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Rapportering av regeringsuppdrag beträffande tillsynsverksamhet 
 

 
 

Inledning 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för hur 
den tillsyn som myndigheten utför går till och för de eventuella förbättringsåtgärder 
beträffande tillsynsverksamheten som myndigheten ser. Vidare ska SGU ta fram en plan för 
framtida tillsynsverksamhet vid myndigheten för åren 2015-2017. Uppdraget ska redovisas 
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2014. 
 
SGU är sedan länge utpekad tillsynsmyndighet enligt lagen om kontinentalsockeln 
(1966:314) och minerallagen (1991:45; MinL) med förordningar. Sedan den 15 juli 2014 är 
SGU även tillsynsmyndighet för geologisk lagring av koldioxid enligt 
miljötillsynsförordningen (2011:13) jämförd med förordningen (2014:21) om geologisk 
lagring av koldioxid. 
 
Syftet med SGUs tillsynsverksamhet är bl.a. att kontrollera och se till att tillsynsobjekten 
följer de villkor som gäller för deras tillstånd. När det gäller SGUs tillsynsuppgift enligt 
miljötillsynsförordningen är syftet med tillsynen även att säkerställa syftet med miljöbalken.  
 
 
Allmänt om tillsyn 
 
SGU anser att tillsyn är ett viktigt redskap för att se till att lagstiftning och myndighetsbeslut 
följs. Det egentliga tillsynsarbetet består enkelt uttryckt av två moment; en inledande 
granskning med kontroller av att tillsynsobjekten följer de beslut som gäller för dem och de 
villkor som följer av besluten, samt därefter ett eventuellt ingripande i form av ett beslut om 
rättelse eller ett föreläggande. Ärendet kan också avslutas efter granskningen utan vidare 
åtgärder, genom ett meddelande eller ett beslut.  
 
SGU har en vidare syn på tillsynsrollen och inkluderar i den andra uppgifter än de rent 
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kontrollerande. Vi menar att vi i tillsynsverksamheten även bör räkna in den rådgivning, 
information och liknande som i förlängningen skapar förutsättningar för att lagstiftningens 
syften säkerställs och villkor i beslut följs. Även samarbete och samverkan med andra 
myndigheter som handhar uppgifter inom ungefärligen samma rättsområde anser vi utgör ett 
effektivt verktyg för kunskapsöverföring mellan myndigheter och kan därför utgöra en del av 
tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter.  
 
Ett tillsynsärende kan antingen vara egeninitierat eller starta med en anmälan eller någon 
annan form av impuls utifrån. Så kallad ”skrivbordstillsyn” omfattar bland annat en kontroll 
av efterlevnaden av föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagar och 
förordningar, granskning av handlingar, frågor till tillsynobjekt, uppföljningar och slutligen 
någon form av beslut, protokoll eller föreläggande om rättelse. 
 

Tillsyn enligt kontinentalsockellagen 
 
Bestämmelser 
 
Enligt 8 § kontinentalsockellagen ska tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för 
tillstånd utövas av myndighet som regeringen bestämmer. I 2 § kontinentalsockel-
förordningen (1966:315) föreskrivs det att denna myndighet är Sveriges geologiska 
undersökning, förutom när det gäller tillsynen över efterlevnaden av tillstånd för utläggande 
av undervattenskablar och rörledningar på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, 
vilken utövas av Kustbevakningen. 
 

Innehavare av tillstånd ska, enligt 8 § kontinentalsockellagen, på anfordran lämna 
tillsynsmyndigheten de upplysningar och handlingar som fordras för tillsynens utövande. 
Tillsynsmyndigheten får meddela bestämmelser för att trygga efterlevnaden av föreskrifter 
eller villkor som gäller för tillståndet. Av samma paragraf framgår även att den som har att 
taga befattning med tillsyn äger tillträde till anläggning, fartyg eller luftfartyg, där verksamhet 
som omfattas av tillstånd bedrives, och får göra sig underrättad om förhållande av betydelse 
för tillämpningen av föreskrift eller villkor för tillståndet.  
 
