	  Group	  AB	  

Nickel Mountain Group AB har ansökt om bearbetningskoncessionerna 
Rönnbäcken K nr 1, Rönnbäcken K nr 2 och Rönnbäcken K nr 3. Bolaget har 
motiverat ansökningen med att fyndigheterna kan tillgodogöras ekonomiskt och att 
(Bergsstaten, 2010, s.2; Bergsstaten 2010b, s.2; SGU, 2010a, s.2). Motiv till ansökan 
har varit behovet av en brytning av nickel då ingen annan brytning av 
koncessionsmineralet sker i Sverige och att det nationella behovet uteslutet 
tillgodoses av import (SGU, 2010a, s.5). I sin ansökan om den tredje koncessionen, 
har bolaget i en utredning om samhällsekonomiska effekter påvisat hur en 
gruvetablering skapar investeringar, ökade skatteintäkter och ökad sysselsättning för 
Storumans kommun. Även en rennäringsanalys har tillkommit (Länsstyrelsen 
Västerbotten, 2012, s.3). Bolaget uttrycker i sin ansökan att åtgärder ska vidtas så 
långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt för att minska sin påverkan på 
rennäringen. Samtidigt är Nickel Mountain Group tydliga med att de inte är beredda 
att stoppa driften av verksamheten (Ibid, ss.3 & 6). 

Bergsstaten	  

Bergsstaten handlägger ansökningar om bearbetningskoncessioner och beslutar om 
att bevilja eller avslå dem (Bergsstaten, 2010a, ss.4-5; Bergsstaten, 2010b, ss.4-5; 
Bergsstaten, 2012, ss.5-6). I Bergsstatens beslut om att godkänna de första 
bearbetningskoncessionerna för Rönnbäcken K nr 1 och Rönnbäcken K nr 2, gick 
Bergsstaten på länsstyrelsens bedömning om att det inte funnits något hinder enligt 
3 och 4 kap. MB. Gruvdriftens konstaterade negativa inverkan på Vapstens samebys 
rennäring har inte bedömts vara så omfattande så att koncessionen behövt avslås. 
Bergsstaten har heller inte bedömt att den planerade gruvdriften inskränker 
samernas internationella folkrättsliga rättigheter (Bergsstaten, 2010a, s.5; 
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Bergsstaten, 2010b, s.5). Bergsstaten har utgått från de beräkningar som bolaget 
gjort på fyndigheten och gjort bedömningen att denna kan tillgodogöras 
ekonomiskt, men uppmärksammar samtidigt länsstyrelsens oro om att det finns 
osäkerheter i de ekonomiska frågorna (Ibid, s.4). Bergsstaten har även beviljat den 
tredje bearbetningskoncessionen. I beslutet gör myndigheten bedömningen att den 
ekonomiska utvinningsbarheten förstärks med en tredje koncession (Bergsstaten, 
2012, s.5). Bergsstaten har återigen gått på länsstyrelsens slutsats om att företräde 
ska ges till värdefulla ämnen eller material. Företrädet framför rennäringen kan 
komma att begränsa rennäringsverksamheten samt det rörliga friluftslivet på grund 
av samhällsekonomiska betydelsen av en gruvverksamhet (Ibid, s.4).  

Länsstyrelsen	  Västerbotten	  

Länsstyrelsen i Västerbotten har varit samrådande part i beslutet att utpeka 
Rönnbäcken som riksintresse för värdefulla ämnen eller material och i 
koncessionsprövningen. Länsstyrelsen har liksom SGU ansett att fyndigheten är 
viktig och har också uttalat att mineralintresset ska ha företräde framför både 
naturvärden och rennäringen. Samtidigt har länsstyrelsen ansett att SGU:s 
avgränsning av riksintresset varit för stor och bör preciseras, lämpligen efter 
området för koncessionsansökningen (SGU, 2010a, s.2).  

I koncessionsprövningen har länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande fortsatt gått på 
linjen att mineralnäringen är viktig. Länsstyrelsen har uttryckligen överlämnat 
bedömningen av koncessionernas ekonomiska förutsättningar till Bergsstaten att 
göra (Länsstyrelsen Västerbotten, 2010, s.2). Istället har länsstyrelsen fokuserat på 
att pröva om bearbetningskoncessionerna är förenliga med 3 och 4 kap. MB 
(Bergsstaten, 2010a, ss.3-6). Enligt den prövningen, har sökt koncession inte 
hindrats av bestämmelserna i miljöbalken. Med åtgärder som bolaget presenterat 
menar länsstyrelsen att intrånget minskas på de andra riksintressena (Ibid, ss.3-6). 
Vid koncessionsprövningen av Rönnbäcken K nr 3, har länsstyrelsen gjort en 
sammanlagd prövning tillsammans med Rönnbäcken K nr 1 och Rönnbäcken K nr 
2. I den har länsstyrelsen gjort bedömningen att riksintresset för värdefulla ämnen 
eller material är oförenligt med riksintresset för rennäring och rörligt friluftsliv, men 
har på grund av samhällsekonomiska effekterna gett mineralnäringen företräde vid 
avvägningen enligt 10 § 3 kap. MB (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012, s.2). 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande också bedömt att den miljökonsekvens-
beskrivning som bolaget har gjort kan anses tillräcklig för att göra avvägningen. 
Länsstyrelsen anför dock att den inte är tillräcklig för att bedöma de föreslagna 
störningsminskande åtgärderna och att detta måste utredas ytterligare inför 
miljötillståndsprövningen (Ibid, ss.3-4).  

Storumans	  kommun	  

Kommunerna har till uppgift att redovisa hur hänsyn tas till allmänna intressen 
enligt 3 och 4 kap. MB och hur användningen av mark- och vattenområden ska 
tillgodoses enligt 3 kap. PBL (SFS 2010:900). I kommunens översiktsplan som 
antogs 2011, uttrycker kommunen att gruvnäringen är en naturresursbunden och 
växande näring precis som flera andra (turism, träindustri, rennäring) och att dessa 
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måste kunna tillvaratas. Samtidigt påtala kommunen att det måste finnas skydd för 
såväl natur- som kulturvärden för framtida generationer. Kommunen har dock som 
ambition att de fyndigheter som upptäcks ska leda till långsiktiga etableringar och 
att man i princip är positiv till utveckling av gruvnäring. Men intrången måste vara 
rimliga på kort och lång sikt och kommunen skriver att den aktivt ska delta i arbetet 
med utvecklingen av gruvverksamheten för att kunna minimera miljöpåverkan och 
intrången på rennäring (Storumans kommun, 2011, ss.66-67). I sitt yttrande hos 
länsstyrelsen inför samråd om koncessionsansökningarna för Rönnbäcken K nr 1 
och Rönnbäcken K nr 2, har kommunen ansett att bolagets ansökningshandlingar 
är otillräckliga. Exploateringen av fyndigheten är inte satt i relation till liknande 
fyndigheter i världen och formuleringarna är alldeles för generella och allmänna när 
nödvändigheten av att utvinna fyndigheten beskrivs. Bedömningen av verk-
samhetens miljöpåverkan anser kommunen som mycket viktig i och med att 
området som gruvverksamheten skulle ta i anspråk är orört (Storumans kommun, 
2010). I prövningen av Rönnbäcken K nr 3 konstateras att gruvverksamheten är 
förenlig med kommunens intentioner och hänsynstagande till allmänna intressen 
enligt översiktsplanen från 2011 (Bergsstaten, 2012, s.6). Koncessionen anser 
kommunen kan beviljas, men bolaget bör fortsatt utreda frågor om åtgärder inför 
miljöprövningen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012, s.4).  

Vapstens	  sameby	  

Vapstens sameby har yttrat sig i koncessionsärendena och överklagat Bergsstatens 
och regeringens beslut. Samebyn har anfört att koncessionsområdet ligger inom 
året-runt-marker för rennäringen vilka som regel bör skyddas mot intrång, samt ett 
antal andra skyddsvärda områden för renskötseln. Sådana riksintressen är bland 
annat viktiga flyttleder och svåra passager som blir obrukbara vid en gruvdrift. 
Förutom gruvverksamhetens störningseffekter påtalar samebyn även att kumulativa 
effekter av redan förekommande intrång medför att renskötseln påtagligt försvåras. 
Vapstens sameby har också motsatt sig gruvverksamheten med hänvisning till 
inskränkningar av urfolksrättigheterna (Bergsstaten, 2010a, s.3; Bergsstaten, 2010b, 
s.3). Vid bolagets ansökan för Rönnbäcken K nr 3 har länsstyrelsen träffat både 
samebyn och bolaget inför samrådet med Bergsstaten. I yttrandet har samebyn 
bilagt ett sakkunnighetsutlåtande av en professor inom renskötsel vid SLU som 
framfört att bolagetsbedömning av störningspåverkan är för låg (Länsstyrelsen 
Västerbotten, 2012 s.3). Som motiv till sitt anförande menar samebyn bland annat 
att bolagets rennäringsanalys är bristfällig och att störningseffekter upptar hela 
samebyns bredd. Vapstens sameby menar att beviljandet av ytterligare en 
koncession leder till ännu större negativa konsekvenser för rennäringen. Samebyn 
har anfört att åtgärder för störningsreduktion måste behandlas i koncessionsärendet 
och kan inte skjutas upp till tillståndsprocessen. Störningsåtgärderna som bolaget 
har presenterat kommer inte heller leda till att samebyn kan använda området. 
Slutsatsen som samebyn har dragit är därmed att en gruvdrift allvarligt skulle 
försvåra bedrivandet av renskötseln (Ibid, ss.7-8). Samebyn har anfört samma 
argument hos regeringen (Regeringen (Näringsdepartementet), 2013, s.5). Efter 
regeringens avslag av samebyns överklagan, har samebyn överklagat ärendet till 
Högsta Förvaltningsdomstolen. 
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Rönnbäcks	  byamän	  

Rönnbäcks byamän har yttrat sig i samrådet med länsstyrelsen i Västerbotten inför 
beslutet om koncession för Rönnbäcken K nr 1 och Rönnbäcken K nr 2. 
Byamännen har särskilt yttrat sig om miljökonsekvensbeskrivningen som gruvbolag 
bifogat sin ansökan. I byamännens yttrande har man kritiserat bolagets 
miljökonsekvensbeskrivning och anfört att den är för simpel och grundar 
bedömningar och antaganden på felaktigheter (Länsstyrelsen Västerbotten, 2010, 
bil. 1, s.1). I sitt yttrande har byamännen också anfört att bolaget inte bedrivit 
samråd med berörda mark- och fastighetsägare utan enbart hållit generellt 
informationsmöte för allmänheten (Ibid, s.3). 

