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Metaller spelar en viktig roll i snart sagt 
varje del av vårt moderna samhälle. Utöver 
traditionella råvaror som järn och koppar 
riktas fokus alltmer mot så kallade ”krit- 
iska” metaller och mineral som är eller kan 
komma att bli avgörande för en del av den 
teknik som är nödvändig för att klara om-
ställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Metaller är en ändlig resurs eftersom de 
inte nybildas genom naturliga processer. 
De	metaller	som	idag	finns	i	teknosfären1 

har (med få undantag) en gång brutits i  
gruvor, med vanligen stora konsekvenser 
för både människor och miljö. En gruva 
påverkar ofrånkomligen bland annat den 
biologiska mångfalden och vattenresurs- 
erna, utöver de sociala konsekvenserna; 
detta gäller såväl i Sverige som annorstä-
des. Många av de negativa konsekvenserna 
av en gruva är irreversibla, åtminstone 
inom överskådlig framtid.2 

Efterfrågan på vissa metaller förväntas öka 
de kommande årtiondena, vilket skapar 
ytterligare hållbarhetsutmaningar. 
Övergången till en transport- och energi-
sektor som är mindre beroende av fossila 
bränslen kräver metaller som litium, ko-
bolt,	sällsynta	jordartsmetaller	med	flera.	
För att möta detta behov, är trycket stort på 
att öppna nya gruvor, vilket riskerar orsaka 
flera	allvarliga	problem.

Samtidigt är metaller en fantastisk råvara. 
De är grundämnen, i huvudsak stabila, och 
kan därigenom återanvändas gång på gång. 

1  Definition: ”Den del av biosfären som är skapad eller 
modifierad av människan, för våra verksamheter 
och bosättningar” (synonym = antroposfär).

2  Denna rapport behandlar inte primärt gruvdriftens 
negativa konsekvenser eftersom fokus ligger på 
återvinningens möjligheter och utmaningar i Sveri-
ge; se dock översikten nedan ”Varför fler gruvor inte 
är lösningen”, samt bilagan.

Metaller är idealiska för ett kretslopp,  
eftersom de till skillnad från många andra 
material inte behöver tappa i kvalitet av att 
användas, malas ner, smältas eller lösas 
upp. De kan i princip alltid återställas och 
återfå sina ursprungliga egenskaper. Varje 
metallatom som en gång tagits upp ur en 
gruva kan därmed, bortsett från visst  
tekniskt spill, användas om och om igen i 
evighet. 3

En sådan cirkulation av metaller (återbruk 
och materialåtervinning) innebär en fan-
tastisk möjlighet. För att tillvarata den i 
stor skala behöver ett antal utmaningar av 
teknisk och ekonomisk natur övervinnas. 

En grundläggande fråga är om en ökad  
metallåtervinning kommer att vara till-
räcklig för att genomföra omställningen 
till ett fossilfritt samhälle eller om ytterli-
gare brytning måste ske.4 Frågeställningen 
är	svår	att	besvara	av	flera	skäl.	Det	saknas	
idag en enhetlig övergripande bild av  
metallflöden	i	samhället,	i	synnerhet	vad	 
gäller återvinning. Det är därför svårt att 
skapa en heltäckande bild av den faktiska 
tillgången på metaller. Än så länge har 
ingen	myndighet	fått	ett	specifikt	uppdrag	
att sammanställa och tillhandahålla sta-
tistik över metallåtervinning.5 6 Flödena av 
metaller är dessutom komplexa och svår-
överskådliga, inte minst genom att export 
och import sker av både råvaror, produkter 
och avfall för återvinning i mycket stor 
omfattning. 

3  Se även Brytningstid – hur gruvan blev en  
ödesfråga, Priftis M., Natur och Kultur 2020 (s 273).

4  Här avses ”öppnandet av nya gruvor”.
5  Ur Naturvårdsverket avfallsstatistik går det upp-

skatta ungefärliga totalmängder av metall som 
materialåtervinns, men inte specificerat för enskilda 
metaller, se https://www.scb.se/hitta-statistik/
statistik-efter-amne/miljo/avfall/avfall- 
uppkommet-och-behandlat/.

6  SGU anger återvinningsstatistik för några metaller, 
men dessvärre inte aktuell sådan (2013-14), se 
https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och- 
mineralatervinning/.
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Vi vill med denna rapport visa på möjlig- 
heter och utmaningar när det gäller 
Sveriges metallförsörjning, i en genom-
gång där vi framför allt diskuterar material- 
återvinning. Rapporten presenterar ett 
antal förslag till politiska styrmedel och 
andra åtgärder som syftar till att minska 
behovet av nya gruvor genom att bland 
annat öka graden av återbruk och återvin-
ning. Möjligheterna med att öka de cirku- 
lära	flödena	av	metaller	är	som	rapporten	
visar på stort men även behäftat med stora 
osäkerheter på grund av brist på tillförlit- 
liga	data.	Med	förändrad	styrning	finns	
stora	möjligheter	att	förflytta	dagens	 
huvudsakligen linjära system, till ett  
cirkulärt system för metallförsörjning.  

Vid sammanställandet av denna rapport 
har	ett	flertal	personer	bidragit	med	exper-
tis och goda råd. Ett särskilt tack till 
Anders Kihl, Ragn-Sells; Christian Ekberg, 
Chalmers;	Arne Müller,	författare;	Karin	
Östman, Jernkontoret; Lars Viklund, 
Naturvårdsverket och Lars Norlin, SGU 
samt Maj Lundström, tidigare praktikant 
hos Naturskyddsföreningen.

 
Samhällets behov av metall är dessutom 
inte konstant och det är starkt kopplat till 
våra konsumtionsmönster. Pågående tek-
nikutveckling och innovation resulterar 
ständigt i förändrad efterfrågan på olika 
metaller, vilket i sin tur driver på och drivs 
av	fluktuationer	i	pris.	Många	av	dagens	
metallkrävande produkter utvecklas och 
behovet av metaller kommer därför på sikt 
både förändras, effektiviseras och minska i 
omfattning, medan nya produkter med nya 
behov tillkommer. Ett exempel är omställ-
ningen	av	fordonsflottan:	om	vi	i	framtiden	
har	lika	många	eller	fler	eldrivna	bilar	som	
det	idag	finns	fossildrivna,	blir	anspråken	
på vissa s.k. innovationskritiska metaller 
så stora att produktionen blir ohållbar (se 
vidare i kapitlet om metaller och deras an-
vändning). Därför måste användnings-
mönstret förändras och transporteffek- 
tiviteten öka.7

Omställningen till ett hållbart, resursef-
fektivt och fossilfritt samhälle nödvändig-
gör ett skifte från dagens linjära till en  
cirkulär ekonomi. Det innebär att skapa 
kretslopp för material, genom längre livs-
cykler för produkter, ett ökat återbruk av 
dessa och en väsentligt större material- 
återvinning. Istället för den linjära ekono-
mins kedja ”råvara-produkt-avfall” cirku- 
leras material i så hög utsträckning som 
möjligt. Därigenom minimeras behovet av 
utvinning av nya naturresurser. 

7  Se vidare ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt. Framtidens 
hållbara energisystem”, Naturskyddsföreningen 
2019.
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Bildtext. Natis alibus accuptatur? Icidel imagnita volore, 
et repraer ferferia nulparios aut veliquos dit fugiandani-
Koppargruvan i Aitik, Gällivare. Sverige är ett stort gruvland i 
Europa men står för en liten del av världens metallproduktion.
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En stor del av diskussionen handlar dock 
om andra metaller än de ”traditionella” 
som idag dominerar sett till produktions-
värdet. Det är metaller som tillhör de s.k. 
kritiska	råmaterialen,	enligt	EU:s	förteck-
ning.15 Sedan listan publicerades första 
gången 2011 har antalet ökat från 14 till 30. 
Några exempel på s.k. kritiska metaller är 
kobolt, litium och vanadin. 

Kobolt	är	huvudkomponent	i	de	flesta	 
litium-jonbatterier, som idag används i 
bland annat mobiltelefoner, datorer och 
eldrivna fordon. Efterfrågan har förut-
spåtts öka mycket, främst på grund av den 
väntade ökade produktionen av elbilar. 
Världsmarknadspriset på kobolt ökade 
dramatiskt för några år sedan, med en 
toppnivå 2018, för att sedan sjunka kraftigt 
igen. Mer än 60 procent av världsproduk-
tionen sker idag i Kongo-Kinshasa, där 
barnarbete, miljöproblem och brott mot 
mänskliga rättigheter fått stor internatio-
nell uppmärksamhet. I den svenska berg-
grunden	finns	kobolt	bland	annat	i	
Bergslagen, Skelleftefältet och Kiruna16. 
Sveriges användning är ca 500 ton kobolt 
årligen, varav ca tio ton återvinns genom 
omsmältning17.

Litium klassades som kritisk metall av EU 
först 2020. Det är, som framgår av namnet, 
en viktig komponent i litium-jonbatterier, 
inte minst för eldrivna fordon, men an-
vänds också i alltifrån legeringar och fusi-
onsreaktorer till läkemedel och tillverk-
ning av tvål. Metallen förekommer spritt i 
jordskorpan men vanligen i låga koncen-
trationer. Merparten produceras i 
Argentina, Bolivia och Chile från saltsjöar 
samt i Australien där det bryts i berggrun-
den. I Sverige förekommer prospektering 
efter litium men för närvarande sker ingen 
brytning. Återvinningen av litium är idag 

15 Europeiska kommissionen https://ec.europa.eu/
docsroom/documents/42849, uppdaterad i septem-
ber 2020.

16 Kartläggning av innovationskritiska metaller och 
mineral, SGU rapport 2018.

17  SGU, läst 2020-12-09 https://www.sgu.se/ 
mineralnaring/kritiska-material/kobolt/ 

Metaller används i olika grad inom nästan 
alla samhällssektorer och i alla möjliga 
former	av	produkter.	Totalt	finns	80	 
metaller i det periodiska systemet och 
merparten av dem används på något sätt i 
samhället. En modern personbil kan exem-
pelvis kräva uppemot 40; en vanlig smart- 
phone över 60 (!) olika metaller.8

Den svenska metallproduktionen domine-
ras helt av järn och stål samt koppar och 
ytterligare några s.k. basmetaller. 
Dessutom utvinns guld och silver, framför 
allt som biprodukt till kopparmalm och i 
samband med återvinning. Det största eko-
nomiska värdet utgörs av stål där exporten 
uppgår till 54 miljarder kronor.9 Sverige 
står för mer än 90 procent av Europas järn-
malmsproduktion och ca 10 procent av 
kopparmalmen.10 Järn och förädlingspro-
dukten stål har en mycket bred använd-
ning i samhället där byggnader och infra-
struktur står för cirka hälften globalt sett, 
maskiner mm 15 procent och fordon 12  
procent (2018).11 Drygt 40 procent av 
Sveriges stålproduktion baseras på skrot, 
dvs återvunnet stål (globalt 35 procent).12 
Även koppar används i stor utsträckning i 
byggnadssektorn, i transportsektorn och 
till infrastruktur.13 Återvinningen av kop-
par motsvarar ca 54 procent av kopparan-
vändningen i Sverige.14

8  ”Mobilköpet sätter spår i planeten”, Forskning.
se, 11 februari 2020 https://www.forskning.
se/2020/02/11/mobilkopet-satter-spar-i-planeten/ 

9  Ändå är Sveriges produktion blygsam i jämförelse 
med till exempel Kinas, som är hundrafalt större än 
Sveriges (och utgör mer än hälften av världsproduk-
tionen). Källa: https://www.worldsteel.org/  

10   SveMin, läst 2020-12-09 https://www.svemin.se/
svensk-gruvnaring/fakta-om-svensk-gruvnaring/ 

11 Statista, läst 2020-12-17 https://www.statista.com/
statistics/1107721/steel-usage-global-segment/ 

12 SGU ”Mineralmarknaden 2018. Tema: järn och stål”. 
http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2019-1-
rapport.pdf Siffrorna gäller 2016 (Sverige) samt 2017 
(världen)

13 Statista, läst 2020-12-17. Statistiken avser 2019. 
https://www.statista.com/statistics/605463/distri-
bution-of-copper-consumption-worldwide- 
by-end-use/ 

14   SGU ”Metall- och mineralåtervinning”, läst 2021-01-
26 https://www.sgu.se/mineralnaring/ 
metall--och-mineralatervinning/ Siffran gäller 
2013/14.
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Prognoser från bland annat EU22 talar för 
ett framtida ökat behov av många kritiska 
metaller,	inklusive	flera	av	de	s.k.	sällsynta	
jordartsmetallerna (Rare Earth Elements = 
REE), en grupp av metalliska grundämnen 
som bland annat används i vissa typer av 
vindkraftsturbiner och elektronik. Men 
världsmarknadspriserna	för	flera	har	
emellertid sjunkit avsevärt. REE-priserna 
nådde en (kortvarig) topp 201123, medan 
kobolt och vanadin hade sina högsta note-
ringar 201724 respektive 2018. För vanadin 
har priset sjunkit till mindre än en fjärde-
del på två år.25 En del av förklaringen till 
dessa	siffror	är	sannolikt	att	befintlig	och	
planerad utvinning under senare år har 
ökat i syfte att möta de prognostiserade 
behoven.

Statistiken som redovisas ovan över åter-
vinningsgraden av litium, kobolt och vana-
din	visar	att	det	finns	en	stor	potential	för	
ökad återvinning av dessa ämnen, även om 
siffrorna är osäkra. Det är svårt att få fram 
tillförlitliga uppgifter, både över tillgång 
till metaller i samhället och graden av åter-
vinning.  

22 https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw- 
materials/specific-interest/critical_en l 
äst 2021-01-21.

23 https://worldview.stratfor.com/article/ 
geopolitics-rare-earth-elements läst 2020-12-17.

24 https://tradingeconomics.com/commodity/cobalt 
läst 2020-12-17

25 https://www.vanadiumprice.com/ läst 2020-12-17. 
Siffror avser vanadinpentoxid, priser i Europa.

mycket låg18  men Fortum anger att de har 
tekniska möjligheter att återvinna ”mer än 
80 procent” av materialet i litium-jonbatte-
rier framgent.19 Oavsett graden av återvin-
ning riskerar litium att bli en bristvara i en 
snar framtid på grund av ökande efterfrå-
gan på elbilar. Enbart Northvolts batterifa-
brik i Skellefteå kommer, när den är fullt 
utbyggt att kräva cirka 10 procent av da-
gens hela globala produktion årligen.20

80%
Fortum anger att de har tekniska möjlig- 
heter att återvinna ”mer än 80 procent” av 
materialet i litium-jonbatterier framgent..

Vanadin har länge använts i legeringar, 
främst med stål som därmed blir hårdare 
och mer hållbart. Ett annat, nyare, använd-
ningsområde är vanadin redox-batterier 
som kan användas för storskalig energi- 
lagring – en teknik som är under utveck-
ling. Att kunna lagra el effektivt och under 
relativt lång tid utan stora energiförluster 
är särskilt viktigt när det gäller elenergi 
från intermittenta energislag som sol- och 
vindkraft. Nästan allt vanadin på världs-
marknaden	bryts	idag	i	tre	länder:	Kina,	
Ryssland	och	Sydafrika.	I	Sverige	finns	
vanadinfyndigheter bland annat i Skåne 
och Jämtland. Materialåtervinningen av 
vanadin anges till omkring 40 procent för 
EU samt USA.21

18 Flera publikationer uppger att säkra data inte finns. 
Följande källa (2019) anger ”less than 5 per cent in 
the European Union and the US” (siffran avser litium-
jonbatterier och inte metallen i sig) https://cen.acs.
org/materials/energy-storage/time- 
serious-recycling-lithium/97/i28 läst 2020-12-17

19 https://www.fortum.com/products-and-services/
fortum-battery-solutions/recycling/lithium-ion- 
battery-recycling-solution läst 2020-12-17.

20 Muntlig uppgift från Arne Müller (januari 2021), 
författare till Elbilen och jakten på metallerna.

21 ”Vanadium sustainability in the context of innova-
tive recycling and sourcing development”, 15 juli 
2020, https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0956053X20301707 
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Bildtext. Natis alibus accuptatur? Icidel imagnita volore, 
et repraer ferferia nulparios aut veliquos dit fugiandani-
Idag återvinns endast en bråkdel av de flesta metaller. 
Potentialen att öka återvinningen är stor.
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Lagen räcker inte till. Intresset för att  
prospektera (leta efter malm) och starta 
nya gruvor är stort, både från svenska och 
utländska bolag. Låga avgifter och liberal 
lagstiftning gör Sverige till ett av de bästa 
länderna i världen för gruvverksamhet att 
etablera sig i, ur ett näringsperspektiv.  
Men just det som verkar lockande för före-
tag från till exempel Australien och 
Kanada	innebär	också	ett	stort	problem:	
vår lagstiftning skyddar inte alltid svenska 
intressen. Riksrevisionen har tidigare kon-
staterat att lagstiftningen inte räcker till, 
eftersom kraven på gruvbolagens ekono-
miska resurser för efterbehandling är för 
låga.28 Denna kostnad landar då hos skat-
tebetalarna. Flera statliga utredningar har 
därefter föreslagit bland annat högre krav 
på ekonomiska säkerheter för den som vill 
starta en gruva.29 30 Dessutom föreslås att 
regeringen ska överväga vissa lagändringar 
i prövningssystemet enligt miljöbalken, 
vilket idag ofta gynnar gruvnäringen fram-
för andra intressen.31 32

28 Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten (RiR 
2015:20)

29 Statens gruvliga risker, SOU 2018:59.
30 Förslag till strategi för hantering av gruvavfall, skri-

velse 2017-09-14. Naturvårdsverket och Sveriges 
geologiska undersökning.

31 Ibid. Lagändringsförslaget, som Naturvårdsverket 
står bakom, är att flytta prövningen av lämplig mar-
kanvändning (enligt miljöbalken kap 3 och 4) till den 
mer omfattande miljöprövningen.

32 Förhållandet mellan minerallagen och miljöbalken, 
Naturvårdsverket rapport 6759 (2017).

Exploatering av nya områden för gruvor 
och täkter får ofta lokalt stora konsekven-
ser för människor, natur och miljö. 
Lagstiftningen brister idag i att balansera 
gruvnäringens intressen gentemot andra 
intressegruppers. Det är bekymmersamt 
då drivkrafterna för en ökad gruvbrytning 
blir allt starkare som en konsekvens av 
omställningen mot ett fossilfritt samhälle. 
Nedan följer en kortfattad genomgång av 
problematiken, för en utförligare bild hän-
visas till Naturskyddsföreningens mineral- 
policy och webb. 26 27

Miljöpåverkan och intressekonflikter. 
Gruvbrytning sker oftast i så kallade dag-
brott, som innebär att malmen bryts från 
markytan. Detta ger stora sår i landskapet. 
Runt dagbrottet anläggs avfallsdammar för 
förorenad	sand,	som	kan	täcka	flera	kva-
dratkilometer. Sjöar och grundvatten på-
verkas, liksom den biologiska mångfalden 
och också de människor som bor och ver-
kar i dessa områden, bland annat genom 
störningar från buller och damning. Lokala 
företag kan drabbas negativt, till exempel 
genom att förutsättningarna för turism 
försämras. I norra Sverige drabbas den  
samiska kulturen och renskötseln särskilt 
hårt	av	befintliga	och	planerade	gruvor.	
Gruvor för med sig en lång rad miljöpro-
blem	och	gör	det	svårare	att	nå	flera	av	
riksdagens miljömål som Giftfri miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten 
av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv, 
Storslagen fjällmiljö, Frisk luft samt 
Begränsad klimatpåverkan. 

26 Policy https://www.naturskyddsforeningen.se/
node/37752 

27 webbsidor https://www.naturskyddsforeningen.se/
nyheter/gruvindustrins-gruvligaste-effekter 
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Mineralhierarki  
– en cirkulär ekonomi  
för metallförsörjning

4
14



Dagens ekonomiska system följer dock 
fortfarande snarare en linjär än en cirkulär 
modell, och trots de framsteg som har 
gjorts	så	krävs	flera	åtgärder	för	öka	 
återvinningen av råvaror, framför allt av 
metaller.

