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Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra gruvmätning;
Beslutade den 19 januari 2015
Med stöd av 62 § mineralförordningen (1992:285) föreskriver Sveriges geologiska undersökning (SGU) följande.
Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kompetenskrav och övriga
villkor för sådan behörighet att utföra gruvmätning som krävs för att upprätta
gruv-, borrhåls- samt slutkartor enligt mineralförordningen.
Ansökan
2 § Ansökan om behörighet att utföra gruvmätning ska vara skriftlig och inges
till SGU. Till ansökan ska följande bifogas.
1. Personbevis
2. Handlingar som styrker att utbildnings- och praktikkraven enligt 4–6 §§ är
uppfyllda
3. Intyg om fullgott färgseende
Allmänna råd
Handlingar enligt 2 § 2 som styrker att praktikkraven är uppfyllda
bör avse såväl anställningen som sådan som utförda arbetsmoment
och lämplighet. För att styrka samtliga dessa aspekter kan det därför
vara aktuellt att intyg från både arbetsgivare och arbetsledare ges in.
Utbildnings- och praktikkrav för behörighet
3 § För att erhålla behörighet ska sökanden uppfylla kraven enligt dessa föreskrifter avseende utbildning och praktik.
4 § För att erhålla behörighet ska sökandens grundutbildning motsvara lägst
gymnasieexamen eller motsvarande.
Grundutbildningen eller påbyggnadsutbildning ska leda till kunskaper,
färdigheter och kompetenser i:
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- geodesi,
- fotogrammetri,
- geologi med inriktning mot malmgeologi,
- kartteknik och god mätsed samt
- svensk minerallagstiftning.
5 § För att erhålla behörighet ska sökande ha genomfört fyra års praktik som
gruvmätare.
Sökande som avlagt examen vid högskola eller universitet om minst
180 högskolepoäng kan förklaras behörig redan efter tre års praktik som gruvmätare.
Sökanden ska under praktikperioden självständigt ha utfört gruvmätning.
Allmänna råd
Som ett led i att självständigt utföra gruvmätning bör sökanden bl.a.
ha sammanställt och lämnat in säkringsmaterial till bergmästaren under överinseende av behörig gruvmätare.
6 § Den senaste utbildningen, examen eller praktikperioden som sökanden
åberopar får inte vara äldre än fem år vid ansökningstillfället för att godkännas.
Övrigt
7 § Utbildningskraven kan tillgodoses genom motsvarande utbildning i annat
land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
8 § Behörighet kan vara begränsad till att avse visst område eller viss typ av
gruva.
9 § Behörighet kan återkallas av SGU, om det finns särskilda skäl.
10 § Undantag från bestämmelserna i denna föreskrift kan medges av SGU om
det finns särskilda skäl.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2015 då verkets kungörelse
(ELSÄK-FS 1998:1) om behörighet att utföra gruvmätning ska upphöra
att gälla.
2. Den äldre föreskriften tillämpas på ansökningar som inkommit till Sveriges geologiska undersökning före ikraftträdandet.
3. Behörigheter som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande.
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