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undersökningstillstånd för området Källmyrberget nr 1001 i

vindelns och Lycksele kommuner i västerbottens rän

Beslut
Bergmästaren beviljar Boliden Mineral AB undersökningstillstånd med tillståndsid
2023:24 enligt minerallagen (1991:45) for området I(ällmyrberget nr 1001.

Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses atbete i syfte att påvisa en $rndighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 mtneralligen.

Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 2 mars 2023 trJl. den2 mats 2026.

Undersökningsområdet

Undersökningsomtådet, se bifogad karta (bilaga 1), omfatt ar en yta om 3 87 1 ,1.3 ha och
begtänsas av räta linjet mellan hörnpunkter med koordinater i SWEREF 99TM enligt
följande.
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Villkor

Sökanden ska ställa såkerhet för crsått-uing avsccndc skada eller intrång som kan bli
följden av undersökningsarbete. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan
undersökningsarbeten påbörj as.

Bakgrund
Ansökan om undersökningstillstånd kom in fuän Boliden Mrnetal 1'B,556231,-6850,

Qrädanefter sökanden) till Bergsstaten 5 decemb er 2022 och avset koncessionsmineralen
nickel, koppat, kobolt, palladium, platina, guld och silver. Sökanden hat till sin ansökan

fogat en karta över det sökta området och uppgifter om vilka fastighets- och övdga
kända sakägare som beröts av ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom det sökta
området leda till Srnd av koncessionsmineral därför att histodsk blockletmng,
markgeofysik och borrningsarbete utfört av Svenska staten undet 1970-80 talet ledde t-ill

upptäckt av en nickelmineraliserad ultramafisk intrusion inom I(ällmytberget nr 1001

området. Efter 1980-talet har väldigt lite systematisk prospektertng utförts området,
trots förekomst av ett flertal mineraliserad blocksvanser dät moderklyftet ännu inte
lokaliserats. Vi ttor att en systematisk applicedng av moderna undersökningsmetoder
inom området kan leda till nya nickelfynd inom I{ällmyrberget Nt 1001. De
undersökningsarbeten som sökanden planetar att utföra ät i huvudsak geofysiska

mätningat, tetängkörning samt borning. Beroende på resultat från utförda
unders öknin gar kan andra undets öknings metoder bli aktuella.

Ansökan om undetsökningstillstånd har remittetats till länsstytelsen, kommunen och
Sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och övriga kända

sakägare. Yttranden från Lycksele och Vindels kommunet, Västerbottens länsslyrelse

samt Sametinget har kommit in till Bergsstaten.

Läns s tyrels e n har i hui,'uds ak framfött följ ande.

Området är av riksintresse för rennäringen enligt miljöbalkens 3 kap. 5$. Området ligger

inom Ätmyrberget Natura 2000-område. Inom undersökningsomtådet finns omtåden
som enligt Länsstyrelsens våtmarksinventeting har mycket höga, höga, vissa och låga

naturvärden. Inom undersökningsområdet finns också fom- och kulturlämningar samt

nyckelbiotoper och områden med natuwården utpekad av Skogsstyrelsen.

I(ommunernahar inget att erinra gällande det ansökta tillståndet.
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Sametinget har i hui,'udsak ftamfört följande.

Ansökningsomtådet utgör renbetesmarket för Vapsten och Ubmeje tjeälddie samebyar,
berör flytdedet av riksintresse, marker som nyttjas under föwintet, våwinter och vinter.
Föt att förstå markens betydelse för renskötseln i området krävs information och
kunskaper om hur samebyarna bedrivit, bedriver och avser att bedriva sin renskötsel
och hur omtådets 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
dksinttessen och markanvändningstedovismngar. I(artorna visar översik'ligt
samebyarnas markanvändning under ett normalt renskötselår. Observera att dessa kartor
och redovisningar get en allmänt hållen information, dialog med betörda samebyar är
dätföt alltid nödvändigt.