I linje med detta förordar Naturskydds- 
föreningen en mineralhierarki, inspirerad 
av	den	befintliga	avfallshierarkin	(”avfall-
strappan”)33.	Det	ligger	i	linje	med	befintlig	
lagstiftning om att främja återvinning och 
återbruk, bland annat miljöbalken 1 kap 1 § 
samt 2 kap 5 §. Enligt förslaget till en sådan 
hierarki ska metallanvändning i första 
hand effektiviseras så att behovet minskar. 
I andra hand ska metallbehovet tillgodoses 
genom återbruk av produkter. I tredje hand 
genom återvinning av produkter och mate-
rial. I fjärde hand ska metall i möjligaste 
mån utvinnas ur gruvavfall, deponier och 
nedlagd infrastruktur. I femte och sista 
hand kan metall behöva utvinnas genom 
nybrytning ur gruvor; det ska då ske endast 
om det går att förena med långtgående 
hänsyn till miljö, hälsa och sociala aspek-
ter, inklusive hänsyn till urfolks och lokal-
befolkningens rättigheter.34

För att på allvar göra skillnad behöver 
denna mineralhierarki ligga till grund för 
en förändrad minerallagstiftning, som  
integreras i miljöbalken och där utgångs-
punkten är resurshushållning och återvin-
ning framför exploatering av naturen 
genom nya gruvor. Styrmedel och andra 
åtgärder behöver införas för hierarkins alla 
nivåer i syfte att göra metallförsörjningen 
cirkulär. 

33 Mineralhierarki - en prioritering för mineralhushåll-
ning, Naturskyddsföreningen 2015, se https://www.
naturskyddsforeningen.se/mineralhierarki No-
tera att hierarkins andra nivå för tydlighetens skull 
delats upp i två (återbruk resp. återvinning) i denna 
rapport, som därmed beskriver fem olika nivåer eller 
steg.

34 Detta utvecklas i Naturskyddsföreningens mineral-
policy, se https://www.naturskyddsforeningen.se/
sites/default/files/dokument-media/mineral_ 
Policy_0.pdf 

En hållbar försörjning av metaller och 
andra mineral är avgörande för omställ-
ningen till ett hållbart samhälle, där väl-
stånd och hälsa för alla människor skapas 
och upprätthålls inom naturens gränser. 
Ekosystemens funktioner måste bevaras, 
och i många fall även restaureras, för att  
uthålligt kunna leverera nyttigheter till oss 
människor, såväl materiella råvaror som 
icke-materiella tjänster.

Detta är i sak inga nya tankar, men sam-
hället är långt ifrån att förverkliga dem.  
Det kräver nämligen ett radikalt skifte i 
synen på naturresurser – från ett linjärt 
utvinningsperspektiv där råvarorna i prak-
tiken ses som oändliga till ett cirkulärt, där 
utgångspunkten är effektivitet, återbruk 
och återvinning av resurser. Eftersom ing-
enting försvinner kan också, åtminstone i 
teorin, allt tas tillvara. I den traditionella 
linjära ekonomin, utvinns råvaror enligt 
industrins behov, av att producera varor, 
och efter att dessa har nått slutet på sin 
livslängd slängs de bort. Återvinning eller 
hushållning med råvaror (vilket kan med-
föra minskad råvaruutvinning) blir därför 
inte lika centralt i den linjära ekonomin. 

I en cirkulär ekonomi betonas återanvänd-
ning, längre livscykler för produkter och 
minskad utvinning av så kallade jungfru- 
liga material. Målet är att skapa kretslopp 
för material och råvaror som sträcker sig 
längre än produktens livscykel för att  
behovet av att utvinna nya naturresurser 
ska minska. Det är ineffektivt att resurser 
som redan utvunnits försvinner, ligger lag-
rade i gammal infrastruktur eller avfall, 
eller förstörs vid återvinningen och insam-
lingen.	Det	finns	en	ökande	politisk	ambi-
tion till förmån för den cirkulära ekono-
min. På så sätt kan samhället minska de 
negativa effekterna på människa och 
miljö, inte minst klimatet. EU har tagit 
fram en aktionsplan för en cirkulär  
ekonomi i Europa.   
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krävs i produktionen, både jungfruliga och 
återvunna. Istället är det som idag framför 
allt driver försäljningen inom bilindustrin 
stora, högteknologiska fordon, alltså bilar 
som är väldigt resursintensiva och därmed 
också skapar stora utsläpp vid produktion.

I det bredare perspektivet behöver sam-
hällsplanering understödja en effektivise-
ring av metallanvändningen i ovan nämn-
da sektorer. För fordonsparken innebär det 
rent konkret att antalet bilar per person 
behöver minska, liksom att varje bil bör 
utformas med mindre mängd metall. För 
att åstadkomma dessa förändringar behö-
ver politiken understödja en sådan utveck-
ling. Några exempel på åtgärder är en för-
ändrad parkeringsnorm, höjt pris på 
parkering och regelverk utformade för att 
främja bilpooler. När det gäller produktde-
signen av bilar har utvecklingen de senaste 
åren gått åt fel håll med tanke på metall- 
användning. Genom att designa lättare och 
mindre bilar samt genom att minska ande-
len högteknologisk (och för många använ-
dare	överflödig)	utrustning	i	bilar,	skulle	
mängden metaller som krävs för produk-
tionen minska väsentligt.36 

I	en	tid	när	allt	fler	konsumenter	tillämpar	
delningsekonomi ökar möjligheterna att 
effektivisera materialanvändningen. 
Delningsekonomi innebär olika lösningar 
för att hyra, dela eller låna saker istället för 
att äga dem själv. Bilpooler och uthyrning 
av privata bilar via digitala plattformar, 
uthyrning privatpersoner emellan av verk-
tyg, cyklar mm, och korttidsuthyrning eller 
delning av kontorsplatser är några exempel 
inom delningsekonomin med potential att 
bidra till ett mer materialeffektivt samhälle. 

Utöver	den	potential	som	finns	i	att	nyttja	
varje byggnad i större utsträckning, vilket 
delningsekonomi kan bidra till, innebär en 
materialeffektivisering inom byggsektorn 
dels att minska den planerade använd-
ningen av metall, genom andra materialval 
och konstruktionsmetoder; dels om att 

36 Müller, 2019. Elbilen och jakten på metallerna.

MINERALHIERARKI – gruvdrift 
först i sista hand, när andra alterna-
tiv uttömts

A   Minimera efterfrågan av metaller 
och andra mineral 

B   Återbruka produkter och kompo-
nenter

C   Återvinn redan brutna mineral

D   Tillämpa alternativa metoder för 
utvinning

E   Utvinn nya mineral (gruvdrift)

A Minimera efterfrågan på  
metaller och andra mineral

Behovet av metallutvinning genom att 
starta nya gruvor kan minskas avsevärt 
genom en effektivisering av materialan-
vändningen för att därigenom minska  
efterfrågan av metaller. Det handlar dels 
om att minska mängden material i varje 
produkt, dels om att färre produkter ska 
tillgodose samma nytta genom att en  
produkt	kan	nyttjas	av	flera,	och	under	en	
längre tid. Förslagen i denna rapport foku-
serar visserligen inte på denna nivå i  
mineralhierarkin men vi konstaterar att 
det	finns	viktiga	åtgärder	att	göra	för	effek-
tivisering, i syfte att ytterligare främja den 
cirkulära ekonomin. Några exempel på 
sådana anges nedan.

Den största metallanvändningen sker i 
bygg-, transport och infrastruktursektorn. 
Även elektroniska produkter medför stor 
förbrukning av metall. Runt 80 procent av 
en produkts miljöpåverkan anses avgöras 
redan i designstadiet35.  Att till exempel 
tillverka storleksmässigt mindre bilar 
skulle minska behovet av metaller som 

35 Se bland annat https://www.stenarecycling.se/
tjanster/radgivning/design-for-atervinning/ läst 
2020-12-17.
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Det	finns	redan	idag	en	marknad	för	andra-
handsförsäljning av elektronikprodukter 
privatpersoner	emellan.	Det	finns	också	
nischade återbruksföretag som renoverar 
och	säljer	använda	mobiler.	Det	finns	också	
företag som renoverar datorer och annan 
IT-utrustning och säljer eller hyr ut dessa 
till	företag	och	offentliga	verksamheter/
arbetsplatser. Denna typ av verksamhet 
har en central roll i en framtida mer cirku-
lär ekonomi. 

En förutsättning för återbruk är att produk-
ten	har	en	rimlig	livslängd.	Det	finns	olika	
sätt att se på produkters åldrande vilket 
sammanfattas av Naturvårdsverket i en 
utredning som ska bistå med bakgrundsin-
formation för kommande utredningar och 
förslag om så kallade produktpass39. Några 
av	dessa	definitioner	med	relevans	för	åter-
bruk av produkter som innehåller metall är 
planerat åldrande, som betyder att en  
produkt medvetet konstruerats för att sluta 
fungera efter en viss tid, samt indirekt  
åldrande, som innebär att en produkt inte 
kan repareras, antingen för att det saknas 
reservdelar eller för att den konstruerats på 
ett visst sätt. Ur ett resurshushållningsper-
spektiv är detta långt ifrån optimalt och 
det behövs incitament för att styra bort 
från dessa koncept; ett exempel kan vara 
förlängda garantitider och stärkt rätt till 
reklamation. 

För att främja en högre grad av återbruk 
behöver den typ av andrahandsmarknader 
och företag som nämnts ovan öka i omfatt-
ning.

 

39 Naturvårdsverket, 2020.  
http://www.naturvardsverket.se/upload/ 
miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/ 
regeringsuppdrag/2020/produkters- 
livslangd-och-atervinningsbarhet.pdf 

minska svinnet av material. Utveckling av 
system för att öka information om material- 
flöden	på	en	byggarbetsplats	ger	underlag	
för att vidta relevanta åtgärder.37 

Ytterligare ett område med stor använd-
ning av metall är elektronikbranschen.  
Där skulle ytterligare krav behöva ställas 
på produktdesign för ökad livslängd och 
hållbarhet för att minska behovet av  
metall. Vidare skulle det behövas mer 
forskning för att utveckla resurseffektiva 
produkter. De förslag på åtgärder som 
nämnts i detta avsnitt har alla potential att 
bidra till ett mer materialeffektivt samhälle, 
men då fokus för denna rapport ligger på 
ökad återvinning av metall kommer de  
inte utvecklas ytterligare här. 

B  Återbruka produkter och  
komponenter

När en konsument eller ett företag gör sig 
av med en produkt bör denna i första hand 
återbrukas. Även att återbruka enskilda 
komponenter är mer resurseffektivt än att 
återvinna materialet i dem. 

