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Datum

202a1-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

Kommunstyrelsen

KSAU581

DnrKSN2020-000169

E-förslag
om kommunalt
medbestämmande
nyetablering
av gruvverksamhet
Efter det e-:förslag

som inkorninit

tillsami'nans

med andra ska diiva

nyetableiing

av givvverksainhet

Dals-Ed,

Mellerud,

Färgelanda,

Säffle

I det e-:förslag
Bengtsfors

som yrkat på att Bengtsfors
frågan

diiva

koininun

koinmun

medbestäininande

koinmunstyrelsen

och Färgelanda

och Dals-Eds

som inkom

om ko'i'nmunalt

beslutade

ÅlTlål, Årjäng

hur man ser på att gemensamt

vid

frågan.

vid

att kontakta

koi'ninuner

för att efterhöra

Svar liar inkorninit

från

lcoini'nun.

till Bengtsfors

ska uppvakta

kommun

regeiing

kompletteiing

ska införas

iMiljöbalken

bestämmande

och veto i gnivetablering:

framfördes

och riksdag

yrkan på att

för att följande

161cap, F:)4 gällande

kominuners

5 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för b»ytning av mabn,
mirteraler eller kol får endastges om den kommundär driften eller
anläggningen

avses att ttpppras

och bedrivas

har tillstyrkt

det.

Detsammagäller för anläggning pr bearbetning eller anrikning av malm,
mineral

eller kol inkhtsive

Åven provbrytning

av malm,

E-förslagsläinnaren
koinrnuner

rostning

yrkar

ska driva

och sintring.

mineral

eller kol kräver

på att Bengtsfors

frågan

nyetableiing

av gnivverksamhet.

2020-03-11,

I(S Fg50, beslutade

Färgelanda,

efterhöra

hur man ser på att gemensamt

Mellerud,

förutom

Säffle,

Årjängs

Åmål

och Årjäng

med andra
vid

att kontakt

driva frågan.

tillstyrkan.

tillsainmans

medbestärnmande

koinmunstyrelsen

Dals-Ed,

alla kominuner

koinxnun

om koinmunalt

kommunal

slaille

kornmuner

tas med
för att

Svar har inkommit

från

koinmun.

Säffle komrmm
Kominunstyrelsens
Arbetsutskottet
till frågans
Dals-Eds

slgn

2020-08-10

att avstå med att ta ställning

Fg86, följande:
i frågan

med hänvisning

kommun
beslutade

anser att frågan

2020-09-02

Fg104, följande:

om medbestäminande

gnuvverksamhet

är angelägen

ställningstagande

bör frågan

Miljö-

Justerandes

beslutar

beslutade

komplexitet.

Komrnunstyrelsen
Dals-Ed

arbetsutskott

men också komplicerad.
beredas

ytterligare,

Kommunstyrelsen

vid nyetablering

För att kunna

förslagsvis

och energikontor.

Utdragsbestyrkande

av
göra ett

av Dalslands

i
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

Färgelanda

utskott

kommun

Koini'nunstyrelsen
beslutar
korninun

ocli öviiga

komplettering

2020-08-26

Eg127, följande:

till förfrågan

o-in att gemensamt

ko'inmuner

imiljöbalken

nyetablering
Åmåls

beslutade

att ställa sig positiv

som kan komina

Ko'inmunstyrelsen
med Bengtsfors

i fråga, diiva

avseende koiuinunalt

frågan

medbestäininande

om en
vid

av giuvdiift.

konmxun

BeshttfirånÅmåls kominun har inte expedierats tillBengtsfors komrmm,men
av mejlkonversationfrån komrmmstyrelsensordförande Michael Karlsson (S)
fiamgår attÅmåls kommun ställer sig bakomförslaget om att driva frågan
0m

kommunalt

Melleruds

medbestämmaride

vid nyetablering

av gruwerksairihet.

komrmm

Beslutfråri Melleruds komrmmhar inte expedierats till Bengtsfors1commun,
men av mejlkonversationfrån kommvmstyrelsensor@rande Morgan E.
Åndersson (C) framgår att Melleruds kommun ställer sig bakomfijrslaget Om
att driva fiaågan om kommunalt medbestämmandevid nyetablering av
gruvverksamhet.

IngetsvarharinkommitfrånÅrjängskomnnm.
IyrtailsomskickadestiIl
samtliga til)frågaåe kommunerframfördes en önskan om att svar eller
inriktningsbesked

skulle

Fem av sex tillfrågade
Åinåls

koi'ninuner

kominun

till

Dals-Ed
Utifrån

att driva
förordar
inkoi'nna

bedömer

till

komi'nun

komplexitet.

innan

Det kan konstateras
bakom

har svarat.

sig positiva

Säffle

frågans

beredas ytterligare

om n'ujjligt

koininuner

ställer

driva frågan.

hänvisning

lämnas

gemensamt,

ytterligare

avstår

Melleiuds

koini'nun

beredning

i frågan med

anser att frågan bör

ställer

i frågan.

sig positiva

avstår från att ta ställning

av frågan

iru'ian ställning

låga intresset

att det inte finns

och

med Bengtsfors

att ta ställning

av de tillfrågade
Säffle

svar och det i övrigt

förvaltningen

Färgelanda,

kan gör ett ställningstagande

att endast hälften

frågan

månad.

att gemensamt

Dals-Eds

koinmunen

tmder augusti

kan tas.

från tillfrågade

föiutsättningar

ocli
koininuner

att i dagsläget

diiva

frågan vidare.

Beredande

organ

Koini'nunstyrelsens

allmänna

Koi'nmunstyrelsens

beslut

Koinmunstyrelsens

allmätuia

Kommunstyrelsens
Kornmunfullmäktige

utskotts

2020-03-11
utskotts

allmänna
beslutar

förslag

till beslut

2020-02-18

e)31

Fg50
beslut

utskotts

att Bengtsfors

2020-09-22

FS,
203

förslag

till beslut

korni'nun,

tillsamrnans

med

FärgelandaiMelletaudoch Åmåls koinmuner skall uppvakta regering och
riksdag
Justerandes

stgn

för att följande

kompletteiing

iMiljöbalken
Utdragsbestytkande

ska införas

under kapitel
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Datum

202'1-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

16, Eg4 som behandlar

kon'u'nuners

bestämmande

och veto i

vii'idkraftsetab1eiii'ig:

5 4a Tillstånd tiil gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av maLm,
mineraler eller kol får endast ges 077?den kommun där driften eller
anläggningen avses att rtppföras och bedrivas har tillstyrkt det.
Detsamma gäller fir ariläggning fir
mineral

eller kol inklusive

Åven provbiytning

Justerandes

slgn

rostnitzg

av malm,

mineral

bectrbetning eller anrikning av mabn,
OC/?sintring.
eller kol bräver

tJtdragsbestyrkande

kommunal

tillstyrkan
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BENGTSFORS
KOMMUN

T JÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-17

Dnr KSN 2020-000169

KommunIedningskontoret,
samhäIIsbyggnadsenheten
Maria Andersson, tel 0531-52 61 23

E-post: maria.andersson@bengtsfors.se
Kommunstyrelsen

E-förslag
om kommunalt
medbestämmande
nyetablering
av gruvverksamhet

vid

Sammanfattning
Efter

det e-förslag

som inkornmit

tillsammans

med andra ska driva

nyetablering

av gnivverksamhet

Dals-Ed,

om kommunalt

driva

och Dals-Eds

frågan.

kommun

medbestärnmande

kornrnunstyrelsen

&nål, Årjäng och Färgelanda

Mellerud,
Säffle

frågan

beslutade

hur man ser på att gemensamt
Färgelanda,

som yrkat på att Bengtsfors

vid

att kontakta

komi'nuner

för att efterhöra

Svar har inkommit

från

kommun.

Bakgrund
I det e-förslag
Bengtsfors

till Bengtsfors

som inkom

kommun

ska uppvakta

kommun

regering

framfördes

och riksdag

yrkan

på att

för att följande

komplettering ska införas i Miljöbalken 16 kap, fl 4 gällande kommuners
bestämmande

och veto i gnivetablering:

5 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning fijr brytning av malm,
mineraler eller kol får endast ges om den kommurxdär driften eller
ariläggningen avses att uppföras och bedrivas har tillstyrkt det.
Detsamma gäller för anläggning pr bearbetning eller anriknirig av malm,
mineral

eller kol inklusive

Även provbrytning

av malm,

E-förslagslämnaren
kommuner

rostning

yrkar

ska driva

och sintring.

mineral

eller kol kräver

på att Bengtsfors

frågan

om kornmunalt

nyetablering

av gnuvverksarnhet.

2020-03-11,

KS Fg50, beslutade

kommunstyrelsen

Färgelanda,

Säffle,

Årnål

efterhöra

hur man ser på att gemensamt

driva

förutom

Årjängs

medbestämmande

Bengtsfors

kommun

vid

att kontakt

och Årjäng
frågan.

med andra

skulle

kornmuner

tas med
för att

Svar har inkommit

från

kommun.

v:lklklgemensam1tjänsteskriveIserl2020lpIanoch bygglovschefle-försIag
kommunalt

tillstyrkan.