Innan en ptospektör ansöker till Bergsstaten om undersökningstillstånd bör denne
inhämta information och kunskap om den natur- och kulturmiljö som råder i området,
om det finns några skyddsvärda mil;öer och om det bedrivs arlnan näringsverksamhet.
Ansökan bryter av tvä flyttledet av riksintresse. Riksintresse rennäring ska ses i ett
landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett skydd för områden med olika ändamål
som måste hänga ihop för att helheten ska fungera, så kallade funktionella samband. Det
är av stor vikt att de funktionella sambanden mellan områdena inte görs obrukbara, så
att tenarn^ kan ströva fritt och vandra mellan de olika betesmarkområdena. Flyttledema
visar de förflyttningar som sker med renhjordarna mellan olika årstidsland. I fleralet fall
är de dock helt omatketade och utgöts av natudigt avgränsade stråk i topografi.n, ex
myrstråk, isbelagda sjöar och vattendrag osv. Någon generell minsta bredd på leden
anges inte. I de allmänna redovisningarnahar leden en standardbredd på 600 meter. Det
är flyttleden som funktion som avses skyddas som dksinftesse vilket innebär att denyta
som tedovisas i matetialet ska ses som ett stöd för vilket område som kan komma att
anses vara av riksintresse. Vid förflyttningar mellan betesområden, både med samlad
hjotd, och vid sttövbetning, är det ofta svårt att fä rcnarna att passera till exempel
vadställen, bnnta sluttningar, lands- och järnvägar, bebyggelse eller tät vegetation. Då
kan små störningar rnedföta att renarna vägrzr att flytta igenom passagen. Flyttleder,
svåta passager och rastbeten benämns gemensamt strategiska platser. Dessa områden
behöver skyddas för attrenskötseln ska klara av nödvändiga förflyttningar - törelser -
mellan olika kärnområden eller från kärnområden till andra betesområden.
Utgångspunkten för beviljandet av undetsökningstillstån d är att dessa arbeten ska kunna
genomföras med minsta möjliga skada på både natur- och kulturmiljön. Erfarenheterna
visar dock att mer omfattande prospektedngsarbeten medför störningar för renskötseln
och andra samiska naringar. En exploatedng av marken innebät ofta att landskapet
påverkas negativt.

Marketna krymper vilket får konsekvenser för samerna och den samiska kulturen, då
förutsättningarna för den samiska markanvändningen försämras. I sammanhanget vill
Sametinget, i enlighet med ett miljömässigt hållbart och långsiktigt tänkande, poängtera
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behovet av att satsa mer på cirkulär ekonomi genom atttilfvatata redan uppbrutna
metaller och att återvinna metaller, snarare än utökad exploatering och nybrytning.

Motivering

Ti I I ö m pl i g a be stö m me I se r
Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undetsökningstillstånd meddelas om det finns
anledning 

^tt 
antl- att undersökning i området kan leda till ffnd av koncessionsminetal.

Undetsökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att fä ttll, stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Av 1 kap. 5 $ fötsta stycket minerallagen f:u;mgär att ett undersökrungstillstånd som
grundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1

$ 1 och 2 gälJet, om inte sökanden begär annat, samdiga mineral som anges där.

Förorbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska fi.nnas

anledning att anta att undersök"itg i området kan leda till $'nd av koncessionsmineral.
Enligt förarbetena till minerallagenär det sökanden som ska förete någon form av
utedning som visar att denna förutsättning är uppfylld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det
aktuella området. I(ravet fär rnte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras
(ptop. 1,988 / 89:92 s. 90).

I3iteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning visar att prövningen inte ät avsedd 

^ttvata 
särskilt ingående utan att det

främst är falfen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988/89:92 s. 91 och prop.
2004/05:40 s. 37).

Tilistånd ska vägras om sökanden tidigare har visat sig olämplig att beddva
undersökningsarbete. I detta fall krävs det inte att förhållandet ska vara uppenbart utan
det täcker med att sökanden inte bedöms upp$'lla kravet. Exempel på situationer där
tillstånd kan vägras är att sökan6"n fidigare har visat bdstande hänsyn tili markägares
ellet andra sakägares intressen eller utfört undetsökningsarbeten på ett sätt som vadt
skadligt för natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen böt sådana omständigheter vägas
in som hur allvadiga missförhållandena varit, om det varit fräga om enstaka eller
upprepade övetträdelser och i vilken utsträckning det berott på sökanden själv samt hur
Iång tid som gått från det tidigare undersökningsarbetet (ptop. 2004/05:40 s. 80).
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Be rg m ö sta re n s bed ö m n i n g

Mot bakgrund av vad sökanden har anfört anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella omtådet kan komma att leda till fynd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Betgmästaren vrll edrua om att det är omständigheter hänförbå tru a.r,
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kritedet om sökanden
uppenbadigen saknar möjlighet och avsikt att fä tli.l stånd en ändamålsenlig
undersökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
iftägasätta sökandens möjlighet eller avsikr att få till stånd ändamålsenliga
undersökningar inom det sökta området. Bergmästaren konstate rat vidare att det inte
har fiamkommit något som innebär att sökandsn tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avset koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, palladium,
pladna, guid och silver. Eftersom ansökan avser koncessionsmineral som ang.. i 1 kap.
1 $ 1 och 2 mtneralTagen, och sökanden inte har begärt 

^nnat,beviljar 
bergmästaren

undersökningstillstånd föt samtliga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

undemökningsavgiften för tdlståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
minetalförordningen, med beaktande av undersökningsområdets storlek och de mineral
som omfattas, bestämts till 77 440 W. Bergmästaren konstaterar att sökanden har betalat
den fastställda unders ökningsavgiften.