Brister	som	identifierats	för	ett	ökat	åter-
bruk i byggbranschen, men som sannolikt 
är	allmängiltiga	för	flera	marknader,	är	
bland andra att det saknas marknads- 
platser för återbrukat material, att produk-
terna inte går att demontera och att kost-
naden för avfallshantering är för låg rela-
tivt kostnaden för att återbruka materialet. 
Vidare kan det saknas kunskap om pro-
duktens eller materialets egenskaper och 
hur det kan återbrukas, samt att det saknas 
möjlighet till garanti.38 

37 För konkret exempel på detta, se t ex https://www.
nyaprojekt.se/2020/09/10/tyrens- 
vinnare-i-smart-built-environments-innovationstav-
ling/ 

38 I följande uppsats sammanfattas dessa hinder, 
och ytterligare litteratur citeras: Brismark, J. 2020. 
”Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen. 
En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med 
fokus på korslimmat trä.” Examensarbete 2020 
Miljö- och Energisystem Institutionen för Teknik och 
samhälle Lunds Tekniska Högskola
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Statistiken över återvinning, både 
nationellt och globalt, är behäftad med 
flera	utmaningar.	Definitioner	av	begrepp	
varierar mellan länder och nationella 
beräkningar kompliceras av att både 
produkter och återvunnet material 
handlas mellan länder. Det är också av 
största vikt att notera skillnaden på 
insamling och faktisk återvinning av  
material. Alla metaller i de produkter som 
samlas in återvinns inte, utan endast de 
som anses ekonomiskt lönsamma. 

Det	finns	även	diverse	tekniska	hinder.	 
En del av den metall som samlas in kan 
exempelvis inte återvinnas på grund av 
olika	orenheter	som	finns	i	metallen.	 
I vissa produkter blandas den huvudsakliga 
metallen med andra metaller som är svåra 
eller omöjliga att separera vid återvinn-
ingen och därmed sänker kvaliteten på 
materialet. Det här fenomenet kallas 
downcycling.

C  Återvinn redan brutna  
mineral 

En faktor som bidragit till att göra brytning 
av metall i gruva lönsammare än återvin-
ning är att gruvindustrin i Sverige länge 
getts en särställning, till exempel genom 
olika skattelättnader. Utöver de negativa 
konsekvenser som nybrytning av metaller 
medför och som redovisats ovan, minskar 
även klimatskadliga utsläpp med 87–96 
procent vid återvinning jämfört med 
brytning av metallen i gruva.40 Ökad 
återvinning av metaller minskar alltså 
även skadliga utsläpp och bidrar till att 
hejda klimatförändringen. Därför behöver 
återvinning bli lönsammare, och för att 
uppnå detta behövs lagstiftning och 
ekonomiska styrmedel. 

40 Naturvårdsverket, 2017. Giftfria och Resurseffektiva 
Kretslopp Vägledning för ökad och säker materialå-
tervinning, s 10.
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Bildtext. Natis alibus accuptatur? Icidel imagnita volore, 
et repraer ferferia nulparios aut veliquos dit fugiandani-
Numera bryts metaller oftast i öppna gruvor (dagbrott). På grund 
av låga halter i malmen blir dessa ofta mycket arealkrävande.
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FAKTARUTA – regelverk och strategier
EU:s aktionsplan för cirkulär ekonomi. I december 2015 antog EU en plan41 för 
att utveckla en cirkulär ekonomi inom unionen. Syftet med planen är att 
skapa ett utsläppsneutralt system och samtidigt skapa jobb och tillväxt och 
behålla unionens konkurrenskraftighet. EU räknar med att omställningen  
till	ett	mer	cirkulärt	system	innebär	fler	nya	jobb	än	vad	som	förloras.	I	planen	
beaktas hela livscykeln, vilket inkluderar hur väl produkten och dess 
beståndsdelar går att återvinna. Planen innehåller 54 olika punkter som 
redan har implementerats eller är under implementering. 

Ekodesigndirektivet. Ekodesign innebär att det redan vid produktdesign-
stadiet görs resurseffektiva och klimatsmarta val och på så sätt minskar 
produktens negativa miljöpåverkan och resursförbrukning. 
Ekodesigndirektivet42 har genererat standarder för 26 olika individuella 
varugrupper, till exempel tvättmaskiner, motorer och lampor. Dessa 
produktspecifika	standarder	fungerar	som	EU-förordningar	som	gäller	 
direkt	i	alla	medlemsländer.	Det	finns	bland	annat	minimistandarder	för	
resurseffektivitet och strängare kvav på att produkter ska gå att återvinna, 
reparera och återanvända.43 Revideringen av direktivet 2009 ledde till att de 
traditionella glödlamporna i hela EU på kort tid ersattes av lågenergilampor. 
EUkommissionen beräknar att ekodesigndirektivet varje år totalt sparar 
energi motsvarande 175 Mtoe44 primärenergi, vilket är mer än Italiens totala 
årliga primärenergiproduktion.45 

ELV-direktivet. ELV-direktivet (end-of-life vehicle) är ytterligare ett EU-
direktiv som ska främja metallåtervinning från bilar som nått slutet av sin 
livscykel.46	Enligt	direktivet	ska	95 procent	av	den	totala	vikten	av	fordonet	
återvinnas. Det är ett ambitiöst mål men eftersom återvinningskravet gäller 
den totala fordonsvikten främjas framför allt återvinningen av stål och inte 
metaller	som	återfinns	i	mindre	mängder.47  Direktivet ställer även krav på 
producenter att minska mängden farliga och toxiska ämnen som används vid 
produktionen, vilket också ökar bilarnas återvinningsbarhet eftersom risken 
för att miljöfarliga ämnen frigörs vid återvinningen minskar.

41 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_sv 
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=BG  
43 Europakommissionen, 2019. Report from the commission to the European parliament, the council, the  

European economic and social committee and the committee of the regions on the implementation of the  
Circular Economy action plan. COM(2019) 190 final.

44 Mtoe = miljoner ton råolja (ekvivalent). Den angivna siffran motsvarar omkring 2 000 TWh.
45 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0165_EN.html?redirect#_part1_def4 
46 Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles.
47 Material Economics, 2018. Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.
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Batteri-direktivet. Detta fastslår att minst 50 procent av batteriernas vikt 
måste återvinnas.48 Trots ett EU-direktiv som förbjuder att batterier kastas 
med	övrigt	avfall	finns	idag	inget	system	för	att	övervaka	att	detta	följs	av	
konsumenterna som sist och slutligen har ansvaret att lämna in sina gamla 
batterier. Detta gäller även batterier från bilar (inklusive elbilar). I EU samla- 
des år 2017 endast 46 procent av de portabla batterierna in.  Sverige låg lite 
över medeltalet med 51 procent insamlade batterier. Återvinningen är 
emellertid	väsentligt	lägre.	Det	finns	idag	endast	ett	fåtal	företag	som	åter-
vinner litiumjonbatterier i Europa. Det holländska företaget Umicore är ett 
exempel på ett sådant företag, men de återvinner endast järn, nickel, koppar 
och kobolt och inte det aluminium, litium och mangan som batterierna också 
innehåller. Det anses fortfarande för dyrt att återvinna metaller som litium 
och företaget har bedömt att det inte är lönsamt.49  Ett annat problem, som kan 
verka paradoxalt, är att återvinningen kan missgynnas av teknikutveckling. 
Effektivare teknologi som gör att det krävs mindre mängder av olika metaller 
för att producera batterier gör batterierna billigare. Det är positivt eftersom 
priserna på batterierna blir lägre, men samtidigt minskar detta incitamenten 
för företag att återvinna batterierna eftersom värdet på metallen i batteriet 
 är för lågt.  

Ny teknik utvecklas dock hela tiden. När det gäller alkaliska (engångs)
batterier har det exempelvis i Finland nyligen utvecklats en metod där dessa 
batterier torkas och krossas för att sedan sorteras, så att ungefär 90 procent  
av metallerna kan återvinnas.50

Producentansvar. Ett annat styrmedel med relevans för återvinning av metall 
är producentansvaret51, i detta fall när det gäller elektronik, bilar samt 
batterier. Ett övergripande mål är att produkter ska utformas för att bli mer 
miljövänliga. De svenska producentansvaren ger incitament att tillverka 
lättare produkter, men inte till att produkter ska vara enkla att återvinna. 
Producentansvaret kan inkludera krav på återvinningsgrad. För bilar är 
kravet att bilproducenter ska tillse att varje bil återvinns till 95 procent (enligt 
ELV-direktivet, se ovan). För elektronisk utrustning är kravet på material-
återvinning 55–75 procent beroende på produktkategori. Det enda exemplet 
på pantsystem för produkter innehållande metall är panten på dryckes-
förpackningar av aluminium (returburkar). 

48 Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators.
49 Müller, 2019. Elbilen och jakten på metallerna.
50 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/10/dina-uttjanta-batterier-sprids-ut-pa-akern-trots-att-vi-har-lart-oss- 

att-det-ar 
51 http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Producentansvar/ 
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ifrån allt återvinns. Återbruk kan som 
sagts ovan vara mer resurseffektivt än 
återvinning. En ökad insamling av elektro-
nik, sett till volym, behöver därför inte vara 
ett mål i sig. I första hand bör strävan vara 
att elektroniska produkter används längre, 
återbrukas och att när de väl är uttjänta 
kan återvinnas på ett mer effektivt sätt där 
större del av innehållet tas tillvara.55 

De viktbaserade återvinningskraven för 
batterier har lett till att många företag har 
valt att endast återvinna batteriernas 
stålskal, eftersom det är den tyngsta delen, 
och inte de mer svåråtervinningsbara  
metallerna som exempelvis litium och alu-
minium. För att minska behovet att bryta 
mer av de innovationskritiska metallerna i 
gruvor behöver även mer sällsynta och 
svårtillgängliga metaller återvinnas.

Kvarvarande hinder för återvinning

Hindren	för	återvinning	av	metall	finns	i	
dagsläget både på utbuds- och efterfråge- 
sidan.	Det	rör	sig	exempelvis	om:

•   Bristande information om innehållet  
i produkter 

•   Bristande kunskap om kvaliteten på 
återvunnet material (vilket leder till  
låg efterfrågan)

•   Produkter är inte designade för att 
kunna återvinnas 

•   För svaga ekonomiska incitament att 
lämna in t ex bilar till återvinning

•   Återvunnet material är dyrare än nyut-
vunnet. Det tydliggör ett grundläggande 
problem:	att	nyutvinning	inte	bär	miljö-
kostnaderna. Utjämningen av villkoren 
mellan utvinnings- och återvinnings- 
industri diskuteras närmare i åtgärds-
förslag 7 nedan. 

