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Abstract 

2008 Shell applied for exploration permits under the Minerals Act for a quarter of 

Scania. The purpose of this study was to examine the bedrock of economically 

recoverable quantities of natural gas. Natural gas may be present in the shale, which 

occurs in Scanias bedrock. Shell is the world's second largest company and is based 

in the Netherlands. Three locations in southern Sweden were chosen as suitable 

locations for the test drilling. Two of the three municipalities which were affected by 

the drilling appealed the work plan for the test drilling of natural gas. Arguments 

against the drilling were the alleged public opinion against the natural gas extraction 

and the low economic compensation if an extraction were to take place. Moreover, 

the extraction of natural gas in an activity affecting the environment and contribute to 

fossil emissions. The appeals were rejected and Shell got permission to test drill in the 

three municipalities concerned and began test drilling 2009. The results of the test 

drilling are given no earlier than March 2011. 

 

There are three sides that have strong interests in the processing of minerals, the 

company that would extract minerals, land owners and the municipality. Mineral 

Legislation has been created as a compromise of the three parties and therefore it is 

natural that all parties don’t think the law is fair in all aspects. Companies wishing to 

extract minerals do so with profit maximization in mind and looking for clear rules on 

how to do and what it takes to get authorization for extraction. Land owners wishes to 

strengthen its position by having more to say about the decisions of the extraction and 

compensation issues. The municipality wants revenue from the extraction and that the 

permit for the extraction regulates clearly what the company may do and not do with 

the land including that the environment is affected minimally. 

Mineral compensation is a form of compensation to affected landowners from 

extraction to be paid as 1.5 per thousand of the operation's total production. The 

report revealed that the mineral compensation work satisfactorily for traditional 

extraction such as iron ore. However the system has some problems with the 

compensation from natural gas extraction because of the difference from traditional 

extraction in Sweden. Today's mineral compensation from natural gas is difficult to 

calculate and it’s hard to calculate future compensation. This is because the 

compensation is based on the company's mining which could change from year to 

year. We have shown an alternative model for the calculation of mineral 

compensation which is more reasonable and easy to calculate, which is in the interest 

of both landowners and companies. 

 

The Danish state has large revenues from natural gas extraction and in a comparison 

with the Swedish legislation it appears clearly that there are differences in income 

between the two countries for the state. Where Sweden's potential revenues from an 

extraction is considerably less. There is thus an incentive to evaluate the Swedish 

legislation and review if the state should obtain more influence in major projects to 

ensure Sweden income from mining. 

 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 6 

  



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 7 

 

Sammanfattning 

2008 ansökte Shell om undersökningstillstånd enligt minerallagen för en fjärdedel av 

Skånes yta. Syftet med undersökningen var att undersöka berggrunden efter 

ekonomiskt utvinningsbara mängder naturgas. Naturgas kan finnas i alunskiffer vilket 

förekommer i Skånes berggrund. Tre platser i Skåne valdes ut som lämpliga 

lokaliseringar för provborrning. Två av tre kommuner överklagade arbetsplanen för 

provborrning av naturgas med motiveringar om bland annat den allmänna opinionen 

emot naturgasutvinning. Shell fick till slut rätt att provborra i de tre berörda 

kommunerna och påbörjade sin provborrning 2009. Resultaten av provborrningarna 

ges tidigast mars 2011.  

 

Shell är världens näst största företag och är baserat i Nederländerna. Som reaktion på 

Shells provborrning har ett visst motstånd funnits från kommuner och organisationer 

som har visat på att den ekonomiska kompensationen vid mineralutvinning är för låg. 

Dessutom är utvinning av naturgas en verksamhet som påverkar miljön och bidrar till 

fossila utsläpp.  

 

Det finns tre parter som har starka intressen i en bearbetning, företaget som vill 

utvinna mineraler, sakägare och kommunen. Minerallagstiftningen är uppgjord som 

en kompromiss av de tre parterna och därför är det naturligt att alla parter inte är 

nöjda med lagstiftningen. Ett företag som vill utvinna mineraler vill göra det med 

vinstmaximering i åtanke och söker klara och tydliga regler i hur man ska göra och 

vad som krävs för att få tillstånd till bearbetning. Sakägare vill stärka sin ställning 

genom större beslutsfattande i tillåtligheten av verksamheten och dessutom kunna 

påverka ersättningar och placeringar. Kommunen vill ha inkomster från verksamheten 

och att tillståndet för utvinning reglerar tydligt vad bolaget får göra och inte göra 

tillsammans med att mark och miljö påverkas minimalt.  

 

Mineralersättning är en form av ersättning till berörda markägare av en utvinning och 

som skall utgå som 1,5 promille av verksamhetens totala utvinning. Rapporten har 

visat på att mineralersättningen fungerar tillfredställande för traditionell utvinning 

som exempelvis järnmalm, men det skapas vissa problem med fördelningen av 

beloppen gällande en naturgasutvinning. Detta för att en naturgasutvinning tar lite 

mark i anspråk relativt med de bearbetningskoncessionsområden som krävs. Detta är 

helt annorlunda mot exempelvis järnmalmsutvinning där mark tas i fullständigt 

anspråk med mindre koncessionsområden. Dessutom är dagens mineralersättning 

svårberäknelig speciellt i samband med naturgasutvinning då ersättningen grundas på 

företagets utvinning och inte på markens egenskaper och avkastning. Vi har visat på 

en alternativ modell för beräkning av mineralersättning som gör att ersättningen blir 

rimligare fördelad och mer lättuträknad, vilket är i intresse för både markägare och 

bolag. 

 

Den danska staten har stora inkomster från naturgasutvinning och i en jämförelse med 

den svenska lagstiftningen visas det tydligt på stora skillnader i ersättningar till staten 
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mellan de båda länderna där Sveriges eventuella intäkter av en utvinning är mindre. 

Det finns därmed incitament att utvärdera den svenska lagstiftningen och se över om 

staten bör ha inflytande vid större projekt för att försäkra Sverige om inkomster från 

utvinningen. 
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Förord 

Idén till detta examensarbete föddes under ett seminarium med Martin von Arronet 

från bolaget Shell exploration and production som besökte vår klass och diskuterade 

en eventuell framtida naturgasutvinning i Skåne. Vi tyckte ämnet var mycket 

intressant och vi diskuterade ämnet med professor Ulf Jensen som hjälpte oss att 

utforma en intressant projektidé. Arbetet är nu färdigt och det är dags att summera 

den upplevelse man har gått igenom under tiden vi skrivit arbetet. Under hösten har vi 

ibland känt hopplösheten krypa sig på men oftast har arbetet varit spännande och 

oerhört lärorikt. 

 

Nu avslutas ett kapitel i livet och ett annat börjar. Som alla steg i livet känner man 

både vemodighet och framförsikt inför det som komma skall. Vi tar inte bara med oss 

kunskap om vad vi har lärt oss på föreläsningar, utan framförallt det sociala liv man 

har utvecklat under dessa år som gjort oss till de personligheter vi är idag. 

 

Idén till examensarbetet hade inte funnits om det inte varit för kursen 

fastighetsvetenskapliga seminarier som vi båda anser vara en av de bättre kurser vi 

läst på LTH.  

 

Vi vill tacka professor Ulf Jensen för att han handledde oss på ett exemplariskt vis 

och varit en stor tillgång inspirationsmässigt. Vi vill även tacka alla på avdelningen 

för fastighetsvetenskap för att ni alltid ställt upp och varit professionella och trevliga. 

Ett stort tack till alla våra klasskamrater, utan er hade utbildningen inte blivit så 

enormt trevlig och utvecklande. Vi vill också tacka före detta bergmästare Jan-Olov 

Hedström som svarade på flera av våra frågor och även Martin von Arronet för sin 

hjälpsamhet.   

 

Lund 21 januari 2011 

 

Fredrik Johansson  Jonas Pettersson 

 

 

  



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 12 

 

  



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 13 

 

Innehållsförteckning 

 

 
Naturgasprospektering i Skåne ..................................................................................... 3 

Natural gas prospecting in Scania ................................................................................. 3 

Abstract ......................................................................................................................... 5 

Sammanfattning ............................................................................................................ 7 

Förord .......................................................................................................................... 11 

Innehållsförteckning ................................................................................................... 13 

1 Inledning .................................................................................................................. 17 

1.1Bakgrund ............................................................................................................ 17 

1.2Syfte och mål ..................................................................................................... 18 

1.3 Metod ................................................................................................................ 18 

1.6 Informationskällor ............................................................................................. 19 

1.7 Avgränsningar ................................................................................................... 19 

1.8 Disposition ........................................................................................................ 19 

2 Energigaser .............................................................................................................. 21 

2.1 Naturgas ............................................................................................................ 21 

2.1.1 Vad är naturgas .......................................................................................... 21 

2.1.2 Hur utvinner man naturgas ......................................................................... 21 

2.1.3 Användningsområden för naturgas ............................................................ 22 

2.2 Biogas ............................................................................................................... 23 

2.2.1 Vad är biogas ............................................................................................. 23 

2.3 Utsläppsmängder av olika energiformer ........................................................... 24 

2.4 Transport av energigas ...................................................................................... 25 

2.4.1 Rörledningar............................................................................................... 26 

2.4.2 LNG ........................................................................................................... 28 

2.5 Diskussion och slutsatser om energigaser ......................................................... 28 

3 Minerallagen ............................................................................................................ 29 

3.1 Principiella ställningstagande gällande minerallagstiftning .............................. 30 

3.1.1 Jordäganderättssystemet ............................................................................. 30 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 14 

3.1.2 Koncessionssystemet ................................................................................. 30 

3.1.3 Inmutningssystemet ................................................................................... 30 

3.2 Minerallagen genom tiderna ............................................................................. 31 

3.2.1 Industrialiseringen ...................................................................................... 31 

3.2.2 Andra Industrirevolutionen ........................................................................ 32 

3.2.3 Den moderna minerallagstiftningen grundläggs ........................................ 32 

3.2.4 Stenkolslagen ............................................................................................. 33 

3.2.5 1974 års minerallag .................................................................................... 33 

3.2.6 1991 års minerallag .................................................................................... 34 

4 Dagens minerallag ................................................................................................... 37 

4.1 Dagens brytning av mineraler ........................................................................... 38 

4.2 Undersökningstillstånd...................................................................................... 38 

4.2.1 Genomförande av undersökningsarbete ..................................................... 40 

4.3 Bearbetningskoncession .................................................................................... 42 

4.3.1 Vad är bearbetningskoncession .................................................................. 42 

4.3.2 Bearbetningskoncession för naturgas ......................................................... 44 

5 Miljöfarlig verksamhet vid utvinning av naturgas ................................................... 47 

5.1 Behandling av ansökan om miljöfarlig verksamhet .......................................... 48 

6 Naturgasprospektering i Skåne ................................................................................ 53 

6.1 Vilka är Shell och vad vill de göra .................................................................... 53 

6.2 Sammanfattning av bergmästarens beslut angående undersökningstillstånd för 

Shell ........................................................................................................................ 53 

6.3 Vad har hänt i Skåne ......................................................................................... 55 

6.3.1 Sjöbo .......................................................................................................... 56 

6.3.2 Hörby ......................................................................................................... 56 

6.3.3 Tomelilla .................................................................................................... 57 

6.4 Opinionsundersökning av Shell ........................................................................ 57 

7 Kommunernas och regeringens handlingsutrymme gällande naturgasutvinning..... 59 

7.1 Kommunens handlingsutrymme gällande naturgasutvinning ........................... 59 

7.1.1 Minerallag .................................................................................................. 59 

7.1.2 Miljöbalk – miljöfarlig verksamhet ........................................................... 59 

7.1.3 Plan- och bygglagen ................................................................................... 60 

7.2 Regeringens handlingsutrymme gällande naturgasutvinning ........................... 60 

7.2.1 Minerallag .................................................................................................. 60 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 15 

7.2.2 Miljöbalk – miljöfarlig verksamhet ........................................................... 60 

7.2.3 Plan- och bygglagen ................................................................................... 60 

7.3 Tillståndsprövning vindkraft ............................................................................. 60 

7.3.1 Tillståndsprövning vid uppförande av vindkraftverk ................................. 61 

7.3.2 Kommunal vetorätt gällande tillåtligheten av vindkraftsutbyggnad .......... 61 

8 Naturgas i Danmark ................................................................................................. 63 

8.1 Historia .............................................................................................................. 63 

8.2 Företag .............................................................................................................. 63 

8.3 Gasens väg ........................................................................................................ 63 

8.4 Gasförvaring ..................................................................................................... 64 

8.5 Hur mycket det finns och konsumeras .............................................................. 64 

8.6 Ersättning till danska staten .............................................................................. 65 

8.7 Lagstiftning ....................................................................................................... 66 

9 Ersättningsregler ...................................................................................................... 67 

9.1 Expropriation – Skada och intrångsersättning .................................................. 68 

9.1.1 Tvångsregler............................................................................................... 68 

9.1.2 Skälig ersättning ......................................................................................... 68 

9.1.3 Skadestånd eller vinstdelning ..................................................................... 69 

9.1.4 Vattenverksamhet och bygdeavgift ............................................................ 69 

9.15 Vindkraft ..................................................................................................... 70 

9.2 Värdering .......................................................................................................... 71 

9.2.1 Marknadsvärde ........................................................................................... 71 

9.3 Metoder för marknadsvärdesbedömning........................................................... 72 

9.3.1 Ortsprismetoden ......................................................................................... 72 

9.3.2 Avkastningsmetoden .................................................................................. 73 

9.3.3 Produktionskostnadsmetoden ..................................................................... 73 

9.3.4 Marknadssimulering ................................................................................... 73 

9.3.5 Intrångsvärdering ....................................................................................... 73 

9.4 Mineralersättning .............................................................................................. 74 

9.4.1 Varför Sverige har mineralersättning ......................................................... 74 

9.4.2 Vad bygger mineralersättning på ............................................................... 75 

9.4.3 Beräkning av mineralersättning ................................................................. 75 

9.5 Ansvarsfråga ..................................................................................................... 81 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 16 

10 Avvägningar och argument .................................................................................... 83 

10.1 Argument för och emot naturgasborrning ....................................................... 83 

10.2 Ekonomiska faktorer ....................................................................................... 83 

10.3 Heaven or sHells övriga argument .................................................................. 83 

10.3.1 Vatten luft och mark ................................................................................ 83 

10.3.2 Jordbruk och turism ................................................................................. 84 

10.3.3 Klimatförändring ...................................................................................... 85 

10.3.4 Jordskalv .................................................................................................. 85 

10.3.5 Pipelines ................................................................................................... 85 

10.4 Shells argument ............................................................................................... 85 

10.5 Bemötande av argument utifrån ett geologiskt perspektiv .............................. 86 

11 Diskussion .............................................................................................................. 89 

11.1 Parter ............................................................................................................... 89 

11.2 Bygdeavgift ..................................................................................................... 90 

11.3 Frivillig bygdeavgift ....................................................................................... 90 

11.4 Statens intäkter av en naturgasutvinning......................................................... 91 

11.5 Undersökningstillstånd.................................................................................... 92 

11.6 Mineralersättning ............................................................................................ 92 

11.6.1 Förslag på ändrad mineralersättning gällande naturgasutvinning ............ 93 

11.6.2 Exempel på ersättning .............................................................................. 93 

11.7 Hur bör Shell agera ......................................................................................... 94 

11.8 Vad tror vi kommer hända .............................................................................. 94 

12 Slutsatser ................................................................................................................ 95 

13 Källor ..................................................................................................................... 97 

Tryckta källor: ..................................................................................................... 97 

Elektroniska källor: ............................................................................................. 98 

Bilaga 1 - Frågor till Jan-Olov Hedström före detta bergmästare ............................. 103 

Bilaga 2 - Mineralersättningsbeslut .......................................................................... 105 

 

 

  



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 17 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Svenska Shell fick 2008 tillstånd av Bergstaten att undersöka marken i Skåne på två 

olika områden som innehar alunskiffer i berggrunden. Alunskiffern är intressant då 

den kan innehålla naturgas. De två undersökningsområdena täcker helt eller delvis 20 

av Skånes 33 kommuner. Tillståndet gäller i tre år, och innebär en möjlighet för Shell 

att undersöka berggrunden med ensamrätt. Om det visar sig att det finns tillräckligt 

stora mängder naturgas kan Shell senare bestämma sig för att söka 

bearbetningskoncession för att prospektera naturgasen.  

 

Naturgas finns i sedimentära bergarter och är därmed ett fossilt bränsle. Naturgas är 

en vanligt förekommande gas och är relativt ren i jämförelse med andra fossila 

bränslen. Den har på grund av dessa egenskaper blivit världens fjärde största 

energiförsörjare.
1
   

  

För att välja ut vilka platser som bäst lämpade sig för provborrningar utförde Shell 

under hösten och vintern 2008-2009 undersökningar. Detta gjordes genom att 82 

kilometer allmän väg i Skåne undersöktes med seismologiska verktyg, och geologiska 

data analyserades. Valet av platser föll tillslut på Sjöbo, Hörby och Tomelilla 

kommuner. Shell ansåg dessa kommuner bäst lämpade då miljöpåverkan spåddes bli 

minimal, och chanserna att hitta naturgas bedömdes vara störst.  

 

Reaktionerna över provborrningarna har varit blandade. En lokal intresseorganisation 

har bildats som är emot prospektering av naturgas i Skåne. Dess mål är att ändra 

lagstiftningen och göra det svårare för företag som vill prospektera enligt 

minerallagen. De anser att lagstiftningen gynnar företagen och att markägare samt 

kommuner borde få rätt att säga nej när det gäller undersökning samt prospektering av 

ämnen som omfattas av minerallagen. Shell menar å andra sidan att de enbart följer 

svensk lagstiftning.  I juli 2010 avslutades det sista borrningsarbetet, och efter det har 

Shell återställt samtliga borrplatser till ett skick som har godkänts av både kommuner 

och markägare. 

 

Tidigare har det inte varit intressant för Shell att undersöka marken i Skåne efter 

naturgas. Idag finns det dock modernare tekniker för prospektering och priserna på 

naturgas har höjts vilket gör att Skåne numera är intressant. Fram till 2050 kommer 

det kommande energibehovet enligt International Energy Agency att fördubblas. Det 

                                                      
1
 Energigas, 2008 
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kommer enligt IEA tyvärr inte att räcka med förnyelsebara energikällor för att möta 

det behovet. Shells undersökningar i Skåne syftar därför på att möta befintligt, samt 

kommande energibehov. Shell är idag världsledande inom produktion av naturgas och 

världens näst största bolag. 

 

1.2 Syfte och mål 

Målet med rapporten är att besvara de frågor som har uppställts och att beskriva 

bakomliggande fakta.  

 

 Under vilka omständigheter har Shell rätt att exploatera de eventuella 

naturgasfyndigheterna i Skåne? 

 Vilka är incitamenten för kommunen gällande naturgasutvinning och vilket 
handlingsutrymme har kommunen? 

 Hur skulle ersättningsreglerna för en eventuell naturgasprospektering kunna 

se ut om man applicerar de ersättningsregler som används när man 

exploaterar andra energiresurser som vind och vattenkraft? 

- Är det möjligt att erbjuda en såkallad frivillig ”bygdeavgift” som 

ersättning till kommunen och eventuellt andra berörda och hur kan den 

utformas? 

 

 

1.3 Metod 

Rapporten har utförts i ett utforskande syfte tillsammans med fallstudiemetodik för att 

besvara frågeställningen. Denna metodik är fördelaktig då man vill besvara ett 

specifikt fall och dess påverkan med relevanta slutsatser.
2
 Intervjuer via e-mail har 

genomförts med frågor som har varit utformade så att motiveringar i svaren har varit 

fördelaktigt. Detta för att intervjuobjektet ska få svara i den utsträckning de finner 

lämpligt för att besvara frågan.   

 

En litteraturstudie har genomförts tillsammans med en e-mailkontakt med Jan-Olov 

Hedström som är före detta bergmästare, inom minerallagstiftningen och dess regler 

för tillstånd av naturgas. Flera flödesscheman har gjorts för att skapa en överblick 

över lagstiftningen och dess utveckling. Tillståndsprocessen för naturgasutvinning 

inom miljörätt analyseras genom en tillståndsprövning för miljöfarlig verksamhet. 

Argument för och emot naturgasutvinning har framkommit genom e-mailkontakt med 

Shell Sverige och granskning av motparten Heaven or sHells hemsida. Argumenten 

har ställts emot rapportens egna slutsatser tillsammans med utlåtanden från 

sakkunniga.  

 

                                                      
2
 Höst m fl, Att genomföra examensarbete s 33-35. 
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En litteraturstudie har genomförts av naturgasens egenskaper tillsammans med hur 

gasen utvinns. Flera kartor har bifogats för att visa var naturgasledningar finns i 

Sverige. Jämförelser görs dessutom med olika energiformers utsläpp. 

 

Ersättningsregler för ianspråktagande av mark har beskrivits genom en analys av 

vilka tillämpliga lagar som används för ersättning enligt minerallagen. 

Mineralersättningsberäkningar har gjorts med utgångspunkt utifrån gällande 

lagstiftning och med hjälp av Bergsstatens mineralersättningsberäkningar i bilaga 2.  

 

Den danska lagstiftningen och deras avtal med de företag som utvinner naturgas har 

redovisats från den danska statens perspektiv och deras inkomster från utvinningen. 

Jämförelser med hur Svenska staten får inkomster från en eventuell utvinning görs .  

 

1.6 Informationskällor 

Vid insamling av data för en uppsats finns det olika sorters informationskällor som 

exempelvis böcker, internet och intervjuer. Då denna rapport ska granska 

förutsättningar för en eventuell naturgasutvinning är det viktigt att källor kommer från 

vetenskapliga källor och undantagsvis från företag och intresseorganisationer. Dessa 

källor ska endast användas för att undersöka åsikter och ståndpunkter. Rapporten 

bygger på i första hand statliga utredningar och från organisationer som inte har något 

intresse utöver att belysa information och fakta. 

 

1.7 Avgränsningar 

Att undersöka de rättsliga ramarna en så stor lagstiftning som minerallagen och 

följderna av vad en utvinning leder till är omfattande. Delar av lagstiftningen som inte 

är lika intressant för att besvara frågeställningen men ändå kan skapa mer förståelse 

har i vissa fall undantagits från rapporten. Mineralersättning är något som infördes 

relativt nyligen i Sverige och det har därmed varit svårt att göra mer noggranna 

mineralersättningsberäkningar. En ännu noggrannare granskning av hur stor en 

mineralersättning skulle kunna bli hade förmodligen varit mycket intressant att veta 

för Shell och de markägare som kan beröras.  

 

1.8 Disposition 

Kaptitel 2 beskriver vad naturgas är och dess relation till andra energisorter i form av 

utsläpp och konkurrenskraft.  

Kapitel 3 beskriver minerallagen med en djupgående beskrivning av dess historia och 

hur dagens minerallag har växt fram.  

Kapitel 4 beskriver hur dagens minerallag fungerar med undersökningstillstånd och 

bearbetningskoncession. 

