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redovisning uppdrag föreskrifter regleringsbrevet 
14-12-11   

Redovisning av uppdrag att påbörja en översyn och uppdatering av sådana 
föreskrifter som är kungjorda i andra myndigheters författningssamlingar 
och framtagande av en plan för översyn och uppdatering av utfärdade 
föreskrifter avseende åren 2015-2017  
 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått i uppdrag att påbörja en 
översyn och uppdatering av sådana föreskrifter som myndigheten har beslutat 
och som är kungjorda i andra myndigheters författningssamlingar och om så är 
möjligt kungöra dessa i SGUs egen författningssamling. Vidare ska myndigheten 
ta fram en plan för översyn och uppdatering av utfärdade föreskrifter avseende 
åren 2015-2017. Med anledning av uppdraget lämnar SGU följande 
redovisning.  
 
Sammanlagt finns i dagsläget åtta gällande grundföreskrifter under SGUs 
bemyndigande. Tre av grundföreskrifterna är kungjorda i andra myndigheters 
författningssamlingar: Statens industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:4) 
angående gruv- och borrhålskartor, Sveriges geologiska undersöknings (SGU) 
föreskrift (ELSÄK-FS 1997:2) om tillämpningen av Statens industriverks 
kungörelse (SIND-FS 1976:4) angående gruv- och borrhålskartor samt Sveriges 
geologiska undersöknings (SGU) kungörelse (ELSÄK-FS 1998:1)om behörighet 
att utföra gruvmätning.  
 
SGU har påbörjat en översyn och uppdatering av de föreskrifter som är 
kungjorda i andra myndigheters författningssamlingar och ett förslag till nya 
föreskrifter om behörighet att utföra gruvmätning är nu ute på remiss. Nya 
föreskrifter om behörighet att utfärda gruvmätning förväntas antas innan 
årsskiftet. De nya föreskrifterna kommer då att kungöras i SGUs 
författningssamling och ELSÄK-FS 1998:1 upphävs därmed. 
 
SGU kommer därefter att fortsätta översynen av de föreskrifter som är kungjorda 
i andra myndigheters författningssamlingar och har tagit fram en plan för 
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föreskriftsarbetet i stort vid myndigheten avseende åren 2015-2017. Planen 
bifogas denna skrivelse.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Söderberg.  
 
I ärendets slutliga handläggning har även stabschefen Per Klingbjer, verksjuristen 
Carin Lundberg och juristen Helena Kjellson (föredragande) deltagit.  
 
 
 
 
Lena Söderberg 
 
 
    Helena Kjellson 
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Plan för översyn och uppdatering av utfärdade föreskrifter  

avseende åren 2015-2017 
 

Beskrivning av nuläge 

Verksjuristen är ansvarig utgivare för SGUs föreskrifter och juristerna vid staben Forskning 
och verksamhetsstöd ansvarar med stöd av sakhandläggare på berörd avdelning för att 
föreskrifterna hålls uppdaterade.  

Gällande föreskrifter framgår av SGUs regelförteckning, se bilaga.  

Sammanlagt finns åtta gällande grundföreskrifter, tre på mineralområdet och fem på 
grundvattenområdet.  

Tre grundföreskrifter är kungjorda i andra myndigheters författningssamlingar: Statens 
industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:4) angående gruv- och borrhålskartor, Sveriges 
geologiska undersöknings (SGU) föreskrift (ELSÄK-FS 1997:2) om tillämpningen av Statens 
industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:4) angående gruv och borrhålskartor samt Sveriges 
geologiska undersöknings (SGU) kungörelse (ELSÄK-FS 1998:1)om behörighet att utföra 
gruvmätning.  

Ett förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra gruvmätning är nu ute på remiss och 
förväntas antas innan årsskiftet. De nya föreskrifterna kommer då att kungöras i SGUs 
författningssamling och ELSÄK-FS 1998:1 upphävs därmed.  

Behov av revideringar 

Statens industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:4) angående gruv- och borrhålskartor samt  
Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrift (ELSÄK-FS 1997:2) om tillämpningen av 
Statens industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:4) angående gruv och borrhålskartor behöver 
båda revideras. Föreskrifterna är svåra att tillgodogöra sig med anledning av såväl omfattning 
som ändringar. Såväl språkligt som innehållsmässigt torde moderniseringar vara på sin plats. 
För att öka tillgängligheten bör dessa konsolideras till en föreskrift som eventuellt behöver 
kompletteras med allmänna råd. Arbetet med dessa föreskrifter kommer att vara omfattande 
och förväntas ta relativt stor tid i anspråk. Den nya föreskriften kommer att kungöras i SGUs 
författningssamling vilket innebär att SGUs samtliga föreskrifter kommer att finnas samlade i 
den egna författningnssamlingen.  

Föreskrifterna på grundvattenområdet har till stor del nyss reviderats. Föreskrifterna om 
redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten (SGU-FS 2008:1) och redovisning av 
förvaltningsplan för grundvatten (SGU-FS 2008:3) återstår dock att revidera. Arbetet torde 
vara framförallt av språklig och redaktionell karaktär och förväntas inte ta lika mycket tid i 
anspråk som föreskrifterna om gruv- och borrhålskartor.  