55 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbe-
te-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat- 
efter-omrade/Avfall/Elektronik/ 

Ökad metallåtervinning – hur? 

Bygg- och rivningsavfall utgör den största 
delen av den årliga avfallsmängden i 
Sverige” (förutom gruvavfall). För bygg- och 
rivningsavfall	finns	sedan	1	augusti	2020	
krav på utsortering av olika material, däri-
bland metall. Syftet är att både förbered- 
else för återanvändning och materialåter-
vinning ska öka52. Metallavfallet återvinns 
dock redan i stor utsträckning. Åtgärder 
inom byggsektorn bör därför riktas mot 
resurseffektivitet, vilket beskrivs i avsnit-
tet ovan. 

För att öka återvinningen av metall i bilar 
behöver	fler	uttjänta	bilar	lämnas	in	för	
skrotning.	Idag	finns	ca	1,5	miljoner	av-
ställda bilar i Sverige, av vilka en stor del 
aldrig förväntas tas i bruk igen. Varje år 
återvinns	ca	168 000	personbilar.	
Beräkningar	visar	att	det	finns	564 000	
bilar som är aktuella för skrotning, samt 
ytterligare personbilar som borde lämnas 
in, där siste ägaren inte kunnat utkrävas 
ansvar.53 Värdet på metallerna i dessa bilar 
är	mycket	stort,	och	det	finns	alltså	en	stor	
återvinningspotential som inte tas till vara 
på. Kvaliteten på metallerna i avställda 
bilar försämras också på grund av korro-
sion, vilket därmed minskar metallens 
värde. I dagsläget är endast 7–8 procent av 
det stål som återvinns från bilar möjligt att 
använda i nya bilar på grund av den kvali-
tetsförsämring som sker vid återvinning.54 
För att motverka detta borde åtgärder vid-
tas redan vid beslut om produktdesign.  
För elbilar är återvinningen ännu viktigare 
eftersom	batterierna	innehåller	flera	 
värdefulla metaller. 

Återvinning av metaller i elektronik har 
också en stor potential. I Sverige samlas 
stor del av elektronikavfallet in, men långt 

52 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i- 
miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och- 
rivningsavfall/Nya-regler-for-sortering-av-bygg--
och-rivningsavfall/ 

53 Copenhagen Economics 2017, ”Den samhällsekono-
miska kostnaden av skrotbilar” 

54 Material Economics, 2018. Ett värdebeständigt 
svenskt materialsystem.
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stora ekonomiska värden.57

När det gäller utvinning ur nedlagd infra-
struktur, s.k. ”urban mining”, har det också 
rått stor kunskapsbrist, men studier har 
genomförts som visar på en stor potenti-
al.58 Även de tekniska förutsättningarna 
att ta om hand materialet behöver utveck-
las. Återvinning av nedlagd infrastruktur 
omgärdas delvis av hinder för åtkomst till 
materialet. För att få till stånd ”urban  
mining” handlar det dessutom om att reda 
ut vem som är ansvarig och har möjlighet 
att ta till vara materialet. Det är främst i 
samband med restaurering och nyinve- 
steringar i infrastruktur som det är lön-
samt att ta till vara de urkopplade delarna.

Vad gäller de ekonomiska incitamenten  
till alternativ utvinning är återvunnet  
material idag generellt sett dyrare än  
metall som utvinns genom gruvdrift.  
I samband med återvinning av nedlagd 
infrastruktur handlar det ur återvinnings- 
företagens perspektiv till viss del om stor-
driftsfördelar. Om det fanns ett större 
utbud av ”skrotkablar” skulle det bli mer 
lönsamt att ta om hand dessa, inte minst 
genom att mer effektiva tekniker skulle ha 
potential att utvecklas. 

Gruvnäringen i Sverige åtnjuter diverse 
subventioner och fördelaktiga villkor, 
medan återvinningsindustrin har getts 
sämre förutsättningar till lönsamhet. Från 
ett miljö- och resurshushållningsperspek-
tiv är denna fördelaktiga behandling av 
primärproduktionen dock inte rationell. 
För att öka återvinningen av metaller  
behöver villkoren jämnas ut mellan primär 

57 Ett välkänt exempel är Kvarntorpshögen utanför 
Örebro, vars metallinnehåll värderats till omkring 10 
miljarder kronor av Prof. em. Bert Allard år 2010, en 
värdering som senare justerats uppåt (Allard, munt-
ligen), https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/
VRoLw6@ablokal 

58 Se bland annat ”Kartläggning och analys av utvin-
nings- och återvinningspotential för svenska metall- 
och mineraltillgångar”, SGU 2014 samt ”Johansson, 
N., 2018.” ”Svensk gruvpolitik i omvandling. Aktörer, 
kontroverser, möjliga världar”. Red: Anshelm, J., 
Haikola, S. och Wallsten, B.

För att komma tillrätta med dessa hinder 
behövs olika typer av åtgärder. Dagens e 
xisterande styrmedel räcker inte hela 
vägen. Bland annat visar studier av produ-
centansvaret att det inte bidragit till att 
göra produkter enklare att återvinna.56  
Vi föreslår därför en rad åtgärder för att 
ytterligare främja återvinning av metall i 
Sverige. Det handlar dels om att utveckla 
incitament och krav för att göra produkter 
och dess komponenter möjliga att återvin-
na, dels om ökad insamling av material 
från	de	stora	materialflödena,	samt	om	att	
öka efterfrågan på återvunnet material. 

D  Tillämpa alternativa metoder 
för utvinning 

Mineralhierarkins nästa steg är alternativ 
utvinning, det vill säga att utvinna me-
taller (och andra mineral) ur avfallsdepo-
nier och askor från energiåtervunnet mate-
rial, ur gruvdeponier samt ur nedlagd 
infrastruktur. Hindren för att denna typ av 
utvinning ska genomföras i större skala är 
för det första kunskapsbrist om vad depo-
nier innehåller och hur material kan tas 
tillvara, för det andra tillståndsfrågor, och 
för det tredje att de ekonomiska incitamen-
ten är för svaga. 

Utvinning ur nedlagda avfallsdeponier,  
s.k. sekundär utvinning, är förknippat med 
stor osäkerhet om exakt vilka material som 
finns	i	deponin.	Naturvårdsverket	har	i	en	
tidigare utredning av bland annat detta 
skäl avrått från att främja den typen av 
återvinning.	Det	finns	emellertid	anled-
ning att ompröva den hållningen, eftersom 
avfallsdeponier i många fall kan härbär- 
gera mycket stora mängder metaller till-

56 Hage, O., 2007, ”The Swedish producer respon-
sibility for paper packaging: an effective waste 
management policy?”, Resources, Conservation and 
Recycling, vol 51, s 314−344 och Naturvårdsverket, 
2020, “Extended Producer Responsibility in Sweden 
an overview of Extended Producer Responsibility 
in Sweden for packaging, newsprint, electrical and 
electronic equipment, batteries, end-of-life vehicles, 
tires and pharmaceuticals”. REPORT 6944.
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gruvdrift. För att sådan ska anses vara god-
tagbar bör bland annat följande kriterier63 
vara	uppfyllda:	

•   såvida samma syfte inte kan uppnås med 
mindre ingripande strategier eller meto-
der, och 

•  förutsatt	att	det	finns	en	påvisbar lång-
siktig samhällsnytta, och 

•  förutsatt att strikta miljökrav i enlighet 
med de politiskt beslutade miljömålen 
efterlevs, och

•  förutsatt att strikta krav ställs på  
respekt för mänskliga rättigheter, inklu-
sive urfolks och lokalbefolkningars  
rättigheter, och 

•  förutsatt att verksamheten uppfyller 
högt ställda arbetsmiljökrav och att 
kringboendes hälsa inte påverkas nega-
tivt, nu eller i framtiden, och

•  givet att miljöekonomiska styrmedel 
införs för att införliva de externa kostna-
der som brytningen orsakar, samt 

•  att mineralproducenter före ny brytning, 
redovisar strategier för att i framtiden 
minska behovet av nya mineral.

För att gruvbolagen ska bära den samhälle-
liga kostnaden av sin verksamhet bör kon-
tinuerliga bedömningar av externa kostna-
der och risker i främst avfallshanteringen 
utföras, i enlighet med förslag från 
Naturvårdsverket och SGU. Gruvnäringen 
har en rad förmånliga villkor, bland annat 
genom särskilda skattelättnader. År 2019 
slopades dock gruvnäringens skatterabatt 
på diesel som används i arbetsfordon, som 
ett led i att minska de klimatskadliga sub-
ventionerna. Bergsstaten bör i sin lönsam-
hetsbedömning ta i beaktande även avfalls- 
hanteringskostnader för att se till att en-
dast ekonomiskt stabila verksamheter 
startas upp och avfallet hanteras på ett 

63 Ur Naturskyddsföreningens mineralpolicy, för utför-
ligare beskrivning se denna. Föreningens stånd-
punkter finns även listade i bilagan till föreliggande 
rapport.

och sekundär produktion av metaller.  
Det handlar inte minst om villkoren vid 
avfallshantering och tillgången till rå- 
varan, vilket vi utvecklar i förslagen i  
slutet av rapporten. 

Det	finns	dock	viss	positiv	utveckling	på	
området. Naturvårdsverket föreslår att ut-
reda	om	det	finns	juridiska	hinder	som	för-
svårar möjligheterna till sekundär utvin-
ning vilket Sveriges geologiska under- 
sökning (SGU) hörsammat och åtagit sig 
att göra inom ordinarie verksamhet.59 I 
budgetpropositionen 2021 tilldelades SGU 
medel	(25	mnkr/år	2021	och	2022)	för	att	
främja så kallad sekundär utvinning i 
samarbete med Naturvårdsverket. I skri-
vande stund (februari 2021) planeras vilka 
insatser som ska göras. Det kan bland 
annat gälla undersökningar av deponier 
för att ta reda på vilka metaller och andra 
mineral	som	finns	där.	Fokus	är	deponier	
vid avslutade verksamheter, då pågående 
verksamheter bedöms ha möjlighet och 
ekonomiska incitament att själva utveckla 
hanteringen av avfallet. Exempelvis har 
LKAB ett pågående projekt kallat 
ReeMAP60 för utvinning av fosfor och säll-
synta jordartsmetaller ur gruvavfall61. 
Utveckling sker på andra områden såsom 
utvinning av metaller ur avfallsaskor och 
bottensediment62. Med en ökad efterfrågan 
på metall och återvunnet material kan ut-
vecklingen ta ytterligare fart. 

E  Utvinn nya mineral (gruvdrift)

Endast i sista hand bör nybrytning av  
metaller och andra mineral ske genom 

59 sid 64, 69 https://www.naturvardsverket.se/upload/
miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/ 
regeringsuppdrag/2017/gruvavfall/strategi- 
forslag-hantering-gruvavfall-20170913.pdf 

60 REE står för Rare Earth Elements och MAP för Mono 
Ammonium Phosphate. 

61 https://www.lkabminerals.com/en/lkab- 
partner-eu-raw-materials-alliance/ 

62 https://www.entreprenad.com/article/view/704195/
dolda_skatter_i_bottensedimenten 

        https://www.entreprenad.com/article/view/666551/
receptet_for_atervinning_av_nyttiga_metaller    
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I andra jämförbara länder med stor gruv- 
näring är den effektiva skattenivån (den 
totala skatt som gruvbolagen betalar) runt 
35–50 procent enligt en rapport framtagen 
av Tillväxtverket.66 I Sverige ligger nivån 
på	25	procent.	I	de	flesta	länder	är	själva	
mineralavgiften (mining royalty) avsevärt 
högre än i Sverige.67 Tillväxtverkets studie 
diskuterar en höjning av mineralavgiften 
till 5 procent. Liknande förslag har förts 
fram	av	flera	politiska	partier.	Studien	in-
dikerar att en höjning av mineralavgiften 
skulle behöva utformas som en differenti- 
erad avgift för olika metaller, för att inte 
järnmalmsbrytning ska bli för olönsamt. 
Naturskyddsföreningen förespråkar att  
en höjning av mineralersättningen bör  
genomföras generellt, men att detaljerna 
behöver utredas. 

66 Sverige – ett attraktivt gruvland i världen?
67 https://www.pwc.com/gx/en/energy-utilities- 

mining/publications/pdf/pwc-gx-miining- 
taxes-and-royalties.pdf 

lämpligt sätt. Bedömningen av hur stora 
kostnader gruvan har för samhället och 
den lokala omgivningen bör basera sig på 
bland annat antalet människor som poten-
tiellt kan skadas av gruvans verksamhet, 
den alternativa kostnaden för marken där 
man bevarar avfallet, samt typen av avfall 
som gruvan orsakar. En bedömning av på-
verkan på andra näringar, som turistnä-
ringen, bör även göras. Kravet på ekono-
misk säkerhet för hantering av gruvavfall 
bör uppdateras kontinuerligt utgående från 
uppdaterad information som kommer fram 
med tiden och kan förändra riskbedöm-
ningen. Det är även viktigt att avfallshan-
teringsplanens roll klargörs, samt att  
utvinningsmetodens effekt på avfalls- 
mängden studeras för att uppmuntra  
gruvbolagen att minska sitt avfall.

Mineralersättningen, även kallad mine-
ralavgiften, behöver höjas. Avgiften betalas 
av gruvbolag till stat och markägare, base-
rat på värdet av produktionen. Denna  
ersättning kan ses som kompensation till 
samhället för exploateringen av icke-för-
nybara	resurser.	Avgiften	är	2 promille	av	
det beräknade värdet av den malm som 
brutits under året. Tre fjärdedelar av ersätt-
ningen tillfaller markägare inom konces-
sionsområdet, och en fjärdedel tillfaller 
staten. Totalt inbringade mineralersätt-
ningen 16,5 miljoner kr 2019, varav 4,1  
miljoner tillföll staten. Även om det skett 
en stadig ökning av intäkterna från mine-
ralersättningen över tid så ligger de fort-
satt på en mycket låg nivå. Gruvnäringen 
omsatte 45 miljarder kr 2019.64 65 

64 SGU. ”Malmproduktion och trender. https://www.
sgu.se/mineralnaring/mineralstatistik/ 
malmproduktion-och-trender/  Läst 2021-01-20.

65 SGU. ”Mineralersättning”, https://www.sgu.se/
bergsstaten/statistik/mineralersattning/. Läst 2021-
01-20.

45miljarder
omsatte gruvnäringen 2019
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miljöhänsyn och återvinningsbarhet.  
Det är också viktigt att det inrättas system 
för uppföljning och granskning. 

2. Krav på design för återvinning

Produkter skulle i högre utsträckning  
behöva designas för att kunna återvinnas. 
Eftersom producentansvaret inte lyckats 
leverera på målet att göra produkter enklare 
att återvinna behövs ytterligare åtgärder. 
Detta kan åstadkommas genom skärpta 
krav på ekodesign (se vidare avsnittet om 
detta under ”regelverk” ovan) och ett större 
fokus på cirkulär design vid utbildning, 
forskning och utveckling. 

Ekodesign är nära kopplat till information, 
exempelvis genom produktpass som före-
slagits	ovan.	Även	om	EU:s	ekodesigndi-
rektiv har varit mycket effektivt för att för-
stärka producenternas ansvar och man 
inom unionen bland annat har lyckats göra 
stora	energibesparingar	så	finns	det	fortfa-
rande områden som kan utvecklas. För att 
främja återvinning av metaller behöver 
skarpare krav ställas på att det ska vara 
enkelt att demontera och separera olika 
materialtyper. Kraven ska ställas så att 
producenter blir tvungna att redan i pro-
duktutvecklingsstadiet tänka på produk-
tens materialanvändning, återvinnings-
barhet och reparationsbarhet. Ett problem 
när det gäller metallåtervinning är att me-
taller ofta smälts samman för att bilda 
olika legeringar som i många fall sänker 
kvaliteten på materialet och gör det omöj-
ligt att använda igen. Att minska så kallad 
downcycling (ung. ”degradering”) av  
metaller är viktigt för att kunna uppnå en 
cirkulär ekonomi och bibehålla metaller-
nas	värde	genom	flera	livscykler.		

I syfte att styra mot ett ökat återbruk, en 
ökad återvinning och ökad sekundär  
utvinning av metaller behövs politiska  
åtgärder	och	styrmedel	på	flera	plan.	I	 
regeringens handlingsplan för cirkulär 
ekonomi68, som presenterades i början av 
2021, föreslås en rad åtgärder. Naturskydds-
föreningen välkomnar dessa satsningar, 
men bedömer att det behövs ytterligare 
insatser inom bland annat sekundär utvin-
ning. Vi vill särskilt framhålla följande nio 
åtgärder, av vilka några sammanfaller med 
dem i regeringens handlingsplan. 

1. Ökad information genom  
produktpass

För att öka kunskapen om innehållet i pro-
dukter och hur de ska kunna återvinnas 
behöver	information	om	produkten	finnas	
att tillgå. En statlig utredning ska tillsättas 
under 2021 om möjligheten att alla produk-
ter ska ha ett så kallat produktpass med 
information om vad produkten innehåller, 
var den kommer ifrån och hur den kan 
återvinnas eller tas om hand. Syftet med 
sådana produktpass är att information  
ska följa material och produkter längs va-
rukedjan. Motsvarande förslag förs fram i 
EU:s	nya	gröna	giv	och	i	EU:s	handlings-
plan för cirkulär ekonomi69. Information 
som är relevant för att underlätta återvin-
ning av metall är förutom information om 
vilka metaller som ingår i produkten,  
även information om hur produkten kan 
demonteras. 

Naturskyddsföreningen förespråkar att 
produktpass på sikt ska införas i hela EU, 
men att ett nationellt system kan vara ett 
steg på vägen. Olika produktgrupper skulle 
sannolikt kräva olika typer av produkt-
pass. I utformningen av produktpass är det 
dock viktigt att informationen och hur den 
förmedlas på ett tydligt sätt styr mot ökad 

68 https://www.regeringen.se/48f821/ 
contentassets/561eea8cac114172b993c-
1f916e86a9b/cirkular-ekonomi-handlings-
plan-for-omstallning-av-sverige.pdf

69 EU green deal och Circular economy action plan 
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resurs behöver däremot andra åtgärder 
vidtas. Där kan exempelvis tillfälliga 
skrotningspremier och ekonomiskt stöd 
till kommuner för hantering av skrotbilar 
vara effektiva åtgärder. Ett hinder mot att 
lämna in sin uttjänta mobiltelefon till åter-
vinning är att den innehåller personliga 
uppgifter. Åtgärder behöver därför vidtas 
för att säkra integriteten hos den som läm-
nar in sin mobiltelefon till återbruk eller 
återvinning. 

4. Krav på återvinning för  
alla metaller i en produkt

På grund av utformningen av producen-
tansvaret som endast kräver procentuell 
återvinning av produktens totala vikt, har 
vissa metaller systematiskt förbisetts ur 
återvinningssynpunkt. Då man enbart 
ställer krav på den totala vikten gynnas 
tunga	metaller	som	finns	i	stora	mängder,	
som exempelvis järn, och metaller som 
återfinns	i	enbart	små	mängder	missgyn-
nas, trots att dessa metallers värde ofta är 
högt. Genom att istället införa krav gällan-
de varje enskild metall som produkten 
innehåller, skulle återvinningen av även 
sällsynta	material	som	endast	återfinns	i	
små mängder kunna öka. Detta skulle åt-
minstone till en början öka kostnaderna 
för återvinningsföretag, eftersom återvin-
ningen idag är utformad så att man fokuse-
rar på enbart några enstaka metaller, men 
det skulle samtidigt skapa incitament för 
industrin att utveckla nya, innovativa åter-
vinningsmetoder. Om företag samtidigt 
utvecklar sin produktdesign på ett hållba-
rare	sätt,	finns	det	stor	potential	att	utveck-
la återvinningen av enskilda material i 
produkter.