Kapitel 5 beskriver miljöfarlig verksamhet vid utvinning av naturgas. 

Kapitel 6 beskriver vad som har hänt i Skåne angående naturgasprospektering och 

vilka beslut som tagits. 
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Kapitel 7 beskriver kommunens och regeringes handlingsutrymme gällande 

naturgasexploatering. 

Kapitel 8 beskriver Danmarks lagstiftning en relation till det svenska 

minerallagssystemet genom att visa på hur Danmarks lagstiftning gällande 

naturgasutvinning fungerar och hur ersättningsprinciperna är utformade. 

Kapitel 9 beskriver ersättningsreglerna som gäller för minerallagen och dess praktiska 

betydelse.  

Kapitel 10 beskriver de avvägningar och argument som framförts gällande en 

eventuell naturgasutvinning. 

Kapitel 11 och 12 beskriver avslutningsvis de resultat som rapporten har lett fram till 

och en diskussion om vad rapporten har belyst. 
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2 Energigaser 

2.1 Naturgas 

Naturgas som utvinns från berggrunden har flera användningsområden och 

funktioner. Denna del ska besvara vad naturgas är och hur det uppkommer samt dess 

utsläpp. 

 

2.1.1 Vad är naturgas 

Naturgas är naturligt förekommande och kan i vissa fall finnas på brunnsnivå. De 

stora naturgasfyndigheterna är dock på djup ända från ett par hundra meter till flera 

tusen meter i de sedimentära bergarter som är flera miljoner år gamla.
3
  

 

Naturgas är ett fossilt bränsle och består till ca 90 % av metan och är en så kallad 

energigas. Naturgas bildas vid nedbrytning och omvandling av organiskt material från 

vissa sedimentära bergarter som bland annat alunskiffer. Dessa berglager har en hög 

halt organiskt material och naturgasen sipprar ut från lagrena upp mot marknivån. 

Finns det en tätare bergart ovanför det sedimentära lagret kan såkallade gasfällor 

skapas där naturgasen kan ansamlas. I andra fall där det inte finns någon tät bergart 

sipprar istället ofta naturgasen ut på marknivån vilket sker på vissa platser i Sverige. 

De nu kända reserverna av naturgas i världen uppgick till ca 177 000 miljarder m³ och 

planeras täcka behovet av naturgas i ungefär 60 år.
4
 Av Sveriges totala 

energiförsörjning står naturgasen för 2 %. Naturgasen är utbyggd i 33 kommuner och 

i de kommuner där gasledning finns står andelen naturgas för 20 % av det totala 

energibehovet.
5
   

 
2.1.2 Hur utvinner man naturgas 

Naturgas utvinns enkelt förklarat genom att ett hål borras i berggrunden tills man 

möter en ficka med naturgas. Naturgasen som har ett högre tryck i berget än vad 

lufttrycket är vid jordytan pressas uppåt till ytan där det tas om hand. Vissa 

berggrunder har dock inte ansamlat gasen i en större fickor utan istället finns gasen i 

små fickor vilket kräver en nyare teknik för att vara möjlig att utvinna i större 

mängder kallad hydraulic fracturing. Berggrunden i Skåne är aktuell för den nya 

tekniken om en eventuell utvinning sker. 

 

2.1.2.1 Hydraulic fracturing 

Hydraulic fracturing, eller bara fracking, är en process som används i det borrade 

hålet för att maximera utvinningen av de resurser som finns i berget. Gas- och 

oljebolag brukar använda den här metoden för att frigöra olja och naturgas från 

                                                      
3
 Nationalencyklopedin (naturgas), 2010 

4
 Eon, 2010 

5
 Energigas, 2008 
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berget, så att den kan röra sig uppåt i borrhålet till anläggningar som finns uppe på 

ytan.  

 

Processen med Hydrualic fracking börjar med byggandet av nödvändig infrastruktur. 

Därefter borras ett hål i vertikal riktning antingen ensamt eller tillsammans med sneda 

och vertikala borrhål. Vätska, som vanligtvis består av vatten och kemikalier pumpas 

efter detta ner i hålet under högt tryck. När trycket överskrider vad berget klarar av, 

öppnar sig eller förstoras sprickor i berget som kan sträcka sig upp till ett par hundra 

meter från själva borrhålet.
6
 När sprickorna är skapade, släpps pumptrycket, och för 

att inte riskera att sprickorna försluts, pumpas det ner en så kallad ”propping agent”. 

Denna massa består vanligtvis av sand, eller av keramiska pärlor. Borrvätskan som 

används för att skapa sprickor i berggrunden kommer därefter att stiga upp till ytan ur 

borrhålet på grund av trycket nere i marken. Den kan därefter tas om hand och 

förvaras för att senare bortskaffas eller återvinnas. Naturgasen som finns i berget 

kommer nu att kunna förflytta sig från porerna i berget, vidare till borrhålet och upp 

till ytan för att utvinnas.
7
 

 

 
Figur 1 – Hydraulic Fracturing

8
 

2.1.3 Användningsområden för naturgas 

Naturgas är en energiform som kan konkurrera med alla marknader som producerar el 

och energi vilket märks i de många användningsområden som naturgas används för.  

 

                                                      
6
 Epa, 2010 

7
 Epa (2), 2010 

8
 Epa(2), 2010 
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Figur 2 - Naturgasanvändning i EU

9
 

Naturgas som används till elproduktion har ökat sedan 1990-talet på grund av 

gynnande teknikutveckling och att länderna vill minska sin kolanvändning.
10

 I själva 

verket har naturgasen inte tagit över kolens roll som elförsörjning utan bara adderats 

på till stor del på grund av det ökade energibehovet i Europa.
11

  

 

2.2 Biogas 

Syftet med att beskriva biogas är att visa på de likheter naturgas har med biogas. 

Samtidigt för att visa på de eventuella synergieffekter som kan vinnas med en 

utbyggnad av system med energigas som huvudkälla av energi. 

 

2.2.1 Vad är biogas 

Biogas bildas främst genom en process som genom tillförsel av bakterier i en anaerob 

miljö bryter ned organiskt material till biogas och biogödsel.
12

 De organiska material 

man använder sig av i processen är sådana resurser som inte har ett högt 

alternativvärde för någonting annat. Exempelvis avloppsvatten från industrier, 

hushållsavfall, djurspillning och spill från växter och träd.
13

 Dessa ämnens livscykel 

är kort och därför anses processen vara koldioxidneutral.  

 

Biogasen får en biologisk sammansättning beroende på vilket material som används, 

normalt blir det ca 60 % metan, 40 % koldioxid och små mängder svavelväte. Det 

nedbrutna materialet som inte blir gas kallas för biogödsel och kan användas som ett 

                                                      
9
 Nationalencyklopedin (naturgas), 2010  

10
 Nationalencyklopedin (naturgas), 2010 

11
 Ekonomifakta, 2010 

12
 Eon (2), 2010 

13
 Energimyndigheten, 2007 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Värme och matlagning, 
Hushållssektorn

Energiändamål Industri Elproduktion Kemisk råvara

Naturgasanvändning i EU



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 24 

organiskt gödselmedel. Gasen som bildas klassas som lågvärdesgas på grund av dess 

höga koldioxidhalt och måste processeras för att kunna användas som substitut för 

naturgas.
14

 Efter denna process har biogasen en sammansättning som är lik naturgasen 

och kan därför användas i samma transportsystem som naturgas. I det svenska 

gasnätet utgör biogasen ungefär 2 % av totala gasanvändningen.
15

  

 

2.3 Utsläppsmängder av olika energiformer 

Nedan visas utsläppsmängder på de vanligaste energiformerna i Sverige. Utsläppen 

visar mängder som släpps ut i ett fjärrvärmeverk. Ett fjärrvärmeverk är byggt för att 

reducera utsläppsmängder till det minimala på grund av dess storlek. Dessutom är 

fjärrvärmeverk väldigt vanliga i Sverige idag vilket motiverar valet av fjärrvärmeverk 

som huvudsaklig utsläppskälla.   

 

Biogas visas inte i dessa figurer. Biogas har beroende på ursprungsmaterialet olika 

utsläppsnivåer med tanke på att det är en förädlad energiform. Dock kan det antas att 

vid förbränning skapas likvärdiga utsläpp som naturgas då den kemiska 

sammansättningen är ungefär densamma med metan som energiform.
16

   

 

Valet av avfall och trädbränsle används för att de är vanliga i Sverige för 

fjärrvärmeproduktion. Avfall står exempelvis för 11 % av den totala 

energianvändningen för fjärrvärme.
17

  

 

Följande tabeller är framräknade utifrån de värden som presenteras i ”IVL rapport: 

miljöfaktabok för bränslen”.
18

 

 

 
Figur 3 - Utsläpp av koldioxid respektive kväveoxider av olika energislag i mg per MJ bränsle 

                                                      
14

 Nationalencyklopedin (biogas), 2010 
15

 Energigas, 2008 
16

 IVL rapport, 2001, Miljöfaktabok för bränslen s 130. 
17

 Vattenfall, 2010 
18

 IVL rapport, 2001, Miljöfaktabok för bränslen. 
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Figur 4 - Utsläpp av svavelväten respektive lustgas av olika energislag i mg per MJ bränsle 

 
Figur 5 - Utsläpp av koloxid respektive lättflyktiga organiska föreningar i mg per MJ bränsle 

 

 
Figur 6 - Utsläpp av metan respektive stoft i mg per MJ bränsle 

2.4 Transport av energigas 

Denna del ska visa på hur man transporterar energigas och hur det svenska systemet 

med överföring av energigas fungerar. 
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Stamledning 

Grenledning 

Fördelnings- och 

distributionsledning 

Tryck:4-10MPa 

2.4.1 Rörledningar 

Att transportera gas via rörledningar 

är det vanligaste sättet att använda 

för överföring. Rörledningar består 

av olika nivåer och följer en hierarki 

med ledningar av olika tjocklek och 

tryck. Stamledningar är den ledning 

som klarar högst tryck och är ämnad 

som länk mellan utvinningsområdet 

och regionala marknader. 

Grenledningsnätet ska distribuera 

gasen från en stor pumpstation till 

mindre marknader som exempelvis 

från stamnätet till en kommun. 

Trycket påverkar hur snabbt gasen 

kan transporteras och vanligtvis är 

det ett tryck på 4-10 MPa i stamledningar, vilket kan jämföras med det vanliga 

lufttrycket som är ungefär 0,1 MPa.
19

 Trycket upprätthålls med hjälp av 

kompressorstationer som är utplacerade centralt i ett system med ca 500 km avstånd 

mellan varandra. Transportkapaciteten för gas mätt i energi är 10-20 gånger större än 

en starkströmsledning vilket gör transport av gas i ledningar är effektivt. Ledningar är 

nedgrävda 1 till 2 meter under marken för att man lätt ska komma åt dem.
20

  

 

Sveriges gasnät har ett tryck på ca 8 MPa och har en diameter på 0,5 m. Trycket 

kommer ifrån en dansk pumpstation och det finns inga ytterligare stationer i 

Sverige.
21

 

 

                                                      
19

 Nationalencyklopedin (atmosfär), 2010 
20

 Energigas, 2008 
21

 Energigas, 2008 
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Figur 7 - Gasledningsnätet i Sverige

22
 

2.4.1.1 Inlåsningseffekter 

En utbyggnad av ett rörledningsnät har höga investeringskostnader vilket visar på att 

vid en byggnation av ett rörledningsnät är förväntningsvärdena höga. De som bygger 

ledningen gör det för att göra effektiviseringsvinster i jämförelse med de 

transportalternativ som finns i dagens marknad. Om inte något annat energislag kan 

konkurrera med en rörledning och dess funktion blir det en inlåsning då det kan 

krävas stora kostnader för att byta system. Naturvårdsverket konstaterar att en 

utbyggnad av ett rörledningsnät leder till att en utbyggnad av bioenergi minskar.
23

 

Svenska gasföreningen å sin sida konstaterar att en utbyggnad av ett rörledningsnät 

inte hämmar andra energislag från att komma fram då man använder flera olika 

energislag även på platser med utbyggt rörledningsnät.
24

 

 

                                                      
22

 Ny Teknik, 2010 
23

 Neij m fl. Utbyggd naturgas i Sverige: Hinder för inhemska energislag och klimatmålen,? s 

54. 
24

 Svebio, 2007 s 7 
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2.4.2 LNG  

LNG eller liquefied natural gas är ett system för transport av energigas. Det går ut på 

att man fryser ner gasen tills den blir flytande och därmed blir volymen mindre. 

Gasen kan då transporteras i behållare. Det går att frysa ner både naturgas och 

förädlad biogas då det är metanhalten som avgör när gasen blir flytande, detta sker 

vid en temperatur på ungefär -164°C.
25

 Producera LNG är energikrävande process, ca 

10-15% av gasens energiinnehåll krävs för att kyla ner gasen.
26

 

 

I och med komprimeringen från gas till vätska får volymen en massa av 1/600 av 

ursprungsvolymen. Ungefär 20 % av världshandeln med naturgas sker genom LNG i 

specialbyggda tankfartyg. Vid ungefär 3500 km är en ekonomisk tumregel då det är 

lönsamt att importera naturgas som LNG istället för i rörledningar.
27

   

 

2.5 Diskussion och slutsatser om energigaser 

Det är tydligt av utsläppsgraferna att naturgas är ett rent bränsle. Problemet ligger i att 

det bidrar till växthuseffekten eftersom det är ett fossilt bränsle. De viktigaste 

argumenten från de krafter som är för naturgasen är att det fasar ut andra fossila 

bränslen som är smutsigare och att man inte i de närmaste årtiondena kommer vara 

befriade från fossila bränslen. Argumenten emot naturgas är att förvisso är det rent 

men det gör att infasningen av miljövänliga bränslen minskar då de tappar i 

konkurrenskraft. Det ska dock betänkas att Sverige redan importerar naturgas från 

Danmark som används i 33 kommuner. En utvinning av naturgas i Skåne kommer 

därför troligtvis inte påverka klimatet i någon nämnvärd mening då kommunerna 

redan förmodligen använder den mix av naturgas de vill ha på sin marknad. 

Skillnaden blir istället att naturgasen som tas upp i Skåne används på den svenska 

marknaden då det är betydande investeringskostnader för att bygga nya rörledningar 

och det är endast den svenska ledningen som är aktuell att bygga till för tillfället.   

 

 

  

                                                      
25

 Näslund, LNG i Sverige s 10. 
26

 Näslund, LNG i Sverige s 88. 
27

 NE (LNG), 2010 
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3 Minerallagen 

För att få en fullständig förståelse för dagens minerallag behöver man se på flera 

faktorer som har påverkat den svenska lagstiftningen. Detta kapitel utreder hur dagens 

minerallag har tillkommit.  

 

Historien bakom minerallagen kan ses i flödesschemat som visar viktiga årtal i 

utvecklingen av minerallagen. Det syns tydligt att nationella intressen till stor del har 

påverkat dagens minerallag. Det finns olika principiella system som länder har använt 

sig av genom historien. Sverige har i dagens system en blandning av inmutnings- och 

koncessionssystem.  
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3.1 Principiella ställningstagande gällande minerallagstiftning 

Det finns i huvudsak tre synsätt ett land kan ha gällande minerallagstiftning. Dessa 

system har byggts upp genom historien och har haft olika relevans genom tiderna.  

 

3.1.1 Jordäganderättssystemet 

Bygger på pars-fundi teorin som härstammar från den romerskrättsliga grundsatsen 

att fastighetsägaren har rätt till de tillgångar som finns på hans mark.
28

 Allt som finns 

på ens mark är egendom, inklusive de mineraler som finns i marken och vill man 

utvinna dessa mineraler måste man avtala med fastighetsägaren. Man kan se sin 

egendom som en morot som går från jordkärnan till atmosfären och detta ingår i 

äganderätten. I Sverige gäller denna syn på äganderätt de mineraler som inte tillhör 

gruvlagstiftningen som exempelvis olivin, kvarts och kalksten.
29

,
30

 

   

3.1.2 Koncessionssystemet 

Är ett förfarande där staten ger tillstånd till att eftersöka och utvinna 

mineralfyndigheter. Staten har ett starkt inflytande på gruvindustrin och grundtanken 

är att utvalda mineraler och fyndigheter tillhör staten och inte markägaren. Systemet 

härstammar från Frankrike och utvecklades under franska revolutionen där man ansåg 

att alla gruvor skulle stå till nationens förfogande och därför var gruvnäringen 

tillståndspliktig.
31

  

 

Koncessionssystem och lagstiftning som bygger på att staten äger mineraltillgångarna 

i civilrättslig mening är vanliga i stora delar av världen. Som exempel kan nämnas 

Brasilien, Chile, Peru, Indonesien, Ryssland, Norge, ett flertal afrikanska stater och 

stora delar av den muslimska världen. 

 

Koncessionssystem kan också bygga på idén att staten visserligen inte äger 

mineraltillgångarna i civilrättslig mening men har en rätt att förfoga över olika 

naturtillgångar och besluta om dess utnyttjande. Sådana tankegångar utgör i sak den 

ideologiska grundvalen för den svenska minerallagstiftningen men de har också 

präglat länder som Italiens, Belgiens, Japans och Indiens minerallagstiftning.
32

,
33

 

 

3.1.3 Inmutningssystemet  

Bygger på att den som först upptäcker en fyndighet har efter ett 

registreringsförfarande företräde till fyndigheten. Utgångspunkten till systemet är 

flera, antingen att mineralerna är ägda av eller rättigheten till dem är statens och 

                                                      
28

 SOU 2000:89, s 134 
29

 Delin, Gruvlagstiftningen s 9-10. 
30

 Liedholm Johnson, Om markägarens, upptäckarens och statens inflytande över mineraler i 

Sverige s 14. 
31

 Liedholm Johnson, Om markägarens, upptäckarens och statens inflytande över mineraler i 

Sverige s 14. 
32

 Delin, Gruvlagstiftningen s 9-10. 
33

 SOU 2000:89, s 133 
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därmed är det staten som ger tillstånd till dess utvinning. En annan utgångspunkt är 

att mineralerna inte tillhör någon innan inmutning och att inmutningen är en sorts 

registrering av fyndigheten och därmed uppstår företrädesrätt. Systemet härstammar 

från Tyskland där det infördes i vissa regioner på 1400-talet.
34

,
35

 

 

3.2 Minerallagen genom tiderna 

Minerallagen har genom tiderna varit omdiskuterad och blivit ändrad flertalet gånger 

beroende på styret i Sverige och epoker i historien. Mineraler och gruvor hade utöver 

en kommersiell aspekt en stor betydelse för Sveriges säkerhet förr när 

mineralimporten snabbt kunde strypas av krig och andra oroshärdar. Det var därför i 

rikets intresse att det fanns gruvor som kunde producera råvaror till den svenska 

armen även i krigstider. Kronan strävade därför tidigare i historien efter gruvmonopol 

och försökte med blandade framgångar styra gruvdriften genom historien. Efterhand 

som de nationella säkerhetsintressena i gruvbrytning har minskat har istället den 

kommersiella faktorn blivit drivande vilket märks i den nuvarande minerallagen. Den 

historiska aspekten på lagen ska dock inte förminskas och i detta kapitel visas hur 

minerallagen har vuxit fram genom historien. 

 

3.2.1 Industrialiseringen 

Sverige har genom tiderna varit ett land med stor export av mineraler bland annat 

producerade Sverige under 1700-talets första hälft en tredjedel av allt järn i Europa 

och hela 75 % av Sveriges export bestod av den järnmalm man exporterade till 

Europa.
36

 Kronan strävade efter monopol i Sverige för denna marknad då järnmalm 

var en oerhört viktig råvara i krigstider. Innan 1723 upprätthölls gruvmonopolet med 

ett gruvregal, konungen ägde alla gruvor medans den som bröt mineralerna fick en 

andel i gruvan.  

 

1723 avskaffades gruvregalet och istället infördes ett inmutningssystem där inmutaren 

och jordägaren delade på rätten till fyndigheterna. Kronan införde samtidigt en 

gruvavgift som skulle fungera som kompensation till staten istället för att via ett 

aktivt ägande få inkomster.
37

  

 

1855 infördes en ny gruvstadga som i huvudsak preciserade tydligare vilka mineraler 

som var ämnade att tillhöra inmutningssystemet. Tidigare behövdes det ett 

undersökningstillstånd för att en mutsedel (tillstånd att bryta) vilket ändrades till att 

envar hade möjligheten att muta in mark.
38

 Detta ledde till stora problem i Skåne där 

brytning för stenkol var förekommande i vidsträckta områden i Ängelholms och 

                                                      
34

 Delin, Gruvlagstiftningen s 9-10. 
35

 Liedholm Johnson, Om markägarens, upptäckarens och statens inflytande över mineraler i 

Sverige s 14. 
36

 Liedholm Johnson, Om markägarens, upptäckarens och statens inflytande över mineraler i 

Sverige s 37. 
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Helsingborgstrakten. Under åren 1865-1872 utfärdade bergmästaren i Helsingborg 

tusentals mutsedlar per år på grund av enkelheten i processen. Stora delar av marken i 

trakten blev inmutat och det skapade stor osäkerhet för markägarna. Det bildades 

efterhand en marknad i att köpa och sälja mutsedlar i området vilket ledde till att 1886 

infördes ett koncessionssystem för stenkol genom den nyskapade stenkolsagen.
39

 

  

1884 antogs en ny gruvstadga men den innehöll fortfarande inmutningsrätten som 

grundprincip även om röster höjdes för jordägarens accessionsrätt.
40

 En viktig princip 

som bibehölls och ansågs viktig för den framtida gruvdriften i Sverige var principen 

om att den berörda jordägaren var berättigad till hälften av gruvföretaget. Detta för att 

incitamenten att tillåta undersökningar på sin mark skulle vara större.
41

  

 

3.2.2 Andra Industrirevolutionen 

Under 1900-talet blev fosforhaltig järnmalm användbart för utvinning av stål på 

grund av en ny teknikutveckling. Detta ledde till att en stor gruvbrytningsverksamhet 

växte fram i Norrland.  

 

Tidigare i 1884 års stadga hade staten inte något lagreglerat vinstintresse i 

gruvbrytningen då det viktigaste målet för staten var att det fanns en gruvnäring. En 

anledning var att utlänningar inte fick äga gruvor vilket gjorde att pengarna stannade 

kvar i Sverige.
42

 De nya fyndigheterna ändrade förutsättningarna på grund av dess 

storlek och 1899 infördes en ny lag där vinst togs ut på gruvor som låg på kronans 

jord.  