Enligt 2 § kontinentalsockelförordningen ska SGU vid tillsynen samverka med andra 
myndigheter, vars verksamhet berörs av tillståndet. Sjöfartsverket, Kustbevakningen och 
Rikspolisstyrelsen ska på begäran av SGU biträda vid utövningen av tillsynen.  
 
Av 12 § kontinentalsockellagen i dess nuvarande lydelse, framgår att SGU vid vite kan ålägga 
en tillståndshavare, som t.ex. underlåtit att följa villkoren i sitt tillstånd eller inte givit SGU 
möjlighet att få del av de geologiska resultaten av verksamheten m.m., att fullgöra sina 
skyldigheter. Om underlåtenheten medför en uppenbar fara för allmänt intresse får 
tillsynsmyndigheten förbjuda att arbetet fortsätter att bedrivas och låta vidta rättelse, genom 
polismyndighetens försorg, på tillståndshavarens bekostnad.   
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Så går tillsynen i kontinentalsockelärenden till (nuläge) 
 
Den tillsyn som SGU bedriver enligt kontinentalsockellagen är i dag egeninitierad. Den 
utförs huvudsakligen genom kontroll av den dokumentation tillsynsobjekten har att leverera 
enligt tillståndsvillkoren, genom skriftväxling med tillsynsobjektet samt genom att, 
stickprovsvis, fråga sjöövervakande myndigheter om de erhåller den operativa rapportering 
som krävs enligt tillståndsvillkoren. 
 
Som statlig myndighet har SGU ett ansvar att använda myndighetens resurser så effektivt 
som möjligt. Vid prioriteringen av vilka ärenden som utreds först, väger vi bl.a. in om det 
finns förutsättningar att effektivt utreda ärendet, inhämta relevant information och om behov 
finns ingripa mot ett eventuellt problem. För närvarande prioriteras ärenden där 
tillsynsobjekten har gällande tillstånd enligt kontinentalsockellagen.  
 
Vad gäller tillstånd för sand-, grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln finns för närvarande 
två pågående tillsynsobjekt: Trelleborgs hamn (tillståndet giltigt t.o.m. den 11 april 2021) 
och Ystads kommun (tillståndet giltigt t.o.m. den 21 april 2020). När det gäller under-
sökningstillstånd är tillsynsobjekten Favonius (t.o.m. den 31 december 2014), Taggen 
(t.o.m. den 31 december 2016) och NordStream (t.o.m. den 30 juni 2016).  

 
Under år 2014 har två tillsynsärenden enligt kontinentalsockellagen initierats. Efter 
skriftväxling och telefonkontakter med både myndigheter och aktuella tillsynsobjekt, har 
ärendena avslutats utan vidare åtgärd. Det finns även ett öppet tillsynsärende, vilket 
initierades år 2013.  

Framtidsbedömning (2015-2017) 
 
Vi bedömer att aktiviteten inom områden som regleras av kontinentalsockellagstiftningen 
kan komma att öka framöver. Exempelvis bedömer SGU att intresset för sand- och grustäkt 
till havs kan komma att öka, särskilt om det blir svårare att få tillstånd till grustäkt på land. I 
kombination med skärpta miljökrav på maritima verksamheter, bedöms detta medföra större 
krav på den tillsyn SGU har att hantera. Den kommande havsplaneringen kan också komma 
att medföra större krav.  

Utvecklingsområden för tillsynsarbetet 
 
Hittills har det inte varit möjligt för SGU att med en rimlig insats i realtid kontrollera att 
t.ex. en marin sandtäkt sker på rätt plats, men genom tillgång till det digitala sjöövervak-
ningsverktyget SJÖBASIS som Kustbevakningen tillhandahåller som ett led i myndighetens 
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uppdrag avseende civil sjöövervakning bedömer vi att en mer aktiv kontroll möjliggörs. 
Primärt erfordras information avseende aktuellt sjöläge, av den typ som levereras via 
SJÖBASIS.  
 
Vi ser ett behov att inom de närmaste åren upprätta kanaler/rutiner för att påkalla det stöd 
som SGU enligt kontinentalsockelförordningen ska kunna få från Sjöfartsverket, 
Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen.  
 
Vi planerar att under det närmaste året ta fram nya rutiner, instruktioner, checklistor, mallar 
eller liknande handläggningshjälpmedel för tillsynsarbetet, där dessa idag saknas.  
 
Under år 2015 kommer vi att utreda möjligheten till kompetensutveckling av geologer vad 
gäller tillsyn, i syfte att få fler handläggare av tillsynsärenden.  
 
Vi har som målsättning att prioritera upp ärenden där tillståndstiden har löpt ut, men det 
innebär också att resurser till detta skjuts till.  
 

Tillsyn enligt minerallagen 
 
Bestämmelser 
 
Enligt 15 kap 1 § minerallagen har Bergmästaren tillsyn över att minerallagen och de villkor 
och föreskrifter som meddelats med stöd  av den efterlevs. I 15 kap. 1-6 §§ MinL finns 
bestämmelser om befogenheter för myndigheten, villkor, straff etc. Som ett led i tillsynen 
sker för varje gruva i drift en gruvinspektion en gång per år.  
 
Så går tillsynen i minerallagsärenden till (nuläge) 
 
För närvarande bedrivs tillsynen såväl efter klagomål från enskilda som egeinitierat när 
Bergmästaren har eller får anledning att undersöka hur något står till. Tillsynsärendena delas 
upp i prospektering respektive gruvdrift. Någon systematisk tillsyn över prospekteringsdelen 
bedrivs inte för närvarande, utan den sker helt in casu. På gruvsidan kan de årligen 
återkommande gruvinspektionerna däremot ses som systematiska.  
 
Utöver detta finns även rutiner för och uppföljning av vissa specifika krav i minerallagen. Dit 
hör t.ex. uppföljning och bevakning av tillståndshavares skyldigheter att avsätta ekonomisk 
säkerhet respektive att redovisa undersökningsresultat efter avslutat undersökningsarbete.   
 
 
 
 



  5(7) 
   

   
   

   
 
 
 

 
Huvudkontor / Head office: 
Box 670 
SW-751 28  Uppsala, Sweden 
Besök / Visit: Villavägen 18 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10 
E-mail: sgu@sgu.se 

 
Filial / Regional Office: 
Guldhedsgatan 5A 
SE-413 81 Göteborg, Sweden 
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50 
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75 
E-mail: gbg@sgu.se 

 
Filial / Regional office: 
Kiliansgatan 10 
SE-223 50 Lund, Sweden 
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70 
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99 
E-mail: lund@sgu.se 

 
Filial / Regional Office: 
Mineralinformationskontoret 
Skolgatan 11 
SE-930 70  Malå, Sweden 
Tel: 0953  346 00 / +46 953  346 00 
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86 
E-mail: minko@sgu.se 

 
Filial / Regional Office: 
Box 803 
SE-101 36  Stockholm, Sweden 
Besök / Visit: Blekholmstorget 30, uppg. F 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 
E-mail: stockholm@sgu.se 

 

Gruvinspektion 
 
Vid inspektionerna tillämpas en enhetlig arbetsmodell. Den omfattar generell information 
om företaget samt information om: 

 Gruvverksamheten – produktion, brytningsmetoder samt planer och möjligheter för 

den fortsatta brytningen,  

 Geologi och gruvmätning, malmreserver, koncessionsgränser och riskanalyser 

avseende ras och 

 Fältbesök med särskild tyngdpunkt på vad som kommit fram i punkterna ovan.  

Vid gruvinspektionen upprättas ett protokoll som ligger till grund för uppföljning och 
eventuella åtgärder, för att säkerställa en god efterlevnad av minerallagens bestämmelser.  
Från varje gruva i drift tas vartannat år in så kallat säkringsmaterial, det vill säga helt 
aktualiserade gruvkartor i digital form.  
 

Särskilda tillsynsärenden 

 

Särskilda tillsynsärenden kan på förekommen anledning initieras när som helst under året. En 
anledning kan vara att någon muntligt eller skriftligt påtalat något missförhållande. En annan 
anledning kan vara att Bergmästaren på eget initiativ finner anledning att undersöka något 
förhållande. Ansvarig för ärendena är Bergmästaren eller, efter delegation, en gruvingenjör 
eller en jurist.  
 
Framtidsbedömning (2015-2017) 
 
De skärpningar i minerallagen och mineralförordningen som genomförts per den 1 augusti 
2014, medför utökade skyldigheter för tillståndshavare att framför allt informera berörda 
sakägare om arbetsplaneprocessen. Övergångsbestämmelser till lagändringen innebär att 
Bergsstaten ska hantera parallell lagstiftning under ca 15 år, då vissa regler gäller 
undersökningstillstånd meddelade före 1 augusti 2014 respektive andra regler för 
undersökningstillstånd meddelade därefter. Lagändringarna innebär också att Bergsstatens 
handläggning när det kommer till fastställelse av arbetsplaner ska innehålla en kontroll av att 
tillståndshavaren uppfyllt sina skyldigheter och iakttagit bestämmelserna.  
 
Utvecklingsområden för tillsynsarbetet 
 
Utveckling av ett sätt för systematiskt granskningsarbete av undersökningsarbeten är 
önskvärd (jämför med ”Betänkande av utredningen om översyn av vissa frågor i 
minerallagen”, SOU 2012:73). Det måste dock betonas att detta skulle innebära en avsevärd 
utökning av tillsynsarbetet vilket SGU bedömer inte är möjligt att genomföra inom 
nuvarande budgetramar, varken med avseende på personalresurser eller finansiella resurser.  
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Tillsyn enligt förordningen om geologisk lagring av koldioxid 
 
Bestämmelser 
 
Sedan den 15 juli 2014 ansvarar SGU för tillsynen över en kommande geologisk lagring av 
koldioxid inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialhav till den del det ingår i 
fastighet från en nautisk mil utanför baslinjen. I 72 § i förordningen om geologisk lagring av 
koldioxid anges att bestämmelser om tillsyn över geologisk lagring av koldioxid finns bl.a. i 
miljötillsynsförordningen. I 26 a § miljötillsynsförordningen anges att tillsynsmyndighet är 
Sveriges geologiska undersökning. I förordningen om geologisk lagring av koldioxid 
föreskrivs en rad olika uppgifter som den aktuella tillsynsmyndigheten ska utföra, däribland: 
 

- Tillsynsbesök  

- Beslut om stängning av lagringsplats 

- Förelägganden och vidtagande av åtgärder 

- Rapportering till kommissionen 

- Förteckning av aktuella och stängda lagringsplatser 

- Utfärda föreskrifter om avgifter, förteckningen m.m. 

- Prövning av frågor om lagring åt annan 

- Övriga ärenden, såsom uppdatering av övervakningsplan, samverkan över gränserna, se över 

verksamhetsutövarens ekonomiska säkerhet.  

 
Så går tillsynen i koldioxidlagringsärenden till (nuläge) 
 
I och med att SGUs roll som tillsynsmyndighet på det här området är ny, och inga 
verksamhetsutövare ännu finns, så har det operativa tillsynsarbetet ännu inte påbörjats. 
Tillsynsarbetet ska ju enligt förordningen om geologisk lagring av koldioxid bland annat 
innefatta tillsynsbesök, diverse beslut och förelägganden, rapportering till kommissionen, 
prövning av frågor om lagring åt annan m.m., vilka är åtgärder som inte är möjliga att vidta 
innan ett tillsynsobjekt finns.  
 
