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undersökningstillstånd för området Backviken nr 1001 i

Skellefteå kommun i Västerbottens län

Beslut
Bergmästaren beviljar Boliden Mineral AB undersökningstillstånd med tillståndsid
2023:23 enligt minerallagen (1991:45) för området Backviken nr 1001.

Undersökningstillståndet innebät ensamtätt för sökanden till undersökning av det
beviljade området. Med undetsökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minerallagen.

Undersökningstillståndet gäller i ae är fiån den 2 marc 2023 ttil, den 2 mars 2026.

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet, se bifogad kara (bilaga 7), omfattzt enyta om 3 078,38 ha och
begränsas av räta linjer mellan hötnpunkter med koordinater i SWEREF 99TM enligt
följande.

N-koordinat

7150503,19

7152207,44

7147698,47
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Bergsstaten
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Registrator: mi neinspect@ bergsstaten.se
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Villkor

Sökanden ska ställa säkerhet föt ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
följden av undetsökningsarbete. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan
unders ökningsarbeten påbörj as.

Bakgrund
Ansökan om undersökningstillstånd kom in från Boliden Mineral 1'8,556231,-6850,

ftädaneftet sökanden) till Bergsstaten 2 decemb er 2022 och avser koncessionsminetalen
nickel, koppar, kobolt, palladium, platina, guld och silver. Sökanden har till sin ansökan
fogat en katta övet det sökta omtådet och uppgifter om vilka fastighets- och övriga
kanda sakägate som betöts av ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom det sökta
området leda till fynd av koncessionsmineral därför att det finns ett stott antal Ni-Cu-
PGE-minetalisetad block i Backvikenområdet vilket tyder päbra potential föt nickel-
minetaliseringarTtdigare arbete utfört av svenska staten resulterade i en ny $mdighet av
nickel vid Vargtjätnen är 1,978-1979. Efter detta har väldig lite prospektering i omtådet
utförts och ett flertal av de historiska blocksvansetna i området hat alddg följts upp
systematiskt. Vi tror att en systematisk applicenng av moderna undersökningsmetodet
inom området kan leda till nya nickel$rnd inom Backviken Nr 1001. De undetsöknings-
arbeten som sökanden planetar att utföta är i huwudsak geo$rsiska mätningat,
terrängkörning samt borrning. Beroende på tesultat från utfötda undersökningarkan
andra undersökningsmetoder bli aktuella.

Ansökan om undersökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen, kommunen och
Sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts t-ill berötda fastighets- och övriga kända
sakägare. Yttranden fiån länsstyrelsen i Västerbotten, Skellefteå kommun samt
Sametinget har kommit in till Bergsstaten.

Länsstyrelsen har i huvudsak framfört följande.

Utöver det som sökanden hat ftllt i på sin krysslista har Länsstyrelsen sett att området är

av riksinffesse för kulturmiliövård enligt 3 kap. 6$ mrl1öbalken. Inom undersöknings-
området finns områden som enligt länsstyrelsens våtmatksinventering har vissa
natuwätden (VMI klass 3). Det finns också nyckelbiotoper samt forn- och
kulturlämningar inom unders öknings området.

I(ommunen har i huvudsak ftamfört följande.

Området där undersökningstillstånd nu söks täcker ett stort och varierat område med
flerakända och utpekade zllmänna intressen, riksinttessen föt kulturmiljövård och
områden med höga naturvätden.
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I västta delen av området finns ett våtmarksområde utpekat i länsstyrelsens inventedng
som ett område med vissa natuwärden. Inom undersökningsområdet finns också ett
flertal sumpskogar och nyckelbiotoper upekat av Skogsstyrelsen. I östra delen av
undersökningsområdet finns ett stort område utpekat som riksintresse för
kulturmiljövård enligt 3 kap 6 $ mrljöbalken.

Det förekommer ett stort antal rödlistade och hotade atter av djur- och växtet rnnanföt
området som ansökts. Samhällsbyggnad, mdjö vill betona att det är viktigt attbeakta
dessa allmänna inttessen i samband med detta beslut samt vid ett eventuellt
genomförande av undersökningarna.

Sametinget har i huvudsak framfört följande.

Änsökningsområdet utgör renbetesmatker för Svaipa sameby och nyttjas under vinter
och vårvintern. För att förstå markens betydelse för renskötseln i området krävs
infotmation och kunskaper om hur samebyarna beddvit, bedriver och avser att bedriva
sin tenskötsel och hut områdets funktion, både på lång och kort sikt, inverkar på
samebyns renskötsel som helhet.

I Sametingets databas iRenmark publiceras kartor och information om renskötsel och
samebyarnas markanvändning. Det gäller till exempel information om riksintressen och
markanvändningsredovisningar. r{afiornz visar översik ligt samebyarnas
matkanvändoi"g under ett normalt renskötselår. Observeta att dessa kattor och
redovisningar ger en allmänt hållen information, dialog med berörda samebyar är därför
ailtid nödvändigt.

Innan en ptospektör ansöker till Bergsstaten om undersökningstillstånd bör denne
inhämta infotmation och kunskap om den natur- och kulturmiljö som råder i området,
om det finns några skyddsvätda miljöer och om det bedrivs annan näringsverksamhet.
Utgångspunkten för beviljandet av undersökningstillstånd är att dessa arbeten ska kunna
genomföras med minsta möjliga skada på både natur- och kulturmiljön. Erfarenheterna
visar dock att mer omfattande prospekteringsarbeten medför störningar för renskötseln
och andra samiska närtngal En exploatering av marken innebär ofta attlandskapet
påverkas negativt. Marketna krymper vilket får konsekvenser för samerna och den
samiska kulturen, då förutsättningatna för den samiska markanvändningen försämras.

I sammanhanget vill Sametinget, i enlighet med ett miljömässigt hålibart och långsiktigt
tänkande, poängteta behovet av att satsa mer på cirkulär ekonomi genom att tiTlvarata
tedan uppbrutna metaller och att återvinna metaller, snarare än utökad exploatedng och
nybrytning.
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Motivering

Tl I I d m pl i g a be stö m m el se r
Enligt 2kap.2 $ mrnerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att 

^nt^ 
att undersökning i omtådet kan leda till fynd av koncessionsmineral.

Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att få Lill stånd en ändamålseniig undersökning eller den som ddigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Av 1 kap. 5 $ första stycket minerallagen framgär att ett undersökningstillstånd som
grundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1

$ 1 och 2 gälle4 om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges dät.

Förorbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att anta att undersökning i omtådet kan leda till ftnd av koncessionsminetal.
Enligt förarbetena till minerallagen är det sökanden som ska förete någon form av
utredning som visar att denna förutsättning är uppfylld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det
aktuella omtådet. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras
(ptop. 1.988/89:92 s. 90).

I(titeriet att sökanden uppenbadigen saknat möjlighet att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning visar att prövningen inte är avsedd 

^ttv?r^ 
särskilt ingående utan att det

främst är fallen av missbruk man vill komma åt (prop. 1.988/89:92 s. 91 och prop,
2004/05:40 s. 37).

Tiilstånd ska vägtas om sökanden tidigare hat visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete. i detta fall krävs det inte att föthållandet ska vara uppenbatt utan
det räcker med att sökanden inte bedöms upp4'lla kravet. Exempel på situationer där
tillstånd kan vägras är att sökanden tidigare hat visat bristande hänsyn till markägares
eller andra sakägares intressen ellet utfört undetsökningsarbeten på ett sätt som varit
skadligt föt natut- eller kultutmiljön. Vid prövningen bör sådana omständigheter vägas

in som hur alivadiga missförhållandena varit, om det varit fräga om enstaka eller

upptepade överträdelser och i vilken utsträckning det betott på sökanden själv samt hur
lång tid som gått från det tidigare undersökningsarbetet (ptop. 2004/05:40 s. 80).
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Be rg mö sto re n s b ed ö m n i n g

Mot bakgrund av vad sökanden har anfört anser bergmästarcn att undersökningar i det
aktuella omtådet kan komma attleda tili fynd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avset. Bergmästaren vill erinra om att det är omständigheter hänförUå tU aen
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kritedet om sökanden
uppenbarligen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
undetsökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
ifuägasätta sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga
undetsökningar inom det sökta området. Bergmästaren konstaterar vidarc att det inte
har fiamkommit något som innebär att sökandsl tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, palladium,
plattna, guld och silvet. Eftersom ansökan avser koncessionsmineral som anges i 1 kap.
1 $ 1 och 2 minerallagen, och sökanden inte har begärt afln^t, beviljar bergmästaren
undetsökningstillstånd för sam riga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undersökningsavgiften för tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
minetalförordningen, med beaktande av undersökningsområdets stodek och de mineral
som omfattas, bestämts till61 580 kr. Bergmästaren konstaterat att sökanden hat betalat
den fastställda undersökningsavgiften.

Enligt betgmästarens bedömning är förutsättningarna för att bevilja det sökta
unders ökningstillståndet uppfyllda.

Delgivning av beslutet
Betgmästaren har beslutat attägarna av fastigheterna Skellefteå Strandholm 3:2 och
Skellefteå Backviken 2:3 ska delges detta beslut genom kungörelsedelgivning i
tidningarna Västerbottens-I(utiten och Västerbottningen samt i Post- och Inrikes
Tidningar.

Ovriga berötda fastighets- och övriga kända sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsedelgivning kan överklaga beslutet till
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 11 aptrl2023 vilket även anges i
övetklagandehänvisning en @tlaga 2).
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Den som delges detta beolut genom vonlig delgivning med delgivning:iwitto kon
överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå inom den tidsfiist som anges i
överklagandehänvisningen @ilaga 3).

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade området 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 innehavare 
^v 

särskild rätt som berörs av
arbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undetsökningsatbete och nät en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 * 5 e $$ minerallagen.

I den arbetsplan som sökanden ska upptätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland annatlämna uppgift om hut eventuella
skador och intång kommcr att rcglcras. Ärbctsplancn ska också innchålla uppgift om
vilken fotm av säkethet som sökandenhzr och stodeken på säketheten. Fastighetsägate
eller innehavate till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säketheten ptövas av länsstytelsen enligt 17 kap. 2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap.3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utfötas så att rninsta skada och
intång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller i stdd med föreskrifter
som gäller för natur- ellet kulturreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen ellet
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana

skyddade om-tåden som anges 3 kap. 6 ochT $\ minetallagen, om medgivande inte
beviljas tåder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella yttedigate tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terängkörningslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undetsökningsatbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästatens erintan är inte en fullständig redogötelse för bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet ellet de s\yldigheter som åvilar sökanden.

övrigt
Yttrandena kommer att sändas till den sökande i srn helhet.
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De som deltagit ibeslutet
Beslut i detta ärende hat åttats av v{<anetande bergmästare Helena Kiellson efter
föredragning av Fxa Cadssoa.

Helena

Eva Catlsson

Bilagor

Bilaga 1, I(arta undercökningsområdet

Bilaga 2, Överklagandehänvisning

Bilaga 3, Overklagandehänvisning
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Bilaga 2

Hur man överklagar

Om ni vill övetklaga bergmästarens beslut ska ni skdva till Förvaltningsrätten i Luleå.

Overklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvs grtartt 41r 972 32 Lu/reä eller mineinspect@.betgsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienuruner.
c Yarför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni viil ha.
o Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o om ni znlttar ombud ska ombudets namn, telefonnummet, postadtess och

e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den LL api12023.

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

Bergsstaten

Varvsgatan 4L
gzz 3z rurEÅ
Tel. O92O-23 79 O0

Org.nr:202100-2528
www. bergsstaten. se

Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-417 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-1 821, M inera le rsättn i n g
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Hur man överklagar

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

Överkiagandet ska vara skdftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varus gataln 41, 972 32 Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diadenummet.
o Yarför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.

o Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om nianlttat ombud ska ombudets namn, telefonnummet, postadtess och

e-postadtess anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor ftån den dag dä
ni fick del av beslutet.

Om ni som överklagarär en patt som företäder det al)männa, ska överklagandet dock
ha kommit in inom ffe veckot ftån den dag då beslutet meddelades.

Om ni behövet upplysningar om hur man överklagarkan ni vända et till Betgsstaten, via
eDost mineinsoect@berssstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz zztuteit,
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:20210O*2528
www.bergsstaten.se
Registrator: mi neinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-417 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-782 1 Mineralersättning