5. Kvot för återvunnet material 
eller återvinningscertifikat

Det räcker inte att främja återvinning på 
utbudssidan. Även insatser för att öka ef-
terfrågan på det återvunna materialet be-
hövs för att det ska leda till en verklig för-

3. Skärpta incitament att  
lämna in uttjänta fordon  
och elektronik 

För att öka återvinningen av metall  
behöver insamlingen av produkter som 
innehåller stora mängder metall öka. 
Uttjänta fordon utgör ett problem genom  
att de skräpar ner och riskerar att orsaka 
läckage av miljöskadliga ämnen. Med de 
utgör även en möjlighet för att återvinna 
stora mängder material. Det ägaransvar 
som	finns	för	fordon	och	sanktionsmöjlig-
heterna när det inte följs verkar inte räcka 
hela vägen. Som nämnts ovan visar beräk-
ningar att omkring en halv miljon bilar i 
Sverige skulle kunna lämnas in för skrot-
ning. När en kommun forslar bort dessa 
fordon uppkommer en kostnad. Olika för-
slag har lyfts för att ersätta kommuner för 
dessa kostnader och skärpa incitamenten 
att lämna in sitt fordon. 70

Vad gäller elektronik utreds för närvarande 
ett pantsystem för småelektronik på upp-
drag av regeringen. I ett pantsystem be-
läggs produkter med en pantavgift som 
sedan återfås när produkten lämnas in  
för återvinning. Ett pantsystem är fram-
åtblickande, det vill säga att det endast kan 
omfatta de produkter som säljs efter att 
systemet införs. Det kan därmed inte an-
vändas för att komma tillrätta med de ut-
tjänta produkter som redan ackumulerats. 

Ett system för återvinning behöver skapa 
incitament för redan uttjänta produkter, 
men även för att främja insamling och 
återvinning av de produkter som säljs i 
nutid. För den sistnämnda kategorin har 
pantsystem,	skärpt	ägaransvar	och/eller	
skärpt producentansvar potential. Skärpt 
ägaransvar för bilar kan till exempel inne-
fatta en bestämmelse om att en bil som 
varit avställd i ett visst antal år antingen 
behöver kontrollbesiktigas eller skrotas. 
För att samla in den stora mängden uttjän-
ta produkter och bilar som redan ackumu-
lerats och som utgör en outnyttjad metall-

70  Naturvårdsverket 2015, https://mhrf.se/28435 
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betungande. Ekonomiska incitament, ex-
empelvis statliga subventioner för att täcka 
dessa kommunala avgifter, bör utredas. 

7. Avfallsskatten ska främja  
återvinning

Gruvindustrin bör bära de externa miljö-
mässiga och samhälleliga kostnader som 
lagringen av gruvavfall innebär. Att ge gru-
vindustrin undantag när det gäller avfalls-
skatt samtidigt som avfall som uppstår vid 
återvinning beskattas gör utvinning av 
nya metaller - även i malmfattig berggrund 
- lönsammare än återvinning av metaller 
ur avfall. Det undantag från avfallsskatt 
som gruvindustrin åtnjuter behöver därför 
ses över, med målet att införa differentiera-
de skattesatser för olika typer av gruvavfall. 

8. Myndigheter ska tillhanda- 
hålla information och främja 
metallåtervinning

En grundförutsättning för att kunna analy-
sera vilka åtgärder som krävs för att öka 
omfattningen av återvinningen och följa 
upp om återvinningen faktiskt ökat är att 
det	finns	tillförlitlig	statistik.	Naturvårds-
verket ansvarar för avfallsstatistiken, vil-
ket inkluderar återvinning av olika materi-
al. Verket publicerar dock endast 
aggregerade data över metall, ingen speci-
fik	information	om	enskilda	metaller.	SGU	
publicerar viss statistik över återvinning 
av olika metaller, men denna information 
är inte uppdaterad sedan 2014.Naturskydds- 
föreningen föreslår att en myndighet,  
förslagsvis SGU, ges huvudansvar för att 
sammanställa och publicera information 
om användning, förekomst och återvin-
ning av metall och mineral. 

SGU:s	uppgift	är	att	tillhandahålla	geolo-
gisk information för samhällets behov.  
Ett	av	SGU:s	strategiska	mål	är	att	SGU	ska	
vara ”ledande för ett hållbart nyttjande av 
landets mineralresurser, samt främjar 

ändring. Krav på att använda en viss andel 
återvunnet material, en så kallad kvotplikt, 
bör därför införas för relevanta produkter 
och i byggnader. 

En möjlig utveckling av en kvotplikt för 
återvunnet	material	är	att	införa	ett	certifi-
katsystem för återvunnet material som 
tilldelas återvinningsföretag utifrån 
mängden återvunnet material, och som 
den som tillverkar produkter eller byggna-
der	köper	på	en	certifikatsmarknad.	

6. Undanröj hinder för att 
 återvinna urkopplad  
infrastruktur

Urkopplad infrastruktur bör i högre ut-
sträckning återvinnas. För att åstadkom-
ma	det	behöver	hinder	undanröjas	på	flera	
olika plan. Det handlar för det första om 
information	om	vilket	material	som	finns	
och var det är beläget. För det andra hand-
lar det om att klargöra hur den urkopplade 
infrastrukturen ska betraktas rent juri-
diskt och vem som har rätt respektive  
ansvar att omhänderta den. Beroende på 
om infrastrukturen bedöms vara avfall 
eller möjliga reservdelar ska olika regler 
tillämpas. Det kan även ses som en sane-
ringsåtgärd av förorenad mark att avlägsna 
till exempel kablar innehållande bly. 

Utöver dessa kunskapsluckor behöver inci-
tamenten att omhänderta och återvinna 
materialet stärkas. Sannolikt behövs olika 
åtgärder beroende på bland annat typ av 
infrastruktur, hur gammal den är och hur 
omkringliggande miljö ser ut. I samband 
med nyinvesteringar i till exempel elnätet 
skulle krav på omhändertagande av uttjänt 
material kunna ställas (vilket redan görs 
till viss del i och med krav på återställande 
enligt miljöbalken). I samband med grävar-
beten vid byggprojekt eller vägarbeten i 
städer	(där	mest	material	finns)	bör	krav	
kunna ställas på att återvinna den urkopp-
lade	infrastruktur	som	finns	i	marken.	
Enligt Wallsten (2018) kan kommuners  
avgifter i samband med vägarbeten vara 
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Bildtext. Natis alibus accuptatur? Icidel imagnita volore, 
et repraer ferferia nulparios aut veliquos dit fugiandanisi.
Naturskyddsföreningens nio åtgärdsförslag är ett första viktigt  
steg mot en metallindustri som är en del av den cirkulära ekonomin.
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hållbar tillväxt och företagande”.71 Ett håll-
bart nyttjande av Sveriges mineralresurser 
måste i ett cirkulärt samhälle inkludera 
även de alternativa formerna av metallut-
vinning. Information om förekomsten av 
olika metaller även i andra källor än berg-
grunden, såsom i nedlagda avfallsanlägg-
ningar,	bör	därför	ingå	i	SGU:s	informa-
tionsansvar.	SGU:s	aviserade	regerings- 
uppdrag om sekundär utvinning är en bra 
utgångspunkt för detta kunskapsbyggan-
de.72 Tolkningen	av	SGU:s	uppdrag	behöver	
breddas från att endast omfatta nyutvin-
ning av mineral till ”mineralförsörjning”.  

9. Stöd till forskning och  
utveckling om återvinning  
och alternativ utvinning

För att kunna utveckla återvinningsmeto-
der, skapa resurseffektivare material, samt 
uppfinna	nya	och	miljövänliga	utvinnings-
metoder, krävs det forskning som är inrik-
tad på dessa områden. Till exempel när det 
gäller återvinning av gruvavfall handlar 
det ofta om väldigt små mängder metall 
som är attraktiv att utvinna, vilket gör att 
nuvarande teknologi ofta inte är tillräckligt 
effektiv för att man på ett ekonomiskt lön-
samt sätt ska kunna återvinna metallerna. 
Genom att utveckla ny och effektiv åter-
vinningsteknologi skulle bland annat detta 
problem kunna avhjälpas. Återvinnings- 
sektorn erhåller dock endast en fjärdedel 
så mycket forskningsmedel som gruvindu-
strin.73 Överlag mottar gruvindustrin be-
tydligt högre subventioner än återvin-
ningsindustrin.	Forskningsfinansiärer	bör	
omfördela resurser och understöd och i 
högre grad stödja forskningsinstitut, pro-
jekt och organisationer som arbetar med 
återvinning och resurseffektivitet.

71 ”Om SGU” https://www.sgu.se/om-sgu/, läst 
20210120

72 Budgetpropositionen för 2021, prop. 2020/2021:1. 
SGU inväntar i skrivande stund (januari 2021) be-
ställning av uppdraget från regeringen. 

73 Johansson, N., 2018. ”Gruvdrift eller återvinning av 
metaller? En politisk fråga.” I ”Svensk gruvpolitik i 
omvandling. Aktörer, kontroverser, möjliga världar”. 
Red: Anshelm, J., Haikola, S. och Wallsten, B.

31

https://www.sgu.se/om-sgu/


 

Bilaga:  
Utdrag ur 
Naturskyddsföreningens  
mineralpolicy 74

1
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•   I väntan på utredning och beslut om  
integrerad lagstiftning för mineralut- 
vinning bör flera åtgärder för att refor-
mera nuvarande lagstiftning vidtas  
utan dröjsmål.

Naturskyddsföreningen anser att:

•   Lagen ska förtydligas så att en kortsik-
tig utvinning av mineral inte kan anses 
vara en mer lämplig ”långsiktig hushåll-
ning” än att skydda väsentliga värden 
inom riksintressen för naturvård, fri-
luftsliv eller rennäring (miljöbalken 3 
kap. 10 §)

•   Nuvarande regler för upphävande av 
hänsyn till natur- och kulturvärden av 
”särskilda skäl” för mineralfyndigheter 
ska avskaffas helt (miljöbalken 4 kap. 1 §)

•   Miljöbalkens hushållningsregler ska få 
fullt genomslag i varje prövning av  
undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncession.

•   Utvinning av uran75, olja, kol, gas eller 
brytning av alunskiffer ska inte vara 
tillåten.

5.2. Skydd av människor, natur  
och andra näringar

Idag är endast nationalparker helt undan-
tagna från undersökningstillstånd. Det får 
enligt gällande rätt inte heller ges till pro-
spektering i naturreservat när reservatsfö-
reskrifterna hindrar detta. Reservat med 
tillåtande eller vaga föreskrifter innebär 
alltså inte något absolut skydd mot pro-
spektering, vilket också gäller Natura 
2000-skydd.

När det gäller fullskalig gruvbrytning  
(bearbetningskoncession) så är alltså  
nationalparker skyddade eftersom inte  
ens prospektering får ske. Vid ansökan  
om gruvbrytning i naturreservat och  

75 Sedan policyn antogs är uranbrytning i kommersiell 
skala förbjuden i Sverige (trädde i kraft 1 aug. 2018).

5.1. Övergripande lagstiftning  
och tillståndsprövning

Idag prövas gruvor i två separata processer. 
Tillstånd krävs enligt både minerallagen 
(beslutas av Bergsstaten) och miljöbalken 
(tillstånd från mark- och miljödomstolen) 
för att kunna starta en gruva. Denna upp-
delning är inte optimal ur miljösynpunkt, 
och innebär en betungande dubbelpröv-
ning för bolagen som ingen är betjänt av. 
Dessutom bör en samhällsekonomisk  
avvägningsregel införas, som innebär att 
en ny gruv- eller täktverksamhet inte får 
komma till stånd om samhällets samman-
lagda kostnader och skadorna på miljön 
bedöms bli större än vinsterna i form av 
arbetstillfällen och försörjning med nöd-
vändiga råvaror. I en sådan bedömning bör 
även klimataspekten väga tungt. Vidare 
bör talerätten utvidgas. Idag får ideella  
organisationer inte överklaga undersök-
ningstillstånd vilket innebär att deras ofta 
omfattande kännedom om lokala förhål-
landen vad gäller naturvärden med mera 
kommer in i ett alltför sent stadium av  
processen.

Naturskyddsföreningen anser att:

•   Regeringen ska tillsätta en utredning 
med uppdrag att lägga förslag om hur 
minerallagstiftningen ska skärpas och 
införlivas i miljöbalken, samt lägga för-
slag om detta till riksdagen.

•   Miljöprövning ska ske redan inled-
ningsvis genom att tillståndsgivningen 
för undersökning och brytning inordnas 
helt i miljöbalken. Därigenom avskaffas 
också dagens ”dubbelprövning”.

•   Lagstiftning och övriga styrmedel ska 
utformas med en mineralhierarki som 
grund.

•   En samhällsekonomisk avvägningsre-
gel ska införas i lagstiftningen.

•   Ideella organisationer ska tillförsäkras 
talerätt vid undersökningstillstånd.
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råden såsom flyttleder. Principen om 
Free, prior and informed consent (FPIC)77 

ska tillämpas.

•   Sverige ska ratificera ILO-konventionen 
169 om ursprungsbefolkningar.

•   Vid tillståndsprövning ska villkoren 
generellt skärpas vad gäller påverkan 
från damm, vibrationer och andra stör-
ningar från gruv- och täktverksamhet, 
inklusive transporter. Markägarens  
situation ska också beaktas.

•   Vattenskyddsområden inklusive dricks-
vattentäkter måste särskilt skyddas. 

5.3. Styrmedel och företagens  
ekonomiska ansvar

Den summariska lämplighetsbedömning 
som sker idag vid ansökan om undersök-
ningstillstånd utgår från en situation då 
det bara fanns en handfull gruvbolag i  
landet som myndigheterna redan kände 
väl. Idag är risken uppenbar att bolag som 
tidigare misskött sig ändå kan få möjlighet 
att operera. Bergsstaten saknar resurser 
och mandat för att utreda komplicerade 
och svåröverskådliga ägandeförhållanden 
och för att kontrollera ett företags ”merit-
lista”. Kända problem, såväl i Sverige som 
utomlands, bör ingå i lämplighetsbedöm-
ningen (detta gäller även eventuella dotter-
bolag och delägda bolag).

Lämplighetsprövningen för bearbetnings-
koncession bör vara mer noggrann. Idag 
sker sådan prövning endast när det gäller 
koncessioner för olja eller gasformiga kol-
väten. I dessa fall måste bolagen visa att de 
är lämpliga att driva sådan bearbetning. 
Dessutom görs i dessa fall en ny bedöm-
ning vid eventuellt ägarbyte. Reglerna bör 
vara lika för alla koncessionsmineral och 
även för större täkter av markägarmineral.

77 På svenska används vanligen termen ”informerat 
samtycke”

Natura 2000-områden blir det i praktiken 
nästan alltid så stora ingrepp att ett sär-
skilt Natura 2000-tillstånd, respektive  
dispens från reservatsreglerna behövs.

Boende och företagare i närheten av gruv- 
eller täktverksamhet utsätts ofta för stora 
störningar. Det gäller till exempel möjlig-
heterna att utöva renskötsel, andra samiska 
näringar eller turistnäring samt friluftsliv 
och rekreation. Idag finns det inte några 
bindande normer för damm och skakningar 
från verksamheten, vilket framförallt 
drabbar dem som bor i närheten. Damm 
kan även spridas från transporter i en 
sådan omfattning att det försvårar det  
dagliga livet för de drabbade.

Naturskyddsföreningen anser att:

•   Undersökningstillstånd eller bearbet-
ningskoncession ska inte kunna beviljas 
inom områdesskydd enligt miljöbalkens 
7 kap. 2-8, 11 (första stycket, punkt 2) 
samt 12 §§.76

•   Inom riksintressen för naturvård, fri-
luftsliv, kulturmiljövård och rennäring 
enligt miljöbalkens 3 kap. samt inom 
områden som definieras i 4 kap. 2-8 §§ 
ska ansökningar om undersökningstill-
stånd eller bearbetningskoncession en-
dast kunna bifallas om det kan ske utan 
påtaglig skada på nämnda riksintressen.

•   Reglerna för beviljande av tillstånd  
inom detaljplan, nära tätort eller annan 
bebyggelse ska skärpas och de zoner där 
tillstånd inte får beviljas utökas.

•   Samernas kultur, traditionella kunska-
per och renskötselns behov ska respekt-
eras vid all prospektering och utvinning 
av mineral.

•   Samebyar ska kunna säga nej till even-
tuella gruvprojekt som exempelvis all-
varligt försämrar möjligheten att bedriva 
renskötsel, t ex intrång inom nyckelom-

76 D.v.s. nationalpark, naturreservat, biotopskyddsom-
råde samt djur- och växtskyddsområden.
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•   Skärpta styrmedel, inklusive väsentligt 
högre krav på ekonomiska säkerheter, 
för att säkerställa nödvändiga resurser 
till efterbehandling, restaurering och 
skyddsåtgärder mm ska utredas och in-
föras.

•   Miljöskadliga direkta och indirekta sub-
ventioner till mineralindustrin ska av-
vecklas i Sverige och inom EU senast år 
2020. Detta gäller exempelvis näringens 
nuvarande befrielse från deponiskatt 
och reduktion av bland annat energi-
skatten.78

•   Skatter och avgifter bör justeras så att 
det totala skattetrycket för mineralindu-
strin är i paritet med jämförbara länder. 
De ökade intäkterna kan helt eller delvis 
användas till att bygga upp fonder som 
främjar forskning om hållbar teknik  
etcetera samt för att återföra medel till 
lokala projekt i gruvbygder.

•   Naturskyddsföreningen anser att det 
behövs både stimulans av forskning och 
utveckling samt översyn av eventuella 
hinder i lagstiftningen för att tillgäng-
liggöra potentialen från ”urban mining” 
och ”waste mining”. Om mineralnäring-
en fullt ut skulle bära sina egna miljö-
kostnader skulle incitamenten för åter-
vinning öka.

78 Sedan policyn antog har vissa av subventionerna 
tagits bort (gäller ej deponiskatt).

Idag sker även en ekonomisk bedömning, 
den så kallade malmbevisningen. I denna 
bedöms gruvfyndighetens ekonomiska 
förutsättningar, kostnaderna för efterbe-
handling och frågan om det finns teknik för 
att anrika den specifika malmen. Enligt 
riktlinjerna räcker det att gruvan bär sig 
med eventuell anrikningsverksamhet inom 
25 år från det att tillstånd meddelas. Detta 
är ett orimligt lågt krav på lönsamhet med 
tanke på de höga kostnaderna för efterbe-
handling, restaurering och skyddsåtgärder. 
Om bolaget går i konkurs eller på annat sätt 
undflyr sitt ansvar kommer dessa miljö-
kostnader att drabba andra aktörer (vanli-
gen skattebetalarna) och ger på så sätt 
också ofta upphov till avsevärda miljöskul-
der som kommande generationer får betala. 
Dessa kostnader bör belasta det exploate-
rande företaget redan från början. Det kan 
exempelvis ske genom att ställa högre krav 
på ekonomiska säkerheter och/eller infö-
rande av skatt på uttag av naturresurser. 
Det är heller inte rimligt att gruvbranschen, 
enligt nuvarande regler, helt undantas  
deponiskatt och därmed får avsevärt bättre 
skattevillkor än t. ex. återvinnings-
branschen. Skattereglerna bör ses över för 
att få en rimligare avvägning mellan gruv-
branschen och återvinningsföretagen.

Naturskyddsföreningen anser att

•   Reglerna och resurserna för granskning 
av företag inom mineralindustrin ska 
skärpas och utökas, bland annat med en 
mer omfattande lämplighetsbedömning, 
både vid ansökan om undersökningstill-
stånd och vid bearbetningskoncession.

•   Lagstiftningen om ekonomisk bedöm-
ning av en mineralfyndighet (den s.k. 
malmbevisningen) ska skärpas.
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Metall är en fantastisk råvara –perfekt lämpad för den cirkulära ekono-
min, eftersom metaller kan återvinnas i princip hur många gånger  
som helst. Som grundämnen förstörs de inte utan kan användas gång 
på gång. En ändlig resurs, men med praktisk taget oändlig potential.  
Trots	det	återvinns	endast	en	bråkdel	av	de	flesta	metallerna	idag.

Gruvbrytning har stora konsekvenser för både människor och miljö, 
såväl i Sverige som på andra håll i världen. Vi föreslår därför en mineral- 
hierarki,	som	utförligt	presenteras	i	denna	rapport:	i	första	hand	effekt- 
ivisering och hushållning; i sista hand nya gruvor.

Med	rapporten	vill	Naturskyddsföreningen	lyfta	fram	möjligheterna:	 
alternativ till nya gruvor, delningsekonomi och ökad materialåter- 
vinning. Vi presenterar nio förslag som kan göra metall- och mineral- 
näringen till en del av den cirkulära ekonomin på riktigt.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljö- 
organisation och en folkrörelse som sedan 1909  
står upp för naturen.
Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar 
beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.
Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och 
hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområ-
den. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges 
Natur vår medlemstidning.
Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk 
en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.
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Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
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