Framtidsbedömning (2015-2017) 
 
SGU har tagit fram en tillsynsplan för åren 2015-2017 (dnr 21-1860/2014). Under 2015 
kommer vi att göra en mer djuplodande analys och bedömning av hur utvecklingen vad 
gäller geologisk koldioxidlagring ser ut under de närmaste åren. Därefter kommer vi att 
utvärdera vilket eller vilka av uppgifterna som ligger på tillsynsmyndigheten som bör 
prioriteras, i vilken ordning uppgifterna ska utföras och när rutiner och processer för detta 
behöver finnas på plats hos myndigheten. SGUs preliminära bedömning i dagsläget är att det 
inte kommer att finnas några tillsynsobjekt vad gäller geologisk lagring av koldioxid under de 
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Tel: 0953  346 00 / +46 953  346 00 
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86 
E-mail: minko@sgu.se 

 
Filial / Regional Office: 
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SE-101 36  Stockholm, Sweden 
Besök / Visit: Blekholmstorget 30, uppg. F 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 
E-mail: stockholm@sgu.se 

 

närmaste åren.  
 
Klart är att SGU under de närmaste åren kommer att fortsätta sin kunskapsuppbyggnad 
inom området genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. Bland annat 
fortsätter deltagandet i Geo-Energy Expert Group (EGS-GEEG), en arbetsgrupp som sedan 
ett år tillbaka arbetar med CCS-frågor. Vi skulle även välkomna ett eventuellt 
regeringsuppdrag i syfte att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för ett lämpligt 
nätverk eller annan organiserad samverkan såväl inom landet som bland de myndigheter ute i 
Europa som sysslar med frågor om geologisk koldioxidlagring. Enligt vår bedömning krävs 
samordning och samarbete över gränserna på detta område, i syfte att utbyta kunskap och 
expertis, för metodutveckling samt av effektivitetsskäl.  
 

Avslutning 
 
SGU anser att tillsynsansvaret är en viktig och rätt utförd även en effektiv metod för att se till 
att lagstiftning och beslut följs. En mycket viktig del av tillsynsmyndighetsrollen är för oss 
informations- och samverkansbitarna, där vi har som målsättning att delta i lämpliga 
sammanhang för att sprida vår kunskap och inhämta andras kunskap i olika relevanta frågor.  
 
SGU har valt att under en rad år prioritera ner tillsynsverksamheten vad gäller 
kontinentalsockelärenden. I och med att vi nu har en utökad roll som tillsynsmyndighet, 
samt att vi höjer ambitionsnivån när det gäller våra tillsynsuppgifter, avser vi att prioritera 
dessa uppgifter högre. Bland annat planerar vi att kompetensutveckla personal som idag inte 
handlägger tillsynsärenden, i syfte att fler på myndigheten ska kunna hantera denna typ av 
ärenden, vilket på sikt kan täcka en del av resursbehovet.  

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. 

 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även bergmästaren Åsa Persson, 
avdelningschefen Anna Åberg, stabschefen Per Klingbjer, förste statsgeologen Anders 
Elhammer, juristen Linda Ylivainio samt verksjuristen Carin Lundberg, den senare 
föredragande, deltagit. 

 
 
 

Lena Söderberg 
                                                               Carin Lundberg 
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Tillsynsplan 2015-2017 
 
 
Inledning 
 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Tillsynen är ett medel för att säkerställa 
miljöbalkens syfte. 
 
Enligt miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet föra ett register över de 
tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Hos myndigheten ska det även finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. För varje 
verksamhetsår ska tillsynsmyndigheten upprätta en samlad tillsynsplan som ska grundas på 
behovsutredningen och verksamhetsregistret.  
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) blev den 15 juli 2014 operativ tillsynsmyndighet för 
geologisk lagring av koldioxid enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) jämförd med 
förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid. Utöver miljöbalkstillsynen har SGU 
även tillsynsansvar enligt kontinentalsockellagen (1966:314) och minerallagen (1991:45) med 
förordningar.  
 
I denna samlade tillsynsplan för SGU redovisas tillsynens inriktning och prioriterade områden för 
SGUs tillsynsverksamhet avseende geologisk koldioxidlagring-, minerallags- och kontinental-
sockellagstillsynen under åren 2015-2017. 
 

Register och behovsutredning 
 
Enligt miljötillsynsförordningen ska SGU, som ovan nämnts, i vår egenskap av operativ 
tillsynsmyndighet vad gäller geologisk lagring av koldioxid, föra ett register över de tillsynsobjekt 
som behöver återkommande tillsyn. SGU ska även utreda tillsynsbehovet. Behovsutredningen ska 
ligga till grund för tillsynsplanen.  
 
Vad gäller geologisk lagring av koldioxid finns det ännu inga verksamhetsutövare - och således 
inga tillsynsobjekt – på svensk kontinentalsockel. Det finns därför inget underlag för att föra ett 
register över tillsynsobjekt.  
 
SGU avser att under 2015 inventera myndighetens tillgängliga resurser och kompetens på 
området geologisk koldioxidlagring. Denna behovsutredning ska syfta till att kartlägga behovet av 
tillsynsåtgärder på det här området under de närmaste åren. Behovsutredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år i samband med verksamhetsplaneringen för nästkommande budgetår. 
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Organisation 
 
Tillsynsverksamheten enligt minerallagen genomförs av Bergmästaren och avdelningen 
Bergsstaten. Tillsynsarbetet när det gäller såväl kontinentalsockelärenden som de uppgifter som 
framöver ska vidtas på området geologisk koldioxidlagring hanteras av staben Forskning och 
verksamhetsstöd och avdelningen Samhällsplanering.  

 
Plan för tillsynsverksamheten 2015-2017 
 
Allmänt 
 
Utgångspunkten för SGUs tillsynsverksamhet är att vi ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och 

rättssäkert. Målet är att tillsynsverksamheten på SGU i möjligaste mån ska vara förebyggande och 
planerad. Vi tycker att det är viktigt att satsa på att kontinuerligt utveckla personalens kompetens i 
tillsynsfrågor. Genom att t.ex. arbeta proaktivt med informationsinsatser eller förebyggande tillsyn tror vi 
att det går att styra undan onödiga överträdelser mot lagstiftning. Vi ser regelbundet över vår information 

om gällande regelverk och tillgänglig kunskap på webben, vi strävar efter att hitta samarbetskanaler med 
andra myndigheter och organisationer som verkar inom ungefärligen samma områden eller på 
annat sätt fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten.  
 

 
Tillsyn enligt förordningen om geologisk lagring av koldioxid  
 
Eftersom det ännu inte finns tillsynsobjekt på koldioxidlagringsområdet bedömer SGU att 
tillsynverksamheten under de närmaste åren kommer att bestå av rådgivning, samverkan, samråd 
och information.  
 
Under 2015 ska avdelningen Samhällsplanering utreda tillsynsbehovet, inklusive resursbehov, vad 
gäller geologisk koldioxidlagring. Tillsynsverksamheten kommer ställa krav på fortsatt 
kunskapsuppbyggnad inom området geologisk koldioxidlagring. Stora krav kommer också att 
ställas på kompetens avseende teknik och miljöteknik, kompetens som SGU saknar idag. 
Kompetensutveckling kommer att som idag ske genom samverkan med andra myndigheter och 
organisationer både nationellt och internationellt. Bl.a. fortsätter deltagandet i Geo-Energy 
Expert Group (EGS-GEEG), en arbetsgrupp som sedan ett år tillbaka arbetar med CCS-frågor. 
Vi kommer även att undersöka möjligheterna att skapa eller delta i andra nätverk såväl 
internationellt som nationellt på koldioxidlagringsområdet, i effektiviserings-, metodutecklings-, 
forsknings- och kunskapsutbytessyfte.  
 
En fråga som kommer att utredas är den risk som SGU har uppmärksammat i att industrin ofta 
deltar i de stora forsknings- och informationsutvecklingsprojekten på det här området, vilket 
skulle kunna försvåra SGUs deltagande då vi har rollen som tillsynsmyndighet. 
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Tillsyn enligt minerallagen 
 
Som ett led i tillsynen sker för varje gruva i drift en gruvinspektion en gång per år.  
Utöver det, ska överträdelser som kommer till Bergsstatens kännedom snabbt utredas och 
behandlas.  
 