Vid all revidering av föreskrifter är det viktigt att minska regelbördan för företagen. Det handlar i 
grunden om att ha kunskap om och vara medveten om hur olika regler påverkar företagens vardag. 
Tidiga kontakter med näringslivet är därför viktigt i föreskriftsarbetet. 
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Nya föreskrifter 

SGU har ett brett bemyndignade i mineralförordningen och en diskussion förs för närvarande 
om huruvida det är aktuellt att meddela nya föreskrifter med stöd av denna. Det finns ett 
behov av vägledning vad gäller malmbevisning och ett alternativ är att tillhandahålla denna 
vägledning genom föreskrifter.  

Ny lagstiftning beträffande geologisk lagring av koldioxid har trätt ikraft. Här finns flera 
bemyndiganden för SGU och det är möjligt att SGU kommer att få i uppdrag att meddela 
närmare föreskrifter på detta område. Det är ännu inte aktuellt med geologisk lagring av 
koldioxid i Sverige och SGU gör i daglsäget bedömningen att det inte finns ett behov av den 
typ av tekniska föreskrifter som SGU har bemyndigande att meddela. SGU bevakar dock 
frågan. 

SGU har även ett bemyndigande att meddela föreskrifter avseende verkställighet av lagen 
(1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning. 
SGU kan emellertid i dagsläget inte se något behov av sådana föreskrifter.  

Prioriteringar 

Under 2015 kommer arbetet med att meddela nya föreskrifter om gruv och borrhålskartor att 
prioriteras. Arbetet bedöms vara tidskrävande men bör kunna slutföras under 2015. Om 
utrymme finns kommer revideringar av föreskrifterna om redovisning av åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner för grundvatten att initieras annars kommer detta att ske under 2016. För 
det fall det bedöms lämpligt att reglera malmbevisning genom föreskrifter kommer ett sådant 
arbete att initieras tidigast under 2016.  

Då eventuella föreskrifter på området geologisk lagring av koldioxid skulle komma att vara en 
del av det svenska genomförandet av ett EU-direktiv måste ett mått av flexibilitet finnas i 
planen då sådana förekrifter kan behöva meddelas med relativt kort varsel. 

 

Föreskrift 
Senast  

uppdaterad 
Revideringsbehov  

-->2017 

2014 2015 2016 2017 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 

SIND-FS 1976:04 1990 Ja                 

ELSÄK-FS 1997:2 1997 Ja                 

ELSÄK-FS 1998:1 1998 Ja       
 

        

SGU-FS 2008:1 2008 Ja                 

SGU-FS 2008:3 2008 Ja                 

SGU-FS 2013:1 2013 Nej                 

SGU-FS 2013:2 2013 Nej                 

SGU-FS 2014:1 2014 Nej                 

Malmbevisning   ?           ?   
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Författningssamling, år 

och löpnummer 

 Bemyndigande 

   

SIND-FS 1976:04 Statens industriverks kungörelse 

angående gruv- och borrhålskartor 

 

23 § gruvkungörelsen 

(1974:893) om vissa 

mineralfyndigheter 

   

 SIND-FS 1977:03 ändr 

övergångsbestämmelserna 

’’ 

   

 SIND-FS 1979:5 ändr 4, 8 och 9 §§ ’’ 

   

 STEV-FS 1990:9 ändr 1,4, 5, 7 och 8 

§§ ny 11 § 

’’ 

   

ELSÄK-FS 1997:2 Sveriges geologiska undersöknings 

(SGU) föreskrift om tillämpningen av 

Statens industriverks kungörelse 

(SIND-FS 1976:4) angående gruv och 

borrhålskartor 

50 § mineralförordningen 

(1992:285) 

   

ELSÄK-FS 1998:1 Sveriges geologiska undersöknings 

(SGU) kungörelse om behörighet att 

utföra gruvmätning 

50 § mineralförordningen 

(1992:285) 

   

SGU-FS 2008:1 Sveriges geologiska undersöknings 

föreskrifter om redovisning av 

åtgärdsprogram för grundvatten 

Celex 32000L0060 

6 kap. 10 § och 9 kap. 3 § 

förordning (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön 

   

SGU-FS 2008:3 Sveriges geologiska undersöknings 

föreskrifter om redovisning av 

förvaltningsplan för grundvatten 

Celex 32000L0060 

5 kap. 7 § och 9 kap. 3 § 

förordning (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön 

 

SGU-FS 2013:1 Sveriges geologiska undersöknings 

föreskrifter om kartläggning och analys 

av grundvatten 

Celex 32000L0060 

3 kap. 4 § och 9 kap. 3 § 

förordning (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön 
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SGU-FS 2013:2 Sveriges geologiska undersöknings 

föreskrifter om miljökvalitetsnormer 

och statusklassificering för grundvatten 

Celex 32000L0060, 32006L0118 

4 kap. 8 a § och 9 kap. 3 § 

förordning (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön  

 

SGU-FS 2014:1 Sveriges geologiska undersöknings 

föreskrifter om övervakning av 

grundvatten 

Celex 32000L0060, 32009L0090 

 

7 kap. 2 § och 9 kap. 3 § 

förordning (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön 

 