 

Det fanns tidigare vissa former av indirekt ägande för utländska investerare. En 

lagändring 1916 täppte dock till alla kryphål vilket gjorde att utländska investerare 

inte fick äga aktier i gruvor via mellanhänder. De fick inte heller inmuta 

mineralfyndigheter.
43

  

 

3.2.3 Den moderna minerallagstiftningen grundläggs 

1938 infördes en ny gruvlag, den gamla gruvstadgan från 1884 ansågs föråldrad och 

de principer man använt sig av på den tiden ansågs inte längre giltiga i det 

samhällsklimat som nu fanns. Lagen byggde dock vidare på inmutningssystemet. En 

stor princip som dock ändrades var att jordägaren förlorade rätten till jordägarandelen 

i gruvföretag. Istället infördes en så kallad kronoandel vilket betydde att staten istället 

fick rätt till hälften av gruvföretaget och dessutom kunde staten genom denna andel 

                                                      
39

 SOU 2000:89, s 80  
40

 SOU 2000:89, s 83 
41

 Liedholm Johnson, Om markägarens, upptäckarens och statens inflytande över mineraler i 

Sverige s 49. 
42

 Liedholm Johnson, Om markägarens, upptäckarens och statens inflytande över mineraler i 

Sverige s 53. 
43

 Liedholm Johnson, Om markägarens, upptäckarens och statens inflytande över mineraler i 

Sverige s 57. 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 33 

framtvinga brytning. Jordägaren fick istället rätt till en årlig avgäld baserad på 1 % av 

värdet av de mineral som brutits fram eller högst 5000 kr per år.
44

 

 

Det var diskussioner om staten eller gruvföretaget skulle ersätta jordägaren då staten 

tog över markägarens roll från 1884 års stadga då markägaren tidigare hade rätt till 

hälften av gruvan. Det blev dock till slut gruvföretaget som fick betala den årliga 

jordägaravgiften.
45

 Principen om att markägaren ägde rättigheterna till mineralerna 

frångicks därmed och istället ersattes endast intrångsersättning till jordägaren i form 

av avgälden.  

 

3.2.4 Stenkolslagen 

1933 gjordes olje- och gasfyndigheter koncessionspliktiga genom att de inlemmades i 

stenkolslagen som fortfarande hade en koncessionspliktig princip. Liknande gjordes 

med alunskifferfyndigheter år 1942 vilket egentligen bara var en utveckling av 1933 

års lagändring då olje- och gasfyndigheter bryts från alunskiffer. Staten gjorde detta 

för att de ville ha kontroll på marknaden genom att kunna kontrollera vilka som får 

utvinna mineralerna samtidigt som man kunde stadga en viss minimiproduktion i de 

tillstånd man gav ut. Stenkolslagen gav markägaren rätt till 1/75 del av värdet av de 

fyndigheter som utvanns men detta undantogs när det gällde alunskifferbrytning. Ett 

skäl till det var att det är svårt att bedöma värdet av alunskiffern då det är en 

oförädlad resurs. Istället fick markägaren en avgift om 15 kr dag/ar(100 kvm). Även 

om markägaren blev utlöst från marken skulle denne ändå ha rätt till avgift. 

Ersättning för marklösen var 50 % extra utöver marknadsvärdet i Stenkolslagen men 

detta undantogs till att inte gälla alunskiffer eftersom man reglerade ersättningen 

genom avgifter och även om markägaren blev uppköpt fick denne ersättning.
46

  

 

3.2.5 1974 års minerallag 

Denna lag var föregångaren till dagens lagstiftning och den hade flera likheter med 

dagens minerallag. Minerallagen ersatte stenkolslagen och uranlagen och den fick 

samma grundprincip som tidigare lagar då man fortfarande ansåg att 

koncessionssystemet skulle vara den grundläggande principen. Den nya lagstiftningen 

omfattade mineraler som bland annat stenkol, salt, olja, gas, alunskiffer, uran och 

torium. Lagen anpassades till stor del efter 1974 års gruvlagstiftning gällande 

markägarens rättigheter och skyldigheter.
47

  

 

De skillnader i markägarens rätt blev negativa för markägaren då både 

jordägaravgälden försvann och den extra ersättningen på 50 % av marknadsvärdet vid 

intrång och skada togs bort. Anledningen till att den 50 % ökningen av ersättningen 

på marknadsvärdet togs bort var att expropriationslagen endast gav marknadsvärdet i 

ersättning och det är svårt att motivera varför tvångsmässigt ianspråktagande av mark 
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är värt olika ersättningar beroende på vilken markanvändning som är efteråt.
48

 Det 

fanns dock viss diskussion om att då utvinning av mineraler är en kommersiell 

bransch som endast ger indirekta effekter till markägaren bör högre ersättning vara 

motiverad än om det är expropriation för allmänna ändamål.
49

 Jordägaravgäldens 

borttagande blev ett stort steg från den romerskrättsliga grundsatsen om att 

markägaren äger allt på sin mark inklusive mineraler. I förarbetena till 1974 års 

gruvlag som kom tidigare än minerallagen slogs det fast att jordägaravgälden var mer 

lämplig i de fall där utvinningen skedde på markytan och därmed skulle 

fastighetsägaren få ersättning för sin möjlighet att kunna använda mineralerna för 

annat ändamål än gruvdrift. Utvinning från markytan är dock något som skedde mer 

frekvent innan teknikutvecklingen gjorde djupborrning lönsam.
50

  

 

Ersättningen gavs ut enligt expropriationslagen och de mineraler som fanns på en 

mark blev istället mer en skada för fastigheten då endast marknadsvärdet för 

fastigheten ersattes om marken behövdes tas i anspråk. Lagstiftningen blev en 

gynnsam lagstiftning för gruvbolagen gällande markersättning, samtidigt minskade 

incitamenten för markägare att på något sätt bidra till att fler gruvor skapas. 

 

3.2.6 1991 års minerallag 

1974 års gruvlag och 1974 års minerallag upphävdes och ersattes med 1991 års 

minerallag. Tidigare var gruvlagen och minerallagen uppbyggd på olika principer, 

inmutnings- respektive koncessionsprincipen och av dessa två grundprinciper 

byggdes den nya minerallagen upp på en blandning av de två systemen. Avsikten med 

minerallagen blev att omfatta alla mineraler som är industriellt användbara och som 

kräver systematisk letning och undersökning för att kunna påvisas.
51

 Det är således 

inte mineraler som på något sätt har påverkat marknadsvärdet för fastigheten genom 

att de skulle kunna hittas vid en besiktning.
52

 

  

Två tillstånd som krävdes för att få tillåtelse att påbörja gruvdrift infördes, 

undersökningstillstånd och bearbetningskoncession.
53

 Undersökningstillstånd 

meddelades efter en lämplighetsprövning av ansvarig myndighet och ett tillstånd 

ledde till att man kunde få ett förhandsbesked angående rätt till eller företrädesrätt till 

mineralerna om det fanns några.
54

 

 

Kronoandelen blev dessutom avvecklad efter påtryckningar från gruvnäringen med 

motiveringen att gruvnäringen ansåg det vara en extra beskattning utan motsvarighet i 

andra marknadsekonomier vilket därmed ansågs vara en konkurrensnackdel för 
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svensk gruvnäring. Det ansågs dessutom inte vara förenligt med en marknadsekonomi 

att kunna tvinga fram gruvdrift.
55
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4 Dagens minerallag 

Detta kapitel ska visa ingående hur 

dagens minerallag är utformad. Vad ett 

undersökningstillstånd och en 

bearbetningskoncession är. Dessutom hur 

man som sökande får tillstånd och hur 

dessa bedöms av berörda myndigheter.  

 

Minerallagen reglerar mineraler som kan 

användas för industriell produktion och 

som kan användas inom ramen för en 

kommersiell utvinning. 1 Kap. 1 § 

minerallagen behandlar om vilka 

mineraler som avses. Alla övriga 

mineraler som inte räknas upp tillhör 

markägaren och är dennes 

fastighetstillbehör.  

 

1 kap. minerallagen definieras vad ett 

undersökningstillstånd och en 

bearbetningskoncession är. Dessutom 

regleras under vilka förutsättningar som 

man behöver undersökningstillstånd 

respektive bearbetningskoncession.  

 

Ett undersökningstillstånd kan ses som en 

inmutning med en viss koncessionsplikt 

då bergmästaren tar ställning till om 

sökande har fog för sin tro att det kan 

finnas mineraler. Vid 

undersökningstillstånd får den sökande 

företrädesrätt till mineralerna under en 

viss tidsbestämd period. Finner sökande 

mineraler och anser att en kommersiell 

bearbetning är möjlig ansöker man om 

bearbetningskoncession hos bergmästaren som återigen tar ställning i frågan men med 

högre krav på miljökonsekvenser och ekonomiska förutsättningar. 

 

Bergsstaten är beslutande myndighet i Sverige och den som leder myndigheten har 

titeln bergmästare och har långtgående ansvar i beslutsprocessen. 

 

Figur 8 - Större gruvor i Sverige 
källa: Näringsdepartementet, Metallurgi - en del av 
innovativa Sverige 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 38 

4.1 Dagens brytning av mineraler 

Det finns ett stort antal gruvor i Sverige som sammanlagt sysselsätter ungefär 4600 

personer.
56

 Studerar man kartan över större gruvor i Sverige ser man tydligt att de 

flesta stora gruvor är belägna i de norra delarna av Sverige. I Sverige produceras 

framförallt järnmalm och sulfidmalm vilket involverar flera sorters mineraler som 

bly, koppar och zink.  

 

4.2 Undersökningstillstånd 

 
 

Med undersökning avses att man vill påvisa ett fynd av koncessionsmineral och 

samtidigt undersöka dess ekonomiska värde och vilka rättigheter som krävs för att nå 

dessa.
57

 Under 2009 satsades cirka 490 miljoner kronor på prospektering i Sverige.
58
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Bestämmelser om 

undersökningstillstånd bearbetas i 

kapitel 2 minerallagen. 

Undersökningstillstånd ger ensamrätt till 

undersökning, tillträde till mark och 

företräde till de mineraler som omfattas 

av koncessionen.
59

 Ett 

undersökningstillstånd kan ses som en 

inmutning dock krävs det att vissa 

villkor om företaget är uppfyllda för att 

få tillstånd. Bergmästaren prövar 

ansökningar om 

undersökningstillstånd.
60

  

 

Kraven för att få undersökningstillstånd 

är följande:
61

 

 Undersökningsområdet ska avse 

ett bestämt område som 

tillståndshavaren ska kunna 

undersöka på ett ändamålsenligt 

sätt. (Tillstånd större än 100 

hektar meddelas normalt inte till 

privatpersoner enligt praxis
62

)  

 

 Det ska finnas anledning att anta 

att koncessionsmineral påvisas 

och dessutom att sökanden inte 

uppenbarligen saknar den 

kompetens som krävs för en 

ändamålsenlig undersökning. 

 

 Vid ansökan om att söka efter 

olja, gasformiga kolväten eller 

diamant får endast den som 

visar sig vara lämplig att 

bedriva sådan undersökning. 

Ett undersökningstillstånd gäller i tre 

år från beslutsdag med möjlighet till 
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Figur 9 - Undersökningstillstånd i Sverige 
Källa: Näringsdepartementet, Metallurgi - en del av 
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förlängning i max 15 år beroende på om det finns särskilda skäl.
63

 Villkor för att 

skydda allmänna intressen och säkerhet för ersättning av intrång ska även förenas 

med tillståndet.
64

  

 

När ett undersökningstillstånd upphör att gälla, får ett nytt tillstånd inom samma 

område inte prövas förrän tidigast ett år efter det att tillståndet upphörde. 

Bergmästaren kan dock medge undantag från regeln om det finns särskilda skäl.
65

 

 

Vid undersökningstillstånd får fastighetsägaren, övriga kända sakägare och 

innehavare av företrädesrätt en underrättelse om att en ansökan om 

undersökningstillstånd har inlämnats för prövning. Vid undersökning av alunskiffer, 

olja och gasformiga kolväten skall bergmästaren kungöra ansökan i Post- och Inrikes 

Tidningar och i en ortstidning. Detta är för att vid prospektering av olja och 

gasformiga kolväten behövs det stora arealer för undersökning och att det är praktiskt 

nästintill omöjligt att underrätta samtliga sakägare.
66

  

 

4.2.1 Genomförande av undersökningsarbete 

Kapitel 3 i minerallagen reglerar hur ett undersökningsarbete får genomföras. Den 

som har undersökningstillstånd har företräde till att undersöka marken. I de fall ingen 

har undersökningstillstånd har fastighetsägaren rätt att undersöka sin egen mark efter 

mineraler förutom olja, gasformiga kolväten och diamant. Undersökningsarbetet är 

till för att närmare ta reda på fyndighetens storlek, beskaffenhet och brytvärdhet och 

det är endast det mineralerna som uppbringas får användas till.
67

  

 

En arbetsplan måste fastställas innan undersökningsarbete som påverkar mer än vad 

som är skäligt enligt allemansrätten påbörjas. Arbetsplanen ska upprättas av 

tillståndshavaren och ska innehålla information om vad som ska göras, i vilken 

omfattning, tidsplan för undersökningsarbete och samtidigt vilka som påverkas av 

arbetet.
68

 Tanken bakom en arbetsplan för alla undersökningar även de som inte 

behöver prövas enligt annan lagstiftning är att man vill tidigt att gruvföretaget ska ha 

kontakt med fastighetsägare. Det är även i deras intresse att bli forcerade att ha en 

dialog med fastighetsägare för att minska risken med att få sin arbetsplan 

överklagad.
69

 

 

Det finns regler som skyddar det allmännas intressen som är fullt tillämpliga i 

undersökningsarbeten som miljöbalken, kulturminneslagen, plan- och bygglagen och 

terrängkörningslagen.
70
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Arbetsplanen fastställer vad rättighetshavaren får göra, dock ska arbetet hålla sig 

inom ramarna för vad undersökningstillståndet är ämnat att utforska. Ett 

undersökningstillstånd kan leda till bland annat provborrning och provbrytning för att 

fastställa mineralernas egenskaper. Tillståndshavaren måste även erlägga säkerhet för 

att kunna stå för de krav på skada och intrång som eventuellt sker vid undersökning.
71

  

 

Allmänna hänsynsregler som syftar till att minsta skada och intrång på egendom och 

natur- och kulturmiljön regleras i 3 kap. 3§ minerallagen. Dess praktiska betydelse är 

dock ifrågasatt då det finns allmänna hänsynsregler som är tillämpliga i miljöbalken 2 

kap.
72

 

 

Restriktioner för var undersökningsarbete inte får ske med tanke på skyddande av 

allmänna intressen regleras i 3 kap. 6-8 §§ minerallagen. Huvudsakligen regleras 

skyddsavstånd till andra byggnader och anläggningar, dessa regleringar kan dock 

undslippas med överenskommelser mellan sakägarna. Regeln om att 

undersökningsarbete inte får ske inom mark som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser och inte heller nära samhällsviktig infrastruktur är dock något 

som inte är dispositivt.
73

  

 

Blir inte arbetsplanen överklagad kan arbetet påbörjas direkt. Har sakägare några 

invändningar står det fritt dem emellan att komma med överenskommelser om 

arbetsplanens innehåll. Anledningen till att bergmästaren inte ska behöva fastställa 

alla arbetsplaner är för att man vill skapa incitament för gruvföretaget att komma 

överens med fastighetsägaren istället för att göra momentet med överenskommelser 

till en onödig process. Dessutom vill man inte skapa onödiga förseningar i 

arbetsplaner som inte blir överklagade.
74

  

 

Arbetsplanen kan bli överklagad av sakägare och då kan överklagandeparten begära 

att arbetsplanen ska prövas av bergmästaren. Bergmästaren skall då beakta de 

invändningar och därefter besluta om nödvändiga ändringar i arbetsplanen för att 

minska de olägenheter som uppstår för fastighetsägare eller andra sakägare.
75
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4.3 Bearbetningskoncession 

 

Detta kapitel ska visa på hur steget från undersökningstillstånd till tillstånd för att 

bryta mineraler går till enligt det svenska rättssystemet. Minerallagens 

prövningsregler för att få bearbetningskoncession är fokuserade på att de ekonomiska 

förutsättningarna är uppfyllda tillsammans med att platsen för brytning är den mest 

lämpade.  

 

4.3.1 Vad är bearbetningskoncession 

Hittar ett bolag mineraler som de efter en noggrann undersökning och kostnadskalkyl 

tror sig kunna utvinna i kommersiellt syfte behöver bolaget söka en 

bearbetningskoncession. Med bearbetning avser man utvinning och ett 

tillgodogörande av koncessionsmineral. En bearbetningskoncession krävs för att ha 

möjlighet att bearbeta mineraler i större skala. Den sökande ska då bevisa att de 

uppfyller de krav som finns för att få bearbeta. 

 

En koncession skall avse ett bestämt område som är lämpligt med hänsyn till 

fyndigheten, ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter  
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En bearbetningskoncession ska användas för att begränsa det område som är 

intressant för en eventuell utvinning av mineraler och för att tillskansa sig rätten att få 

utvinna. Bergmästaren bestämmer om bearbetningskoncession ska utges.
76

 

 

En bearbetningskoncession gäller i 25 år och vid regelbunden bearbetning skall 

ansökan förlängas automatiskt med 10 år i taget.
77

 Om inte koncessionsinnehavaren 

uppfyller de villkor som ställs upp vid ett undersökningstillstånd eller en 

bearbetningskoncession enligt de villkor som ställs upp för tillståndet kan det 

återkallas.
78

 Prövningsmyndigheten har rätt att ändra de villkor för koncessionen om 

det har skett betydande olägenheter som inte förutsågs innan koncessionen gavs ut.
79

 

 

Vid konkurrens om bearbetningskoncession ska den som har undersökningstillstånd 

få företräde för eventuell bearbetningskoncession. Vilket bygger på den 

inmutningsrättsliga grundsatsen om att inmutning ger företrädesrätt. Har ingen part 

undersökningstillstånd ska den som har gjort ändamålsenliga undersökningar få 

företräde. I andra fall ska den som kom in med ansökan först få företräde och vid 

ansökningar som kommer in samma dag delas koncessionen i andelar.
80

  

 

Koncessionshavaren ska ställa säkerhet för sina skyldigheter att utföra efterarbete för 

att kunna stänga igen gruvan efter koncessionens utgång.
81

  

 

I stort sett får endast den som har bearbetningskoncession bearbeta mineraler men det 

finns vissa undantag för fastighetsägarens rättigheter. Fastighetsägaren får utan 

koncession bearbeta fyndigheter av koncessionsmineraler om ingen annan har 

koncession inom området. Har fastighetsägaren bearbetat fyndigheter tidigare har 

denne i vissa fall rätt att fortsätta bearbeta för hushållsbehovet trots att koncession 

tillåtits till ett företag.
82

  

 

Om inte markanvisning sker inom tio år från det att bearbetningskoncession sker kan 

de berörda markägarna kräva inlösen av den del av fastigheten som ligger inom 

koncessionsområdet. Uppstår det synnerligt men för fastighetsägaren att koncession 

har beviljats skall koncessionshavaren lösa den fastigheten eller del av fastighet som 

berörs om markägaren begär det.
83

 

 

Ersättningsprinciperna i minerallagen behandlas i sjunde kapitlet. Där framgår det 

dels att sakägare har rätt till ersättning, men även att koncessionshavaren skall betala 

en såkallad mineralersättning som ska utgå både till staten och berörda 

fastighetsägare. 
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Skador och intrång som orsakas antingen av att undersökningsarbete har påbörjats, 

bearbetningskoncession har beviljats, eller att mark eller annan rättighet tas i anspråk 

skall ersättas. Om koncessionshavaren inte har begärt markanvisning, eller om det 

uppstår synnerligt men på fastigheten får även fastighetsinnehavaren begära inlösen 

av hela eller den del av fastigheten som drabbas. Ersättning och löseskilling skall 

bestämmas enligt expropriationslagens bestämmelser.
84

  

 

Mineralersättning är en avgift som skall kompensera de fastighetsägare som påverkas 

av bearbetningskoncessionen och utbetalas årligen. Ersättningen skall motsvara två 

promille av värdet på det koncessionsmineral som brutits under året. När värdet 

räknas fram används ett årligt genomsnittspris för mineralet. Av de två promillen ska 

tre fjärdelar tillfalla fastighetsägarna inom koncessionsområdet, och en fjärdedel 

staten. Finns det mer än en fastighet inom området, ska ersättningen fördelas efter hur 

stor del varje fastighet har i området. Är en fastighet samägd av flera ägare, fördelas 

ersättningen efter vilken andel varje delägare äger.
85

 

 

4.3.2 Bearbetningskoncession för naturgas 

Steget från undersökningstillstånd till bearbetning är en flerstegsprocess med flera 

förhinder som kan inträffa på vägen. Det första steget för att få möjlighet att utvinna 

mineraler är att ansöka om bearbetningskoncession. För att få en koncession ska de 

ekonomiska och miljömässiga faktorerna prövas. Den miljömässiga prövningen skall 

utgå ifrån följande villkor: 

 

- fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den 

begärda koncessionen. 

 

Miljöbalken 3 och 4 kap om hushållning av mark- och vattenresurser skall tillämpas i 

ärenden om beviljande av koncession. Är koncessionen tillståndspliktig enligt 

miljöbalken angående miljöfarlig verksamhet skall 3 och 4 kap i miljöbalken endast 

prövas tillsammans med koncessionsärendet.
86

 En koncession får inte heller strida 

mot detaljplan eller områdesbestämmelser förutom mindre avvikelser.
87

 

 

En miljökonsekvensbeskrivning ska dessutom fogas till ansökan och den måste 

uppfylla de krav som finns i miljöbalken 6 kap. 3 och 7 §§, 8 § första stycket, 9, 10, 

19 och 20 §§. Sökanden bekostar miljökonsekvensbeskrivningen och eventuella 

utredningar som behövs för att fatta beslut i koncessionsfrågan. Länsstyrelsen tar 

ställning till om sökandens förslag på bearbetningsområde uppfyller kraven i samråd 

med Bergsstaten.
88

 I de fall där bergmästaren gör en annan bedömning om 
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miljökonsekvenserna enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken än länsstyrelsen kan 

bergmästaren hänskjuta fallet till regeringen för prövning.
89

  

 

 Bergmästaren tar därutöver ställning om sökande har de ekonomiska förutsättningar 

som krävs för att få bearbeta naturgas. De ekonomiska förutsättningarna för brytning 

måste uppfylla följande villkor:
90

 

 

- en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad 

  

Vill man utvinna olja eller gasformiga kolväten måste även bolaget visa att de är 

lämpliga att bedriva sådan bearbetning. Bergmästaren prövar lämpligheten.
91

 En 

ansökan om undersökningstillstånd angående alunskifferbrytning i Skåne 2007 

avslogs på grunderna att sökanden hade bristande kompetens och ansågs inte lämplig 

att bedriva bearbetning.
92

 

 

Den ekonomiska analysen undersöks och analyseras av Bergsstaten och kan vid 

behov få hjälp av sakkunniga.
93

 Bergsstaten har inte än behövt begära sakkunnighjälp 

för att utreda de ekonomiska förutsättningarna, Jan-Olov Hedström som är före detta 

bergmästare antyder att Bergsstaten hittills haft kompetens nog att besluta om detta 

men i framtiden finns det enligt honom sannolikhet att kompetens kan behövas för 

detta om större projekt skall påbörjas.
94

   

 

Vid en angelägenhet som är av särskild betydelse från allmän synpunkt kan 

bergmästaren hänskjuta fallet till regeringen. Ett fall av bearbetningskoncession som 

går till regeringen inträffar inte särdeles ofta. Jan-Olov Hedström hade inte någon 

gång under sin tid som bergmästare från 1998 till 2010 något fall som gick till 

regeringen.
 95

   

 

Jan-Olov Hedströms bedömning av vad som kan leda till att ett fall hänskjuts till 

regeringen på grund av ”särskild betydelse från allmän synpunkt” enligt minerallagen 

8 kap, 2 § är vid fall med mineralutvinning som rör försvars eller utrikespolitiska 

frågor. Vilket även nämns i proposition 1998/89:92.
96

 Ett ytterligare skäl enligt Jan-

Olov Hedström är vid tydliga motstående allmänna intressen och vid tillfällen där 

kommunfullmäktiges beslut krävs för att regeringen ska kunna besluta om tillåtlighet 

i det senare kommande ärendet i miljödomstolen. Ett tydligt exempel på när detta 

tillfälle inträffar är vid bearbetningskoncession om uranbrytning.
97
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Bergmästaren tar också ställning till om särskilda villkor behöver tilläggas 

koncessionsbeslutet, exempelvis om markägare bryter mineraler för eget bruk kan 

detta tilläggas att de fortfarande har den rättigheten.
98

 

 

Överklagande av bearbetningskoncession görs till regeringen och detta handläggs av 

näringsdepartementet som prövar fallet.
99
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5 Miljöfarlig verksamhet vid utvinning av 
naturgas 

 
 

En bearbetningskoncession ger sökande tillstånd att utvinna mineraler inom det 

utvalda koncessionsområdet, det behövs dock ofta tillstånd för verksamheten som 

sköter utvinningen då det kan vara miljöfarlig verksamhet.  

 

Verksamheter som påverkar miljön klassificeras i tre olika kategorier enligt 

förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efter deras potentiella 

miljöpåverkan och klasserna har olika prövningar och krav. Klass A verksamhet är de 

verksamheter som påverkar miljön kraftigt och kräver miljödomstolens prövning. 

Klass B har länsstyrelsen som tillståndsmyndighet och har lägre krav. Klass C är den 

lägsta nivån och kräver endast anmälan till tillsynsmyndigheten.
100

  

 

Naturgasutvinning är en klass B verksamhet förutom i vissa områden som är särskilt 

skyddsvärda enligt miljöbalken 4 kap. 5§ där verksamheten klassas som A 
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verksamhet istället.
101

 Tillstånd för miljöfarlig verksamhet regleras i 9 kap 

miljöbalken. 

 

Provborrning efter naturgas är klass C verksamhet och kräver endast en anmälan till 

berörda myndigheter. 

 

5.1 Behandling av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

Sökande som vill söka tillstånd för klass B miljöfarlig verksamhet skickar in ansökan 

tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsen vidarebefordrar detta till 

berörda myndigheter som har möjlighet att begära komplettering. Behövs det 

komplettering begär länsstyrelsen detta av sökande.  

 

Efter detta skickas ansökan vidare till berörda myndigheter för remiss. Länsstyrelsen 

kungör ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Yttranden inkommer från 

myndigheter, sakägare och det kan även inkomma yttranden från personer som inte är 

sakägare. Sökanden bemöter då yttrandena alternativt ändrar ansökan. Efter detta 

förfarande fastställs ansökan.  

 

Länsstyrelsen tillsätter en särskild miljöprövningsdelegation som skall sköta 

beslutsfattandet i frågan. Länsstyrelsen ger därför ett förslag på beslut till 

Miljöprövningsdelegationen tillsammans med de villkor som de anser behöva gälla 

för verksamheten.
102
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 Länsstyrelsen, Att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet s 5-6. 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 49 

 
Figur 10 - Hur ansökan och MKB behandlas av Länsstyrelsen

103
 

Miljöprövningsdelegationen prövar ansökan och behandlar de villkor som 

länsstyrelsen satt upp. Miljöprövningsdelegationen tar sedan beslut om tillstånd enligt 

9 kap. miljöbalken tillsammans med de eventuella villkor som satts upp för 

tillståndet.  

 
Figur 11 - Hur ansökan och MKB behandlas av miljöprövningsdelegationen

104
 

Länsstyrelsen prövar i huvudsak tillåtelsen om miljöfarlig verksamhet gällande 

utvinning enligt minerallagen enligt de allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet 

miljöbalken som förklaras kortfattat nedan.
105

 Mark- och vattenhushållningsreglerna i 
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miljöbalkens 3 och 4 kap. prövas inte då detta redan gjorts i prövningen om 

bearbetningskoncession. 

 

Bevisbörderegeln 

Den som bedriver en verksamhet ska bevisa att de följer de skyldigheter som de är 

ålagda och hur de löser dem. 

 

Kunskapskravet 

Den som bedriver en verksamhet ska ha tillräcklig kunskap som krävs för att skydda 

människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Det gäller även för de anställda 

som utför det miljöfarliga arbetet. Kunskaperna ska vara dokumenterade.  

 

Försiktighetsprincipen 

En grundläggande hänsynsregel som gäller all form av miljöstörningar och utarmande 

av värdefulla natur- och kulturmiljöer och misshushållning med naturresurser, energi 

och material. Alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som 

behövs för att undvika skador och olägenheter för människors hälsa och miljö. Vid en 

risk för negativ påverkan på miljö medförs skyldigheter att vidta åtgärder.  

 

Bästa möjliga teknik 

För yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga 

skador på miljön. Tekniken ska från teknisk och ekonomisk synpunkt vara industriellt 

möjliga att använda. 

 

Bästa lokalisering 

Platsen för verksamheten ska vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål om 

minsta möjliga intrång för människors hälsa och miljö.  

 

Hushållning och kretslopp 

Verksamheten ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och utnyttja 

möjligheterna till återanvändning och återvinning.  

Produktvalsprincipen: 

Kemiska produkter och varor ska väljas utifrån de som är minst skadliga för miljön. 

 

Skälighetsregeln 

Hänsynsreglerna ska uppfyllas i den mån det inte kan anses oskäligt. 

 

Ansvar att avhjälpa skador 

Den som orsakar en skada på miljön ansvarar för att den avhjälps. 
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Stoppregeln 

En verksamhet får inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor 

får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller för att miljön försämras 

avsevärt.  

 

Blir beslutet om tillstånd till utvinning inte överklagat kungörs beslutet och sökande 

kan begära markanvisning enligt 5 kap. 1§ minerallagen. Om beslutet blir överklagat 

prövar mark- och miljödomstolen fallet.
106

 Nästa instans efter detta är 

Miljöverdomstolen följt av Högsta domstolen.
107
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6 Naturgasprospektering i Skåne 

I december 2007 ansökte Shell om undersökningstillstånd för två områden i Skåne 

betecknade Colonussänkan och Höllvikengraven till Bergsstaten. 

Undersökningstillståndet prövades efter minerallagens bestämmelser och godkändes i 

maj 2008 av bergmästaren. Beslutet meddelades i tidningar och berörda kommuner 

samt Länsstyrelsen i Skåne län underrättades. Tillståndet gav Shell rätten att 

undersöka alunskiffern i berggrunden för att kontrollera förekomsten av 

utvinningsbara mängder naturgas
108

. Undersökningstillståndets giltighetstid är tre år. 

Licensområdena täcker helt eller delvis 20 av Skånes 33 kommuner.
109

  

 

6.1 Vilka är Shell och vad vill de göra 

Svenska Shell ägs av ett holdingbolag inom ShellGroup. Royal Dutch Shell, eller 

Shell Group är ett globalt olje- och naturgasföretag som bildades 1907 genom 

sammanslagning av holländska Royal Dutch Petroleum Company och brittiska Shell 

Transport and Trading Company.
110

 Mäter man efter omsättning är Shell världens 

största energibolag och världens näst största bolag.
111

 Shells huvudkontor finns 

beläget i Haag.
112

  

 

Syftet med undersökningarna i Skåne är att söka efter utvinningsbara mängder 

naturgas, för att möta befintligt och kommande energibehov. Shell utvinner redan 

idag naturgas på flera platser i Europa, bland annat i Holland, Norge och Danmark, 

och är världsledande inom produktion av naturgas
113

. 

 

6.2 Sammanfattning av bergmästarens beslut angående 
undersökningstillstånd för Shell 

För att bevilja undersökningstillstånd skall vissa kriterier uppfyllas. Ett 

undersökningsområde ska avse ett bestämt område som tillståndshavaren ska kunna 

undersöka på ett ändamålsenligt sätt. Undersökningsområdena som Shell avsåg 

undersöka var av omfattande karaktär, och bara Colonussänkan omfattar 225 000 

hektar. Bergmästaren var dock av åsikten att områdets storlek inte skulle påverka 

Shells möjlighet att utföra ändamålsenliga undersökningar. 

 

Området i fråga var också känsligt med avseende på natur- och kulturvärden samt 

bebyggelse, då det innehar fornlämningar, naturskyddsområden samt omfattande 

bebyggelse. Detta skulle i sin tur leda till att undersökningsmöjligheterna i 
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bergrunden begränsades. Bergmästaren ansåg dock att begränsningarna inte kunde 

anses vara så stora att det skulle saknas möjlighet att undersöka berggrunden. 

 

Det ska finnas anledning att anta att koncessionsmineral påvisas och dessutom att 

sökanden inte uppenbarligen saknar den kompetens som krävs för en ändamålsenlig 

undersökning. Den som ska söka efter naturgas måste även visa sig vara lämplig att 

bedriva sådan verksamhet. Områdena som undersökningarna avsåg innehåller 

alunskiffer. Bergmästaren ansåg därför att det var troligt att det fanns naturgas i 

berggrunden, och undersökningar i området sannolikt skulle leda till fynd av 

koncessionsmineral. Syftet med undersökningarna var att ta reda på fall 

förekomsterna av naturgas är av sådan omfattning att de är utvinningsbara. 

Viss kritik lyftes fram på att bolaget är nystartat, och har ett begränsat kapital till sitt 

förfogande. Att bolaget skulle sakna resurser och kompetens till en undersökning var 

därför något som några hade invändningar på. Bergmästaren menade dock att bolaget 

ingår i Shellkoncernen, som är en global koncern med omfattande energi- och 

petrokemiavdelningar. Shell är verksamt i 39 länder med prospektering och 

produktion. Shell prospekterade 2006 för mer än två miljarder USD (United States 

Dollar).  Bergmästaren saknades därför skäl att ifrågasätta om sökanden har tillgång 

till både de tekniska och ekonomiska resurser som krävs för att genomföra 

undersökningarna. Bergmästaren ansåg därför Shell lämpliga att bedriva 

undersökning vad gäller naturgas, och meddelade sedermera undersökningstillstånd. 

De invändningar som har framförts kunde inte anses utgöra skäl för att vägra tillstånd.
 

114
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6.3 Vad har hänt i Skåne 

 
Figur 12 - Colonussänkan och Höllvikengraven enligt undersökningstillstånd

115
 

 

Under hösten och vintern 2008-2009 pågick undersökningar för att välja ut lämpliga 

områden som kunde innehålla naturgas. Geologisk data analyserades, och 

seismologiska undersökningar utfördes längs 82 km allmänna mindre vägar i Skåne. 

Informationen som man fick fram bearbetades och tolkades för att få reda på vilket 

djup alunskiffern finns på, och hur tjock den är. När plats för borrningen slutligen 

skulle bestämmas vägdes ett antal parametrar in för att minimera påverkan på 

omgivningen och miljön. Experter från ett svenskt miljökonsultföretag hyrdes in för 

att utföra en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med detta var att hitta de effekter, 

både direkta och indirekta, som de planerade borrningsarbetena kunde medföra på 

människor, djur, växter, mark, vatten, luft och landskap. Därefter kunde lämpliga 

platser identifieras, och valet föll på Sjöbo, Hörby och Tomelilla kommuner. Shell 

kontaktade senare berörda markägare till de möjliga arbetsplatserna, och frivilliga 

avtal om att tillfälligt få arrendera cirka ett hektar mark för borrningsarbetet 

upprättades.
116

 Under senvåren 2009 började sedan processen kring de tre planerade 

borrningsarbetena.  

.  
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6.3.1 Sjöbo 

 Maj 2009 inkommer Shells anmälan om miljöfarlig verksamhet till 

kommunen. 

 Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen tar i juni 2009 beslut att tillåta 

provborrningen med mindre tillägg.
117

 

 Närboende i kommunen överklagar kommunens beslut till Länsstyrelsen, som 

avslår överklagan i november.
118

  

 Shell börjar i oktober månad sin provborrningsverksamhet. 

 Närboende överklagar i januari 2010 Länsstyrelsens beslut till 

Miljödomstolen. 

 Miljödomstolen avvisar den 8 januari de närboendes begäran om ett 

interimistiskt förbud av Shells verksamhet.
119

 

6.3.2 Hörby 

 Hörby kommun får den 6 juni 2009 in Shells anmälan om miljöfarlig 

verksamhet. 

 Kommunens miljönämnd förbjuder den 24 september Shells verksamhet. 

 Shell överklagar miljönämndens beslut till Länsstyrelsen, vilka upphäver 

miljönämndens beslut och ger Shell rätt den 18 december 2009.
120

   

 I januari 2010 överklagar närboende länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. 

Även Hörby kommun överklagar.  

 Miljödomstolen avslår i början av februari samtliga överklaganden.
121

 

 Den 18 januari lämnar Shell in en tilläggsansökan. Kommunen bedömer att 

den skiljer sig så mycket från ursprungsanmälan, att de bestämmer för att 

pröva den som en ny anmälan. 

 Kommun samt närboende överklagar Miljödomstolens beslut till 

Miljööverdomstolen.  

 Miljööverdomstolen medger inte prövningstillstånd i delbeslutsfrågan.
122

 

 Den 25 februari 2010 avslår miljönämnden Shells tilläggsansökan och 

förbjuder den anmälda verksamheten.
123
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 Shell överklagar miljönämndens beslut till Länsstyrelsen, som upphäver 

beslutet den 5 mars 2010.
124

 

6.3.3 Tomelilla 

 Tomelilla kommun får den 5 augusti 2009 in Shells anmälan om miljöfarlig 

verksamhet. 

 Den 25 september 2009 väljer Ystad-Österlens miljöförbund att remittera 

ärendet till Länsstyrelsen. Detta då de anser att det rör sig om utvinning och 

inte om djupborrning, och att det därför handlar om ett tillståndsärende.
125

  

 Shell överklagar beslutet hos Länsstyrelsen, som ger Shell rätt och återsänder 

ärendet till miljöförbundet den 18 januari 2010.
126

 

 Miljöförbundet överklagar i februari 2010 Länsstyrelsens beslut till 

miljödomstolen.  

 Miljödomstolen avslår den 16 februari 2010 överklagan och fastställer 

Länsstyrelsens beslut.
127

 

I juli 2010 avslutades borrningsarbetet i Tomelilla, det tredje och sista. Shell har efter 

det återställt samtliga borrplatser till ett skick som både markägare och respektive 

kommuns inspektörer har godkänt.
128

  

 

6.4 Opinionsundersökning av Shell 

Reaktionerna över provborrningarna har varit blandade. Dock visar undersökningar 

som är gjorda av Sifo och United Minds på uppdrag av Shell att majoriteten av 

skåningarna är positivt inställda till en eventuell framtida gasutvinning. I 

undersökningarna har 2450 skåningar intervjuats, varav 1500 tillhör de tre berörda 

kommunerna. I Skåne svarar 74 procent att de är positivt inställda, medans det i de tre 

berörda kommunerna ligger runt intervallet 57-69 procent. Det förväntningar de 

tillfrågade har på projektet är framförallt fler arbetstillfällen, men även ökade 

investeringar i infrastruktur, minskade koldioxidutsläpp och ökade skatteintäkter. Om 

man har oroats eller störts av borrningsarbetet var också en fråga som ställdes. Här 

svarade mellan sju och tio procent i de berörda kommunerna ja, medans det i övriga 

Skåne var två procent. Vilka negativa effekter som en eventuell gasutvinning kan 

medföra svarar majoriteten av de tillfrågade en förändrad landskapsbild kring 

utvinningsplatsen, buller och oväsen samt mer tung trafik.
129
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7 Kommunernas och regeringens 
handlingsutrymme gällande naturgasutvinning  

Det är viktigt att veta i vilken utsträckning kommuner och regeringen kan påverka ett 

beslut om tillåtlighet av naturgasutvinning. Detta för att ha en klar överblick över 

vilka som kan påverka ett beslut. Kommunernas och regeringens roll i 

tillståndsprövningen om utvinning av naturgas utreds i detta kapitel tillsammans med 

en utredning på vilken roll kommunen har vid tillståndsprövning av vindkraft inom 

kommunen då detta är en snarlik process som sker oftare. Utredningen visar på att 

kommuner inte kan neka en naturgasexploatering i samma utsträckning som vindkraft 

enligt miljöbalkens regler och har därmed mindre handlingsutrymme gällande 

naturgasexploatering än vindkraftsetablering.  

 

7.1 Kommunens handlingsutrymme gällande naturgasutvinning 

7.1.1 Minerallag 

Vid prövningen av bearbetningskoncession blir kommunen involverade i 

beslutsfattandet i och med att de ska deklarera sin uppfattning om verksamheten 

tillsammans med sin uppfattning gällande lokaliseringen av verksamheten. 

Kommunen samråder med länsstyrelsen om hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 

kap. miljöbalken gällande utvinningen. Länsstyrelsen gör själva avvägningen om 

markanvändningen är lämplig för utvinning men kommunens röst ska väga tungt i 

beslut om lokalisering och tillåtlighet.
130

 Kommunen kan överklaga bergmästarens 

beslut till regeringen.
131

  

 

7.1.2 Miljöbalk – miljöfarlig verksamhet 

Den eller de kommuner som är aktuella för utvinning av naturgas är delaktiga i 

beslutsprocessen vid prövningen av miljöfarlig verksamhet då samråd med berörda 

kommuner eller myndigheter krävs av beslutande myndighet.
132

 Vid miljöprövningen 

av naturgasutvinning skall enligt förarbetena kommunens synpunkter och 

ställningstagande väga tungt och ha möjlighet att påverka besluten starkt.
133

  

 

Vid verksamheter som anges i miljöbalken 17 kap, 4a § och är av betydande 

omfattning eller av ingripande slag enligt miljöbalken 1 kap, 1 § kan kommunen 

tvinga regeringen att ta ställning i frågan om tillåtlighet. Vid denna händelse måste 

kommunfullmäktige tillstyrka verksamheten för att regeringen ska kunna godkänna 

verksamheten. Har inte kommunfullmäktige tillstyrkt verksamheten har regeringen 

inte möjlighet att tillstyrka verksamheten förutom vid en verksamhet som klassas som 

en nationell angelägenhet.
134
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En kommun har dock inte en kommunal vetorätt genom att i praktiken inhibitera 

utvinning av naturgas då detta inte tas upp i miljöbalkens 17 kap 4a §, dock kan 

lagring av naturgas på över 50 miljoner mᶟ eventuellt skickas till regeringen för 

prövning.  

 

7.1.3 Plan- och bygglagen 

Kommunen har viss rätt enligt plan- och bygglagen att kunna påverka om bygglov 

krävs enligt 8 kap plan- och bygglagen tillsammans med att åberopa att en detaljplan 

krävs enligt 5 kap. Det krävs troligtvis bygglov för att uppföra byggnader som skall 

användas för utvinning av naturgas vilket gör att kommunen har möjligheter att 

påverka eventuell byggnation. 

 

7.2 Regeringens handlingsutrymme gällande naturgasutvinning 

7.2.1 Minerallag 

Regeringen prövar ärendet om bearbetningskoncession vid en överklagan av 

bergmästarens beslut.
135

  

 

7.2.2 Miljöbalk – miljöfarlig verksamhet 

Vid verksamheter som enligt miljöbalken 1 kap, 1 § kan antas få betydande 

omfattning eller bli av ingripande slag kan regeringen förbehålla sig rätten att ta upp 

tillåtligheten av verksamheten för prövning.
136

 

 

7.2.3 Plan- och bygglagen 

Regeringens handlingsutrymme är begränsat då det är kommunen som har 

planmonopol och regeringen endast i praktiken har möjlighet att pröva planens 

överensstämmande med plan- och bygglagen.  

 

7.3 Tillståndsprövning vindkraft 

Den 1 augusti 2009 infördes nya regler vad gäller prövning av vindkraft.
137

 Med de 

nya reglerna ändrades bestämmelserna i miljöbalken och plan- och bygglagen. Syftet 

med ändringarna var att göra det lättare att bygga ut vindkraften, utan att minska 

kraven på en rättsäker och omsorgsfull prövning. Ändringarna innebar att kommunen 

numera har vetorätt vad gäller vindkraftverk och att bygglov inte alltid behöver sökas. 
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7.3.1 Tillståndsprövning vid uppförande av vindkraftverk 

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5§, framgår det att om en 

verksamhet innehar verksamhetskod B, måste den tillståndsprövas enligt 9 kap 6§ 

miljöbalken. Tillståndsprövning sker sedan hos länsstyrelsen. Vidare i förordningen 

framgår det att om: 

1. Två eller flera verk skall uppföras, där vart och ett av verken är högre än 150 

meter totalt, eller 

2. Sju eller flera verk skall uppföras, där vart och ett av verken är högre än 120 

meter totalt, så omfattas de av verksamhetskod B. 

För att få anlägga verk av dessa typer måste alltså Länsstyrelsen ge sitt godkännande. 

Om ett verk däremot är  

1. Högre än 50 meter, och står ensamt eller i grupp, 

omfattas verksamheten i stället av kod C. Detta betyder att det endast behöver ske en 

anmälan om miljöfarlig verksamhet till kommen om denna typ av verk ska anläggas. 

   

Utöver vad som står i miljöbalken, krävs det ibland också bygglov för att få uppföra 

ett verk. Bygglov krävs för ett vindkraftverk som är högre än 20 meter, eller har en 

rotordiameter på tre meter eller mer, eller placeras på en byggnad eller så pass nära en 

fastighetsgräns som är mindre än kraftverkets höjd över marken. Det finns dock 

undantag för när det inte behövs något bygglov, och det är när vindkraftverket 

tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap miljöbalken. 

