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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i miljöbalken 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i miljöbalken ska införas två nya 

paragrafer, 9 kap. 6 j och 6 k §§, av följande lydelse. 

9 kap. 

6 j §    Tillstånd får inte ges till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, 

provbrytning, bearbetning eller anrikning av stenkol, brunkol eller 

skifferolja.  

Trots första stycket får tillstånd ges till gruvdrift eller gruvanläggning för 

andra mineral som innefattar sådan brytning, provbrytning, bearbetning eller 

anrikning av stenkol, brunkol eller skifferolja som är nödvändig för att 

gruvdriften eller gruvanläggningen för dessa andra mineral ska kunna 

bedrivas.  

6 k §    Tillstånd får inte ges till utvinning eller med utvinning samman-

hängande bearbetning av råolja, skifferolja eller naturgas.  

Trots första stycket får tillstånd ges till utvinning av andra mineral som 

innefattar sådan utvinning eller med utvinning sammanhängande bearbet-

ning av råolja, skifferolja eller naturgas som är nödvändig för utvinningen 

av dessa andra mineral. 

Trots första stycket får tillstånd ges till sådan utvinning på land av råolja 

eller naturgas som är nödvändig för en planerad geologisk lagring av mindre 

än 100 000 ton koldioxid för forskningsändamål. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för

a) mål om tillstånd i mark- och miljödomstol eller ärenden om tillstånd

hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som har inletts före 

ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts,  

b) mål eller ärenden om omprövning eller ändring av sådana tillstånd som

har beviljats före ikraftträdandet om sådan omprövning eller ändring inte 

gäller utökning av verksamhetens omfattning, och 

c) mål eller ärenden om omprövning eller ändring av sådana tillstånd som

har beviljats efter ikraftträdandet men där målet eller ärendet om tillstånd 

har inletts före ikraftträdandet, om sådan omprövning eller ändring inte 

gäller utökning av verksamhetens omfattning.  

1 Prop. 2021/22:150, bet. 2021/22:NU23, rskr. 2021/22:329. 
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