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Undersökningstillstånd ftir området Harnäsf;iltet i Årjängs kommun, Värmlands
län
Beslut
Bergmästaren beviljar Granit Pmb AB, 559254-9322, (hädanefter Sökanden)
undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) ftir området Harnäsf?iltet.

Undersökningstillståndet innebär att Sökanden har ensamrätt till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en $rndighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minerallagen.
Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 16 december 2020.
Und e r s ölrn in gs omr åd e t

Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilaga l), omfattar en yta om 31 l,Z4hektar
och begränsas av räta linjer mellan hornpunkter med koordinater i SWEREF 99 TM

enligt foljande.
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Villkor
Sökanden ska ställa säkerhet fcir ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
ftiljden av undersökningsarbete inom undersökningsområdet. Säkerheten ska ställas till
Bergsstaten innan undersökningsarbeten påbörjas.

Bakgrund
Ansökan om undersökningstillstånd kom in från Sökanden till Bergsstaten den 12 juli
2020 och avser främst koncessionsmineralet guld. Sökanden har till sin ansökan fogat en
karta över det sökta området och uppgifter om vilka fastighets- och övriga kända
sakägare som berörs av ansökan. Enligt Sökanden kan arbeten inom det sökta området
leda till fynd av koncessionsmineral därfor att inom det sökta undersökningstillståndet
finns Harnäsgruvan belägen där mindre mängder guldmalm återstår vid gruvan enligt
Gexco prospekt frän2009. Sökanden har varit i kontakt med Wermland Guldbrytning
AB som drev gruvan och fått information om att den guldftirande kvartsgången fortsätter
utanftir brytningsområdet. Kvartsgången är där dåligt undersökt och möjlighet tinns att
hitta en fortsättning där. Flera andra ftirekomster med guld finns också i närområdet.
Agnico Eagle har nyligen med borrning undersökt en f<irekomst vid Solvik. Detta visar
att undersökningar i denna region i stort kan leda till fund av koncessionsmineral och då
framfor allt guld.
De undersökningsarbeten som Sökanden planerar att utfora är att undersöka området
utanör den bearbetade gruvan med mål att hitta en fortsättning på den kända
guldkvartsgången eller nya sådana gångar. Metoder som planeras användas är framför
allt provtagning av hällar, block och jord. Prover kommer att skickas till ALS labb i
Irland ftir analys av guldinnehåIl.

Ansökan om undersökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen och kommunen.
Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighetsägare och övriga kända
sakägare. Yttranden från länsstyrelsen i Värmlands län samt fujangs kommun har
kommit in till Bergsstaten.
Länsstyrelsen i Värmlands län har i huvudsak framört ftiljande.

Inom angivet område finns uppgift om ett mindre antal torplämningar registrerade i
Skogsstyrelsens register. Det ankommer Sökanden att visa miljöhänsyn till de aktuella
kulturmiljövärdena i samband med planerad undersökning. Inom aktuellt
undersökningsområde finns den nedlagda Harnäsgruvan som är registrerad som ett
ftirorenat område. I det fall undersökningar ska ske inom detta område kan det finnas
risk att ftiroreningar sprids. I området finns även två nyckelbiotoper och ett av
Skogsstyrelsen utpekat naturvärde.
Årjangs kommur har i huvudsak framört ftiljande.
Inom det markerade området finns tillflöden till sjön Östra Silen, vilken är klassad som
riksintresse ör naturvården samt är nationellt och regionalt särskilt värdefull. I
tillflödena til Östra Silen örekommer den rödlistade arten flodkräftan. Sjön ingår även i
DANO-området som är ett riksintresse och oerhört viktigt for det rörliga friluftslivet.
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12 kg som reproducerar sig

i

Motivering
Tillämpli ga bestämmelser
Enligt Zkap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det firurs
anledning att anta att undersökning i området kan leda till f,ind av koncessionsmineral.
Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att ffi till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Enligt 1 $ tredje stycket mineralörordningen (1992:285), om bergmästaren begär det,
ska sökanden ge in en plan fcir hur undersökningsarbetet ska bedrivas och en utredning
om sina möjligheter att fullfolja planen.

Av 1 kap. 5 $ ftirsta stycket minerallagen framgår att ett undersökningstillstånd

som
grundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsmineral som anges
$ 1 och 2 gäller, om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges där.

i

I

Förarbeten
En ftirutsättning ftir att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning alt anta att undersökning i området kan leda till flnd av koncessionsmineral.
Enligt fiirarbetena till minerallagen är det sökanden som ska ftirete någon form av
utredning som visar att denna förutsättning är upp$rlld. Hen ska alltså kunna ftirete något
indicium på att åtminstone något koncessionsmineral fcirekommer inom det aktuella
området. Kravet fär inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete örsvåras (prop.
1988189:92 s. 90).

Kriteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att ffi till stånd en ändamålsenlig
undersökning visar att prövningen inte är avsedd att vara särskilt ingående utan att det
främst är fallen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988189:92 s. 9l och prop.
2004105:40 s. 37).
Tillstånd ska vägras om sökanden tidigare har visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete. I detta fall krävs det inte att förhållandet ska vara uppenbart utan
det räcker med att sökanden inte bedöms upp$'lla kravet. Exempel på situationer där
tillstånd kan vägras är aft sökanden tidigare har visat bristande hänsyn till markägares
eller andra sakägares intressen eller utfort undersökningsarbeten på ett sätt som varit
skadligt fiir natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana omständigheter vägas
in som hur allvarliga missörhållandena varit, om det varit fråga om enstaka eller
upprepade överträdelser och i vilken utsträckning det berott på sökanden själv samt hur
lång tid som gått från det tidigare undersökningsarbetet (prop. 2004105:40 s. 80).
B ergmästarens

bedömning

Bergmästaren har begärt att Sökanden redogör ftir hur undersökningsarbetet ska bedrivas
i det sökta området och vilka forutsättningar Sökanden har att fullftlja planerade arbeten.
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Med utgångspunkt från de uppgifter Sökanden har lämnat anser bergmästaren att
Sökanden har lämnat en detaljerad och realistisk beskrivning av projektet samt de
undersökningsarbeten som planeras i avseende till tillståndets storlek.

vill

erinra om att det är omständigheter hänlorbara till den sökande själv
som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden uppenbarligen saknar
möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. Vad som har
framkommit i ärendet fiiranleder inte bergmästaren att ifrågasätta Sökandens möjlighet
eller avsikt att ffi till stånd ändamålsenliga undersökningar inom det sökta området.
Bergmästaren

Bergmästaren konstaterar vidare att det inte har framkommit något som innebär att
Sökanden tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete.
Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralet guld. Eftersom ansökan avser
koncessionsmineral som anges i I kap. 1 $ 1 och 2 minerallagen, och Sökanden inte har
begärt annat, bevilj ar bergmästaren undersökningstillstånd f<ir samtliga
koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undersökningsavgiften ör tillståndet har enligt 14 kap. 2 $ minerallagen, med beaktande
av undersökningsområdets storlek och de mineral som omfattas, bestämts Irll6240
kronor. Bergmästaren konstaterar att Sökanden har betalat den fastställda
undersökningsavgiften.
Enligt bergmästarens bedömning är forutsättningama fiir att bevilja det sökta
undersökningstillståndet uppfyllda.

Övrigt
Yttranden från länsstyrelsen i Värmlands län och Årjangs kommun kommer att bifogas i
sin helhet till Sökanden.

Delgivning av beslutet
Bergmästaren har beslutat attägare till fastigheterna fujäng Västra Boda S:3 och Årjang
Västra Boda S:4 ska delges deffa beslut genom kungörelsedelgivning i tidningen Nya
Wermlands-Tidningen samt i Post- och Inrikes Tidningar.
Övriga berörda fastighets- och övriga k?inda sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsedelgivning kan överklaga beslutet
örvaltningsrätten i Luleå senast den 20 januan2l2l vilket även anges i
överklagandehänvisningen (bilaga 2).

till
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Den som delges detta beslut genom vanlig delgivning med delgiwingskvitto kan
överklaga beslutet till ftirvaltningsrätten i Luleå inom den tidsfrist som anges i
överklagandehänvisningen (bilaga 3).

Bergmästaren erinrar om fiiljande
Undersökningsarbete inom det beviljade området ffir endast utöras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av Sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter där arbetet ska bedrivas och innehavare av särskild rätt som berörs av arbetet.
Bestämmelser om arbetsplan ör undersökningsarbete och när en arbetsplan blir gällande
finns i 3 kap. 5 - 5 e gg minerallagen.

I

den arbetsplan som Sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska Sökanden bland annat lämna uppgift om hur eventuella
skador och intrång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som Sökanden har och storleken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 17 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utforas så att minsta skada och
intrång vållas på någon arulans egendom och på natur- och kulturmiljön.
Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller i strid med foreskrifter
som gäller ftir natw- eller kultuneservat. Det åvilar Sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ 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 fiir att fä bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.
Bergmästarens erinran är inte en fullständig redogörelse ftir bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse for Sökandens rätt att bedriva arbete inom

undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar Sökanden.

De som deltagit

i beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av bergmästare Åsa Persson efter fiiredragning av Anders
Jakobsson.

Äsa Persson

filäffi'

Anders Jakobsson
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Kopia av beslutet sänds till länsstyrelsen i Värmlands län, Årjängs kommun och
Sveriges Geologiska Undersökning.

Bilagor
Bilaga 1, Karta undersökningsområdet
B

ilaga 2, Överklagandehänvisning, kungörelsedelgivning

Bilaga 3, Överklagandehänvisning, vanlig delgivning
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Bilaga 2

BERGSSTATEN

HUR MAII ÖVTNXL,q.GAR

Om ni

vill

överklaga bergmästarens beslut ska ni skriva

till Förvaltningsrätten i Luleå.

Overklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgatan 41,972 32 Luleå eller mineinspect@bergsstaten.se.

I överklagandet

o
o
o
e

ska

ni ange:

Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienummer.
Varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Om ni anlitar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 20 januari 2021.
Om ni behöver upplysningar om hur man överklagar kan ni vända er till Bergsstaten,
telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41

gzz gz

lurÅ

Tel. 0920-23 79 00

Bg nr:

Org.nr: 202100-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

5803-4L74 Avgifter

232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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Om ni vill överklaga bergmästarens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Luteå.
Overklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgatan 41,972 32 Luleå eller mineinspect@bergsstaten.se.

I överklagandet

o
o
r
o

ska

ni ange:

Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienummer.
Varfor ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Om ni anlitar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor från den dag då ni
fick del av beslutet.
Om ni behöver upplysningar om hur man överklagar kan ni vända er till Bergsstaten,
telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41

gzz gz r-ulrÅ
Tel. 0920-23 79 00

Bg nr:

Org.nr:2021,00-2528

5803-4174 Avgifter

www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning

