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Förlä ngning av giltighetstiden för undersökningstil lståndet
Gunnarn nr 27 i Storumans kommun i Västerbottens län

Beslut

Betgmästaten beviljar Gunnarn Mining AB, 556736 -7528, förlängning av giltighetstiden
för undersökningstillståndet Gunnarn rc 26 med tillståndsnummer 2015:65,med 3 år.
Undersökningstillståndet upphör därför att gälLa den27 apd.2026.

Förlängningen avs er hela unders öknings tills tåndet.

Bakgrund

Ärendet

Gunnarn Mining AB (sökanden) har den 1 april 2022 ansökt om 3 års födängd
giltighetstid för undersökningstillståndet Gunnarn m 27. Undersökningstillståndet har
varit gälTande 17 är och avser sådana koncessionsmineral som änges i 1 kap. 1 $ 1 och 2
minerallagen (1991 :45).

Som skäl till ansökan anförs i huvudsak föijande.
Mellan ären201.8 - 2021. har Agnico Eagle Sweden ÄB (AES) genomfört geoSrsiska
mätningat, utfört markmagnetometriska mätningar och gravemetdska mätningar inom
undetsökningsomtådet Gunnarn m 27. För att folja upp geofysiska och geokemiska
anomalier har AES under 2018-2021borrat totalt 84 st kämborrhal och analyserat
prover ur dessa. . Även bottenmorän-kaxborming (BOT) har utföts och prover har
si<ickats in för anaiys. Inom bearbetningskoncessionen I( nr 1 iigger cien nu kända
Barsele$rndigheten. Borningar som AES har utfört under perioden 201,5-2021 nom
beatbetningskoncessionen, Gunnarn 27 samt Gunnarn i 10 har påvisat att
guldryndigheten fortsätter på djupet in under Gunnarn m 27. Med detaljerade
magnetometdska och gtavimetdska mätningar samt geokemiska provtagningar och
bormingar, har fletalet nya prospektiva områden identifierats längs denna vMS
sttatigtafiska hotisont som befinner sig inom enF2 veckstruktur. Gunnarn n 27 är
således nnkzt bland de hogst priodterade malmletningsområden for guldrika \'1\4S-
mineraliseringar samt orogenisk gulafyndighet inom de kommande åren när vi planenr
mera geo$'siska mätningat och bormingar.Inom Gunnarflnt2T finns det för tillFillet
18 st ftamtolkade VMS-anomalier * Barsele$rndighetens forlängning. Samtliga är
planetade att testas med ytterligare provborrningar. Undersökningstillståndet Gunnarn
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m 27 samt dess rntilliggande undersökningstillstånd och bearbetningskoncession är
därför ytterst intressant ut ett malmpotentieilt perspektiv och AES anser det mycket
viktigt med sammanhängande undersökningsområden inför de planerade
undersökningsarbetena 2022 - 2025.P^ gund av Corona-19 pandemin har sökanden
inte kunnat utföta alla de planerade undersökningsarbetena eller de geoSrsiska
matkmätningarna enligt den urspnrngliga godkända arbetsplanen för 2020 elter 2027.

Den avgift som sökanden haft att etlägga enligt 10 b $ mineralförordningen (1992:285)
uppgår t1ll219 000 kt kronor. Ävgiften har betalats.

Underrättelsel om ansökan har sänts till berörda fastighetsägare och övriga kända
sakägare.

Övrigt

Undersökningstillståndethar varit gällande i 7 år. Tillståndet beviljades genom beslut
den 27 apnl2075. Den ansökan som låg till grund för det beslutet avsåg mineralen guld,
koppat, bly, tenn och zink. Då sökanden inte begårde annat avsel
undersökningstillståndet sam riga de koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2
mineraliagen.

Minerallagen har med anledning av covid-19-pandemin ändrats. Den senaste
lagänddngen innebär att tillstånd som har förlängts enhgt 2 kap. 7 b $ minerallagen
(särskilda skäl och som ät gtltig" den 9 juni 2022 skagälla i ytterligare tvä fu frän den dag
då grltighetstiden enligt beslutet om förlängning annårs skulle ha löpt ut. Av förarbetena
till bestämmeisen framgår att undersökningstillstånd som redan har förlängts enligt 6 $
och som fu gllttga den 9 juni 2022 ska förlängas med ytterligare ett år utöver den
förlängning som skedde med stöd av de lagdndringar som trädde i kraft den 7 mats 2021

f fr prop. 2021/22:201 s.17). Har tillståndet redan fötlängts en gång och med ett år så
blir födängmngen enligt den nu aktuella lagändringen alitså ett år yttedigare (totalt två
år). Detta innebät att bolagets nu gällande tillstånd upphör att gälla den 21 apit,2023.
Lagen trädde i kraft den 10 jan2022.

I övdgt noteras att sökanden kommit in till Bergsstaten med arbetsplaner avseende
Gunnarn nt 27 under tilistånciets giitighetstid.

Motivering

Ti llö m pliga bestö m mel ser m. m.

Nät ett undersökningstillstånd har varit gällande i sex år kan det, enltgt 2 kap. 7 $ första
stycket minerallagen, födängas med sammanlagthögst fyra fu om särskilda skäl
föreligget.

Enligt minerallagens förarbeten (fr. prop. L974:32 s. 155 och prop. 7997 /98:47 s.22)
avses med särskilda skäl sådant som tvist om undersökningstillståndet, långvarig
arbetsinställelse, naturkatastrof, fyndighetens beskaffenhet, särskilda naturförhållanden
eller därmed iämförliga omständigheter som kan ha hin&at eller försvårat
unders öknings arb etet.
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Av I(ammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2299-76 framgär att de skäl som anges i
fötarbetena inte kan uppfattas som uttölnmande. Även andra skäl kan beaktas vid
prövningen av om det föreligger skäl för ytterligare födängning av ett
undersökningstillstånd. En alltför snäv tolkning skulle dessutom stå i stdd med
minetallagens syfte om ett effektivt utnyttjande av minenltesurserna.

Be rg mö sto re n s bed ö m n i n g

Bergmästaren konstaterar att sökanden under de första ären av
undersökningstillståndets giltighetstid lagt ned ett betydande undersökningsarbete.
Under den senaste förlängningsperioden har undersökningar utförts som visar att
progression av undetsökningsarbetet har skett genom kända metoder bland arffr t
genom markmagnetometdska mätningar, gravimetriska mätningar, yflnoränprovtagning
och ett stort antal kärnborrhåI.

På grund av Cotona-19 pandemin har sökanden inte kunnat utföra alla de planerade
undersökningsarbetena vid Barsele projektet enligt den ursprungliga godkända
atbetsplanen för 2020 eller 2021. Gunnarn m 27 hgget intill bearbetningskoncessionen
Barsele I( nt 1 och ät ddrf& mycket viktigt ur synpunkt för fortsatt prospektering men
även föt infrastruktur som potentiellt behövs vid en eventuell fnmadagrrrwerksamhet.

Bergmästaren bedömer att ändamålsenligt arbete utförts under tillståndstiden, men att
de senaste årens pandemi hindrat och försvårat undersökningsarbetena. Bergmästaren
konstaterar vidare att det finns tydliga planer avseende det fortsatta
undersökningsarbetet. Sammantaget utgör detta enligt bergmästarens bedömning
särskilda skäl att bevilja den sökta förlängningen av undersökningstillståndet.

Ansökan om förlängd giltighetstid ska därmed beviljas

Hur man överklagar

Detta besiut kan överklagas hos Förvattningsrätten i Luleå, se bilaga.

De som deltagit i beslutet

Detta beslut har fattats av vtkariennde bergmästaren Helena I(jellson, efter
föredragning av Anders Jakobsson.

ffi,frtt,',{f^
Helena Kjellson

Anders Jakobsson
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I(opia av beslutet sänds till berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare samt till
länsstytelsen i Västerbottens län, Stommans kommun, Sametinget och Sveriges
Geologiska Undetsökning.

Bilagor
Overklagan dehänvis ning
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l'lur nnan överklagar

Om ni vi-li överldaga bergmästarens beslut ska ni skriva rill Förvaltningsrätten i l-uleå.

Ö.-verklagandet ska vara skriftligt och ställas trll Förvaltrungsrätten i Luleå men skickastill Eetgsstaten, Varvs gatan 4L, 972 32 r-uleå eller minäinspect@bergsstaten"se

I överklagandet ska ni ange:

vrlket beslut som ni överklagar, ange besrutets d.iarienurrmer.
varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken änd.ng ru vill ha.
Ni ska ange ert narnn, teiefonnummer, postadress och e_postadress.
om ni anhtm ombud ska ombudets namn, terefonnummer, postadress och
e-postadress anges.
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E'tt överklagande ska ha komrnit ln rill Bergsstaten inorn tre veckor från derr dag då
ni fick del av besluret.

,OT 
* som.överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagander dock

ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddetrades.

Orrr ru behover upplysningar om hur man överki agar kanni vända er trli Bergsstaten, via
epost minernspect@bergsstaten.se eller relefon OgiO-ZZ 7g 00.