tillsainmans

medbestärnmande

Dals-Ed,

alla kommuner

Mellerud,

komrnun

kommunal

kommunalt

medbestämmande

gruvdriffitjänsteskriveIse

- e-förslag

gruwerksamhet.docx
E-post

Telefon

kommun@bengtsfors.se

053i-52

Postadtess

Besöksadress

Otgatusationsnr

Box 14

Majbergsvägen

666 21 Bengtsfors

Bengtsfors

1

Hemsida

Fax

60 00

212000-1470

0531-52

61 19

www.bengtsfors.se
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Datum

KommunIedningskontoret,

2020-09-17

samhäIIsbyggnadsenheten

Säffle kommun
Koinmunstyrelsens

arbetsutskott

Arbetsutskottet
till frågans

beslutar

beslutade

2020-08-10

att avstå med att ta ställning

Fg86, följande:
i frågan

med hänvisning

komplexitet.

Dals-Eds

kommw

Kornmunstyrelsen beslutade 2020-09-02 Fg104, fö5ande: Komrnunstyrelsen i
Dals-Ed

anser att frågan

gnivverksarnhet
ställningstagande
Miljö-

om medbestäminande

är angelägen

vid nyetablering

men också komplicerad.

bör frågan

beredas

ytterligare,

av

För att kunna

förslagsvis

göra ett

av Dalslands

och energikontor.

Färgelanda

kommun

Kon'ununstyrelsen
beslutar

beslutade

att ställa sig positiv

kornmun

och övriga

komplettering

kommun

Beslut

från Åmåls

Beslut

Kommunstyrelsen

i fråga,

kornmunalt

har inte expedierats

firån kornmunstyrelsens

att Åmåls

Melleruds

som kan komma

avseende

kornmun

av mejlkonversation
kommunalt

om att gemensamt

med Bengtsfors

driva

frågan

om en

medbestämmande

vid

av gnivdrift.

Åmåls

framgår

Fg127, följande:

kommuner

imiljöbalken

nyetablering

2020-08-26
till förfrågan

kom+'nun

ställer

medbestärnmande

till Bengtsfors

ordförande

sig bakom

Michael

förslaget

vid nyetablering

kornmun,

men

Karlsson

om att driva

(S)

frågan

om

av gnivverksarnhet.

kommun

från Melleruds

kommun

men av mejlkonversation
Andersson
att driva

(C) framgår
frågan

har inte expedierats

från kommunstyrelsens
att Melleruds

om kommunalt

till Bengtsfors
ordförande

kornmun

ställer

medbestämmande

kornmun,

Morgan

sig bakom

E.

förslaget

vid nyetablering

om

av

gnivverksamhet.
Inget svar har inkornmit
samtliga

tillfrågade

från Årjängs

kommuner

inriktningsbesked

skulle

kommun.

framfördes

lämnas

I mail

en önskan

om möjligt

under

som skickades

till

om att svar eller

augusti

månad.

Analys
Fem av sex tillfrågade
Åmåls

komrnuner

kommun
hänvisning
beredas

frågan.

Säffle

till

frågans

komplexitet.

innan

Det kan konstateras
att driva

Dals-Ed

förordar

Utifrån

inkomna

bedömer
frågan

till

kommun

kommunen

gemensamt,

ytterligare

Melleruds

kornmun

i frågan

av de tillfrågade

ställer

av frågan

innan

sig positiva

ställning

firån tillfrågade

förutsättningar

bör

i frågan.

avstår från att ta ställning

låga intresset

att det inte finns

med

anser att frågan

kan gör ett ställningstagande

Säffle

och

med Bengtsfors

avstår att ta ställning

beredning

svar och det i övrigt

Färgelanda,

att gemensamt

Dals-Eds

att endast hälften

frågan

förvaltningen

vidare.

har svarat.

sig positiva

driva

ytterligare

bakom

kommuner

ställer

och

kan tas.
kornmuner

att i dagsläget

driva
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kommun
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Datum

KommunIedningskontoret,

samhäIIsbyggnadsenheten

Förvaltningens

förslag

till

2020-09-17

beslut

Alternativ
Komi'nunfullmäktige
medbestärnmande

beslutar

att någon

vid nyetablering

ytterligare

utredning

av gmvverksarnhet

kring

kornmunalt

inte är aktuell.

Alternativ
Kommunfullmäktige
Färgelanda,

beslutar

Melleruds

komplettering
nyetablering

att Bengtsfors

och Åmåls

imiljöbalken
av gnuvdrift.

komrnun

koinrnuner

avseende

ska driva

kommunalt

Maria
Komrnunchef

tillsarnmans
frågan

om en

medbestäinrnande

Andersson

Plan- och bygglovschef

Sara
Utredare

Bilagor
E-förslag

om kommunalt

medbestärnmande

vid nyetablering

gnuvverksarnhet
Svar från Säffle,

Dals-Ed

och Färgelanda

kornmun

med

av

vid