Regeringen	  

Regeringen hanterar överklaganden av Bergsstatens beslut och är högsta instans i 
prövningen av bearbetningskoncessioner. Regeringen har beslutat om att avslå 
överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncessionerna för Nickel 
Mountain Group AB. Regeringen har i båda prövningarna bedömt att de 
samhällsekonomiska effekterna av en gruva väger tungt i avvägningen mellan 
riksintressena. Regeringen har därför gått på samma linje som Bergsstaten i 
bedömningen av företräde och sett att Nickel Mountain Group AB med 
skadebegränsande åtgärder kan förebygga viss negativ påverkan i området. Till 
skillnad från samebyn har regeringen precis som Bergsstaten och länsstyrelsen 
ansett att åtgärderna ska hanteras vid miljötillståndprövningen i nästa skede 
(Regeringen (Näringsdepartementet), 2013, ss.9-10). 

Högsta	  Förvaltningsdomstolen	  

Högsta Förvaltningsdomstolen har i ärendet prövat regeringens beslut om att avslå 
Vapsten samebys överklagande av bergmästarens beslut. I ärendet har Högsta 
Förvaltningsdomstolen kommit fram till att regeringen tagit sitt beslut på fel 
grunder och menar att regeringen inte gjort den avvägning av företräde som ska ske 
enligt 10 § 3 kap. MB. Det kan inte uteslutas att felet saknat betydelse för 
avgörandet. Därmed har Högsta Förvaltningsdomstolen, med motivering i 
förarbetena till miljöbalken och naturresurslagen, upphävt regeringsbeslutet och har 
sänt tillbaka det för omprövning till dem för att handläggas på rätt grunder (Högsta 
Förvaltningsdomstolen, 2012, s.11). Under denna process har den tredje 
koncessionsansökan överklagats till regeringen vilket gjort att de i ärendet valt att 
göra en sammanvägd bedömning.  

Beslutsprocessen	  och	  institutionella	  ramverk	  

SGU som sektorsmyndighet har i utpekandet av riksintresset menat på att både den 
sammanhängande fyndigheten och verksamhetsområdet är nödvändigt för en 
framtida gruvdrift och därför måste riksintresseutpekas och skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra utvinningen enligt 7 § 3 kap. MB (SGU, 2010a, s.5). 
Förslag till beslutet har remitterats till länsstyrelsen och Boverket, medan 
kommunen och Bergsstaten informerats men inte avhörts inför utpekandet (Ibid, 
s.2). 
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Länsstyrelsen och Bergsstaten har uttalat sin ansvarsfördelning i prövningen av 
koncessionsärendena. Länsstyrelsen har nämnt att den överlämnar den ekonomiska 
bedömningen till Bergsstaten, medan Bergsstaten å sin sida överlämnar avvägningen 
av 3 och 4 kap. MB till länsstyrelsen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2010, s.2). 
Bergsstaten har bedömt att fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt och 
länsstyrelsen har samtidigt bedömt att inga hinder finns för att bevilja sökt 
koncession. Under fallets första koncessionsansökan för Rönnbäcken K nr 1 och K 
nr 2, har länsstyrelsen haft samråd med Storumans kommun som lämnat ett 
remissyttrande. Vid Bergsstatens beslut om beviljande av bearbetningskoncession 
tas dock inte kommunens kommentarer upp. Bergsstaten och länsstyrelsen 
fokuserar däremot på kommunens översiktsplan som är från 1990, vilken 
länsstyrelsen menar inte kan ”tillmätas någon avgörande betydelse vid prövningen” 
(Bergsstaten, 2010a, s.5; Bergsstaten, 2010b, s.5). Vid bolagets ansökan om 
bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3 har kommunen hunnit anta en ny 
översiktsplan, med vilken Bergsstaten kan konstatera att gruvverksamheten är 
förenlig (Bergsstaten, 2012, s.6). Länsstyrelsen har vid den andra 
koncessionsprövningen bedömt att riksintressena är oförenliga och att en avvägning 
krävs enligt 10 § 3 kap. MB. I prövningen påtalar länsstyrelsen att en 
sammanvägning av ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer ska göras, varav 
ekonomiska är särskilt viktiga i prövningen av mineralfyndigheten. Företrädet har 
då givits till värdefulla ämnen eller material med anledning av dess 
samhällsekonomiska betydelse. Med det har det rörliga friluftslivet och rennäringen 
fått stå tillbaka, trots att en gruva påtagligt skulle försvåra renskötseln som 
myndigheterna menar. Åtgärder för minskade störningseffekter har hänvisats till att 
regleras i tillståndsprövningen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012, ss.2-3). I 
Bergsstatens beslut om koncessionen nämns inte kommunen och deras synpunkter 
mer än att det konstateras att länsstyrelsen inhämtat ett yttrande (Bergsstaten, 2012, 
s.3). Vapstens sameby har menat liksom länsstyrelsen att gruvverksamheten 
påtagligt skulle försvåra renskötseln, men har ansett att det inte finns några åtgärder 
som kan lösa de störningar som antagligen leder till att renskötsel inte kommer att 
kunna bedrivas i området. I bedömningen har samebyn också ansett att 
urfolksrättigheter måste beaktas liksom de störningar som länsstyrelsen ansett ska 
hanteras i tillståndsprövningen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012, s.7). Regeringen 
har i sin bedömning inte sett att några hinder föreligger för verksamheten enligt 3 
och 4 kap. MB (Regeringen (Näringsdepartementet), 2010, s.3). Regeringen har 
bedömt att ekologiska och kulturella värden påverkas i mindre utsträckning av 
rennäringen och samebyns verksamhet. En gruvverksamhet skulle dock ge större 
möjligheter till social välfärd och ge ”otvivelaktigt” större samhällsekonomiskt 
positiva effekter än vad rennäringen genererar (Regeringen (Näringsdepartementet), 
2013, ss.9-10). Regeringen har ansett att möjligheten finns att planera 
gruvverksamhet på ett sätt som inte påtagligt skadar natur- och kulturvärden i 
området. Samtidigt skriver regeringen i beslutet att företrädet innebär att 
rennäringen temporärt upphör att bedrivas inom området och att renskötseln inom 
andra delar av sitt riksintresse kan komma att påverkas, men att en sådan påverkan 
ska förebyggas med skadebegränsande åtgärder. Till den samlade bedömningen om 
att ge företräde till riksintresset för värdefulla ämnen eller material ses också 
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tidsramen för en gruva som motiv. Regeringen menar att en 27 år lång 
gruvverksamhet kan i långsiktigt perspektiv ses som en kortlivad insats som efter 
avveckling kan efterbehandlas och återgå till att användas för rennäringen (Ibid, 
ss.9-10). Till sist konstaterar regeringen att en planerad gruva kommer att medföra 
störningar för rennäringen, men att storleken av dessa är svåra att bedöma i ärendet 
och därmed överlämnas till ansökningen om miljötillstånd för miljöfarlig 
verksamhet till mark- och miljödomstolen (Ibid, s.11). I båda regeringsbesluten har 
fler än samebyns yttrande inkommit hos regeringen, men flera av dessa tas med 
olika anledning inte upp till prövning (Ibid, ss.4-5). 

Högsta Förvaltningsdomstolen har med stöd av förarbetet till NRL där 
paragraferna har beskrivits och bedömt att regeringen i sin första koncessions-
prövning av Rönnbäcken inte gjort den avvägning som krävs enligt 10 § 3 kap. MB. 
Domstolen har anfört att en samhällsekonomisk bedömning bör göras vid 
avvägningen att bevara eller ta en naturresurs i anspråk. Sysselsättning och tillväxt 
måste då tillmätas en stor betydelse. Förarbetet har också påtalat att förhållandevis 
begränsade åtgärder kan avsevärt försvåra renskötseln (Högsta Förvaltnings-
domstolen, 2012, ss.9-10).  

Sammanfattning	  av	  analyskategorier	  

Aktörer	  

I fallet Rönnbäcken har flera aktörer varit med, där framför allt samebyn har varit 
den aktör som drivit ärendet genom att överklaga besluten som tagits. Även 
gruvbolaget har varit drivande genom att initiera processen och komplettera sin 
ansökan med nya handlingar och en ny koncessionsansökan. Bergsstaten, 
länsstyrelsen och regeringen har varit de beslutande myndigheterna medan Högsta 
Förvaltningsdomstolen varit den prövande instansen för regeringens beslut. Övriga 
aktörer har agerat som berörda sakägare och samrådsparter men inte ägnats lika stor 
uppmärksamhet som samebyn och gruvbolaget, eftersom dessa två företrätt de 
motstridiga riksintressena. Gruvbolaget har fokuserat på den samhällsekonomiska 
betydelsen av en gruvverksamhet i regionen, att fyndigheten är av unik art och att 
en samexistens med rennäringen är möjlig med hjälp av störningsminskande 
åtgärder. Samebyn å andra sidan har fokuserat på gruvverksamhetens försvårande 
av att bedriva renskötsel och anfört motiv till avstyrkande såsom att kumulativa 
störningseffekter måste vägas in, att presenterade skadereducerande åtgärder är 
otillräckliga samt att en gruvverksamhet skulle strida mot samernas rättigheter som 
urfolk. 

Relationer	  

Länsstyrelsen har konstaterat att de båda parterna gjort liknande bedömningar vad 
gäller gruvverksamhetens direkta markanspråk men att bedömningarna skiljer sig åt 
när det gäller störningseffekterna och möjligheterna för att åtgärda sådant. Lokala 
småföretagare och kommunen har intagit en positiv inställning till en gruvetablering 
i den mån som de fått yttra sig. Andra berörda sakägare som varit enskilda 
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fastighetsägare och samfällighetsförening har intagit en avstyrkande inställning till 
gruvetablering och anfört de samiska urfolksrättigheterna till regeringen. 

Bergsstaten och Länsstyrelsen har i den ekonomiska bedömningen och 
hushållningsavvägningen lämnat över till varandra att ta beslut, vari de har gått på 
varandras bedömningar och gemensamt lämnat ett beslut om koncessions-
prövningarna. Med det kan det konstateras att de haft gemensamma ståndpunkter.  

Institutionella	  ramverk	  

I ärendet har både Vapstens sameby och Nickel Mountain Group AB anfört samma 
motiv för sin sak genom de olika instanserna. Anförandena har justerats efterhand 
med de tillagda handlingarna som bolaget tagit fram som till exempel en 
rennäringsanalys, såväl som de fördjupade kunskaper som samebyn presenterat 
genom en expert inom renskötsel vid SLU. Länsstyrelsen och Bergsstaten har gått 
på att det samhällsekonomiskt mest betydelsefulla skulle vara att bevilja en 
gruvverksamhet. Med den tredje ansökta bearbetningskoncessionen stärks den 
ekonomiska bedömningen bedömer Bergsstaten. Regeringen har gått på samma 
linje. Bedömningen har också varit igenom beslutsgången att störningsminskande 
åtgärder kan lösa den negativa inverkan på renskötseln.  

Beslutsprocessen	  
Regeringens första beslut om de första bearbetningskoncessionerna var att det inte 
fanns något hinder för gruvverksamheten och att den därför skulle beviljas. Efter 
att regeringsbeslutet har varit uppe i Högsta Förvaltningsdomstolen och upphävts, 
har det ställts krav på att avvägning enligt 10 § 3 kap. MB måste göras. Det gjordes 
inte i de två första bearbetningskoncessionerna. Länsstyrelsen har i prövningen om 
tredje bearbetningskoncessionen bedömt att en avvägning enligt paragrafen krävs 
och tagit fasta på Högsta Förvaltningsdomstolens beslut. Regeringens sammantagna 
beslut för alla tre koncessionerna har bedömts utifrån 10 § 3 kap. MB och beviljats 
med motivet att gruvnäringen är ett kortsiktigt markanspråk som sedan kan återgå 
till rennäringen när fyndigheten utvunnits. Beslutsfattandet har således förändrats 
under processens gång och grunderna för besluten har varierat.  
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I det här fallet analyseras de beslut som tagits om företrädet mellan två motstridiga 
riksintressen, rennäringen enligt 5 § 3 kap. MB och värdefulla ämnen eller material 
enligt 7 § 3 kap. MB.  

Fallstudieområdet Stekenjokk ligger i Vilhelmina kommun i Västerbottens län och 
Strömsunds kommun, Jämtlands län. Ärendet som fallet gäller är en ansökan om 
bearbetningskoncession för att få bryta koncessionsmineralerna silver, guld, koppar, 
zink och bly. Fyndigheter i området hittades redan 1918 av SGU på grund av 
mineralbristen som rådde under första världskriget. Undersökningarna återupptogs 
under 50-talet och pågick fram till 1972, varpå gruvdriften startade 1976. 
Verksamheten gällde koppar och zink och bedrevs fram till 1988 då lönsamheten 
föll. Efter 1988 startades efterbehandlingen som höll på fram till 1991 (Bergsstaten, 
2014, ss.1-2). Stekenjokkområdet är nu åter aktuellt för en eventuell brytning av 
fyndigheterna. Vilhelmina Mineral AB (tidigare Northfield Exploration AB, 
namnbyte skedde i maj 2012 men för läsarvänlighet används enbart Vilhelmina 
Mineral AB fortsättningsvis) har 2011 sökt bearbetningskoncession för Stekenjokk 
K nr 1 och Levi K nr 1 (Ibid, s.1). Bergsstatens beslut är överklagat men i skrivande 
stund har ärendet ännu inte handlagts av regeringen. 

I fallstudieområdet finns riksintressen för rennäringen enligt 5 § 3 kap. MB och 
riksintressen för värdefulla ämnen eller material enligt 7 § 3 kap. MB. Inom riks-
intresseområdet för rennäring bedriver både Vilhelmina södra sameby och 
Voernese sameby renskötsel. Riksintresset för rennäring pekades ut av 
Jordbruksverket 2005. Delar av området upptas också som riksintressen för natur-
vård och friluftsliv enligt 6 § 3 kap. MB, däribland Vilhelminafjällen som är 
riksintresse för friluftslivet (Länsstyrelsen Västerbotten, u.å., s.1). Området omfattas 
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också av riksintressen för turism och rörligt friluftsliv samt för skyddade vattendrag 
enligt 4 kap. MB. SGU pekade ut Stekenjokk och detaljavgränsade riksintresset för 
värdefulla ämnen eller material enligt 7 § 3 kap. MB i december 2012 (SGU, 2012, 
s.6).  

Aktörer	  och	  relationer	  

• SGU • Vilhelmina södra sameby 

• Boverket • Region Västerbotten 

• Vilhelmina Mineral AB • Länsstyrelsen Jämtlands län 

• Bergsstaten • Strömsunds kommun 

• Länsstyrelsen Västerbotten • Voernese sameby 

• Vilhelmina kommun  

SGU	  

SGU valde att peka ut och detaljavgränsa Stekenjokkfyndigheten 2012. Ett motiv till 
riksintresseutpekandet har varit att Sverige idag är en av få producenter av zink, 
koppar och silver i Europa och att utpekandet säkerställer en långsiktig tillgång av 
resurserna. Områdets fyndigheter är också väl dokumenterade och bedöms som 
ekonomiskt brytvärda till skillnad från många andra fynd av samma typ av 
koncessionsmineral i Sverige (SGU, 2012, s.6). Med hänvisning till förarbetena till 
hushållningsförordningen om vad som är riksintresse och med kunskaperna om 
fyndighetens ekonomiska värde samt behovssynpunkt, har SGU tagit sitt beslut. De 
har gått på de mätbara värdena och satt dessa i relation till vad lagen säger (Ibid, 
s.6).  

Vilhelmina	  Mineral	  AB	  

Gruvbolaget har ansökt om bearbetningskoncessionen för att utvinna 
koncessionsmineralerna silver, guld, koppar, zink och bly. Ansökan avser en 
koncessionstid på 25 år och gäller en brytning av fyndigheterna under jord 
(Bergsstaten, 2014, ss.2-3). I sin ansökan bedömer Vilhelmina Mineral att 
gruvverksamheten kan fortgå under en period av tio till femton år och har beräknat 
att omsättningen skulle kunna ligga på ca 650 miljoner kronor per år. En sådan 
gruva skulle leda till 150 direkta arbetstillfällen och cirka 450-600 indirekta 
arbetstillfällen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2013, s.3). Motiven som bolaget har 
framfört har varit att såväl omsättning som arbetstillfällen för gruvan är större och 
fler än vad renskötseln ger upphov till (Bergsstaten, 2014, s.7). Som länsstyrelsen 
skriver är det uppenbart att en sådan verksamhet, förutsatt att fyndigheten är 
lönsam att utvinna, är av stor betydelse för inlandet med den mängden arbets-
tillfällen (Ibid, s.4).  

Både ansökan och miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats efter ett första 
yttrandeskede och uppfyller således de krav som Bergsstaten uttryckt (Ibid, s.10). I 
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miljökonsekvensbeskrivningen har bolaget beskrivit förhållandet till de andra 
riksintressena och har konstaterat att en samexistens med rennäringen är möjlig, 
men att renskötseln i Vilhelmina sameby kommer att behöva minska. Vilhelmina 
Mineral har också sagt att bolaget är villigt att kompensera för de störningar som 
gruvverksamheten ger upphov till och vill ge finansiellt stöd för inventering av 
samiska fornminnen, skapa ett kulturcentrum och lindra försvårandet av 
renskötseln genom att kompensera med bland annat viltstängsel, GPS-utrustning 
och helikoptertimmar. Vissa perioder på året kan gruvverksamheten också komma 
att anpassa sig till renskötselns verksamheter (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2013, 
ss.4-5). 

Boverket	  

Boverket har inte yttrat sig i sakfrågan om riksintresseutpekandet av Stekenjokk 
enligt 7 § 3 kap. MB. Däremot har Boverket framfört en allmän synpunkt vad gäller 
SGU:s utpekande av riksintressen, i vilken Boverket menar att SGU behöver 
uppdatera sina kriterier och urval. Inga nya utpekanden bör göras förrän dessa 
uppdateringar gjorts (SGU, 2012, s.1). 

Bergsstaten	  

Bergsstaten har varit den första instansen för att besluta om en eventuell 
gruvbrytning är lämplig. Bergsstaten har tagit del av bolagets ansökan de motiv som 
funnits till att starta gruvdriften. Inför beslutet har länsstyrelserna yttrat sig som 
samrådande parter, men även inhämtat yttranden från kommunerna, samebyarna 
och andra aktörer vilka Bergsstaten har tagit med i den sammanvägda 
bedömningen. 

Bergsstaten har valt att avslå gruvbolagets koncessionsansökan (Bergsstaten, 2014, 
s.1).  Visserligen har sökanden kunnat påvisa att fyndigheterna sannolikt kan 
tillgodogöras ekonomiskt, att fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt 
att ansökan om koncessionerna samt att de varken berör någon detaljplan, 
områdesbestämmelse eller något naturreservat. Men Bergsstaten har funnit att 3 och 
4 kap. MB utgör hinder för beviljandet av koncessionsansökningen. Bergsstaten har 
alltså gått på samma linje som länsstyrelserna (och samebyarna, som även de 
avstyrkt ett beviljande av koncessionsansökningen) i bedömningen, vilka menat på 
att det föreligger en motstridighet mellan intressen enligt 10 § 3 kap. MB (Ibid, s.7). 
Bergsstaten hänvisar till länsstyrelsernas bedömning. Bergsstaten instämmer i 
länsstyrelsernas slutsats om att gruvverksamheten skulle påverka övriga 
riksintressen negativt, i motsats till rennäringen (Ibid, s.7). Bergsstaten påtalar också 
att områdets betydelse för rennäringen ökat sedan den senaste gruvdriften 
avslutades och att de jämförelser som bolaget gjort med tidigare gruvdrifts påverkan 
inte går att sätta i relation till varandra. De störningsminskande åtgärderna som 
bolaget lagt fram har i Bergsstaten mening varit så ingripande att de i grunden 
förändrar renskötseln. Dessutom finns kumulativa effekter som på andra sätt än 
gruvan påverkat renskötseln och gjort intrång och som därför också måste tas med 
beräkningen (Ibid, ss.8-9).  
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Länsstyrelsen	  Västerbotten	  

Länsstyrelsen har avstyrkt utpekandet av riksintresset för värdefulla ämnen eller 
material i Stekenjokk, trots att gruvbranschen ger regionen goda samhälls-
ekonomiska effekter med arbetstillfällen och ur materialförsörjningssynpunkt. 
Länsstyrelsen menar att det inte finns några förutsättningar till att bevilja en 
bearbetningskoncession och att ett bättre bedömningsunderlag krävs för att kunna 
avgöra fyndighetens behov av riksintresseskydd. Liksom länsstyrelsen i Jämtlands 
län, anser också länsstyrelsen i Västerbotten att mineraltillgångarna behöver sättas i 
relation till behoven nationellt såväl som i europeiskt perspektiv för en sådan 
bedömning. Länsstyrelsen anför också att området redan har ansetts mest lämpat 
för det tidigare utpekade riksintresset rennäring och att det riksintresset därmed 
utgör hinder för etableringen av andra verksamheter (SGU, 2012, s.2). Länsstyrelsen 
har ändå gjort avvägningen mellan riksintressena enligt 10 § 3 kap. MB då man 
ansett att området varit mål för oförenliga ändamål (Länsstyrelsen Västerbotten, 
2013, s.1). Motiven för ställningstagandet att avstyrka koncessionen har varit att 
riksintresset för värdefulla ämnen eller material och riksintresset för rennäring inte 
kan samexistera i området. För avvägningen av företräde har länsstyrelsen särskilt 
beaktat samhällsekonomiska faktorer eftersom det handlar om en stor 
industrietablering i glesbygden. Länsstyrelsen har också bedömt att rennäringen till 
skillnad från en gruvdrift inte står i konflikt med de andra befintliga riksintressena i 
området (Ibid, s.2). Länsstyrelsen ser stora skillnader mellan renskötseln och gruv-
verksamheten i proportionerna vad gäller omsättning och arbetstillfällen för en 
region med befolkningsminskning. Men samtidigt bedöms också Stekenjokk-
området som ett av Västerbottens viktigaste kärnområden för rennäringen och att 
renskötseln. På grund av den tidigare gruvverksamheten och andra 
störningseffekter, har näringen blivit mer trängd och därmed har området också 
blivit än viktigare (Ibid, ss.3-5). Koncessionen avstyrks därför eftersom länsstyrelsen 
menar att Vilhelmina Mineral AB inte kunnat redogöra på ett fullgott sätt att en 
samexistens mellan verksamheterna skulle vara möjlig och att bolaget förenklat de 
kumulativa effekternas inverkan (Ibid, s.1). 

Länsstyrelsen	  Jämtlands	  län	  

Länsstyrelsen i Jämtland har avhörts i SGU:s utpekande av riksintresset Stekenjokk 
och i Bergsstatens samråd om koncessionsprövningen. Länsstyrelsen har anfört 
inför riksintresseförklaringen att det behövs en komplettering av uppgifter om 
mineraltillgångarna och att fyndigheten måste sättas i perspektiv till behov och 
tillgångar som finns såväl nationellt som i europeiskt sammanhang (SGU, 2012, s.2). 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har dock inte uttryckt att de avstyrkt ett utpekande, 
vilket Länsstyrelsen i Västerbottens län gjort (Ibid, s.2). I sitt yttrande om 
koncessionsansökningen har länsstyrelsen föreslagit att Bergsstaten avstyrker 
koncessionerna. Motivet har varit att även om inga markanspråk tas i Jämtlands län, 
ligger gruvområdet så pass nära att störningseffekter från en potentiell gruvdrift 
riskerar att påverka länet i form av transportökningar, utsläpp i vattendrag och 
konsekvenser för växt- och djurliv (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2013, ss.5-6). 
Länsstyrelsen har ställt sig kritisk till bolagets beskrivningar av störningar som vid 
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gruvdrift kan uppstå och vad som ämnas göras för att kompensera och åtgärda 
dessa. Länsstyrelsens sammanfattande bedömning gör också gällande att 
rennäringen påtagligt försvåras av en återöppning av gruvverksamheten i 
Stekenjokk. Kumulativa effekter såsom skogsavverkning, vindkraft, ökad rovdjurs-
stam etc. kan enligt länsstyrelsen inte förbises men har i bolagets ansökan förbisetts 
i flera frågor (Ibid, s.7). Att bolaget menar att ett minskat antal renar kan medföra 
en samexistens mellan intressena, menar länsstyrelsen förstärker bilden av att 
gruvverksamheten påtagligt försvårar rennäringen (Ibid, ss.7-8). Vidare anser 
länsstyrelsen att Stekenjokkområdets betydelse för rennäringen ökat sedan den 
tidigare gruvdriften lades ner och enligt prognoser kommer att fortsätta öka (Ibid, 
s.9). Sammantaget har de båda länsstyrelserna avstyrkt ett beviljande av de ansökta 
bearbetningskoncessionerna. 

Vilhelmina	  kommun	  

Kommunen har avhörts av SGU inför riksintresseförklaringen av Stekenjokk och 
tillstyrkt utpekandet. Kommunen har i yttranden till länsstyrelsen, i likhet med 
Strömsunds kommun, uttryckt att koncessionerna bör beviljas. I båda ärendena 
uttrycker kommunen att gruvnäringen är en prioriterad bransch och att Stekenjokk 
skulle kunna bidra samhällsekonomiskt till arbetstillfällen och fungera som en 
motor regionalt (Vilhelmina kommun, 2013, ss.1-3; Bergsstaten, 2014, s.6). 
Kommunen har också anfört att det enligt multiplikatoreffekter kan ske en ökning 
av arbetstillfällen även utöver de direkta som gruvverksamheten ger upphov till. 
Kommunen har också en ambition om en differentierad näringsstruktur, vilket den 
menar att en gruvverksamhet skulle bidra till (Vilhelmina kommun, 2013, s.3). 

Strömsunds	  kommun	  

Kommunen har varit positivt inställd till utpekandet av riksintresset (SGU, 2012, 
s.3). Även i det yttrande som Länsstyrelsen i Jämtlands län inhämtat inför beslutet 
om koncessionsprövningen, uttrycker kommunen sig positivt till en gruvbrytning 
(Bergsstaten, 2014, s.5). Den vid yttrandetiden gällande översiktsplanen är från 1991 
och har inget särskilt angivet för lokaliseringsområdet. Det finns heller ingen 
detaljplan eller områdesbestämmelse som berörs (Strömsunds kommun, 2013, ss.2-
3). Således kan det sägas att ett eventuellt beslut om att bevilja en koncession inte 
skulle strida mot kommunens intentioner. Det pågående översiktsplanearbetet har 
dock uttalat att riksintresset för värdefulla ämnen eller material bör prioriteras 
framför andra intressen i området. Samtidigt har den nya översiktsplanen inte 
fastställts eller varit ute på samråd och kan därför inte jämställas med en gällande 
översiktsplan påtalar kommunen (Ibid, ss.3-4). Med bakgrund av kommunens 
pågående översiktsplanearbete som förordar en prioritering av mineralnäring på 
grund av dess samhällsekonomiska nytta, föreslår kommunen Länsstyrelsen i 
Jämtlands län att tillstyrka aktuell koncessionsansökan (Ibid, s.8). Kommunerna har 
gått på samma linje genom ärendet och varit alltigenom positiva till såväl ett 
riksintresseutpekande enligt 7 § 3 kap. MB som att bevilja bearbetnings-
koncessionen (SGU, 2012, ss.2-3). 
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Vilhelmina	  södra	  sameby	  

Samebyn har inte avhörts i ärendet om att riksintresseförklara Stekenjokk för 
värdefulla ämnen eller material. Däremot har samebyn yttrat sig till länsstyrelsen i 
Västerbotten i samband med koncessionsansökningen. Med anledning av 
erfarenheterna från den tidigare gruvdriften har Vilhelmina södra sameby ansett att 
bearbetningskoncession inte bör beviljas. Erfarenheterna som samebyn anfört gäller 
bestående skador och markförluster samt konflikter med angränsande samebyar i 
samband med det markintrång som behövts till följd av renförflyttningen. Även 
kumulativa störningseffekter för rennäringen har samebyn anfört bör tas med i 
prövningen vilka främst är skogsavverkning, vindkraft, infrastruktur, ökad 
rovdjurspopulation och turism (Länsstyrelsen Västerbotten, 2013, s.7). I sitt 
yttrande har samebyn även anfört att renskötseln använder Stekenjokkområdet i 
större utsträckning än tidigare på grund av störningarna (Ibid, s.5). 

Voernese	  sameby	  

Länsstyrelsen i Jämtland har inhämtat yttrande från Voernese sameby, som har 
motsatt sig ett beviljande av koncessionsansökan. Samebyn har uttryckt att en 
gruvbrytning skulle medföra att marken blir direkt otillgänglig för rennäringen. 
Dessutom sker, utöver det direkta markanspråket, svåra störningar (i form av bl.a. 
mänsklig aktivitet, trafik, buller, damm och infrastruktur) inom en radie av 5 km 
från gruvdriften. Området är i sig också viktigt för renskötseln genom att det 
fungerar som uppsamlingsområde, innehåller flyttningsleder och används för 
sommarbete. Från våren till hösten används området för olika renskötselskeenden. 
Voernese sameby anför även att området har stora mängder samiska fornlämningar 
som visar på dess betydelse även historiskt sett, något som bolaget inte nämner i sin 
MKB (Svenska Samernas Riksförbund, 2013, s.3). Samebyarna Voernese och 
Vilhelmina södra använder båda Stekenjokkområdet för sin renskötsel.  

Samebyn har ansett att ett återöppnande av gruvdriften helt kommer att konkurrera 
ut rennäringen och att en samexistens därmed är omöjlig. Vidare har samebyn också 
anfört att kumulativa effekter i området måste tas i beaktande. Den sammanlagda 
konsekvensen för dessa störningar menar samebyn påtagligt försvårar bedrivande av 
rennäring och att koncessionen alltså inte skall beviljas (Ibid, s.8). Argument som 
framförs är att det i förarbetena till lagstiftningen, närmare bestämt proposition 
1985/86:3, framgått att rennäringen är en förutsättning för samisk kultur och att 
den samiska kulturens fortlevnad måste garanteras (Ibid, s.7). Inom samma 
förarbete står också att riksintresset för rennäring ”skall ta sikte på sådana områden 
som det med hänsyn till skilda led i rennäringens utövande i olika samebyar är 
särskilt angeläget att skydda” (Bostadsdepartementet, 1985, ss.159-161). 

Region	  Västerbotten	  

Region Västerbotten har i en skrivelse till SGU ställt sig bakom förslaget att utse 
Stekenjokk till riksintresse (SGU, 2012, s.3). Regionförbundet har också, i sitt 
inhämtade yttrande till länsstyrelsen i Västerbotten, i och med prövningen av 
koncessionsansökningen ställt sig positiv till en återöppnad gruvdrift i Stekenjokk. I 
uttalandet ser regionförbundet att det för hela regionen skulle ske en positiv 
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utveckling och att gruvdriften skulle kunna bedrivas utan att betydande inverkan på 
övriga intressen i området skulle ske (Bergsstaten, 2014, s.6). 

Lokala	  företagare	  

Lokala företagare i Vilhelmina har yttrat sig i en skrivelse till SGU inför klassningen 
av Stekenjokk som riksintresse. De har varit positiva till att Stekenjokk utpekas som 
riksintresse (SGU, 2012, s.3). Någon mer redogörelse för deras sak görs inte. 

Beslutsprocessen	  och	  institutionella	  ramverk	  

Processen för ärendet har ännu inte avslutats. I skrivande stund har Vilhelmina 
Mineral AB överklagat bergmästarens beslut om att avslå koncessionsansökningen 
till regeringen, där något beslut i frågan inte hunnit tas ännu. Vilhelmina Mineral AB 
lämnade in en ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 och Levi 
K nr 1 till Bergsstaten den 2 augusti 2011. De har alltså gjort den bedömning att 
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt enligt ML. SGU:s riksintresseutpekande 
av Stekenjokk har gjorts efter det, där ärendet remitterats till Boverket, 
länsstyrelserna i Västerbotten och i Jämtlands län samt för kännedom till 
kommunerna Vilhelmina och Strömsund. De har alla yttrat sig, inklusive Region 
Västerbotten och ett antal lokala företagare. Kopia av beslutet har sedan skickats till 
remissinstanserna (förutom regionförbundet och de lokala företagarna) samt 
Bergsstaten (SGU, 2012, s.8). 

Bergsstaten har haft samråd med länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtlands län i 
beslutet om koncessionsansökningen, där länsstyrelserna inhämtat yttranden från 
berörda kommuner och samebyar samt i länsstyrelsen i Västerbottens fall även från 
lokala företagare och regionförbundet Region Västerbotten. Länsstyrelsen har 
tillsammans med deras synpunkter framfört sitt yttrande, varpå Bergsstaten gjort en 
samlad bedömning. Bergsstaten har i beslutet redovisat alla yttranden som 
inkommit till länsstyrelserna, trots att Strömsunds kommuns översiktsplan bedömts 
som inaktuell och en ny tagits fram men inte hunnit komma ut på samråd. Kopia av 
beslutet har därpå skickats till alla som yttrat sig inklusive SGU och Lantmäteriet, 
förutom region Västerbotten (Bergsstaten, 2014, s.11). Den ekonomiska 
bedömningen av fyndighetens värde och utvinningsbarheten har inte varit något 
bekymmer har Bergsstaten konstaterat. I Bergsstatens avslag om bearbetnings-
koncession, har beslutet fattats på grunderna att hinder föreligger enligt 3 och 4 kap. 
MB. Förutsättningarna för ett beviljande har därmed saknats enligt 4 kap. 2 § ML 
(Ibid, s.10). 

Sammanfattning	  av	  analyskategorier	  

Aktörer	  

I fallet Stekenjokk har det framför allt varit offentliga aktörer som deltagit i 
processen, eftersom koncessionsärendet berört två länsstyrelser och två kommuner. 
Sedan har det även varit två samebyar som berörts och som företräder det ena 
ändamålet inom riksintresseområdet. Gruvbolaget Vilhelmina Mineral AB är 
företrädaren för det andra ändamålet och den aktör som initierat processen genom 
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att de ansökt om bearbetningskoncessionen. Med det har bolaget också initierat 
riksintresseutpekandet från SGU:s sida. Bolaget har särskilt pekat på positiva 
samhällsekonomiska effekter vid en gruvdrift och ansett att en samexistens kan ske i 
området utan att påtagliga skada behöver ske på näringarna. Utöver dessa aktörer är 
det enbart lokala företagare och regionförbundet i Västerbotten som deltagit, men 
enbart i riksintresseutpekandet. För samebyarna har motivet till att vilja avstyrka 
bearbetningskoncession varit att kumulativa störningseffekter har förändrat 
renskötselns bedrivande de senaste åren och försvårat verksamheten. Bolagets 
miljökonsekvensbeskrivning har de också beskrivit som bristfällig och inaktuell.  

Relationer	  

Utifrån de aktörer som identifierats i ärendet, kan flera liknande ståndpunkter dem 
emellan identifieras. Länsstyrelserna och samebyarna har inte velat bevilja någon 
bearbetningskoncession. Bergsstaten har också gått på samma linje. Argumenten 
har varit att en gruvdrift försvårar renskötseln och att de åtgärdspunkter som 
bolaget presenterat för att hantera detta är för omfattande. Kommunerna däremot 
har båda varit positiva till en gruvetablering med tanke på de samhällsekonomiska 
effekter som en sådan skulle ha. De har också ansett att bolaget i och med sin 
miljökonsekvensbeskrivning och åtgärdsprogrammet visat att det kan tillgodose de 
behov av störningsminskande insatser som krävs för samexistens.  

Institutionella	  ramverk	  

Prövningen av ansökningen om bearbetningskoncession har vid skrivandet av 
denna studie inte passerat någon högre instans än den första där Bergsstaten 
beslutat att avslå koncessionen, även om den överklagats av Vilhelmina Mineral AB 
till regeringen. Därmed kan ingen förändring i anföranden eller beslut urskiljas 
mellan olika instansordningar, förutom att bolaget har reviderat sin miljö-
konsekvensbeskrivning och ansökan vilket lett till en ny samrådsprocess och att 
länsstyrelserna därför har inhämtat nya yttranden från berörda samebyar och 
kommuner. Samrådet har sedan skett mellan länsstyrelserna och Bergsstaten i vilket 
länsstyrelserna varit med och prövat om 3 och 4 kap. MB utgjort hinder för 
koncessionerna.  

	  

Beslutsprocessen	  

Visserligen kan fyndigheten tillgodogöras ekonomiskt. Den strider heller inte mot 
någon detaljplan eller områdesbestämmelse och belägenheten och arten gör den 
inte olämplig att bevilja. Bergsstatens beslut om att avslå koncessionsansökningen 
grundar sig därmed snarare på att 3 och 4 kap. MB utgör hinder mot koncessionen. 
Bergsstaten har, i enlighet med länsstyrelsernas bedömning i prövningen om 
företräde enligt 10 § 3 kap. MB, funnit att rennäringen ska få företräde med tanke 
på den negativa effekt som en gruva skulle ha på rennäringen. Sammantagen 
bedömning görs att områdets betydelse för rennäringen ökat sedan den senaste 
gruvdriften och att området beskrivs som avgörande för renskötselns bedrivande. 
Rennäringen bedöms inte bidra till negativa effekter på andra riksintressen som en 
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gruva skulle göra. Trots de störningsminskande åtgärder som föreslagits från 
Vilhelmina Mineral AB, bedöms intrånget på rennäringen som alltför omfattande. 
Horisontell samverkan har skett på myndighetsnivå, mellan Bergsstaten och 
länsstyrelsen i Västerbotten och i Jämtlands län. Myndigheterna, länsstyrelserna och 
Bergsstaten, har gjort samma bedömning i ärendet. Kommunerna har varit 
samstämmigt positiva till gruvdriften medan de berörda aktörerna (bolaget och 
samebyarna) har haft motstridiga åsikter. 
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6.3	  Teoretisk	  koppling	  
I det här avsnittet av arbetet kopplas teorierna kring governance och plan- och 
miljöparadigmen till den information som har framkommit genom det 
analysverktyg som använts i den empiriska delen. En diskussion förs om vad 
resultaten kan ha för betydelse utifrån de teoretiska perspektiven som redogjorts för 
tidigare i teoriavsnittet (s.36). Analyskategorierna har hjälpt till att identifiera flera 
beröringspunkter till teorin med sin struktur. Men för att undvika att låsa 
resonemangen kring dessa kategorier och istället lyfta dem, har presentationen av 
det som framkommit delats upp i avsnitt för governance och paradigm. Flera 
resonemang har dock relevans inom båda teoretiska perspektiv för att fullt kunna 
redogöra för de teoretiska kopplingarna. 

Governance	  –	  en	  förskjutning	  i	  samhällsstyrningen?	  

Inom de båda fallen kan en viss förskjutning i samhällsstyrningen synas, men 
samtidigt finns det flera punkter som också säger emot detta. I detta avsnitt 
redogörs och diskuteras dessa motstridiga upptäckter. 

De privata gruvbolagen har initierat ärendena genom att ansöka om 
bearbetningskoncessioner i områden med fyndigheter som har potential att utvinnas 
med lönsamhet men som inte är utpekade som riksintressen. Med de 
prospekteringar som bolagen har gjort med stöd av beviljade 
undersökningstillstånd, har de samlat in det underlag som behövs för att värdera 
fyndigheternas lönsamhet och utvinningsbarhet. Bolagen har sedan gjort den egna 
bedömningen av detta för att besluta om det är värt att söka koncession. Efter det 
är det samma material som Bergsstaten, som beslutande myndighet, har att ta 
ställning till i sin bedömning om att antingen bevilja eller avslå koncessionen. Något 
eget underlag för beslutet finns inte för myndigheten att tillgå, utan beslutet är 
beroende av att bolagen tillför relevant underlag till koncessionsprövningen. SGU 
har också gruvbolagens data från prospekteringarna att gå på för att bedöma 
fyndighetens lämplighet som riksintresse för värdefulla ämnen eller material. Inom 
samhällsstyrningen handlar governance om samverkansformen mellan statliga och 
privata aktörer och hur det finns ett resursberoende mellan parterna. I det här fallet 
är det tydligt att myndigheterna har legitimiteten som statliga myndigheter att ge 
fyndigheter ett skydd i form av riksintresse och att bevilja tillstånd för att starta 
gruvverksamheter. Gruvbolagen saknar myndigheternas legitimitet, men samtidigt 
har de kapitalet och resurserna för att genomföra prospekteringarna och skapa 
underlag för myndigheternas beslut. I båda fallen som studerats (allra tydligast i 
fallet Rönnbäcken) har SGU med hjälp av bolagens underlag valt att förklara 
fyndigheterna som riksintressen för värdefulla ämnen eller material där bolagen 
prospekterat och ansökt om koncession. Från att vara en statlig angelägenhet att 
peka ut riksintressen har därmed den hierarkiska top-down-inriktade processen 
förändrats i och med statens beroende av privata aktörers initiativtagande. Istället 
visar denna förändring på en bottom-up-inriktning där de privata aktörerna ger 
underlag till myndigheterna och då särskilt viktigt för denna studie SGU, som anger 
de statliga nationella riktlinjerna för mark- och vattenhushållningen. På så vis kan en 
governanceförskjutning i processen tydligt urskiljas. 
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Detta är dock bara en del av koncessionsprövningen och att påstå att denna 
governanceförskjutning i samhällsstyrningen inbegriper hela processen är att dra 
alldeles för förhastade slutsatser. Snarare tyder den övriga processen på det 
motsatta.  

SGU företräder staten i arbetet med att peka ut riksintressen och samråder med 
Boverket och berörda länsstyrelser. Bergsstaten och Länsstyrelsen samråder och 
beslutar i första instans i koncessionsprövningen. I den andra instansen är det 
regeringen som prövar överklagandet av Bergsstatens beslut. Alla är de statliga 
myndigheter som tar beslut centralt utan andra samrådsparter än just andra 
myndigheter. Vapstens samebys försök att öppna upp beslutsprocessen uppe på 
regeringsnivån i fallet Rönnbäcken och samebyarnas anförande i båda fallen att ta in 
miljötillståndsprövningen i koncessionsprövning är båda försök till att öppna upp 
den centrala beslutsprocessen och få in fler yttranden och parter till de olika 
besluten. Dessa försök har alla stött på patrull genom att Bergsstaten och 
länsstyrelsen uttryckt att de inte kan bedöma de störningsminskande åtgärderna. 
Dessa ska snarare hänskjutas till mark- och miljödomstolen. I regeringsprövningen i 
fallet Rönnbäcken avslår regeringen önskemålet om ett sådant muntligt 
sammanträde och avslår också yrkandet om att inhämta nytt yttrande från 
Sametinget. Kommunerna har inte heller haft någon möjlighet till ökat inflytande i 
ärendena i och med att de lämnat yttranden till länsstyrelserna inför deras samråd 
med Bergsstaten. Kommunerna har med det inte deltagit direkt i processen utan 
snarare som remissinstans. Studerade fall har också lyft kommunernas värde av att 
ha en aktuell och uppdaterad översiktsplan, eftersom Bergsstaten bedömt att en 
gammal översiktsplan inte kan tillmätas någon avgörande betydelse vid prövningen. 
I samband med myndigheternas samråd i koncessionsprövningen har de andra 
aktörerna (fastighetsägare, regionförbund etc.) också medverkat genom yttranden 
till länsstyrelsen men precis som kommunerna har inte de heller någon 
beslutanderätt utan medverkar genom att yttra sig som berörda i frågan. Därför kan 
det sägas att samverkansformen i ärendet har varit uppdelad mellan de vertikala 
nivåerna och i de formella besluten har ingen horisontell samverkan synts 
kommunerna emellan eller samebyarna emellan. Det är således på sådant top-down-
styrt (vertikalt) sätt som informationsspridningen skett. Inflytandet i 
beslutsprocessen som övriga aktörer utanför den statliga organisationen har är 
möjligheten att överklaga beslut som tagits till nästa instans, men precis som 
governancelitteraturen uttrycker tas beslut mer och mer centralt med minskad 
transparens ju högre upp i instanserna som ärendet går. Sammantaget visar 
myndigheternas hantering av yttrandena att det ankommer på dem som statliga 
myndigheter att ta besluten. De inhämtar yttranden och samråder sinsemellan och 
tar beslut som sedan sänds till berörda, vilket har stora likheter med hur top-down-
styrningar fungerar. Dialogen och samverkan i de studerade fallen sker alltså 
horisontellt på en central nivå med liten transparens, medan besluten som tas sänds 
ut i enkelriktad kommunikation. I de studerade fallen kan det således konstateras att 
någon governanceförskjutning mot mer decentraliserade beslutsformer inte har 
kunnat utläsas i större omfattning än vad som presenterats om att privata aktörer 
initierar myndigheters beslut. Detta är dock en viktig iakttagelse som har betydelse 
för slutsatserna i nästa kapitel. 
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Paradigm	  

I fallen har några analysresultat gjorts angående plan- och miljöparadigmen. 
Sammantaget rör sig hela processen om att etablera en gruva inom miljöparadigmet 
förutom bedömningen om hinder föreligger enligt 3 och 4 kap. MB i 
koncessionsprövningen. Undersökningstillstånden ska leda till att få fram mätbara 
värden av fyndighetens utvinningsbarhet och lönsamhet, som sedan avgör om en 
koncession ska ansökas om. Efter koncessionsprövningen prövas miljötillstånden 
och de störningsminskande åtgärderna hos miljödomstolen som bedömer ingrepp i 
miljön och gränsvärden vilket även det faller in i miljöparadigmet eftersom även det 
sker i en sluten central prövning. Både SGU, som avgör om en fyndighet kan vara 
av riksintresse, och Bergsstaten som avgör om en koncession ska beviljas eller ej 
utgår ifrån expertkunskaper om fastställda värden för brytningsvärda malm- och 
mineralkroppar. Om fyndigheten möter SGU:s urvalskriterier bör fyndigheten 
riksintresseförklaras. I likhet med miljöparadigmet är denna process starkt styrd av 
fastlagda nivåer och kunskapsstyrd genom att fyndigheten ska vara väl 
dokumenterad. Tankemönstret inom miljöparadigmet om att en central expert-
bedömning ska styra är tydlig genom att SGU som sektorsmyndighet enskilt 
beslutar om att utpeka riksintressen. Top-down-styrningen blir därmed också tydlig. 
Likaså kan det konstateras i koncessionsprövningen att Bergsstatens bedömning om 
en fyndighet kan tillgodogöras ekonomiskt eller ej, är starkt kunskapsbetonad och 
mätbar mot vissa gränsvärden. Det gör att en top-down-styrning även här blir starkt 
påtaglig eftersom det är svårt att argumentera mot fastlagda gränsvärden. Men i 
koncessionsprövningen ska också hinder enligt 3 och 4 kap MB bedömas, vilket 
görs inom tankemönstret för planparadigmet i och med att en avvägning krävs om 
samma område är riksintresse för flera oförenliga ändamål. Bergsstaten agerar inom 
miljöparadigmets tankemönster medan länsstyrelsen agerar inom planparadigmet. 
Länsstyrelsen är den av de båda samrådsparterna som inhämtar andra aktörers 
yttranden för sin bedömning. Således är koncessionsprövningen processen där 
tankemönstren genom denna ansvarsfördelning möts och ska fungera som en 
gemensam bedömning. Effekterna av att låta dessa tankemönster mötas, blir att 
olika argument tydligt blir viktiga för besluten hos myndigheterna. Fasta värden hos 
Bergsstaten ger legitimitet, medan den något mer kommunikativa länsstyrelsen ser 
värdet av att inhämta yttranden vilket ger legitimitet till att använda begrepp som 
påtaglig skada eller kumulativa effekter i en konsensussökande prövning av 3 och 4 
kap. MB där en avvägning av synpunkterna bedöms. En avvägning görs alltså, men 
den sker bara med ett visst mått av deliberativt inslag. Det blir tydligt av en annan 
aktörs agerande. Precis som studerats inom ramen för samhällsstyrningen har 
samebyarna, som nämnts innan, velat att de störningsminskande åtgärderna ska 
hanteras i koncessionsprövningen. Med en sådan prövning, skulle fler beslut ingå i 
en mer avvägande bedömning där fler aktörer är inblandade. Samebyarnas yrkanden 
om en mer deliberativ beslutsprocess, visar på att olika aktörer bedömer och olika 
intressen bedöms efter olika kriterier och att beslutsfattandet upplevs olika bland 
dessa aktörer. Men de avslag som de fått visar att de deliberativa drag som 
länsstyrelsens avvägning omfattar, har relativt tydliga gränser. 
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I fallen har en annan punkt identifierats som är viktig att ta upp i analysen kring 
paradigm. Enligt Emmelin och Lerman kritiseras konflikten mellan paradigmen ofta 
för att hindra tillväxt och utveckling. Frågan är om en sådan parallell går att dra i 
dessa fall. I båda fallen möts paradigmen i koncessionsprövningen, men utfallet blir 
olika. I fallet Rönnbäcken ges den samhällsekonomiska betydelsen av en gruv-
etablering stor vikt och med den tillväxten och utvecklingen i regionen. Samtidigt 
avstyrks gruvan i Stekenjokk till förmån för det rörliga friluftslivet och rennäringen, 
vilket rimmar väl med miljöparadigmets tanke om bevarande av miljöförhållanden. 
Detta är intressant, eftersom det är i avvägningen mellan intressen som beslutet tas 
och därmed i den delen av processen som är mest inriktad mot planparadigmet. 
Gruvetableringen innebär ingrepp som förändrar miljön och prövningen av 
riksintressena har på grund av de negativa effekterna på andra riksintressen gått på 
bevarandet och avslagit koncessionen. Emmelin och Lerman menar på att 
planparadigmet är tillstyrande och inte avstyrande vilket inte stämmer överens med 
beslutet i fallet Stekenjokk. I Stekenjokkfallet har istället de centrala och 
expertbaserade besluten varit tillstyrande eftersom de gått på de samhälls-
ekonomiska värdena för gruvan. I båda fallen. Skillnaden från hur Emmelin och 
Lerman beskriver det, kan vara att Bergsstaten och SGU som myndighet ligger 
under Näringsdepartementet. Med utgångspunkten att myndigheten är underordnad 
Näringsdepartementet skulle det kunna vara just samhällsekonomiska frågor såsom 
tillväxt och utveckling som bedöms som viktiga att pröva. Det skulle förklara det 
belysta fallets beslut inom paradigmen. Detta är att dra resonemanget väldigt långt, 
men det är tankar som uppkommit i den teoretiska kopplingen. Sammantaget i 
diskussionen får det med dessa tankar konstateras att någon tydlig distinktion om 
hur besluten bedöms utifrån respektive tankemönster för plan- och miljö-
paradigmen är svår att urskilja. Det, eftersom paradigmen går in i varandra i 
besluten. Vad som däremot kan konstateras och som också gjorts i analysen om 
governanceförskjutningar, är att processen generellt är starkt expertbaserad och top-
down-styrd så som miljöparadigmet beskrivs i och med centrala beslut som tas. 

Avslutande	  kommentar	  

Utifrån vad som identifierats i de båda ärendena kan det konstateras att privata 
aktörer har ett inflytande över beslutet att utpeka riksintressen för värdefulla ämnen 
eller material vilket annars är en uppgift för sektorsmyndigheten SGU. Med det här 
har vissa tendenser av förskjutningar inom samhällsstyrningen kunnat ses, där 
privata gruvbolag och statliga aktörer samverkar. På samma gång har det synts att 
prövningen av gruvetableringar, dels i stort, men också i just koncessions-
prövningen, är en tydligt centralt styrd process. Vad gäller paradigmen är det desto 
svårare att tydligt konstatera hur fördelningen förhåller sig. I likhet med 
samhällsstyrningen som kan beskriva gruvprocessen som government-orienterad, 
kan miljöparadigmet sägas genomsyra den större delen av processen från 
undersökning till gruva. Det finns flera observationer såväl i teoretiska kopplingen 
som i det empiriska materialet som det finns anledning att återkomma till i det 
nästkommande kapitlet där en återkoppling till arbetets frågeställningar görs.  

n	  
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Syftet med arbetet har varit att utifrån samhällsstyrningen, undersöka om 7 och 10 § 
§ 3 kap. MB med fokus på mineralnäringen har tillämpats på ett sätt som ligger i 
linje med intentionerna bakom lagstiftningen. I det här kapitlet ska de 
frågeställningar som ställts inför studien besvaras, varefter en generell reflektion 
över hur arbetet har gått presenteras och hur en fortsatt studie av riksintressena 
skulle kunna se ut. Slutsatserna som presenteras har mer eller mindre relevans till de 
teoretiska kopplingarna som redogjorts i kapitlet innan men har alla relevans för 
studien av fallen och den kritik som riktats mot riksintressesystemet. 

I det inledande kapitlet presenterades frågeställningar inför arbetet. I det här 
avsnittet besvaras dessa och diskuteras. 

I de fall som har studerats har koncessionsprövningen i sin tillämpning av 3 och 4 
kap. MB konstaterat att en konflikt föreligger mellan värdefulla ämnen eller material 
enligt 7 § och rennäringen enligt 5 § 3 kap. MB. Att de är oförenliga hänvisas till 
begreppet påtaglig skada och påtagligt försvårande av att bedriva sin verksamhet, 
vilket gäller för båda anspråken som görs på området. Det kommer till uttryck 
genom den avvägning som sker där Bergsstaten i samråd med länsstyrelsen 
tillämpar 3 och 4 kap. MB. Prövningen av detta kräver en redogörelse för påtaglig 
skada som markanspråk kan medföra på övriga riksintressen, varpå avvägningen om 

• 

• 

• 

• 
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företrädet görs. Gruvbolagen har i de studerade fallen motiverat gruvetableringen 
med att störningsminskande åtgärder kan genomföras som kan innebära att dess 
påtagliga försvårande för renskötselns bedrivande minskar. På så vis menar de att 
verksamheterna inom riksintressena ska kunna samexistera och att hindret som 
hushållningsbestämmelserna utgör löses. För rennäringens del har särskilt påtaglig 
skada och påtagligt försvårande av bedrivandet av renskötsel varit det springande 
argumentet, vari de också anfört att bolagens störningsminskande åtgärder inte varit 
tillräckliga för att kompensera försvårandet av renskötseln. Samebyarna i studerade 
fall menar att omfattningen av dessa åtgärder inte heller kan vänta till 
miljötillståndsprövningen hos mark- och miljödomstolen, utan yrkar på att detta 
görs i koncessionsprövningen. Konflikten ligger alltså också i hur de olika parterna 
ser på processen, där samebyarna kräver en djupare avvägning mellan intressen och 
gruvbolagen ser till en expertkunskap och central bedömning. 
Koncessionsprövningen innehåller också de två paradigmen som ska samordnas för 
att bilda ett gemensamt beslut, men svårigheten finns i att dessa olika paradigm 
bedöms genom olika tankemönster med olika legitimitet och skapar en konflikt 
genom att aktörer argumenterar och bedriver sin ståndpunkt inom tankemönstret 
av ett paradigm, medan motparten bedriver sin inom det andra paradigmet. I de fall 
som studerats har även Bergsstaten, länsstyrelsen och regeringen uttryckt att 
åtgärder inte ska prövas i avvägningen, utan bör vänta till den senare 
miljötillståndsprövningen. Det kan därmed konstateras att konflikten kommer 
till uttryck i motsättningar kring hur bedömningar bör göras och i vilken 
instans olika tillstånd ska prövas. Bedömningen av begrepp som påtaglig 
skada eller påtagligt försvårande skiljer sig mellan aktörer vilket skapar 
meningsskiljaktigheter. 

Hur	  adekvata	  är	  riksintressesystemets	  paragrafer	  kring	  mineralnäringen	  för	  att	  
hantera	  sådana	  eventuella	  konflikter?	  

I de studerade fallen har det alltså visat sig att olika aktörer värderar påtaglig skada 
eller påtagligt försvårande av utvinning eller renskötsel på olika sätt. Det som 
samebyarna menar omöjliggör en fortsatt renskötsel eller åtminstone påtagligt 
försvårar den, menar gruvbolagen kan åtgärdas genom störningsminskande åtgärder 
och kompensationer. Om avvägningen sker inom planparadigmet, finns som 
konstaterats ett utrymme för länsstyrelsen som gör avvägningen att bedöma 
aktörernas tolkningar eftersom det handlar om att rätt beslut nås genom 
kommunikation och konsensus. I förarbetet till MB kritiserades oprecisa uttryck 
och det föreslogs att de skulle ändras. Regeringen följde dock inte förslaget utan 
menade att avvägningsregler var svåra att precisera ytterligare och att ändring av 
redan tillämpad lag kunde leda till mer oklarheter. Detta visar att syftet med 
avvägningen är att ett visst mått av tolkning måste vara en del av bedömningen. Det 
är också de olika parternas tolkningar som driver ärendet vidare upp i 
instansordningen till regeringen och dessutom till Högsta Förvaltningsdomstolen 
för att synen på lagstiftningen ser olika ut. Att fallen överklagas innebär att fler 
instanser tar del och prövar ärendet. Med det ökar legitimiteten i det beslut som tas. 
Avvägningen enligt planparadigmet innebär således att det inte finns samma klara, 
mätbara värden som sätter riktlinjer eller gränsvärden på samma sätt som 
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miljöparadigmet. Det är inte svart på vitt om en koncession ska meddelas. Detta 
visar samtidigt också på att det finns osäkerheter om vad som ingår i lagstiftningen 
och vad som väger tungt i avvägningen, såväl hos berörda parter som hos de olika 
beslutsmyndigheterna. Ett exempel i de studerade fallen kan här nämnas. Både 
länsstyrelsen i Jämtlands län och i Västerbotten har uttryckt att man vägt in 
riksintressenas påverkan på andra riksintressen som finns i Stekenjokkområdet och 
kommit fram till att gruvverksamheten påverkar de andra negativt, vilket inte 
rennäringen gör. Detta har bidragit till att länsstyrelserna har föreslagit ett 
avstyrkande av att meddela bearbetningskoncessionerna. Det tycks däremot inte ha 
varit ett tungt eller avgörande motiv för varken länsstyrelsen eller regeringen i fallet 
Rönnbäcken. Där konstaterades att gruvan påverkade andra riksintressen negativt 
jämfört med rennäringen, men att bearbetningskoncessionen ändå skulle beviljas. 
Den negativa inverkan på andra riksintressen bedöms därför olika, liksom den 
samhällsekonomiska betydelsen av en gruvetablering och olika natur- och 
kulturvärden. Det är precis det här som SKL tidigare har påtalat i sin kritik mot 
riksintressesystemet, nämligen att olika länsstyrelser såväl som myndigheter gör 
olika bedömningar. Lagstiftningen kring mineralnäringen kan därför ses som 
adekvat i den meningen att tagna beslut överklagas och går vidare till nästa instans. 
Rättsäkerheten i besluten torde därför öka. Samtidigt tas beslut på olika grunder i de 
två fall som har studerats vilket visserligen inte låser prövningen till några fasta 
värden, men skapar ändå oklarheter och osäkerheter om vilka värden som är viktiga. 
Genom att beslutfattande instanser inte är konsekventa i avvägningen mellan 
de olika fallen kring huruvida en bedömning ska ta in motstridiga intressens 
påverkan på andra berörda riksintressen, kan det sägas att det råder olika 
sätt att göra bedömningar.  

Vad	  blir	  effekten	  av	  att	  bevarandeintressen	  (som	  naturvård)	  och	  
exploateringsintressen	  (som	  mineralnäring)	  ligger	  under	  samma	  paragraf,	  10	  §,	  
3	  kap.	  MB?	  

Inför den fysiska riksplaneringen sågs från statligt håll behovet att lyfta skyddet hos 
bevarandeintressen och balansera konflikten eftersom att exploateringsintressen i 
områden med flera intresseanspråk och högt tryck ofta fick sin vilja igenom. 10 § 3 
kap. MB syftar till att likställa riksintressena och ge företräde åt det eller de ändamål 
som på lämpligast sätt främjar en långsiktighet i hushållningen med mark- och 
vattenområdet.  

En av de teoretiska utgångspunkterna i arbetet har varit paradigmen och som är 
viktig att ta upp här. Miljöparadigmets tankemönster förhåller sig i renodlad form 
till bevarandeintressen baserade på expertbaserad kunskap, medan planparadigmet 
förhåller sig till exploateringsintressen med avvägningen och konsensussökande 
som beslutsunderlag. Med det har paradigmen två helt olika bedömningskriterier 
och värdegrund. Hur värderas en ekonomiskt beräknad lönsam gruva gentemot den 
kulturbärande renskötseln som är starkt förknippad med den samiska kulturen? I 
och med att både bevarandeintressen och exploateringsintressen ligger inom samma 
paragraf för att göra avvägningen, skapas naturliga motsättningar eftersom ingen av 
dem på förhand är tänkt ska värderas högre än den andra. Hur de sedan vägs mot 
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varandra har också effekt. I de studerade fallen har beslutet gått åt olika håll, där ena 
meddelat bearbetningskoncession och det andra nekat gruvbolaget den ansökta 
koncessionen. Trots att paragrafen uttrycker att det är det ändamål som främjar en 
långsiktig hushållning som får företräde, har regeringen frångått detta i fallet 
Rönnbäcken när de beviljat en bearbetningskoncession. Trots att de uttryckligen 
menar att gruvverksamheten är en kortlivad insats, beviljas den med tanke på dess 
samhällsekonomiska betydelse. Det här har även betydelse i ljuset av nästa 
frågeställning.  

Intentionen med 10 § 3 kap. MB är att avvägningen mellan bevarandeintressen och 
exploateringsintressen ska ske balanserat, likt vad staten efterfrågade vid den fysiska 
riksplaneringens initierande. Eftersom de båda fallens utfall varit olika, är det svårt 
att utifrån det säga vad effekten är eftersom det beviljande beslutet motiveras med 
samma argument som ligger till grund för att avslå i det andra fallet. Det kan visa på 
att paragrafen tillämpas så som det var tänkt, att avvägningen fungerar och är 
situationsanpassad. Vad som däremot är anmärkningsvärt är regeringens val att 
frångå den långsiktiga hushållningen. Med det, innebär det att de 
samhällsekonomiska aspekterna har fått företräda men inte på de villkor som 
paragrafen anger. Med det har alltså exploateringsintresset fått företräde trots att 
regeringen också har uppmärksammat att områdets ekologiska värden påverkas mer 
negativt av en etablering av en gruvverksamhet än av den befintliga rennäringen. 
Utifrån detta, föranleder regeringens handlande att svaret på frågan blir att 
effekten i studerade fall har varit att avvägningen sker, men att det ena fallet 
ger företräde åt exploateringsintresset på andra grunder än vad prövningen 
syftar till att avväga. 

Har	  tillämpningen	  av	  riksintressesystemet	  förändrats	  sedan	  det	  infördes	  och	  
intentionerna	  bakom	  det	  och	  om	  så,	  hur	  kommer	  den	  förändringen	  till	  uttryck?	  

I förarbetena till lagstiftandet av NRL, kommenterades mineralnäringens tillkomst 
till samlingen av riksintressen med att det ankom på statliga berörda myndigheter att 
tillhandahålla material för användningen av paragrafen. Samtidigt nämndes också att 
privata bolag kunde tänkas hävda att vissa områden och fyndigheter skulle värderas 
som riksintressanta. Formuleringen ”kan tänkas hävda” gör det klart att regeringen 
och riksdagen i utarbetandet av lagstiftningen hade en vetskap kring att sådana 
situationer skulle kunna uppstå, däremot kan omfattningen av det diskuteras. Båda 
fallen har varit initierade av gruvbolagen, varefter SGU riksintresseförklarat 
fyndigheterna. Detta följer intentionerna, men ställer frågor om omfattningen av 
privata aktörers pådrivande av riksintresseförklaringar och om det motsvarar den 
inte helt tydliga formuleringen i förarbetet. 

Syftet med den ursprungliga fysiska riksplaneringen var för staten att skapa ett 
verktyg för att kunna dra upp riktlinjer för hushållningen med nationella resurser. 
De grundläggande intentionerna med riksintressesystemet kan med det konstateras 
ha varit att styrningen av hushållning skulle ske mer centralt och förstärka det 
statliga inflytandet. Intentionen var från början att förekomma privata intressen om 
industrietableringar och ge staten det övergripande ansvaret för nationella intressen. 
Precis som med industrietableringarna som drev utbyggnaden och stod i konflikt 
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med friluftslivet och natur- och kulturmiljöer i kustområden under 60- och 70-talen, 
kan parallellen dras till de fall som i detta arbete studerats. Samtidigt har det inte 
varit i linje med den fysiska riksplaneringens syfte. I dessa ärenden har gruvbolagen 
initierat processen och genom att vara den aktör i processen som tillhandahåller 
information om fyndigheten och initierar processen, förekommer de således statens 
arbete med att skapa riktlinjer för hushållningen. Med kunskapsunderlaget initierar 
de privata aktörerna även utpekandet av riksintressanta fyndigheter. Förarbetet till 
NRL pekar visserligen på att staten var medveten om att lönsamma fyndigheter 
kunde leda till att privata företag kunde komma att få inflytande. Men förarbetet 
nämnde främst statligt ägda gruvbolag. Frågan är i vilken utsträckning som privata 
gruvbolag omfattades med tanke på den vaga formuleringen. Men med bakgrund 
av den fysiska riksplaneringens intentioner kan det konstateras att den 
governanceförändring som nämnts där privata aktörer initierar 
riksintresseutpekanden, inte ligger i linje med de ursprungliga intentionerna 
med riktlinjerna. 

En annan punkt som är viktig att ta upp gällande intentionerna är regeringens beslut 
att godkänna bearbetningskoncessionerna i Rönnbäcken. Som nämnt innan var en 
orsak till den fysiska riksplaneringen att stärka skyddet för bevarandeintressen 
eftersom exploateringsintressen ofta fick företräde med anledning av dess 
samhällsekonomiska värde. En tydlig förskjutning ifrån intentionerna kan skönjas i 
och med att de samhällsekonomiska betydelserna lyfts fram som särskilt viktiga att 
titta på vid industri- och gruvetableringar. Det blir särskilt tydligt i regeringens 
beslut. Trots att 10 § 3 kap. MB lyder att långsiktigt främjande av hushållning med 
mark och vatten ska ges företräde, godkänner regeringen koncessionsansökningarna 
med motivet att gruvan ses som en kortlivad insats i det långsiktiga perspektivet. 
Efter att fyndigheten utvunnits, kan området efterbehandlas och återgå till 
rennäringen. Med hänvisning till den tidigare Stekenjokkgruvan är det dock inte 
alltid som ett område som haft gruvdrift kan återgå till tidigare bedrivande av 
renskötsel. Med anledning av regeringsbeslutet att godkänna en kortlivad 
insats framför det långsiktiga främjandet av hushållningen med 
markområden, konstateras att exploateringsintresset i fallet Rönnbäcken inte 
är i linje med intentionerna med lagstiftningen.  

Utifrån de teoretiska kopplingar som gjorts i föregående kapitel om att besluts-
processen är en relativt centraliserad angelägenhet, kan det vara intressant att ta upp 
dialogen mellan de olika ansvarsnivåerna. För att hålla planeringsunderlag aktuella 
skulle dialogen mellan ansvarsnivåerna vara kontinuerlig. Efter att NRL 
lagreglerades sågs inget behov av att ta fram nationella underlag där alla kommuner 
deltog, utan det fortsatta arbetet skulle ske mellan kommun och länsstyrelse i 
översiktsplanen. Med anledning av de inaktuella översiktsplanerna är det intressant 
att belysa denna dialog. Kommunerna har haft en ganska tillbakadragen roll i 
ärendena, vilket gör det än viktigare att den har en aktuell översiktsplan. Utan den 
aktuella översiktsplanen tillmäts kommunens yttrande ingen större betydelse. Men 
om en översiktsplan från början av 90-talet fortfarande är gällande 2010, är frågan 
om dialogen och den fortlöpande uppdateringen av planeringsunderlaget verkligen 
skett. För den studien, skulle mer material behövas.  
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7.2	  Avslutande	  diskussion	  	  
Utifrån studien som gjorts kan det sammanfattande för slutsatserna sägas att det har 
skett en förskjutning i samhällsstyrningen där privata aktörer är med och tar fram 
underlag för utpekandet av riksintressen. Samtidigt är beslutsprocessen trots det 
relativt starkt centralt styrd, med samråd mellan statliga myndigheter och 
enkelriktad kommunikation i vertikala linjer nedåt. Top-down-styrningen har alltså 
konstaterats synas men någon samverkansform i horisontella linjer under statlig 
nivå har inte kunnat identifieras utifrån de studerade beslutsdokumenten. I en 
koppling mellan slutsatserna och den presenterade kritik som riktats mot 
riksintressesystemet kan flera punkter kännas igen. Likt kritiken tagit upp, kan det 
även i denna studie ses att begrepp inom avvägningen har skapat osäkerheter 
eftersom olika aktörer har bedömt dem olika. Likaså pekar slutsatserna kring 
intentionerna i denna studie på att en förändring har skett mot att 
exploateringsintressen i större utsträckning än bevarandeintressen får företräde. 
Detta är dock bara baserat på dessa två fall och ska inte tas för en representativitet 
för alla ansökta bearbetningskoncessioner. Däremot kan de fungera som två av den 
bredare mängden som visar på möjliga utfall av processen och på så sätt gör dem 
intressanta.  

Kritik	  mot	  arbetets	  upplägg	  

Valet av teori har gjorts med ambitionen att studera förskjutningar i 
samhällsstyrningen inom planeringen och med hjälp av paradigmen också studera 
intentionerna med lagstiftningen och om någon förändring skett. Teorierna som har 
använts har hjälpt till att åskådliggöra flera intressanta aspekter som också tagits 
upp, såväl i de teoretiska kopplingarna som i slutsatserna. Analyskategorierna har 
därmed kunnat ge ett bra material för att skapa resonemang kring samhälls-
styrningen. Men här bör också några kritiska synpunkter tas upp. 

Inom analyskategorierna har förklaringar gjorts om vad kategorierna söker 
identifiera vid en studie. Kategorin institutionella ramverk har syftat till att studera 
bland annat informella och formella skeenden, men dessa kan konstateras vara svåra 
att utläsa. I och med att empirin studerats med en innehållsanalys med fokus på 
myndighetsdokument, har det varit slagsida mot formella skeenden. De formella 
dokumenten identifierar inte informella skeenden. De synliggörs därför inte i dessa 
beslutshandlingar och därför har de inte kunnat studeras. Även relationerna mellan 
aktörerna har varit svåra att bedöma genom att bara titta på vilka argument som 
lyfts fram från olika berörda. Kunskaper som olika parter haft om varandra liksom 
vilka samtal som skett mellan gruvbolag och samebyarna angående de föreslagna 
åtgärderna, inhämtandet av yttranden för samråd från länsstyrelsen samt 
kommunikationen mellan Bergsstaten och Länsstyrelsen gällande deras 
gemensamma beslut har alla varit informella skeenden som inte gått att studera. I 
dessa ligger mycket informationsutbyten som kan ha påverkat processen utan att 
det skrivs ut i besluten. Andra händelseförlopp som skett utanför ärendet har inte 
heller varit möjliga att studera. Kan andra koncessionsärenden fungerat som 
prejudicerande, utan att ha beskrivits, men ändå ha påverkat utgången för dessa 
ärenden? Metoden har som konstaterats i metodkapitlet svårt i sig att identifiera 
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underliggande meningar eftersom den ställer frågor till det tryckta materialet och 
därmed inte kan få svar på följdfrågor om detta inte kan hittas i andra dokument 
heller. Kunskapsbortfallet för detta går inte att bedöma, men sådana skeenden hade 
en kompletterande intervju kanske kunnat identifiera. Samtidigt hade det krävt långt 
mycket mer arbete att reda ut sådant, vilket inte skulle få plats inom ramen för ett 
masterarbete. Samtidigt ska det inte glömmas att metoden har hjälpt till genom att 
skapa en tydlig ram att förhålla sig till och med det skapat en avgränsning för 
insamlingen av det empiriska materialet. 

 

n	  
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