 

Detaljplan för vindkraftverk behövs numera inte alltid. Om ett verk ska uppföras 

inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra 

anläggningar, behövs det dock en detaljplan.
138

  

 

7.3.2 Kommunal vetorätt gällande tillåtligheten av vindkraftsutbyggnad 

Ändringen i lagstiftningen 2009 har lett till att kommuner numera har en så kallad 

vetorätt för alla vindkraftverk som tillståndsprövas av Länsstyrelsen. Det innebär att 

om kommunen inte tillstyrker den planerade vindkraftsexploateringen, nekas tillstånd 

enligt 16 kap 4§ miljöbalken. Arvidsjaur och Härjedalens kommuner har sagt att en 

frivillig bygdeavgift skulle krävas för att godkänna en vindkraftsetablering och har 

därmed utnyttjat sin kommunala vetorätt för att få till en vinstdelning. Miljöminister 

Andreas Carlgren citerar följande efter en fråga om dessa kommuner ”Det är inte 

acceptabelt när en fullmäktigeförsamling på lösa boliner bara säger nej därför att man 

vill hamna i ett läge där man kan pressa fram pengar. Det är inte det som 

lagstiftningen syftar till, då undergräver man trovärdigheten för det lokala 

beslutsfattandet. Skulle det fortsätta tycker jag att man behöver se över reglerna i 

lagstiftningen, att man inte på lösa boliner kan sätta käppar i hjulen.
139

”  
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Regeringen kan enligt 17 kap 3§ 2 pkt miljöbalken besluta sig för att tillåtlighetspröva 

vindkraftsexploateringen om de anser att vindkraftverken kommer att skada 

naturvärdena mer än obetydligt. I de fall Länsstyrelsen har meddelat tillstånd, och 

kommunen inte utnyttjat sitt veto, kan vindkraftverken därmed inte byggas om 

regeringen anser det olämpligt. På liknande sätt kan en kommun begära att regeringen 

omprövar ett beslut som är taget av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan exempelvis ha 

nekat tillstånd, medan kommunen är angelägen om att det byggs vindkraftverk. 

Regeringen kan då, om de anser det vara av stort intresse, välja att ompröva 

Länsstyrelsens beslut och eventuellt godkänna det.  
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8 Naturgas i Danmark 

8.1 Historia 

Som en följd av oljekrisen i början av 1970-talet blev energipolitiken i Danmark mer 

inriktad på att minska beroendet av olja utifrån. Efter att Dansk Undergrunds 

Consortium(AP Möller Maersk A/S, Shell och Texaco) hittat olja och naturgas i den 

danska delen av Nordsjön gjordes omfattande tekniska och ekonomiska studier, som 

visade att det kunde vara lönsamt att inrätta ett danskt system för naturgas. 1979 

påbörjades bygget av ett naturgasnät i Danmark, detta efter att Folketinget antagit 

förslaget om införande av naturgas. Den första gasen nådde kunderna 1982, men de 

fick dock sin gas levererad från Tyskland innan utvinningen av gasfält i danska 

Nordsjön inleddes 1984. Idag täcker naturgasnätet i stort sett hela landet, med 

undantag från öarna Lolland och Falster.
140

  

 

8.2 Företag 

Idag kommer största delen av den danska naturgasproduktionen från Dansk 

Undergrunds Consortiums fält, medans DONG Energy, Hess och ett antal mindre 

företag står för en mindre del av produktionen. DONG Energy äger rörledningarna 

som transporterar gasen iland, medans ett företag som heter Energinet.dk ansvarar för 

transmissionsnätet. Distributionen är uppdelad över fyra regioner, där fyra olika 

företag ansvarar för att gasen når ut till kunderna:
 141

 

 Hovedstadsregionens Naturgas som levererar naturgas i huvudstadsområdet,  

 Naturgas Midt-Nord som levererar naturgas till Mitt- och Nordjylland,  

 Naturgas Fyn A/S som levererar naturgas till Fyn, 

 DONG Gas Distribution som levererar naturgas till Södra Jylland samt till 

Syd- och Västsjälland. 

8.3 Gasens väg 

Idag utvinns naturgas från fem olika fält i Danmark, nämligen Dan, Gorm, Tyra, Siri 

och Syd Arne och transporteras iland via tre rörledningar till havs.
 142

 Den ena 

rörledningen sträcker sig från Tyrafältet, och är 220 km lång. Denna ledning är äldst, 

och togs i bruk 1984. Den andra ledningen har funnits sedan 1999 och är 300 km 

lång. Denna transporterar gas från fältet Syd Arne. Båda ledningarna förbinds med 

fastlandet nordväst om Varde. Den tredje ledningen går från Tyrafältet till Holland, 

och förbinder dansk naturgas med Holland och övriga Europa. När naturgasen har 

nått land förs den vidare till en gasbehandlingsanläggning som ligger i Nybro. 

Anläggningen är den enda i Danmark, och drivs av DONG. Här kontrolleras och 
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behandlas gasen genom att man sänker trycket, rensar bort vatten, tar bort oönskad 

gas, svavelväte och tunga kolväten innan den förs vidare till konsumenterna. Dock 

fungerar anläggningen i Nybro som en extra säkerhet att för att gasen håller rätt 

kvalité, då den även renas ute på fälten.
143

 

  

8.4 Gasförvaring  

I Danmark varierar gasförbrukningen i och med årstiden. En kall vinterdag kan det 

förbrukas 30-33 miljoner Nm
3
 (Nm är förkortning för normalkubikmeter) per dag. 

Det maximala gasflödet som kan transporteras från fälten i Nordsjön är dock inte mer 

än 22-24 miljoner Nm
3
. För att klara av underskott av den här typen är det nödvändigt 

att kunna förvara gas. På sommaren, när konsumtionen av gas är låg, lagrar man 

överskott av gas i olika förvaringsanläggningar. Gasen används senare på vintern för 

att täcka eventuella underskott som kan uppstå. Förvaringsanläggningar har dessutom 

en viktig uppgift att fungera som reserv om det skulle ske ett avbrott i 

gasleveranserna, eller om en ledning skulle gå sönder. De är dimensionerade att täcka 

behovet av gas i upp till 60 dagar, samma tid det beräknas ta för att reparera en skada 

som sker på gasförsörjningen i Nordsjön. För närvarande finns det två 

förvaringsanläggningar, den ena ligger belägen i Stenlille på Själland på ett djup av 

cirka 1500 meter. Gasen förvaras i en ficka av sandsten och lagringskapaciteten är 

cirka 1500 Nm
3
. Anläggningen ägs av DONG Energy. Den andra finns belägen i Lilla 

Torup, Jylland och består av sju underjordiska grottor som gasen lagras i. Grottorna 

finns belägna på ett djup av mellan 1000 och 1700 meter och klarar av att lagra cirka 

700 Nm
3
 gas. Anläggningen ägs av Energinet.dk.

144
  

 

8.5 Hur mycket det finns och konsumeras  

En femtedel av Danmarks energikonsumtion utgörs idag av naturgas, och levereras 

till mer än 404000 kunder. Gasens användningsområden är allt från uppvärmning av 

enskilda hushåll, produktion av el och värme i kraftvärmeverk, till industriella och 

kommersiella ändamål. Knappt halva befolkningen i Danmark får idag sin 

energiförsörjning från naturgas.
145

 Gasproduktionen under 2009 uppgick till 8,1 

miljarder Nm
3
 gas och samma år bedömdes det finnas gasreserver på 107 miljarder 

Nm
3
. 2010 räknar man med att det finns 105 miljarder Nm

3
 gas, vilket betyder en 

ökning på 6 miljarder Nm
3
. Ökningen beror huvudsakligen på att ett av fälten, 

Tyrafältet kommer att kunna producera gas för en längre tid än man tidigare trott.
146

 

En tjugoårsperiod spår att den förväntade produktionen av naturgas kommer att 

minska fram till 2013, för att 2014 och 2015 sedan öka igen. Därefter förväntas 

produktionen att minska. Danmark räknar med att vara självförsörjande när det gäller 
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naturgas fram till år 2020. Med ny teknologi, och med finnande av nya gasfält, räknar 

man dock med att vara självförsörjande till slutet av 2020- talet.
147

 

 

8.6 Ersättning till danska staten 

Enligt energistyrelsen i Danmark uppskattades värdet av alla olja och naturgas som 

producerades 2009 till 43 miljarder danska kronor, av vilka 12 miljarder kom från 

produktionen av naturgas. Av detta belopp betalades 24,6 miljarder in till 

statskassan.
148

 Nedan följer en samling skatter och avgifter, som säkrar statens 

intäkter från olje- och naturgasproduktion. 

 

Bolagsskatt 
Bolagsskatten är statens viktigaste intäktskälla på olja och naturgas. Skatten sänktes 

den 1 januari 2007 från 28 till 25 procent. 

 

Kolvätesskatt 
En skatt som infördes 1982 med syftet att beskatta omotiverade vinster som kan 

uppstå på marknaden till följd av exempelvis höga priser på olja och gas. 

 

Produktionsavgift 
I äldre lagstiftning fanns ett villkor där en produktionsavgift, beräknad på värdet av 

producerade kolväten, minus transportkostnader. Idag finns inte längre denna avgift 

kvar, utan är borttagen. Det kan jämföras med svensk lagstiftning, där prospektören 

enligt minerallagen tvingas betala en halv promille av det prospekterade värdet till 

fastighetsägaren, och 1,5 promille till staten. 

 

Vinstdelning 
Från 1 januari 2004 och fram till den 8 juli 2012 tvingas koncessionshavarna och 

deras partners betala 20 procent av vinsten före skatt och före räntenetto.  

 

Oljerörledningsavgift 
En avgift som tvingar rörledningsanvändarna att betala en ersättning till ägarna. 

Avgiften är fem procent av värdet på den transporterade oljan. Ägarna får i sin tur 

vidare betala 95 procent av avgiften till staten i oljerörledningsavgift. 

 

Nordsjöfonden 
I september 2003 ingicks ett avtal mellan koncessionshavarna (AP Möller Maersk 

A/S)och staten som innebär att koncessionen fortsätter fram till 2042. Avtalet innebär 

också att staten sedan 2005 går in som 20-procentig delägare i alla 

koncessionstillstånd som beviljas. Den 9 juli 2012 kommer staten även att gå in som 

delägare i Dansk Undergrunds Consortium, med ett andelstal på 20 procent. I och 

med detta försvinner skatten för vinstdelning och kommer att ersättas med intäkter 

från fondens verksamhet.
149
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8.7 Lagstiftning 

När det gäller ersättningsprinciper är lagen om naturgasförsörjning tillämplig. 12 kap 

§ 55 inom denna lag säger att, om allmänhetens intresse kräver det, får fast egendom 

exproprieras för att tillgodose behovet av anläggningar och ledningar. § 56 inom 

samma kapitel säger vidare att skador som uppstår på fastigheten, och som orsakas av 

den exproprierande parten, skall ersättas, även om skadan är oavsiktlig. 
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9 Ersättningsregler 

 
 

En viktig aspekt i minerallagen är hur en fastighetsägare påverkas när ett företag vill 

utföra undersökning och eventuell brytning av mineraler på ens mark eller närområde. 

Som markägare är minerallagen en lag som minskar ens rådighet över fastigheten då 

myndigheter kan besluta över markägarens vilja. Grundprincipen med dagens 

ersättningssystem är att skada och intrång på mark skall ersättas genom 

expropriationslagens bestämmelser och vid bearbetning av mineraler skall en 

mineralersättning erläggas.
150

  

 

Detta kapitel ska visa på de ersättningsregler som styr vad en markägare får i 

ersättning när ett gruvföretag exploaterar resurser på ens mark och vilken rimlighet 

dessa har. Det kommer att ges exempel på ersättningssystem på andra energiresurser 
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som vatten- och vindkraft. Vad bygdeavgift är och hur den beräknas. Simplifierade 

beräkningsexempel av mineralersättning från eventuell framtida naturgasutvinning i 

Tornby och en beräkning av vad naturgasfältet i Groningen (Nederländerna) hade 

givit i ersättning om den hade varit belägen i Skåne.  

 

9.1 Expropriation – Skada och intrångsersättning 

9.1.1 Tvångsregler 

Förhandlingar mellan köpare och säljare sker oftast genom frivilliga 

överenskommelser när det gäller fastigheter. Ibland tvingas dock en fastighetsägare 

att avstå egendom och rättigheter mot sin egen vilja om det finns ett stort behov av 

marken från en annan part. 

 

Vad är det då som rättfärdigar att använda tvångsregler? Enligt 2 kap 18 § 

regeringsformen måste ändamålet med förvärvet vara av ”allmänt intresse”. Med det 

menas för det första, att de samhällsekonomiska fördelarna med förvärvet måste vara 

större än kostnaderna. Dessutom krävs det vidare, för att förvärvet ska gå igenom att 

köparen behöver förvärva ett visst bestämt markområde. Det får med andra ord inte 

finnas några alternativa lokaliseringsmöjligheter för ändamålet som förvärvet avser. 

När den situationen har uppstått, tillkommer det en monopolsituation för säljaren, 

som får en mycket stark förhandlingsposition. Säljaren kan i sådana fall pressa upp 

priset högre, än vad han hade kunnat om det hade funnits flera konkurrerande säljare. 

Tvångsregler kan därför legitimeras med att köparen inte ska behöva betala ett 

oskäligt högt pris bara för att säljaren innehar strategiskt belägen mark. En annan sak 

som kan uppstå vid monopolsituationer är så kallade transaktionskostnader som kan 

uppkomma vid långdragna förhandlingar och kan leda till en hög kostnad.
 151

  

 

En monopolsituation är alltså en nödvändighet för att tvångsförvärva, men det är inte 

tillräckligt. Ändamålet med förvärvet måste även vara väsentligt. Vad som kan räknas 

som väsentligt är ibland oklart, ändamålet skall dock ha betydelse för en inte alltför 

liten grupp människor. Ett exempel på detta är om en fastighetsägare vill utöka sin 

blomsterrabatt in på grannens tomt. För detta krävs ett visst markområde, därmed 

uppstår en monopolsituation. Dock kan inte blomsterrabatten utgöra ett väsentligt 

ändamål, som exempelvis vägar, kraftledningar och VA-ledningar gör. Det är därmed 

inte enbart offentliga myndigheter som har rätt att använda sig av tvångsförvärv. 

Även privata aktörer kan använda sig av expropriation, exempelvis då en grupp 

fastighetsägare måste bygga en väg till sina fastigheter.
152

  

9.1.2 Skälig ersättning 

Ur köparens och säljarens sida skall det bedömas vad som kan anses vara en skälig 

ersättning. Köparen ska inte behöva betala för mycket genom att säljaren har en 

monopolställning och på så sätt får ett högre pris än vad han annars skulle få. 

Säljarens minimikrav är att inte få en sämre situation än innan tvångsförvärvet, det 
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vill säga det pris han hade kunnat sälja sin mark för i en normal förvärvssituation utan 

möjligheter till tvång. 

 

I en frivillig försäljning värderar köparen och säljaren marken olika. För att säljaren 

skall sälja sin mark måste köparen betala ett pris som minst uppgår till säljarens 

reservationspris. Vidare är köparen inte beredd att betala mer för marken än vad han 

värderar den till. En överenskommelse om priset måste alltså ligga mellan köparens 

och säljarens värden. Vad priset blir beror på parternas förhandlingsstyrka. Skillnaden 

mellan köparens och säljarens värden är den vinst som uppstår vid förvärvet. Om 

priset hamnar närmare säljarens värde, får köparen en större del av vinsten, detta då 

priset antagligen blir lågt. Samma sak gäller om priset blir för högt, då tillfaller en 

större del av vinsten säljaren.
153

  

 

Vid en monopolsituation gäller också att det överenskomna priset måste ligga mellan 

köparens och säljarens värden. Dock kommer prisnivån att se annorlunda ut. Köparen 

kan tvingas att acceptera ett högre pris och en lägre vinst, jämfört om det hade funnits 

alternativa möjligheter att förvärva mark.
154

  

 

Expropriationslagstiftningen är utformad så att en fastighetsägare inte skall kunna 

begära ut ett alltför högt pris vid ett markförvärv, och på så sätt inte kunna utnyttja sin 

monopolställning. Ersättningsbestämmelserna är därför utformade för att så långt som 

möjligt efterlikna en fri marknad, utan monopolställningar och utan hot om 

expropriation. Fastighetsägare har ett individuellt värde, som oftast är högre än 

marknadsvärdet, och kommer inte att sälja förrän priset uppgår till detta.
155

   

 

9.1.3 Skadestånd eller vinstdelning 

I ersättningssammanhang kommer den drabbade antingen att kompenseras för skadan 

den drabbas av, eller att få ta del av den vinst som uppstår genom skadegörarens 

handling. Det vanligaste är dock att ersättningen kommer att kompenseras genom 

skada. Dessa regler finns i expropriationslagen, och ligger till grund för alla 

ersättningsbestämmelser som ska göras inom fastighetsrättens område. 

Vinstdelningsfallen behandlas i fastighetsbildningslagen, som även anläggningslagen 

hänvisar till. Ersättningens storlek bygger på expropriationslagen, men här finns även 

en vinstfördelning att ta hänsyn till.
156

  

 

9.1.4 Vattenverksamhet och bygdeavgift 

Bestämmelser om bygdeavgifter skapades redan i 1918 års vattenlag. I 4 kap. 15§ står 

det följande: 

 
Influtna avgifter skola efter de närmare bestämmelserna, som härutinnan meddelas av 

Konungen, i första hand användas till förebyggande eller minskande av skada eller olägenhet, 
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som vållas genom företaget och för vilken ersättning icke blivit av Vattendomstolen bestämd, 

så ock till gottgörelse för sådan skada eller olägenhet. I den mån medlen förslå därtill, må de 

ock användas för tillgodoseende av annat ändamål beträffande den bygd, som berörs av 

företaget, såsom jordbrukets främjande, särskilt genom jords torrläggning, eller beredande av 

tillgång till elektrisk kraft för samfärdsel, jordbruk, hantverk eller småindustri eller eljest för 

befolkningens behov. 

 

Formuleringarna för bygdeavgiften har ändrats genom åren, men principen är 

densamma. Tanken bakom är att den vinst som företaget gör, uppkommer på 

bekostnad av att naturen har förändrats avsevärt i den omgivande bygden, och att 

olägenheter av olika slag uppstår för invånarna.
 157

 Allemansrätten har med andra ord 

blivit inskränkt, och invånarna i bygden kan inte längre utnyttja naturen på samma 

sätt som tidigare. Det är därför rimligt att en del av denna vinst betalas tillbaka till 

bygden i form av en avgift.
158

 Att beakta är att ersättningen utgår till bygden, och inte 

till den enskilda, som ersätts enligt miljöbalken 31 kapitlet. 

 

Enligt 6 kapitlet 1§ i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, skall 

en bygdeavgift utbetalas av den som har tillstånd till vattenverksamhet. Avgiften skall 

betalas ut för vattenkraft, vattenreglering som avser års- eller flerårsreglering, 

vattenöverledning för annat ändamål än kraftändamål samt ytvattentäkt. Syftet med 

avgiften är att förebygga, minska eller gottgöra sådana skador av företaget som inte 

tidigare har blivit ersatta. Den har även i syfte att tillgodose allmänna behov hos den 

bygd som berörs av verksamheten. Bygdeavgiften är en årlig avgift som fastställs i 

avgiftsenheter, och som betalas in till länsstyrelsen och beroende av kraftverkets 

effekt, regleringsmagasinets rymd respektive bortledd vattenmängd. Beloppet 

fastställs av vattendomstolen och inkluderar även en avgiftsklass som tar hänsyn till 

företagets omgivningspåverkan. 

 

9.15 Vindkraft  

När det gäller uppförande av vindkraft på annans mark är det idag absolut vanligaste 

tillvägagångssättet att göra det genom ett anläggningsarrende.
159

 Markägare brukar 

heller inte vara intresserade av att sälja sin mark till vindkraftsbolag, utan de föredrar 

att arrendera ut den.
160

 Anläggningsarrende är en frivillig upplåtelse av mark i utbyte 

mot pengar, och behandlas i jordabalkens 11:e kapitel. En nackdel vid arrende är att 

exploatören inte kan belåna marken. Istället måste de komma överens med samtliga 

markägare om en lämplig ersättning, vilket dock innebär att investeringskostnaden 

kan spridas ut över en längre tid. Vid arrende måste samtliga markägare inom 

vindupptagningsområdet vara positivt inställda till utbyggnaden, inte enbart 

markägaren där vindkraftsverket ska uppföras.  

 

Arrendeavgiften kan antingen vara fast, rörlig eller en kombinerad avgift. Det kan 

även gå till så att avgiften betalas som ett engångsbelopp. Ett engångsbelopp tillfaller 
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dock bara fastighetsägaren, och inte fastigheten i sig och fastigheten kan därför sjunka 

i värde i och med utbyggnad av vindkraftverk. Detta då rådigheten har minskats utan 

att ersättas. Det vanligaste sättet att ersätta markägarna på är dock en kombinerad fast 

och rörlig avgift.
161

  

 

I fallet med vindkraft är det fråga om vinstdelning, och parterna har därför full 

avtalsfrihet. Om avtalet inte kan förhandlas fram på det sätt så att ersättningsbeloppet 

överstiger markägarnas reservationspris, kommer något vindkraftverk aldrig att 

byggas. Dock får inte ersättningen överstiga exploatörens reservationspris heller, utan 

de måste mötas så att båda parter blir nöjda.  

 

9.2 Värdering 

9.2.1 Marknadsvärde 

När termen marknadsvärde nämns, menas det belopp som fastigheten sannolikt skulle 

säljas för på en allmän marknad. Att uppskatta ett marknadsvärde är svårt, då 

värdering speglas av både egna värderingar och personliga känslor. Man kan dock 

tänka sig att marknadsvärde är det värde som en fastighet får om den säljs ett stort 

antal gånger på en öppen marknad vid samma tillfälle. Då kommer tillslut fastigheten 

att säljas för ett visst belopp oftare än något annat, och ett mest sannolikt pris uppstår. 

Det mest sannolika priset skulle i detta fall vara ett mått på marknadsvärdet. 

 

 
Figur 13 – Kurva över mest sannolikt pris för en fastighet som säljs ett stort antal gånger vid en och 
samma tidpunkt 

Ett marknadsvärde är dock osäkert, och är bara en bedömning av det mest sannolika 

priset. Värdet påverkas av flera faktorer, bland annat tillgången till jämförbara köp. 

Därför anger man ibland marknadsvärdet som ett intervall istället för ett bestämt 

belopp, där priset kan variera med exempelvis ± 100000 kronor.  

 

Något som kan tas för samma sak, men som det ändå är viktigt att skilja på är 

begreppen pris och marknadsvärde. Marknadsvärdet är som sagt, vad som sannolikt 
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skulle betalas vid ett visst tillfälle. Priset är däremot det belopp som faktiskt har 

betalats, eller kommer att betalas vid en överlåtelse. Ofta säljs en fastighet till ett 

annat pris än det som motsvarar det bedömda marknadsvärdet. När det gäller 

expropriation betalas heller inte ersättningen alltid ut med vad som kan anses vara 

marknadsvärdet. Detta gäller även de fall då överlåtelsen och expropriationen ligger 

nära varandra, och därför borde se ganska prismässigt lika ut. Det betyder att en 

köpare som har gjort en bra affär kan få mer i ersättning för fastigheten, än vad han 

betalade för den, om den exproprieras strax efter köpet. Den som däremot har gjort en 

dålig affär och betalat för mycket för fastigheten, får uppleva det motsatta.
162

 

 

Numera betalas inte enbart en ersättning ut för marknadsvärdet, utan även 

individuella värden kompenseras. Syftet med detta är bland annat att stärka den 

privata äganderätten. Ersättningens belopp motsvarar 25 procent av 

marknadsvärdet.
163

 

 

9.3 Metoder för marknadsvärdesbedömning 

När en fastighets marknadsvärde skall bestämmas, finns det flera olika metoder att 

använda. De tre metoderna som är vanligast är dock ortprismetoden, 

avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. En annan metod som har 

använts mer på senare tid är marknadssimulering.
164

 Vilken metod som ska användas 

när beror bland annat på den aktuella värderingssituationen, och vad som eftersträvas.  

