Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna
saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
Statens industriverks författningssamling
SIND-FS
1976:04
Utkom från trycket den 30 april 1976

Statens industriverks kungörelse angående
gruv- och borrhålskartor;
utfärdad den 23 mars 1976.
Med stöd av 23 § gruvkungörelsen (1974:344) och 20 § kungörelsen (1974:893) om vissa
mineralfyndigheter meddelar statens industriverk följande.

Gruvkarta
1 § Gruvkarta skall vara en geodetiskt och geologiskt noggrann och entydig avbildning av
gruva och gruvområde i horisontella och vertikala plan. Samtliga gruvrum, borrhål av
bestående värde, för gruvbrytningen väsentliga anläggningar och gränser, gruvområdets
geologiska beskaffenhet och förekomst av utvinningsbara mineraliska ämnen samt särskilda
stabilitetsförhållanden skall åskådliggöras på gruvkartan. Motsvarande förhållanden utanför
gruvområdet skall återges på kartan om de har betydelse för gruvans bestånd och allmänna
säkerhet.
2 § Gruvkarta eller kopia därav skall vid gruvan hållas tillgänglig för tjänsteman vid statens
industriverk eller bergsstaten samt för berörda markägare.
3 § Utdrag av gruvkarta ges in i form av säkringsmaterial enligt 4 § eller slutkarta enligt 5 §.
Statens industriverk eller bergmästaren kan fordra in även annat utdrag.
4 § Säkringsmaterial skall utgöras av sådana avbildningar av gruvkarta att gruvinnehavaren
med hjälp därav kan återupprätta gruvkartan om denna förstörts eller förkommit.
Säkringsmaterial skall upprättas och insändas till bergmästaren före utgången av det andra
året efter det år då gruvarbetet påbörjades. Härefter skall vartannat år insändas
säkringsmaterial avseende de delar av gruvkartan, vilka antingen förändrats eller tillkommit
sedan säkringsmaterial senast sändes in. Vart tjugonde år efter det att säkringsmaterial först
sänds in skall sådant material i form av arkivbeständig kopia av den kompletta gruvkartan
insändas till bergmästaren.
5 § Slutkarta skall utgöras av arkivbeständig kopia av gruvkartan.
Slutkarta skall upprättas och överlämnas till bergmästaren före utgången av året efter det år
då gruvarbetet inom området avslutats eller avbrutits utan att därefter ha återupptagits.

Borrhålskarta
6 § Med borrhål av bestående värde förestås sådana undersökningsborrhål, som ger
väsentliga upplysningar om områdets geologi under markytan.
7 § På borrhålskarta skall läge för borrhålspåhugg anges med sådan noggrannhet att det säkert
kan påträffas. Av borrhålskarta skall framgå borrhåls dimension, sträckning samt de
geologiska förhållanden som iakttagits i samband med upptagandet av borrhålet. Härutöver
skall borrhålskarta i förekommande fall utvisa fastighets- och andra gränser av betydelse för
uttolkningen av kartan samt i profil genom borrhål markytans och såvitt möjligt bergytans
nivåförhållanden och geologi. Till borrhålskarta bör fogas borrhålsprotokoll med resultat av
företagna detaljobservationer.
8 § Arkivbeständig kopia av borrhålskarta skall insändas till bergmästaren senast 18 månader
efter det att undersökningsarbete, som inneburit att borrhål av bestående värde upptagits inom
utmåls- eller koncessionsbelagt område, avslutats eller avbrutits utan att därefter ha
återupptagits.

Gemensamma bestämmelser
9 § Undantag från bestämmelserna i denna kungörelse kan för särskilt fall medges av statens
industriverk.
10 § Närmare anvisningar i form av normer och andra föreskrifter för upprättande av gruvoch borrhålskarta meddelas av statens industriverk.

Övergångsbestämmelser
1. Denna kungörelse träder i kraft den 15 maj 1976 då
- allmänna föreskrifter och normalkarta för kartor över stenkolsgruvor den 15 juli 1887
- normalkarta för gruvkartor den 9 september 1927
- geologiska beteckningar för stenkolsgruvor den 12 oktober 1936
- föreskrifter och beteckningar för karta över alunskifferfyndighet den 3 februari 1944
- schema för geologiska beteckningar å gruvkartor den 20 februari 1948
- topografiska och kartografiska m fl beteckningar å gruvkartor den 15 augusti 1949 och
- 8-49 §§ av kungörelse angående gruvkartor den 4 november 1960 jämte ändringar den 7
december 1965 skall upphöra att gälla med det undantag som framgår av 12 §.
2. För karta över gruvarbete som pågår vid tidpunkten för denna kungörelses ikraftträdande
tillämpas kungörelsen från tidpunkt som bergmästaren bestämmer dock senast 10 år efter
kungörelsens ikraftträdande. Komplettering av utdrag av sådan karta utföres av
gruvinnehavaren.
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