Enligt betgmästarens bedömning är förutsättnin garna för att bevilja det sökta
undersökningstills tåndet upp fyllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaten har beslutat attägarc av fastigheten Vindeln Avalund 1:9 ska delges detta
beslut genom kungörelsed"lgi""i"g i tidningarna Västerbottens-I(uriren, Folkbladet
Västerbotten, Västerbottningen och Lokaltidningen i Sorsele - Storuman - Vilheimina -
Dorotea - Åsele - Lycksele samt i Post- och Inrikes Tidningar.

9Yttg" betörda fastighets- och övdga kända sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.
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Hur man överklagar
Dcn sotl delges detta bcslut genonl kungörclscdclgivning kan övcrklaga bcslutct till
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 1 1 aprl,2023 vilket även anges i
övetklagandehänvisningen (bilaga 2).

Den som delges detta beslut genom vanlig delgivning med delgivningskvitto kan
överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå inom den tidsfrist som anges i
övetklagandehänvisningen @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 dät atbetet ska beddvas och innehavzre 
^v 

särskild rätt som berörs av
arbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undetsökningsarbete och när en atbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen. Sökanden är skyldig att tillhandahålla en

översättning av arbetsplanen på finska, meänkieli ellet samiska om undersökningsarbetet
ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets
förvaltningsomtåde enligt 6 $ lagen Q009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspåk.Begäran om översättning kan framställas skriftligen till sökanden av
fastighetsägare eller innehavare av sätskild rätt som berörs av planetade arbeten enligt
atbetsplanen. Begäran om översättning ska vata sökanden tillhanda inom tio dagat frän
delgivningen av beslutet om undersökningstillstånd.

I den arbetsplan som sökanden ska upptätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland annatlämna uppgift om hur eventuella
skador och inttång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken fotm av säkethet som sökanden har och stodeken på säketheten. Fastighetsägate
eller innehavare ' jll särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begän att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 17 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 \ minetallagen ska undersökntngsarbete utföras så att minsta skada och
inttång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.

Undersökningsatbete får inte äga rum inom nationalpark ellet i strid med föreskriftet
som gället för natur- eller kultutteservat. Det åvilat sökanden att hos länsstyrelsen ellet
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 yttedigate tiilstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
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rniljöbalken och terrängkorningslagen, som kan korrma att l,u.ävas för attfå bedriva
undersökningsatbete inorn undersökningstillståndet,

Bergmästarens erintan är inte en firllständig redogorelse för bestjmmelser i minerallagen
ellet annan iagstiftrring som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
rindersökningstillståndet ellet de slryldigheter som åvilar sökanden.

övrigt
Ytttandena kommer att sändas tiil den sokande i sin helhet.

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende hat fattats av vikadetande bergmästare Helena Kjellson efter
föredragning av F.va Cadsson.

Helena

Eva Carlsson

Bilagot

Biaga 7, I{atta undersökningsornr.ådet

Bilaga 2, Överklagandehänvisning

Bilaga 3, Överklagandehänvisning



-T-(lllB{ ,nä<+-or-ean S brS IutF e-OJ3-0 3-C2
,4, /

ilö
Valliden

Sötjärnliden

rsberg ''

Li
t

n2

n

Y
l\

Vai

ele

x
Tällkäen

Avi

'Korb
Alorr

myr

a ?

2fi
I

I

I

Kättmyrberg

Und.rsoknngsirllstånd
Xållmyrbårqel M 10ol

Yåsl4boltenr låtr

Vrnd.lo & Lycks.lc komro
2022-12-07 LlHl 5r6ef 99 Tl1

I

\
Skurtråsk

sk



BERGSSTATEN

Bilaga 2

Hur man överklagar

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

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrärten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Vaws gat^rt 41r 972 32 Luleä eller mineinspect@,bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

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

e-postadress anges.

Ett överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 1L aptil}Ll3

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz zz tuuit
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:2021,00-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4I7 4 Avgifter
232-8414 Säkerheter
5050-7 871 M inera lersättn ing
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Bilaga 3

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga bergmästarens beslut ska ni skdva till Förvaltningstätten i Luleå.

Overklagandet ska vara skrifdigt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Vatvsgatafi4lr97232Ltuleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienummer.
o Varföt ni anser att beslutet ska ändras och vilken änddng ni vill ha.

. 
Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

o Om ti anlttar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ett övetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom te veckor från den dag dä
ni fick del av beslutet.

Om ni som övetklagarär en part som fötettäder det zllmänn4 ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor ftån den dag då beslutet meddelades.

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

Bergsstate n

Varvsgatan 41

972 32 LULEÄ

Te|.0920-23 79 00

Org.nr: 2021,00-2528
www.bergsstaten. se

Registrator: m ineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-41.7 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning


