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Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

SFS 2016:994
Utkom från trycket
den 22 november 2016

utfärdad den 10 november 2016.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap.
4 § och 5 kap. 11 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 § Omfattas ett område av flera ansökningar om undersökningstillstånd
enligt denna lag, har den sökande som först kom in med sin ansökan företräde. Om ansökningarna har kommit in samma dag, har sökandena lika rätt
inom det gemensamma området.
4 § Om någon inom ett område innehar undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession enligt denna lag, får inte någon annan beviljas undersökningstillstånd för samma mineral inom området. Om det finns särskilda skäl,
får någon annan beviljas undersökningstillstånd för mineral inom området
som inte omfattas av tillståndet eller koncessionen.

3 kap.
8 § Gäller för samma tillståndsområde flera undersökningstillstånd eller
koncessioner enligt denna lag, får arbete som utförs med stöd av en rättighet
som tillkommit först inte hindras eller uppehållas av arbete med stöd av en
rättighet som tillkommit senare.

4 kap.
4 § Om någon inom ett område innehar undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession enligt denna lag, får inte någon annan beviljas koncession
för samma mineral inom området. Om det finns särskilda skäl, får någon annan beviljas koncession för mineral inom området som inte omfattas av tillståndet eller koncessionen.

5 kap.
11 § Gäller för samma koncessionsområde flera undersökningstillstånd
eller koncessioner enligt denna lag, får arbete eller verksamhet som utförs
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med stöd av en rättighet som tillkommit först inte hindras eller uppehållas av
arbete eller verksamhet med stöd av en rättighet som har tillkommit senare.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om koncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter.
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