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Viad Royalties AB

Box 528
101 30 Stockholm

Bergslagen Metals AB

c/o Nordfors Consulting AB

Box 528
101 30 Stockholm

Medgiva nde ti I I överlåtelse av u ndersökn ingsti I lstå ndet
Svärdsjö nr 2OL i Falu kommun i Dalarnas län

Beslut
Betgmästaren beviljar Viad Royalties AB, 556595-7411, (rädanefter sökanden) ansökan
om medgivande till överlåtelse enligt minerallagen (1991:45) av undetsökningstillståndet
Svätdsjö nt207 till Betgslagen Metals AB Qrädaneftet föwäwaren), namnåndtad2l22-
01-05 från Startplattan 192092 AB.

Bakgrund

Ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd kom in ftån
sökanden till Bergsstaten 6 oktob er 2027 och avser undersökningstillståndet Svdrdsjö nr
201.

Sökanden och förvärvaren uppger i huvudsak följande i ansökan.

Förvärvaten är ett helägt dotterbolag till District Metals Colporation (DND$. Då
föwäwarcn dr ett helägt dotterbolag till DI\D( är allz kompetensmässiga och finansiella
resrilser som nedan beskrivs också tillgångliga i koncernen. Bergslagen åtliånt för sina
polymetalliska gtuvor av vdrldsklass, såsom Bolidens Garpenberg och Lundins
Znkgravm. Storleken och skalan av dessa gruvor har uppenbarats under de senaste två
åttiondena, genom förbättrad förståelse av de associerade polymetalliska VMS/SedEx
mineralisedngst5rperna, och genom utveckling av teknologi inom borming och
gruvbrytning. Förbetedande atbeten innan borrning inom Svärdsjö nr 201 kommer att
inkludeta en elekffomagnetisk och magnetisk flyggeo$'sisk mätning som följs upp med
ett regionalt ptospekteringsprogam med kartering och provtagning. Historiska data
tillsammans med ny identifierad information kommer att sammanställas till en
slutrappott med definierade borobjekt.

Bergsstaten
Varvsgatan 4L
gtzlztuttÄ
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr: 20210G-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mi nei nspect@ bergsstaten.se

Bg nr:
5803-4174 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning



BESLUT sid 2(4)

2022-OL-24

Dnr BS 2O4-65L-2OZ1

Under våren 2022 planetat förväwaren att utföra undersökningar innan den kommande

kämbotmingskampanien enligt följande:
- SkyTEM flygmätning, elektromagnetisk ellet magnetisk

- Geologisk kartering med provtagning
- Granskning av data och rappott

Alla offentligt tillgängliga borrkämor i Malå kommet att omkatteras för att fäbättre
förståelse för områdets strukturella komplexitet. DI\D( kommer även försöka fä Ä18äng

till den data och de kämor som samlats in av Boliden undet de senaste åtens

prospektering.

Ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd har remitterats till
länsstyrelsen och kommunen. Underättelse om ansökan hat sänts till berörda
fastighets- och övriga kända sakägare. Yttande från länsstyrelsen i Dalarnas län och

Falu kommun hat kommit in till Bergsstaten.

Länsstyrelsen i Dalamas län har inga synpunkter på överlåtelsen och vidhållet den

gtanskning som gjordes av ansökan i BS 200-1013-2020.

Falu kommun har inga synpunkter pä attundetsökningstillståndet övetlåts.

Motivering

Ti I lö m pli g a bestö m mel se r
E"ligt 6 kap. 1 $ minerallagen följer att ett undersökningstillstånd ffu överlätas eftet

medgivande fuänBergmästaren. Medgivande till övetlåtelse av undersökningstillstånd
gällande sådana koncessionsmineraler som anges i 1 kap 1 $ 1 och 2 punkten
minerallagert färlämnas om de krav som anges i 2kap 2 $ andta stycket minerallagen är

uppfyllda.

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undetsökningstillstånd meddelas om det finns

anledning 
^tt ^rlta 

att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.

Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbatligen saknat möilighet

eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning ellet den som tidigate har

visat sig olämplig att bedriva undercökningsarbeten.

Ansökningsavgiften enligt bestämmelserna i mineralförordningen hat betalats med 500

kr kr.

Berg mösto re ns bedöm ni ng

Mot bakgund till vad sökanden och förvdrvaren uppgett i ansökan stridet inte ett

medgivande till övedåtelse mot bestämmelsema i minerallagen.
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Enligt bergmästarens bedömning fu förutsättrringarna föt attbevilja det sökta
medgivandet till överlåtelse av undersökningstillståndet uppfyllda.

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade omtådet får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upptättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter där arbetet ska bedrivas och inneh^vare av särskild rätt som berörs av
atbetet. Bestämmelser om atbetsplan för undersökningsarbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavate av särskild rätt ska sökanden bland 

^rtrr 
tlämna uppgft om hur eventuella

skador och intrång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som sökanden har och stodeken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan began ztt
säketheten prövas av länsstyrelsen enligt 77 kap.2 $ minerallagen.

E"tigt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsatbete utföras så att minsta skada och
intång vållas på någon annans egendom och på natff- och kulturmiljön.

Undersökningsarbete får inte ågt ruminom nationzLpark eller i stdd med föreskrifter
som gdllet för natur- ellet kultureservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undetsökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 k p. 6 och 7 $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas råder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytterligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terrängkörningslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästatens erinran är inte en firllständig redogörelse för bestämmelset i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.

lnformation
Nfu övedåtelse genomförts skall meddelande om detta sändas till Bergsstaten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Förvaltrringsrätten i Luleå, se bilaga

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av bergmästare Äsa Petsson efter fötedragning av
Änders Jakobsson.
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Åsa Persson

Bilagor

Bilaga, Överklagandehänvis ning

Andets Jakobsson
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Hur man överklagar

Om ni vill överklaga bergmästatens beslut ska ru skriva till Förvaltningsrätten i Luleå.

Övetklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvs gatxr 4lr g72 32 Luleä elier mineinspect@betgsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o vilket besiut som ni överklagar, ange beslutets diarienulruner.
o varför ni anser att beslutet ska ändtas och vilken ändring ni vill ha.

' Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om ni anlitar ombud ska ombudets narnn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor ftån den dag då
ni {ick del av beslutet.

9ry d som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Om ni behöver upplysningar om hur man överklagarkanni vdnda er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.
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