 

9.3.1 Ortsprismetoden 

Med ortsprismetoden menas att man jämför försäljningspriser på likartade fastigheter 

i orten, och efter det uppskattar marknadsvärdet. Metoden innebär att man värderar 

efter statistik. Idag är ortsprismetoden den klart vanligaste värderingsmetoden när det 

gäller småhusfastigheter, där det allt som oftast finns tillgång till bra prisstatistik på 

jämförbara fastigheter i orten. Priserna i ett ortsprismaterial brukar relateras till 

taxeringsvärdet, och marknadsvärdet kan bestämmas genom att man räknar upp 

objektets taxeringsvärde med ett K/T-värde, den så kallade K/T-metoden.  

 

Metoden kan stöta på problem inom följande: 

1. Antalet köp 

2. Jämförbarheten 

3. Tidsfaktorn 

 

I en ideal situation finns det ett stort antal överlåtelser på identiska fastigheter som är 

sålda momentant på fastighetsmarknaden. I verkligheten är det dock ofta få 

överlåtelser med fastigheter med varierande egenskaper, över en längre tidsperiod.  
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9.3.2 Avkastningsmetoden 

Genom att beräkna vad fastigheten i framtiden kan generera i avkastning, kan man 

bestämma marknadsvärdet. Denna metod kallas avkastningsmetoden, och är vanlig 

vid värdering av skogsfastigheter.
165

  

 

9.3.3 Produktionskostnadsmetoden 

Produktionskostnadsmetoden består av tre moment 

1. Det första som görs är att bedöma återanskaffningskostnaden för att uppföra 

en ny likadan byggnad 

2. Nästa steg är att det framräknade värdet skall reduceras med hänsyn till 

värdeminskningen som uppkommit genom ålder och bruk. 

3. Det sista som görs att addera det tekniska nuvärdet för byggnaden eller 

anläggningen till värdet av marken. När detta är gjort fås fastighetens totala 

värde. Markvärdet för fastigheten erhålls normalt med ortprismetoden. 

 

Ibland saknas det också alternativ för andra värderingsmetoder, beroende på att 

objektet saknar marknad, inga jämförelseköp finns, eller då den ekonomiska 

avkastningen är svårbedömd. Då kan produktionskostnadsmetoden uppfattas som 

den enda möjliga metoden att använda.
166

 

 

9.3.4 Marknadssimulering 

Vid marknadssimulering försöker man efterlikna prisbildningsprocessen på 

marknaden. Värderarens uppgift är att sätta sig in i hur parterna på marknaden 

reagerar när priset på fastigheten bestäms. Marknadssimulering och ortprismetoden 

kan verka lika, men skillnaden är att vid en marknadssimulering efterliknar man 

marknadens beteende genom prisbildningsprocessen. Vid en ortprismetod försöker 

man däremot studera resultatet av marknadens beteende.
167

  

 

9.3.5 Intrångsvärdering 

En marknadsvärdesminskning för en fastighet är orsakad av två slag av skadeeffekter. 

Det ena är den värdeminskningen på grund av att mark tas i anspråk, eller att 

fastigheten drabbas av en rådighetsinskränkning. Det andra är den skada som kan 

sägas drabba restfastigheten. Detta kan exempelvis vara att en lantbruksfastighet 

genom expropriation får en sämre form, som gör att den blir svårare att bruka än 

förut. Detta är vanligt vid byggande av allmänna vägar. Skiften kan bli avskurna, 

vilket leder till längre transporter till och från skiftet. Ett annat exempel är 

ekonomibyggnader blir överdimensionerade på grund av att arealen minskar. När det 

gäller tomtmark kan det ibland hända att häckar tas bort, vilket leder till ökad insyn 
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på fastigheten. Intrångsersättning skall betalas med det belopp som motsvarar 

samtliga effekters inverkan på marknadsvärdet.
168

  

 

9.4 Mineralersättning 

Mineralersättningen betalas årligen som en ersättning till markägare för de mineraler 

man uppbringar och värdet på dessa. Mineralersättningen ska inte misstas för 

ersättning för skada och intrång utan endast en ersättning för de mineraler man tar 

upp från marken.  

 

Mineralersättning ska enligt 7 kap, 7§ minerallagen utgå till markägare inom 

koncessionsområdet. Ersättningen uppgår till 2 promille av saluvärdet på de mineraler 

som uppbringas. En halv promille tillkommer staten och 1,5 promille tillkommer 

markägarna och fördelas efter den skada som parterna lider.  

 

9.4.1 Varför Sverige har mineralersättning 

Alla markägare inom koncessionsområdet har enligt Minerallagen 7 kap 7 § rätt till 

mineralersättning, bestämmelsen är dispositiv och leder i realiteten till frivilliga 

överenskommelser om markförvärv, bergmästaren agerar i de fall 

överenskommelserna är oskäliga.  

 

För att förstå varför man har mineralersättning måste man först se till att utreda vem 

som har äganderätt till mineralerna. Det principiella ställningstagandet i Sverige 

angående vem som har äganderätt till mineraler enligt minerallagen är diffust. Något 

som är klart är dock att svenska staten inte har någon proklamerad äganderätt till 

mineraler som är utforskade eller ännu inte funna. Enligt svensk rätt kan en fastighet 

ses som en morot som går från jordytan ner till jordens mitt, det talar för att 

äganderätten till mineralerna är fastighetsägarens. Det kan dock ändå inte sägas att 

markägaren har fullständig äganderätt till mineralerna då minerallagen är en 

lagstiftning som kan användas för att tvångsvis förvärva mark.
169

  

 

Ett gruvföretag som letar mineral gör det av ekonomiska skäl och det är ett av skälen 

till att mineralersättning till de berörda parterna utgår som en form av vinstdelning. 

Innan mineralersättning infördes (2005) ersattes endast skada och intrång enligt 

expropriationslagen vid ianspråktagande av mark för kommersiell bearbetning. Detta 

ledde till att minerallagen uppfattades som orättvis i markägarperspektiv och 

gynnande för gruvbolagen som inkasserade hela vinsten.
170

 Markägare klagade också 

på att en ”död hand” lades över marken när en bearbetningskoncession besvärade 

fastigheten. Med ”död hand” menade man att marken blev osäljbar och tappade ofta i 

värde eftersom ingen framtida ersättning förutom marknadsvärdet kunde förväntas. 

Dessutom kunde nyinvesteringar i mark som ligger inom bearbetningskoncessionen 

leda till att ersättning enligt expropriationslagen 4 kap. 4-5 §§ inte ersattes. För att 
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motverka detta var det enligt utredaren till SOU 2005:89 viktigt med en ersättning 

som gjorde att skadan av undersökningstillstånd och bearbetningskoncession inte blev 

för stora. ”Död hand” problemet var huvudargumentet för att ha en mineralersättning 

som gavs till enskilda berörda inom bearbetningskoncessionen. Det är således inte för 

att mineralerna anses som markägarens egendom som en mineralersättning finns utan 

för att minska problematiken med sjunkande fastighetsvärden vid 

undersökningstillstånd och bearbetningskoncession och därmed öka den allmänna 

acceptansen för gruvbrytning i Sverige.
171

  

 

Dagens mineralersättning har inte använts i någon större skala än, det finns endast ett 

fåtal beslutade fall av mineralersättning. Lotta Lauritz jurist på Bergsstaten tillade att 

nuvarande utvinning från de gruvor som erlägger mineralersättning inte har kommit 

igång med en kommersiellt gångbar drift i paritet med äldre gruvor i Sverige. Det 

syns tydligt i några av de mineralersättningsbeslut som skett hittills.
172

 Det är således 

svårt att tyda om mineralersättning har bidragit till att öka acceptansen för 

mineralbrytning i Sverige och att minska problemet med minskade värden på 

fastigheter inom koncessionsområdet. Lotta Lauritz menade på att de frivilliga 

försäljningarna som ofta sker mellan markägare och gruvföretag troligtvis ökade 

ersättningen till markägare då de hade högre förväntningsvärden i och med 

mineralersättningen.  

 

9.4.2 Vad bygger mineralersättning på 

Mineralersättningen bygger på fyra grundläggande krav.
173

  

- Det skall finnas ett klart samband mellan värdet av den mineral som bryts 

inom gruvavgiftsområdet och ersättningens storlek. 

- Ersättningsnivån skall vara så hög att den utgör en skälig ersättning till de 

berörda fastighetsägarna. 

- Ersättningsnivån skall inte vara så hög att de ekonomiska förutsättningarna 

för investeringar i prospektering och gruvbrytning i Sverige försämras. 

- Systemet för beräkning av gruvavgiften skall uppfylla rimliga krav på rättvisa 

men får inte medföra höga administrationskostnader 

 

Beloppet på 2 promille i ersättning blev i enlighet med kraven en sorts mellanväg där 

tanken var att finna en skälig ersättning till markägare och samtidigt inte påverka 

gruvnäringen avsevärt i internationellt perspektiv.
174

 

 

9.4.3 Beräkning av mineralersättning 

Det är olika från fall till fall vad mineralersättningen utgår med vilket kan leda till 

frågan vad som är en rimlig mineralersättning. Denna del visar på vad en ungefärlig 

mineralersättning kan bli med förenklade variabler. Meningen med detta är att visa på 

om mineralersättningen är rimlig i kontrast till vad en ersättning skulle utgå med om 
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det var en fri marknad. Dessutom hur stor skillnaden kan vara i ersättning beroende 

på storleken av utvinningen och bearbetningskoncessionsområde.  

 

Det är svårt om inte omöjligt att genomföra en mineralersättningsberäkning innan det 

finns kunskap om hur stora kvantiteter av koncessionsmineraler berggrunden kan 

innehålla och i vilken utsträckning. Det fattas flera variabler för att uträkningarna ska 

kunna leda till några exakta slutsatser men grundtanken är att de ska visa på en 

ungefärlig ersättning.  

 

Beräkningen sker enligt följande metod:
175

 

- Mängden uppfordrad malm 

- Malmens halt av koncessionsmineral 

- Genomsnittspriset för mineralet under året 

- Ersättningen fastställs efter förhållandena den 31 december det år 

ersättningen avser 

 

9.4.3.1 British Thermal Unit 

Naturgas handlas i Btu vilket står för British thermal unit. En Btu är energimängden 

av att öka temperaturen på 1 pund vatten med 1 grad Fahrenheit. Eftersom detta är en 

liten mängd energi brukar man använda prefixet mmBtu gällande naturgaspriser 

vilket står för miljoner Btu. En mmBtu är motsvarande 28,264 m³ naturgas i 

normaltillstånd.  

 

9.4.3.2 Valuta 

Priset på naturgas är angivet i valutan USD vilket skapar ett problem med 

valutaförändringar som påverkar priset. För att undvika detta i beräkningarna har ett 

medelvärde på USD mot SEK tagits fram mellan perioden november 2008 och 

november 2010 på 7,5 SEK/USD.
176

 

 

9.4.3.3 Priser på naturgas 

Det finns inga beslutade fall av mineralersättning för naturgas i Sverige, därför är det 

svårt att utröna vad ett rimligt pris på naturgas som beräkningen ska bygga på. Enligt 

48§ mineralförordningen skall ”mängden uppfordrad malm och dess innehåll av 

koncessionsmineral bestämmas med ledning av vad som kan tillgodogöras efter det 

att anrikning har skett” och att priset ska bestämmas utifrån vad som är skäligt. Då 

gasen är nästintill färdiganrikad redan vid upptaget skall rimligtvis priset bestämmas 

utifrån vad gasen har för värde vid källan.  

 

Naturgasmarknaden är trots vissa transaktionskostnader i form av ledningar eller 

LNG en marknad med få prisskillnader i områden med högt utnyttjande som USA 

och Europa. Priserna mellan de båda kontinenterna kan anses som likvärdiga. Priset 

på naturgas är oerhört fluktuerande vilket skapar problem med att tyda en långsiktig 

trend och att få ut ett bra medelvärde på naturgas. Detta problem kan man minska 
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genom att ta ett medelvärde under en lång period. Naturgaspriset är taget från vad det 

kostar vid ”wellhead” vilket är det värde gasen har precis vid utvinningskällan. 

Naturgaspriset har därför satts efter medelvärdet av naturgaspriserna från 1990 till 

2010 med ett värde på 4,1 USD/mmBtu naturgas.
177

  
 
9.4.3.4 Avkastning på jordbruksmark 

Ett argument som kan ställas emot mineralersättning är att dess ersättning inte är 

kopplad till vad marken som används har för alternativvärde. Meningen med 

mineralersättning är som tidigare beskrivit att motverka sjunkande fastighetsvärden. 

För att motverka sjunkande värden kan man därmed argumentera för att 

mineralersättningen skall vara kopplad till alternativvärdet istället. Alternativvärdet 

kan ses på arrendeavgiften för mark då det är den avkastning en jordägare kräver för 

marken. 
 

För att få en uppfattning om en mineralersättning på 1,5 promille är rimlig måste först 

avkastningen för mark i Skåne bestämmas. Shell kan antas ta jordbruksmark i anspråk 

för en eventuell borrningsstation då undersökningstillståndet är i Skåne. Definitionen 

av jordbruksmark är åkermark och betesmark tillsammans. Den årliga avkastningen 

på jordbruksmark är därmed intressant att undersöka. 

 

En metod för att bestämma årliga avkastningen på jordbruksmark är att undersöka 

vad arrendeavgifterna för jordbruksmark är i Skåne. Arrendeavgiften ska teoretiskt 

spegla avkastningskravet på jordbruksmark då alternativet är att sälja marken och ha 

det i en annan investering med bättre betalning för risken på investeringen. 

 

Jordbruksverket gör årligen sammanställningar på hur jordbrukspriserna i Sverige 

förändras. De gör även arrendeberäkningar och visar på den genomsnittliga 

arrendeavgiften för jordbruksmark i olika delar av Sverige. Statistiken visar att 

jordbruksmark i Sydsverige vilket involverar Skåne och Blekinge har ett 

genomsnittligt arrendepris på 2839 kr/år exklusive gratisarrenden. Vilket ska jämföras 

med ett arrendepris på 341 kr/år i Norra Sverige exklusive gratisarrenden.
178

  

 

Vid fullt ianspråktagande av mark behövs ca 1.8 miljoner m
3
 per hektar för att 

mineralersättningen ska täcka arrendeavgiften i Skåne. Det är inte troligt att en 

naturgasutvinning tar hela bearbetningsområdet i besittning utan troligtvis borras ett 

antal borrhål som sedan utnyttjas horisontellt i marken med ”fracking”.  
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Tabell 1 - Ersättning till markägare beroende på utvunnen mängd gas 

 

9.4.3.5 Exempel på beräkning av mineralersättning 

I detta exempel visas på hur man kan beräkna mineralersättning ur en 

bearbetningskoncession. Valet av 80 000 000 m
3
 naturgas utvunnet per år är 

motiverat med att det är ungefär en hundradel av den årliga naturgasproduktionen i 

Danmark. Koncessionsområdet är tänkt att representera ett fält med kommersiell 

naturgasutvinning dock är denna variabel behäftad med stor osäkerhet. Priserna är 

motiverade i tidigare kapitel. 

 

Naturgas m³ i MMBtu 28,264 MMBtu 

Pris i USD per MMBtu från 
naturgaskälla 4,1 USD 

SEK per USD 7,50 kr 

  
 Total mängd naturgas i m  ɜ 80 000 000 m  ɜ

Total mängd naturgas i MMBtu 2 800 000 MMBtu 

Total mängd naturgas i SEK 87 000 000 kr 

Koncessionsområde hektar 75 hektar 
Tabell 2 - Exempel på beräkning av mineralersättning 
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Figur 14 – Exempel: Mark med bearbetningskoncession, markerat område är koncessionsområde 

  
 Årlig utvinning i SEK per hektar 1 160 000 kr 

Mineralersättning per hektar/år i SEK 1 740 kr 
 

Detta ger i sin tur genom insättning av mineralersättning per hektar den totala 

ersättningen per fastighet.  

 

Fastighets- 
Beteckning 

Mark inom 
koncessionsområde 

Procent av 
bearbetningsområde 

Mineral- 
ersättning/år 

1:1 15 hektar 20 % 26100 kr 

1:2 18 hektar 24 % 31320 kr 

1:3 30 hektar 40 % 52200 kr 

1:4 12 hektar 16 % 20880 kr 

Summa 75 hektar 100 % 130500 kr 
Tabell 3 - Fördelning och ersättning av mineralersättning 
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9.4.3.6 Groningen 

Shell utvinner naturgas från ett område i närheten av Groningen, Nederländerna. 

Tanken med beräkningen är att visa en ungefärlig mineralersättning till markägare om 

gasfältet hade varit placerad i Sverige.  

 

För att ha möjlighet att beräkna en mineralersättning måste flera antaganden göras. 

Total mängd naturgas är enligt Shell ca 2700-2800 miljarder m³ i hela fältet 

Groningen. Det har utvunnits naturgas i 47 år (2010). Med en total mängd utvunnen 

naturgas hittills på 1700 miljarder m³. Ett antagande om att naturgasen utvinns i 

samma takt leder till att naturgasutvinning sker i sammanlagt 76 år.
179 

 

Beräkningar:  

 

Antal m³ naturgas per MMBtu 28,264 m³ 

Pris i USD per MMBtu från naturgaskälla 4,1 USD 

SEK per USD 7,5 kr 

  
 Total mängd naturgas i MMBtu 97 298 000 000 MMBtu 

Total mängd naturgas i SEK 2 991 913 500 000 kr 

År med utvinning 76 år 

    
 Årlig utvinning i SEK 39 367 283 000 kr 

Mineralersättning till markägare per år i SEK 59 051 000 kr 
Tabell 4 - Beräkning av mineralersättning från naturgasfälten i Groningen 

En mineralersättning på ca 60 miljoner kr per år hade därmed varit fallet om fältet i 

Groningen hade varit placerad i Skåne. Ersättningen betalas till de markägarna inom 

bearbetningskoncessionsområdet. Observera att fältet i Groningen är ungefär lika 

stort som en tiondel av Skåne och ett av de största gasfälten i Europa.
180

 

 

9.4.3.7 Tornby i Fornåsa, Östergötlands län 

Tekniska verken i Linköping har i flera år planerat att utvinna naturgas ur 

berggrunden och har fått bearbetningskoncession för ett område på nästan 450 hektar. 

Enligt bearbetningskoncessionen har tekniska verken förhoppningar om att utvinna 

ungefär 9 miljoner m³ årligen. Utvinningen är liten och ska inte ses som representativ 

för en kommersiell utvinning. Meningen med detta exempel är att visa på de 

storleksordningar ett naturgasfält kan ha i relation till sin volym gas.  

  

                                                      
179

 Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, 2009 
180

 Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, 2009 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 81 

 

Naturgas m³ i MMBtu 28,264 MMBtu 

Pris i USD per MMBtu från naturgaskälla 4,1 USD 

SEK per USD 7,5 kr 

  
 Total mängd naturgas i MMBtu/år 318430 MMBtu/år 

Total mängd naturgas i SEK/år 9 792 000 kr 

Koncessionsområde hektar 492 hektar 

  
 Årlig utvinning i SEK per hektar 20 000 kr 

Mineralersättning per år i SEK 15 000 kr 

Mineralersättning per hektar i SEK 30 kr 
Tabell 5 - Beräkning av mineralersättning från Tornby 

En markägare har därmed rätt till en mineralersättning på ca 30 kr per hektar om den 

eventuella utvinningen hade varit belägen i Skåne.  

 

9.4.3.8 Diskussion och slutsatser angående mineralersättning 

Av de båda fallen kan man se stora skillnader i mineralersättning. Dessa fall säger 

inte mycket om mineralersättningen som en markägare i Skåne kan få men de visar på 

den skillnad det kan vara beroende på vilken fyndighet som funnits och storleken på 

den. Det visar dessutom på den stora osäkerheten i vad en mineralersättning kan ge 

och gör det osäkert att förutsäga förväntningsvärden på mark som är aktuell för 

utvinning. 

 

9.5 Ansvarsfråga 

Enligt minerallagen 7 kap 5§ kan ersättning för skada och intrång som uppstår efter 

markanvisning, och som inte kunde förutses vid denna, inte behandlas via denna lag. 

Det betyder att stöd får sökas enligt annan lagstiftning. Miljöbalkens 32 kapitel 

behandlar skadestånd för vissa miljöskador. Skadestånd enligt denna lag skall ersättas 

för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet har 

orsakat sin omgivning.
181

 Den som bedriver näringsverksamhet, eller låter utföra 

arbete på fastigheten är skyldiga att betala skadestånd.
182

 Det behöver således inte 

vara ägaren till fastigheten som tvingas betala skadestånd. Uppstår det synnerligt men 

för fastighetsägaren, skall fastigheten på ägarens begäran lösas in av den som bedriver 

näringsverksamheten.
183

  

 

Förutsättningarna för skadestånd omfattar följande:
184
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1. Förorening av vattenområden 

2. Förorening av grundvatten 

3. Ändring av grundvatten 

4. Luftförorening 

5. Markförening 

6. Buller 

7. Skakning, eller 

8. Annan liknande störning. 

 

Skulle Shell göra sig skyldiga för något som faller inom ramarna ovan kan de bli 

skadeståndsansvariga. 
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10 Avvägningar och argument 

10.1 Argument för och emot naturgasborrning 

Heaven or sHell är ett politiskt och religiöst oberoende nätverk vars syfte är att stoppa 

all utvinning av naturgas i Skåne.
185

 De vill ändra minerallagen så att den ger 

markägare, kommuner och länsstyrelser rätt att säga nej till undersökning och 

utvinning av de ämnen som omfattas av minerallagen.
186

 Representanter finns i de 

berörda kommunerna Sjöbo, Hörby och Tomelilla. Organisationen menar att riskerna 

med att borra efter naturgas är stora, och har lyft fram ett antal argument för att visa 

detta. Shell å andra sidan, har lyft fram ett antal argument som visar att fördelarna 

med provborrning och en eventuell framtida naturgasutvinning kan löna sig. Vi vill 

med detta kapitel härmed visa att det finns både motståndare och förespråkare av 

naturgasborrning. Vidare har vissa frågor utretts av experter, för att få klarhet i hur 

stora riskerna inom olika områden är. 

 

10.2 Ekonomiska faktorer 

Enligt Heaven or sHell gör Shell en vinst på bekostnad av att naturen blir sämre, och 

att olägenheter i olika former dyker upp för invånarna. Heaven or sHell, kommunerna 

i Hörby och Tomelilla samt flera närboende ser som det ser ut idag, ingen anledning 

till att vara positivt inställda till en eventuell naturgasutvinning då ersättningen är för 

liten i förhållande till inskränkningen som sker. Shell lyfter å andra sidan fram ett 

antal bemötanden, där de visar att folket i bygden inte kommer att gå helt lottlösa. Ett 

förslag de har är social investment projects som de bedriver på de platser de är 

verksamma på i världen, och även kommer att bedriva i Skåne om de får 

bearbetningstillstånd. Shell har varit aktiva med social investment projects i många år, 

för att bland annat bidra med ökad välfärd, och engagerar sig inom bland annat 

utbildning, samhällsutveckling, hälsa, miljö och företagsutveckling.
187

 2009 uppgick 

Shells globala satsningar på social investment projects till 132 miljoner dollar.
188

 

 

10.3 Heaven or sHells övriga argument 

10.3.1 Vatten luft och mark 

 

 Borrningen mot berggrunden sker innan skyddsrör sätts. Om man då skulle 

träffa på vattenådrar eller grundvatten skulle borrvätska kunna försvinna ut i 

berget, och nå brunnar och vattentäkter. Risk finns också att man borrar 

genom alunskiffern och ner i sandsten och på så sätt sprider giftigt borrslam.  
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 Sprickorna är svåra att kontrollera och det höga kompressortrycket gör att 

processvätskan kan ta sig ut både genom gamla och nya sprickor och vidare 

ut till grundvatten eller brunnar och markyta.  

 Alunskiffern innehåller svavel, giftiga tungmetaller, arsenik, uran, radium 

och radon. Dessa frigörs inte så mycket i den orörda skiffern. Om den 

däremot spräcks sönder vid en gasutvinning vid arbetande av fracking, och 

kommer i kontakt med vatten kommer de nya sprickorna att vittra tusenfalt 

snabbare, och de farliga ämnena kan nå grundvattnet, som bland annat finns i 

sandstenen under skiffern. De kan även ta sig till upp mot brunnar eller 

markytan.  

 Vid borrhålet finns det bland annat rörinstallationer, reningsanläggningar för 

gasen, en slambassäng för deponering av miljöfarliga ämnen och vätskor, 

möjlighet att bränna gas samt rör som för gasen vidare.  Rören blir med tiden 

radioaktiva då de transporterar radon, som sönderfaller och bildar blyisotoper, 

vilka är långlivade. Luftföroreningar kommer att förekomma från 

gasförbränning, läckande gas och avdunstning från slambassänger.  

 Ett borrhål ger heller ingen vinst. För att jämföra med USA, där ett normalt 

gasfält har 4000 borrhål med 200 meters avstånd från varandra, blir också 

utsläppen 4000 gånger större. Gasfält av den storleken omfattar 170 

kvadratkilometer, och måste betraktas som ett industriområde. Området 

består dessutom av anläggningar, vägar och nedgrävda gasledningar.  

 Antalet borrhål kan minskas om man istället kan borra horisontellt i berget. 

Borrhålet kan då reduceras till 50 istället för 4000. Detta medför ett mindre 

intrång på ytan, men skadan på berget blir av samma omfång.
189

   

10.3.2 Jordbruk och turism 

 Kortsiktig gasexploatering är något som inte lönar sig då Skåne är ett rikt 

kulturlandskap där jordbruk och turism är långsiktiga och viktiga näringar. 

Dessa verksamheter gynnas alltså inte av gasutvinning.  

 Shell har heller inte lovat kommunerna arbetstillfällen, mer än möjligtvis 

kortsiktigt. När borrplatserna väl är uppbyggda kommer även jobben att 

försvinna då det kommer att behövas spetskompetens för de stora arbetena, 

något som troligtvis inte finns på bygden. Kvar finns bara ett sargat landskap.  

 Natur och kulturvärden är den viktigaste dragningskraften till landsbygden. 

Att folk från storstäderna flyttar ut till landsbygden på grund av turism, 

rekreationsboende och livsstilsförändringar antar Heaven or sHell ge större 

intäkter till kommunkassan än vad Shells naturgasprojekt någonsin kommer 

att ge.  
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 En stor och viktig del av Skånes försörjning är turismen. Skulle denna 

drabbas negativt riskerar de som livnär sig inom denna sektor att förlora sina 

arbeten.
190

  

10.3.3 Klimatförändring 

 Borde Sverige överhuvudtaget utvinna naturgas? Utvinning och användning 

av denna gas kommer att leda till minskade investeringar inom förnyelsebar 

energi och energieffektivisering. Ökad användning av fossila bränslen ökar 

utsläppen av koldioxid.
191

  

10.3.4 Jordskalv 

 Sedan man började utvinna gas från fält i Holland och Tyskland, har man haft 

ovanligt många jordbävningar i områdena. Inducerande jordbävningar har 

förekommit med storlekar upp till 4 på Richterskalan, visar undersökningar 

som är gjorda av bland annat holländska SMHI. Med inducerad menas att 

jordbävningen är skapad av mänsklig aktivitet och inte av normala rörelser i 

berggrunden. Man räknar med att det i Holland har förekommit omkring 200 

jordbävningar av den här typen sedan man började utvinna gas. Marken har 

sjunkit 30 cm vilket har resulterat i sättningar i husen.
192

  

10.3.5 Pipelines 

 Om Shell vill gräva ner pipelines över någons mark, har markägare ej rätt att 

neka detta.  

 Pipelines blir, som tidigare nämnts, radioaktiva med tiden av den blyisotop 

som finns i sönderfallskedjan från radongas. Därmed försvinner möjligheten 

att transportera biogas i samma pipelines.
193

  

 

10.4 Shells argument 

Dessa argument har biståtts av Martin von Arronet som är informationschef för Shell 

Sverige och VD för Shell Exploration and Production AB.  

 

 Shell följer svensk lagstiftning, som ger dem rätt att undersöka 

naturfyndigheter i berggrunden. En framtida produktion är en annan sak, som 

kräver en mer omfattande prövning av lagen. 

 Idag importerar Sverige all naturgas som finns på marknaden. Naturgasen 

kommer från Danmark, vilkas gas inte kommer att räcka för evigt utan 

                                                      
190

 Himmelsk(6), 2010 
191

 Himmelsk(7), 2010 
192

 Himmelsk(8), 2010 
193

 Himmelsk(9), 2010 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 86 

kommer att sina inom de närmaste åren. Det innebära att både Sverige och 

Danmark i framtiden kommer att behöva importera naturgas från övriga 

Europa. Som det ser ut idag, är Skånes kraftvärmeverk och flera företag 

direkt beroende av naturgas, både för produktion och som råvara. Om Shell 

kan utvinna gas betyder att vissa energibehov kan säkras. 

 En eventuell svensk gasproduktion kommer med största sannolikhet leda till 

infrastruktursinvesteringar. När naturgasproduktionen har upphört efter något 

eller några årtionden, finns infrastrukturen kvar, och kan användas för andra 

ändamål. Sannolikt skulle inte infrastrukturen ha funnits om det inte vore för 

att naturgasutvinning. Infrastrukturen kan även användas till 

biogasproduktion. 

 Genom naturgas skapas det en brygga för framtida produktion av biogas. 

Shell tror, som många andra att förutsättningar för naturgas ger fördelar för 

biogasen.  

 Svensk gasproduktion kommer att ge arbetstillfällen inom den direkta 

produktionen, service och underhåll. Underleverantörer kommer också att 

behövas så länge produktionen är igång.  

 En eventuell gasproduktion kommer att leda till skatteintäkter för staten. 

 Shell bidrar ekonomiskt till olika projekt på de ställen i världen de är 

verksamma i, så kallade Social investment project. Om Shell kommer att 

utvinna naturgas i Skåne, kommer det bli aktuellt med sådana projekt även 

där. 

10.5 Bemötande av argument utifrån ett geologiskt perspektiv 

I två artiklar, den ena från Sydsvenskan
194

 och den andre från Skånska 

Dagbladet
195

, svarar två geologiprofessorer från Lunds universitet på frågor som 

rör provborrningarna. 

 Oron på att vattnet kommer att drabbas negativt grundar sig främst på 

gasutvinning i USA. Enligt Kent Larsson, geologiprofessor på Lunds 

Universitet finns det dock inga skäl till oro. 

– Det har varit slarviga installationer i USA. Det är klart, klantar man till det så kan 

det hända olyckor, men jag har svårt att se att det skulle inträffa här, säger han.  

 

– Grundvatten från alunskiffer använder man aldrig, för det smakar inte gott. 

Alunskiffern som Shell är intresserade av ligger på en kilometers djup. Det är ingen 

som tar grundvatten på det djupet och det skulle ta en förfärlig tid, tusentals år, innan 

det vattnet kommer ut i havet eller sjöar, säger Per Ahlberg. 

 

                                                      
194

 Sydsvenskan(2), 2010 
195

 Skånska Dagbladet, 2010 



Naturgasprospektering i Skåne 

 

 87 

 Per Ahlberg, geologiprofessor vid Lunds Universitet har fått frågan om 

huruvida det finns risk att turistnäringen påverkas negativt av eventuella 

gasfält. 

– Nej, det är så små ingrepp i naturen, så att det skulle skrämma bort turister det tror 

jag inte, säger Per Ahlberg, professor i geologi vid Lunds universitet. 

Per Ahlberg syftar på att antalet borrhål vid fälten minimeras. Detta då Shell planerar 

att använda en teknik som borrar ett hål rätt ner, och sedan på ett bestämt djup börja 

borra flera hål i sidled.  

 

 På frågan om det finns några risker med att bo nära ett borrhål. 

– Man ska inte se framför sig ett ödelagt landskap fyllt med borrtorn. Det handlar om 

ett hål i marken med en tillhörande byggnad och kanske en pipeline. Jag ser inga 

risker med att bo nära ett borrhål, förklarar Per Ahlberg. 

 

 Kent Larsson får frågan om marken riskerar att sjunka undan på samma sätt i 

Skåne som i Holland. 

– Det är en helt annan typ av berggrund i Holland. Det kan inte ske i den här typen 

av skifferlagerföljd, säger Kent Larsson. 

 

 

 

  

http://www.sydsvenskan.se/tags/Per+Ahlberg
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11 Diskussion 

Detta kapitel ska visa på den diskussion vi har fört och hur vi resonerar. Ett antal 

problem vi har stött på under denna rapport behandlas och förslag på lösningar visas.  

 

I korthet har diskussionen lett fram till följande slutsatser. Vi står för ett ökat 

kommunalt inflytande vid en tillståndsprövning för naturgasutvinning. Vi anser till 

detta att fria avtal bör ligga till grund mellan prospekteringsföretag och kommun för 

tillåtligheten av verksamheten.  Detta för att vi anser att allmänheten som det är idag 

inte får ersättning för miljöpåverkan och bör ha större inflytande. Detta tror vi leder 

till att kommuner blir mer positivt inställda till naturgasutvinning och chanserna för 

prospektering ökar. Vi framför förslag på hur en rimligare mineralersättning till 

markägare bör ske gällande naturgas och hur den ska utformas.  

 

11.1 Parter 

Sverige har en långtgående tradition inom mineralbrytning och har genom historien 

tillhört en av de stora nationerna inom mineralbrytning. Gruvnäringen sysselsätter 

stora delar av Norrlands glesbygder där mineralbrytning är en del av vardagen och ses 

som något positivt överlag. Det förklaras till största del av att relativt få motsättningar 

med andra markintressen förekommer och att arbeten skapas som inte annars hade 

funnits. Det är därmed ett stort värde i att gruvföretag vill bryta mineraler då 

arbetstillfällen skapas som inte hade funnits annars tillsammans med ökade inkomster 

för kommunen i form av skatteintäkter.  

 

I södra delarna av Sverige är däremot åsikterna lite mer spridda om gruvnäringens 

nytta där marken utnyttjas mer för andra ändamål. Arbetstjänster skapas förvisso men 

det har inte samma vikt som i norrland där det kan vara svårare att skapa tjänster.  

 

Det finns tre parter som har intressen i en bearbetning, företaget som vill utvinna 

mineraler, sakägare och kommun. Minerallagstiftningen är uppgjort som en 

kompromiss av de tre parterna och därför är det naturligt att alla parter inte är nöjda 

med lagstiftningen. Ett företag som vill utvinna mineraler vill göra det med 

vinstmaximering i åtanke och söker klara och tydliga regler i hur man ska göra och 

vad som krävs för att få tillstånd till bearbetning. Sakägare vill stärka sina ställningar 

genom större beslutsfattande i tillåtligheten av verksamheten och dessutom kunna 

påverka ersättningar och placeringar. Kommunen vill generera inkomster från 

verksamheten och att tillståndet reglerar tydligt vad bolaget får göra och inte göra 

tillsammans med att mark och miljö påverkas minimalt.  

 

Markägare får ersättning enligt expropriationslagen och även en mineralersättning om 

marken är inom bearbetningskoncessionsområdet. Expropriationsersättning ger 

markägaren rätt till ersättning för skada och intrång. Förlorar marken i värde på grund 

av att exempelvis grannen börjar bryta mineraler får markägaren ersättning för att 

miljön blir mindre attraktiv. Kommunen får dock inte någon ersättning för 
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förfulningen av miljön eller markpåverkan som påverkar det allmänna. Kommunen är 

därmed de som har mest att förlora på en eventuell utvinning av naturgas.  

 

11.2 Bygdeavgift 

Bygdeavgift är en avgift som betalas ut av den som bedriver vattenverksamhet i en 

kommun. Avgiften är ett sätt för exploatören att ersätta den skada som allmänheten 

lider då allemansrätten inskränks och ska förebygga, minska och gottgöra skador från 

vattenföretaget. Den ska även tillgodose allmänna behov i den bygd som berörs. 

Avgiften betalas in till länsstyrelsen för att senare utgå till allmänheten i form av 

exempelvis idrottsanläggningar och andra allmännyttiga projekt. Frågan man kan 

ställa sig är varför bygdeavgiften enbart är lagstiftad när det gäller vattenverksamhet. 

Kan det tänkas att den skulle kunna vara användbar som ersättning när det gäller 

utvinning av naturgas? Avgiften skulle behöva räknas fram på ett annorlunda sätt än 

vid vattenverksamhet, men liknande ramar skulle kunna användas. Dock medför 

vattenkraften helt andra ingrepp i miljön än vad naturgasutvinning skulle göra. 

Naturgasutvinningen begränsar sig till ett bearbetningsområde med tillhörande 

infrastruktur och ett eller flera borrhål. Vi ser det som att naturgasprospektering 

förändrar landskapsbilden på ett negativt sätt för det allmänna och därför bör en 

bygdeavgift kunna tillämpas. 

 

11.3 Frivillig bygdeavgift 

Enligt ovan anförda resonemang blir det enligt oss problem i tätbefolkade områden 

och minerallagstiftningen anser vi inte vara gjord för situationer som Shells 

naturgasprospektering. Kommuner har ingen vetorätt gällande beslutsfattande om 

mineralutvinning. En eventuell naturgasutvinning kan därmed leda till stora problem 

där kommuner och enskilda kan känna sig överkörda av det svenska rättssystemet.  

 

Kommuner har en lagstadgad kommunal vetorätt mot vissa former av bebyggelse 

inom kommunen. Det kommunala vetot gäller exempelvis vindkraftverk men inte 

naturgasutvinning vilket vi tycker är märkligt. Om lagstiftaren medvetet vill ha denna 

lösning eller om det är på grund av att inget ärende om utvinning av naturgas har 

blivit en politisk fråga än kan man spekulera i. Vi anser att detta är något som är fel 

och det är med tanke på den lokala demokratin viktigt att kommunal vetorätt finns för 

verksamheter som naturgasutvinning. 

 

I och med att de flesta vindkraftverk är tvungna att ha kommunens tillåtelse vid 

nyetablering har det lett till att det nu är svårare att etablera vindkraftverk då 

kommuner ofta säger nej till ytterligare vindkraftsetableringar. Grunderna till detta är 

förmodligen att det tidigare varit en marknad där endast vindkraftsproducenten och i 

viss mån markägaren fått tillräcklig ersättning för investeringen i vindkraft. 

Kommuner ser nu hur en ny möjlighet att tjäna pengar genom att skapa en viss 

vinstdelning av vindkraftsetableringar genom att hota med ett kommunalt veto. Detta 

syns tydligt i fallen med Härjedalens- och Arvidsjaurs kommun som mer eller mindre 

har deklarerat att en bygdepeng vore önskvärt för att tillåta vindkraftsetablering.  
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För att citera Miljöminister Andreas Carlgren gällande kommunernas beslutsfattande 

om vindkraft, ”– Skulle det fortsätta tycker jag att man behöver se över reglerna i 

lagstiftningen, att man inte på lösa boliner kan sätta käppar i hjulen.”. Med denna 

åsikt antyder han att lagstiftningen inte var ämnad för ett system där kommuner 

försöker kräva bolag på pengar för miljöpåverkan.  

 

Vi har förståelse för att kommunen vill ha betalt för miljöpåverkan och vi anser att det 

är rimligt att en kommun ska få en viss form av vinstdelning då miljöpåverkan sker 

som påverkar det allmänna. Det är för oss självklart att en kommun gör analyser av 

vad värdet på miljön som försämras har för värde och får möjlighet att få inkomster 

för förlusten av naturvärde. Med samma retorik vill vi visa att naturgasutvinning bör 

ha en handläggning där kommunen förhandlar med exploatören om villkor för 

tillåtelse. Det skulle även göra att osäkerheten för prospekteringsföretag minskar 

drastiskt då en djupgående kontakt med kommunen leder till att miljöprövningen blir 

det enda osäkerhetsmomentet i prövningen.  

 

Naturgasutvinning i Skåne kan visa sig bli en lukrativ affär och om det kommer 

kommunen till del kan det skapas nya möjligheter för allmänheten. Detta förfarande 

skulle skapa en viss förväntan om inkomster till kommunen och eventuellt leda till att 

naturgasutvinning ses som något positivt överlag då delar av inkomsten från 

utvinningen kommer till det allmännas gagn. Detta skulle vara bättre än att 

kommunen stretar emot en eventuell naturgasutvinning när de i själva verket gärna 

hade sett en utvinning dock på villkor att en viss vinstdelning sker.  

 

Själva förfarandet med frivilliga avtal mellan kommuner och företag som vill utvinna 

naturgas måste med risk för bestickning och andra problem med privata intressen 

hållas öppen och eventuellt avslutas med någon form av röstning för 

kommuninvånarna vid stor miljöpåverkan liknande bygdeavgiftssystemet. 

 

11.4 Statens intäkter av en naturgasutvinning 

Att naturgasutvinningen ses som positivare vid vinstdelning till det allmänna ses i 

Danmark där utvinningen har reglerats genom att staten som ägare till naturgasen har 

gått in som delägare i prospekteringen och får stora inkomster. Förmodligen har 

naturgasutvinningen tagits emot positivare med tanke på vad den bidrar med till 

samhället. 2009 mottog den danska staten 24,6 miljarder danska kronor i form av 

intäkter från olje- och gasutvinning från fälten i Nordsjön. Det ska jämföras med 

Sveriges lagstadgade rätt till 0,5 promille av naturgasverksamhetens eventuella 

utvinning. Anledningen till att Sverige har så låga krav på ersättning är förmodligen 

beroende på de mineraler som utvinns mest i Sverige nämligen järn- och 

sulfidmalmer. Staten har ägarintresse i LKAB som bearbetar järn och staten får 

därmed vinstutdelning från företaget. Andra företag som inte är ägda av staten är 

förmodligen hårt pressade av den internationella konkurrensen och kan få problem att 

överleva om statens krav på ersättning är för hög. Vi anser att staten bör öka sitt 
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inflytande i mineraler som naturgas för att tillförsäkra sig inkomster från 

verksamheten.  

 

 

11.5 Undersökningstillstånd 

Steget från ansökan om undersökningstillstånd till bearbetning är ett långt steg som 

innefattar flera olika myndighetsbeslut och flera prövningar. Det är således ett stort 

projekt som kräver flera år av förberedelse innan utvinning sker. 

Informationsinhämtning för att få reda på de eventuella fyndigheter som finns i 

berggrunden som kan leda till kommersiell utvinning är nyttigt anser vi för svensk 

framtid som gruvnation och för att skapa fler framtida arbetstillfällen. 

Undersökningstillståndslagstiftningen anser vi vara välavvägd och tar tillräcklig 

hänsyn till alla de parter som har intresse i tillståndet.  

 

11.6 Mineralersättning 

Mineralersättning infördes 2005 i och med den stora förändringen som genomfördes i 

minerallagen efter protester om att markägarnas ställning var åsidosatt och att 

ersättningen de fick endast var en bråkdel av den vinst en fyndighet kan ge. Det 

ansågs orättvist att markägaren inte fick någon ersättning alls för mineralerna som 

uppbringades på en fastighet utan endast marknadsvärdet ersattes genom 

expropriationslagen. Det har tidigare varit flera tillfällen i svensk minerallagstiftning 

där ersättning har utgått till markägare i form av jordägaravgäld eller att staten haft 

arrendeavgälder av utarrenderade kronoandelar. Anledningen till att markägarnas 

ställning har sjunkit drastiskt är med största sannolikhet på grund av den 

internationella konkurrensen på mineralmarknaden. Med minskad lönsamhet klarar 

sig inte den svenska gruvnäringen internationellt och därmed förloras arbetstillfällen. 

Detta i särskilt utsatta platser som i Norrlands inland där flera gruvor är etablerade 

och arbetsplatser inte finns i överflöd. Arbetstillfällena är något som är viktigt i norra 

delarna av Sverige och det är ursprungligen denna del av landet man gynnat med en 

svag markägarställning. I södra Sverige har det nu uppkommit diskussioner om att 

lagstiftningen inte är rimlig då den eventuella ersättningen anses vara för låg med 

tanke på dess intrång.  

 

Dagens mineralersättning är kopplad till hur mycket mineraler som utvinns från 

bearbetningsområdet och ska därmed ge markägaren en form av betalning för de 

mineraler som man uppbringar från ens fastighet. En mineralersättning ska motverka 

problematiken med sjunkande fastighetsvärden och inte själva mineralerna enligt 

SOU 2000:89. För att motverka sjunkande fastighetsvärden inom en 

bearbetningskoncession skall mineralersättningen vara lätträknad och förutsägbar för 

att minska osäkerheten i förväntad avkastning. Enligt förarbetena till införandet av 

mineralersättningen skulle en trolig ersättning vara ungefär 7500 kr/hektar. 

Avkastningen på mark i södra Sverige är 10 gånger större än den i Norrland om man 

räknar till arrendeavgiften vilket gör att en viss obalans sker om man ämnar motverka 

sjunkande fastighetsvärden.  
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Det är svårt att säga vilken ersättning som kan bli aktuell i fallet med en eventuell 

naturgasutvinning då arealerna för bearbetningskoncession troligen är större med 

mindre ianspråktagen mark än övriga gruvor. Vi tror inte att en mineralersättning på 

upp till 7500 kr/hektar är möjlig då arealerna helt enkelt är för stora i fallet med 

naturgasutvinning. Samtidigt är markintrånget vid utvinning av naturgas mindre än 

vid en konventionell gruva då endast små ingrepp i marken krävs för att skapa en 

storskalig utvinning.  

 

11.6.1 Förslag på ändrad mineralersättning gällande naturgasutvinning 

Vi har visat på att en mineralersättning som är förutsägbar och lätträknad enligt våra 

teorier är det viktigaste för att fastighetsvärdena inte ska sjunka inom ett 

bearbetningskoncessionsområde. Det är dessutom viktigt att ersättningen är rimlig i 

proportion med vad en annan markanvändning skulle ge i avkastning. Avkastningen 

på mark är detsamma som arrendeavgiften. Det är ägarens reservationspris för 

marken och vad han förväntar sig i avkastning. Ska man motverka sjunkande 

fastighetsvärden i samband med en bearbetningskoncession bör ersättningen därmed 

vara liknande arrendeavgiften då ersättningen blir lätträknad, förutsägbar och 

marknadsmässig. 

 

Endast mark som behöver tas i anspråk på något sätt för naturgasutvinning ska ha rätt 

till mineralersättning grundad på en marknadsmässig arrendeavgift. Detta för att ett 

bearbetningskoncessionsområde för naturgas har en omfattande areal och markägare 

som inte berörs av utvinningen men ändå har mark i koncessionsområdet enligt oss 

inte bör få ersättning.  

 

 Med denna metod blir frivilliga avtal om markförvärv alternativt arrendeavtal som 

företag förmodligen skriver med de markägare som är påverkade förutsägbara och 

rimliga för båda parter.   

 

11.6.2 Exempel på ersättning 

Mark som behöver tas i anspråk ger enligt vårt förslag en ersättning för skada och 

intrång tillsammans med en extra ersättning i form av arrendeavgäld. Ett exempel på 

hur ersättningen skulle kunna beräknas följer nedan. 

 

Total ersättning = skada och intrång + årlig arrendeavgift uppräknad till nuvärdet.  

 

Säg att en hektar åkermark i Skåne är värd 100 000 kr och arrendeavgiften är 2900 kr 

med en årlig kalkylränta (uppräkning av arrendeavgift efter inflation) på 4 %. Detta 

leder till en ersättning på 100 000 + 2900/0,04 = 172 500 kr om marken skulle 

förvärvas av exploateringsföretaget.  

 

Med ovan förda beräkning vill vi visa på enkelheten i ett system av denna modell och 

hur förutsägbara kostnaderna respektive ersättningen blir för berörda parter. Detta 

skulle leda till att marknadsvärdet förmodligen inte påverkas nämnvärt då säkerheten 
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i ersättningsnivåerna blir tydliga och berörs inte av utvinningsföretagets kompetens 

eller vilja att utvinna mineraler.  

 

Vi vill poängtera att detta system enligt oss är rimligt gällande mineralersättning för 

naturgasutvinning då markintrånget på bearbetningskoncessionen är ringa. 

  

11.7 Hur bör Shell agera  

 Vi anser att Shell bör vara tydliga med hur miljön påverkas och försöka hålla en 

öppen diskussion om vilka följderna är vid en eventuell naturgasutvinning. Rädslan 

för följderna är ofta större än vad som till slut sker. Shell har ett stort egenintresse av 

att visa på följderna och hur man agerar för att minska riskerna med en utvinning.  

 

De ekonomiska förutsättningarna är förmodligen den viktigaste faktorn som påverkar 

allmänhetens ståndpunkt. Det är viktigt för allmänheten att ha kännedom om vad 

Shell kommer bidra med till bygden. Martin von Arronet har utfäst att vid en 

eventuell naturgasutvinning ska Shell investera i sociala projekt och andra 

allmännyttiga investeringar. Det är viktigt att konkretisera dessa utfästelser längre 

fram i projektet och visa på att Shell kommer investera stora summor i bygden för att 

skapa en positiv stämning kring ett eventuellt naturgasprojekt. Dessutom behöver 

Shell göra tydliga utfästelser om att all form av skada från en eventuell 

naturgasutvinning skall ersättas. 

 

Ett exempel på hur man skulle kunna konkretisera utfästelserna är om en viss del av 

vinsten från en eventuell naturgasutvinning går till en stiftelse eller liknande. De skall 

fokusera på att ge ekonomiska bidrag till icke-politiska föreningar och projekt för att 

skapa ett gott rykte och visa på att Shell vill bidra till det allmänna.  

 

11.8 Vad tror vi kommer hända 

Vad som kommer hända i framtiden går bara att spekulera i och är självfallet 

beroende på om kommersiellt gångbara mängder naturgas finns i berggrunden. Vi tror 

att förutsättningarna för att Shell ska ha möjlighet att utvinna naturgas är beroende till 

stor del på hur kommunen ställer sig till en eventuell utvinning. Kommunen kan på 

många sätt försvåra en eventuell utvinning och med tanke på att kommunens 

incitament enligt oss inte är tillräckligt lukrativa kan kommunerna bli en avgörande 

faktor i tillåtlighetsfrågan. Vid ett stort allmänt motstånd mot naturgasutvinning är 

utsikterna för utvinning små, men med ett kommunalt godkännande skulle 

förutsättningarna dock öka markant.  
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12 Slutsatser 

Shells rätt att exploatera naturgasfyndigheter i Skåne är en fråga vilket inte går att 

svara på än. Vad rapporten utrett är att tillåtligheten av verksamheten skall bearbetas 

enligt en rad uppställda miljömässiga och ekonomiska faktorer. Berörda kommuner 

har en viss rätt att påverka tillåtligheten av en eventuell bearbetningskoncession vilket 
kan leda till att tillståndsprocessen blir en politisk fråga vilket leder till stor osäkerhet. 

 

Incitamenten för kommunen att tillåta en eventuell naturgasutvinning är framförallt 

nyskapande av tjänster inom kommunen och inkomst i form av skatter. Kommunen 
har inte vetorätt gentemot en utvinning av naturgas.  

 

En frivillig bygdeavgift kan utformas som att Shell avsätter en viss del av sin inkomst 

från utvinningen till någon form av stiftelse eller projekt som gynnar bygden. Detta 

för att skapa en viss form av vinstdelning till allmänheten. 

 

Vi har visat på att mineralersättningen gällande naturgasutvinning kan förändras och 

göras mer lättberäknelig. Detta genom att istället för att ersätta mineralutvinningen 
skall en ersättning med utgångspunkt av arrendeavgiften erläggas. 

 

Staten bör försöka få mer inflytande över ett större projekt av naturgasutvinning för 

att tillförsäkra staten inkomster med liknande system som i Danmark. 
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Bilaga 1 - Frågor till Jan-Olov Hedström 

 

Hur gör man avvägningen mellan det allmänna och det privata gruvföretaget gällande 

bearbetningskoncession? - exempelvis miljökonsekvensbeskrivning, är 

miljökonsekvensen i relation till utvinningen rimlig? 

 

- Frågan bör i och för sig ställas till länsstyrelsen. Men generellt gäller ju att 

miljöbalkens regler i 3, 4 kap måste uppfyllas på samma sätt som det krävs av 

all annan miljöpåverkan. Dessutom måste MKB:n kunna godkännas enligt de 

särskilda reglerna för MKB. 

 

Vilka tolkar fallen? 

 

- Den som är expert åt Bergsstaten i frågan om ansökan är förenlig med 3, 4 

kap MB och om MKB:n kan godkännas är länsstyrelsen (8:1 tredje st 

minerallagen). Om bergmästaren inte anser sig kunna följa länsstyrelsens 

mening så är det regeringen som avgör (8:2 minerallagen). Något sådant 

ärende till regeringen har inte förekommit under min tid som bergmästare, 

dvs. fr. o m 1997. Det är alltså samma experter(myndighet) som prövar 

gruvärenden från miljösynpunkt som alla andra verksamhetsutövares 

ärenden. 

 

Minerallagen 8:2 1p.". bergmästaren bedömer frågan om koncession vara särskilt 

betydelsefull ur allmän synpunkt". Skulle du kunna dra några slutsatser om "särskilt 

betydelsefull ur allmän synpunkt". Är det en positiv lagstiftning i form av att 

brytningen kan vara viktig för det allmänna och därmed ska regeringen ta ställning 

eller är det en lag som ska reglera brytning när det allmänna har betydande klagomål 

mot tillståndet? Utveckla gärna svaret med någon gränsdragning där du tror 

paragrafen kan användas om du har möjlighet till det. 

- "..särskilt betydelsefull ur allmän synpunkt.." Något sådant fall har jag inte 

ansett inträffa under mina år 1997-2010. I Lars Delins lagkommentar och i 

propositionen om minerallagen (1988/89:92 sid. 64 f) har nämnts något om 

vilka situationer som avses med dessa kriterier. Det som nämns är 

"ansökningar som rör mineral som är viktiga från försvars- eller 

utrikespolitisk synpunkt eller av annat skäl är särskilt betydelsefulla". Jag 

skulle kunna tänka mig att ett självklart ytterligare kriterium är att det därtill 

skall finnas tydliga motstående allmänna intressen för att det hela ska 

hänskjutas till regeringen. För min egen del har jag ansett att också de fall ska 

hänskjutas till regeringen där kommunfullmäktiges tillstyrkande krävs för att 

regeringen ska kunna besluta om tillåtlighet i det senare kommande ärendet i 

miljödomstolen. Uranbrytning är typexempel. 

 

Hur agerar ni som bergmästare under processen för att få 

bearbetningskoncession? 
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- Vi är noga med att sökanden - innan en ansökan formellt lämnas in - har 

ordentliga samråd med oss om uppläggningen och innehållet i ansökan. En 

synnerligen viktig praktisk detalj i ansökan är t ex hur det ansökta 

koncessionsområdet avgränsas. Skälen för att sådana tidiga samråd kring 

ansökans utformning är så viktig är flera. Ett skäl är att det följer ganska 

långtgående rättsverkningar gentemot andra redan av ansökan (2:9b 

minerallagen). Ett annat skäl är att reglerna om mineralersättning till 

markägare (7:7 minerallagen) ju innebär att markägarna har rätt till en 

mineralersättning i proportion till sin andel av koncessionsområdet. Då är det 

viktigt att koncessionsområdena avgränsas enligt enhetliga riktlinjer och inte 

blir olika från koncession till koncession.  

 

Sakkunniga enligt 8:5 har vi anlitat endast av ett slag och det har varit 

Lantmäteriet (eller kommunal lantmäterimyndighet i förekommande fall) som 

fått upprätta den karta som skall bifogas koncessionsbeslutet. Av den kartan 

måste ju krävas att den redovisar på ett helt tillförlitligt sätt alla fastigheter, 

samfälligheter, servitut, dvs. samtliga relevanta fastighetsrättsliga 

förhållanden på ett tillförlitligt sätt. Bolagens egna kartor har jag så många 

gånger sett att de innehåller felaktigheter. Till kartan hör ju också 

koordinatuppgifter om fastighetsgränser och där är sökandens uppgifter 

förstås inte automatiskt tillförlitliga. 

 

Lyckligtvis har Bergsstaten hittills haft egen kompetens att pröva t ex 

sökandens malmbevisning, men det är ju en sakkunnigfråga som kan behöva 

en tillämpning av 8:5 i en framtid. 
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Bilaga 2 - Mineralersättningsbeslut 

Mineralersättning för år 2009 avseende 
bearbetningskoncessionerna Häbbersfors K nr 1 och 
K nr 5 i Björkdalsgruvan, Skellefteå kommun 
Västerbottens län 
 

Beslut 
 

Bergmästaren beslutar, med tillämpning av 7 kap. 7 § minerallagen, att fastställa de 

mineralersättningar som redovisas i kolumnen ”Mineralersättning, kronor” i bifogade 

tabell.  

 

Björkdalsgruvan Aktiebolag skall betala 

1. till fastighetsägare de ersättningar som redovisas i kolumnen ”Att erhålla, kronor” 

i samma tabell samt 

2. till Staten genom Sveriges geologiska undersökning, Box 670,  

751 28 Uppsala ersättningen 132 541 kronor; denna betalning bör ske till 

plusgirokonto nr 95 41 12-9, varvid skall anges Mineralersättning 

Björkdalsgruvan 2009. 

 

Upplysningar 

 

Betalningarna skall enligt 10 kap. 1 a § minerallagen göras till var och en av 

betalningsmottagarna inom en månad från det att detta beslut vunnit laga kraft. Ränta 

på beloppen ska enligt samma bestämmelse beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) 

för tiden till dess att betalning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. 

 

Motivering 
 

Bestämmelserna i 7 kap. 7 § minerallagen och 48 – 49 a §§ mineralförordningen om 

mineralersättning vid gruvdrift gäller för koncessioner som beslutats efter den 30 april 

2005. Ersättningen skall motsvara två promille av det beräknade värdet av de 

koncessionsmineral som brutits inom koncessionsområdet för varje år. Värdet skall 

beräknas efter mängden uppfordrad malm, dess innehåll av koncessionsmineral och 

genomsnittspriset under året för mineralet. Av ersättningen skall tre fjärdedelar 

betalas till fastighetsägarna inom koncessionsområdet och en fjärdedel till staten. 

Ersättningen till staten skall betalas till Sveriges geologiska undersökning. 

 

Björkdalsgruvan Aktiebolag är innehavare av bearbetningskoncessionerna 

Häbbersfors K nr 1 och Häbbersfors K nr 5. Den förra beslutades den 6 december 

2005 med en giltighetstid om 25 år och innebär en rätt att tillgodogöra sig guld och 
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silver. Den senare koncessionen beslutades den 6 mars 2009 med en giltighetstid i 25 

år och innebär en rätt att tillgodogöra sig guld.  

 

Koncessionsområdet för Häbbersfors K nr 1 omfattar arealen 98,6894 hektar. De 

berörda fastighetsägarnas andel av området framgår av koncessionsbeslutet. 

 

Koncessionsområdet Häbbersfors K nr 5 omfattar 21,8263 hektar och 

koncessionshavaren är ensam markägare. 

 

Bergmästaren har från Björkdalsgruvan Aktiebolag inhämtat uppgifter om 

gruvbrytningen under år 2009. Av de inlämnade uppgifterna framgår att det under 

året brutits och uppfordrats totalt till 943 981 ton malm inom de två koncessionerna. 

Malmen innehöll 1 113,579 kilogram guld varav 153,0 kg avser Häbbersfors K nr 1 

och 960,579 kg avser Häbbersfors K nr 5. Något annat koncessionsmineral utvanns 

inte. 

 

Från Sveriges geologiska undersökning har inhämtats att medelpriset för guld år 2009 

på ädelmetallbörsen London Bullion Market var 238 045 kronor per kilogram. 

 

Det beräknade värdet av koncessionsmineral var således 265 081 913 kronor och den 

mineralersättning som skall fastställas uppgår därför till 530 164 kronor, varav 

397 623 kronor tillkommer fastighetsägarna inom koncessionsområdena och 132 541 

kronor staten enligt vad som redovisas i bilagan till detta beslut. 

 

 

Hur man överklagar 
 

Detta beslut överklagas till Fastighetsdomstolen vid Umeå Tingsrätt, se bilaga. 

 

 

 

 

Jan-Olof Hedström 

 

  Gunnar Nilsson 
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Bilaga till beslut 

 

Mineralersättningar till fastighetsägare Häbbersfors K nr 1 
 

 

Fastighet/ 

samfällighe

t 

 

 

Andel i 

procent 

 

Mineral- 

ersättning, 

kronor 

 

Ägare och dennes 

adress 

 

Att erhålla, 

 kronor 

Brännberg 

1:4 

0,832 455 kr Eva Birgitta Lundqvist 

Gran 19, 934 94 KÅGE 

227,50 kr 

   Karl Gustav Lundqvist 

Gran 19, 934 94 KÅGE 

227,50 kr 

Gran 1:8, 

1:18 

Häbbersfors 

1:31 

5,763 3 148 kr Västerbottens 

Kalkbruksförening 

u.p.a.  

Kåsböle 94, 930 10 

LÖVÅNGER 

3148 kr 

Gran 1:16 4,485 2 450 kr Claes-Erik Holmgren 

Djupgrovan 8, 934 94 

KÅGE 

1 225 kr 

   Patrik Holmgren 

Bladgatan 191, 931 58 

SKELLEFTEÅ 

1 225 kr 

Gran 1:17 0,681 372 kr Jan-Olov Holmgren 

Bäckfors 18, 934 94 

KÅGE 

186 kr 

   Maj-Britt Holmgren 

Gustavsväg 26 1 tr, 934 

41 ERSMARK 

186 kr 

Gran 1:21 2,927 1 599 kr Leif Nyström 

Gran 6, 934 94 KÅGE 

1 599 kr 

Samfälld 

mark för 

Grans by 

0,127 69 kr Grans bysamfällighet 

c/o H Johansson Gran 

10, 934 94 KÅGE 

69 kr 

Häbbersfors 

1:15 

0,249 136 kr Hans Olaus Forslund 

Bjurliden 40, 936 32 

BOLIDEN 

136 kr 

Häbbersfors 

1:45 

1,210 661 kr Ulf Torgny Johannes 

Forslund 

Häbbersfors 39, 934 94 

KÅGE 

330,50 kr 

   Eva Katarina Forslund 

Häbbersfors 39, 934 94 

KÅGE 

330,50 kr 
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Häbbersfors 

1:47 

14,446 7 892 kr Bo Forslund 

Häbbersfors 43, 934 94 

KÅGE  

3946 kr 

   Birgit Forslund 

Häbbersfors 43, 934 94 

KÅGE 

3 946 kr 

Kvarnforsli

den 1:7  

69,275 37 846 kr Björkdalsgruvan 

Aktiebolag 

egen 

fastighet 

Storselet 4:1 0,005 3 kr Stefan Engström 

Storselet 16, 934 94 

KÅGE 

3 kr 

Summa  

fastighetsäg

are 

 

 

100,000 

 

54 631 kr 

 

Summa att utbetala 

 

16 785 kr 

 

Mineralersättningar till fastighetsägare Häbbersfors K nr 5 

 
 

Fastighet/ 

samfällighe

t 

 

 

Andel i 

procent 

 

Mineral- 

ersättning, kr 

 

Betalningsmottagare 

(ägare enligt lagfart) 

 

Att erhålla, 

kronor 

Kvarnforsli

den 1:7 

100,00

0 

342 992 kr Björkdalsgruvan 

Aktiebolag 

egen 

fastighet 
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Mineralersättning till staten Häbbersfors K nr1 och Häbbersfors K nr 5 
 

 

Staten 

 

132 

541 kr 

Betalningsmottagare:  
Sveriges geologiska undersökning 

Box 670, 751 28 UPPSALA  

Plusgiro 95 41 12-9. ”Mineralersättning 

Björkdalsgruvan” anges. 

132 541 kr 

 

 
 

Summa  

mineralersä

ttningar 

 

530 

164 kr 

Summa koncessionshavarens 

utbetalning av mineralersättningar 

 

149 326 kr 
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Kopia för kännedom sänds till: 

 Sveriges 

geologiska 

undersökning 

Box 670 

Ekonomi 

751 28 UPPSALA 

 

 
Delgivn.nr 

637/2010 

 

 

Kopia av beslutet 

delges: 

Eva Birgitta 

Lundqvist 

 

 

 

Gran 19 

 

 

 

934 94 KÅGE 

638 Karl Gustav 

Lundqvist 

Gran 19 934 94 KÅGE 

639 Västerbottens 

Kalkbruksfören 

upa 

Kåsböle 94 930 10 

LÖVÅNGER 

640 Claes-Erik 

Holmgren 

Djupgrovan 8 934 94 KÅGE 

641 Patrik Holmgren Bladgatan 191 931 58 

SKELLEFTEÅ 

642 Jan-Olov 

Holmgren 

Bäckfors 18 934 94 KÅGE 

643 Maj-Britt 

Holmgren 

Gustavsväg 26 1 

tr 

934 41 ERSMARK 

644 Leif Nyström Gran 6 934 94 KÅGE 

645 Grans 

bysamfällighet 

c/o H Johansson 

Gran 10 

934 94 KÅGE 

646 Hans Olaus 

Forslund 

Bjurliden 40 936 32 BOLIDEN 

647 Ulf Torgny 

Johannes Forslund 

Häbbersfors 39 934 94 KÅGE 

648 Eva Katarina 

Forslund 

Häbbersfors 39 934 94 KÅGE 

649 Bo Forslund Häbbersfors 43 934 94 KÅGE  

650 Birgit Forslund Häbbersfors 43 934 94 KÅGE 

651 Stefan Engström Storselet 16 934 94 KÅGE 

 
 

 

 

Längst upp anges kapitel med Arial 16 p fet. Därefter avsnittsrubrik  i Arial 12 p fet. 

Därefter underrubrik i Arial 11 p fet och slutligen den löpande brödtexten i Times 

new roman 11 p normal. Även sidhuvud och sidnummer skrivs med Times new 

roman 11 p normal. Fotnot i dito 10 p. Använd rak höger- vänstermarginal. 
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Denna mall kan du använda då du skriver ditt examensarbete. Det slutliga formatet på 

boken kallas S5 och är 178x252 mm. Du skapar i Word med pappersformat A4196 och 

ställer sedan in marginalerna så att du får lämplig satsyta. Rekommendationen är 

135x230 mm men kan vara mindre om du önskar större marginaler. Man räknar då 

maxyttermått dvs. inklusive sidhuvud- och fot. Ställ in under arkiv/utskriftsformat. 

Kontrollera att pappersformat är A4 och inte US-letter som man kan råka ut för 

ibland. Tryckningen sker alltid på maskiner med A4-format som pappersformat. 

Boken skäres sedan till det slutliga formatet. 

Första sidan i inlagan är titelsidan men här skrivs inte huvud och fot ut. Alla andra 

sidor har huvud och fot med sidnummer formaterad för dubbelsidigt tryck. 

 

Denna mall är framtagen i en PC med Windows 95 och Word 97. Har du annat 

operativsystem eller annan version av Word är det inte säkert att alla detaljer 

stämmer. Kontrollera därför noga inställningarna under Arkiv/utskriftsformat som 

skall vara enligt följande: 

Överkant 4 cm 

Underkant 3,4 cm 

Vänsterkant 3,8 cm 

Högerkant 3,8 cm 

Fästkant 0 cm 

Sidhuvud 3,7 cm 

Sidfot 3,7 cm 

Pappersformar A4, 21 x 29,7 cm 

 

Vilken skrivare du har vald när du jobbar med ett dokument påverkar sidbrytningen 

och därmed hela dokumentet. När denna mall togs fram var HP Laserjet 4/4M 

PostScript vald. 

Texten slutar här. Kolla så att inte allt åker ner om du har många noter. 
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