Särskilda tillsynsärenden kan på förekommen anledning initieras när som helst under året. En 
anledning kan vara att någon muntligt eller skriftligt påtalat något missförhållande. En annan 
anledning kan vara att Bergsstaten på eget initiativ finner anledning till att något förhållande 
behöver undersökas. 

 
Tillsyn enligt kontinentalsockellagen  
 
Antalet tillsynsobjekt när det gäller kontinentalsockelärenden är delvis konjunkturberoende. Vi 
bedömer att antalet tillsynsobjekt kan komma att öka under de närmaste åren. I januari 2015 
finns 4 tillsynsobjekt med gällande tillstånd enligt kontinentalsockellagen: 
- Trelleborgs hamn (tillstånd t.o.m. den 11 april 2021)  
- Ystads kommun (tillstånd t.o.m. den 21 april 2020)  
- Taggen (tillstånd t.o.m. den 31 december 2016)  
- NordStream (tillstånd t.o.m. den 30 juni 2016)  
 
För närvarande har vi målsättningen att handlägga ca tillsynsärenden per år under de närmaste 
åren. Vi ska även inventera tillsynsobjekt vars tillstånds giltighetstid nyligen löpt ut, för att se om 
det bör initieras tillsynsärenden även avseende vissa av dessa tillsynsobjekt. 
 
Under 2015 planerar vi att se över behovet av rutiner, instruktioner, checklistor, mallar och 
liknande handläggningshjälpmedel för tillsynsarbetet, och påbörja arbetet med att ta fram de 
verktyg som behövs för tillsynsarbetet.   
 
Under år 2015 kommer vi att utreda möjligheten till kompetensutveckling av geologer vad gäller 
tillsyn enligt kontinentalsockellagen, i syfte att få fler handläggare av tillsynsärenden.  
 
Vi planerar att ta kontakt med andra myndigheter som verkar inom samma rättsområde, 
Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, för att höra efter vilket stöd SGU kan få i 
tillsynsärenden från dessa myndigheter. 
 
Från och med år 2015 ska det tillsynsarbete som bedrivs inom staben Forskning och 
verksamhetsstöd tidredovisas separat för att utgöra ett bättre underlag för framtida planering av 
resursbehov och prioriteringar när det gäller tillsynsverksamheten.  
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Sammanfattning av planerad verksamhet inom tillsyn 2015-2017 
 
År 2015 
 

Geologisk lagring av koldioxid Minerallagen  Kontinentalsockellagen 

 Behovsutredning Inspektion av samtliga 
gruvor i drift 

Avsluta pågående ärende 

 Tillsynsplan Särskilda tillsynsärenden 
vid behov 

Handläggning av två nya 
ärenden 

 Kunskapsinhämtning Säkringsmaterial från 
gruvor vartannat år 

Kompetensutveckling 

  Informationsinsatser  Rutiner och mallar tas 
fram 

 Utformning av rutiner  Utreda möjligheterna till 
utökad samverkan med 
andra myndigheter 

 Samverkan  Inventera tillsynsobjekt 
med tillstånd som löpt ut 

 
 
År 2016 
och 2017 
 

       Geologisk lagring   
        av   koldioxid 

        Minerallagen             Kontinentalsockellagen 

  Se över  behovsutredning 
och tillsynsplan 

        Se år 2015         Handläggning av två till  
        fyra ärenden per år   

 I övrigt se år 2015          I övrigt se år 2015 

Beslut 
 
Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsplanen beslutas av den inom myndigheten som 
beslutar om användningen av myndighetens resurser.  
 
Beslut om fastställande av denna tillsynsplan har fattats av undertecknad generaldirektör efter 
föredragning av verksjuristen Carin Lundberg. I ärendets handläggning har även bergmästaren 
Åsa Persson,avdelningschefen Anna Åberg, stabschefen Per Klingbjer, juristen Linda Ylivainio och 
förste statsgeologen Anders Elhammer deltagit. 
 
 
 
Lena Söderberg 
 
                                                       Carin Lundberg 


