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BERGSSTATEN

Varvsgatan 41

SE-972 32 Luleå

Sweden
Dnr BS 200-619-2022

Boliden MineralAB
G ruvrätt
936 81 Boliden

undersökningstillstånd för området Lillträsk nr 1001 i Luleå

kommun i Norrbottens län

Beslut
Betgmästaren beviljar Boliden Mineral AF,556231-6850, (hädanefter sökanden)
undersökningstillstånd med tillstån dsid 2023:5 enligt miner allagen (1991,:45) för området
Lillträsk nr 1001.

Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden ill undglsökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en $rndighet
avseende sädana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minerallagen.

Undersökningstillståndet gäller i te ät ftän den 16 januari 2023 tlll den 16 januan2026.

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet, se bifogad karta @ilagz 1), omfatt^t enyta om 7 032,04 ha och
begränsas av räta linjer mellan hörnpunkter med kootdinater i SWEREF 99TM enligt
följande.

Huvudyta 1

Hörnpunkt
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N-koordinat

7329206,94

7327751,,15

7327372,44

7328779,06

7330805,36

7330539,77

7329575,97

E-koordinat

827648,67

828905,89
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832724,27

830943,99

829350,37

827653,6
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Villkor

Sökanden ska ställa säkerhet för ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
följden av undetsökningsatbete. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan
undetsökningsarbeten påbö{ as.

Bakgrund

Ansökan om undersökningstillstånd kom in till Bergsstaten 11 oktober 2022 och avser
koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, guld, platina och palladium. 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. Eniigt sökanden kan arbeten inom
det sökta området leda till fynd av koncessionsmineral dätför att befintliga datavisar att
inom det sökta området finns mafiska bergarter som innehåller intressantahalter av
basmetallet. Vidare undetsökningat inom området skulle kunna leda till att potentieli
mineralisedng kan identifieras. De undersökningsarbeten som sökanden planem att
utföra fu markmätntnear, provtagningar, borningar samt borrhålsmätningar. B eroende
på resultaten kan andra undersökningsmetoder bli aktuella.

Ansökan om undersökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen, kommunen och
Sametinget. Underättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och övdga kända
sakägare. Yttanden ftån Luleå kommun och Sametinget har kommit in till Bergsstaten.

I(ommunen har i huvudsak framfört följande.

Mil,ö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma att inom ansökningsområdet finns en
myr med nationellt ftidlysta Ängsnycklar (Dactylorhtza incarnatavar.'tncarnata). Vidare
inom området finns även ett vattenskyddsområde, Andtäsket, där tillstånd ftån den
kommunala nämnden föt miljöfrågor krävs om verksamheten kan komma att påverka
vattenkvalit6n. För att inte påverka sumpskogar och våtmarkers hydrologi bör
terängkörning ske på galadmark.

Sametinget har i huvudsak framfört följande.

Ansökningsområdet utgöt vintetbetesmarker för Gällivare skogssameby, dessa områden
ät känsliga för negativ påverkan från exploateringsverksamheter. Sametinget vill
uppmärksamma att berörda samebyar har rätt till inflytande och ska ges möilighet att
påverka besluten när mark inom det samiska traditionella området berörs. Sökanden ska
ha dialog direkt med betörda samer om planerade exploateringar samt att samtådet sker
i ett tidigt skede.
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Motivering

Ti I I ö m pl ig a bestö m mel se r
Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undetsökningstillstånd meddelas om det finns
anledning 

^tt 
ant^ att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.

Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att fä til. stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som rid.igare 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 gä11e4 om inte sökanden begar annat, samtliga mineral som anges där.

Förorbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning 

^tt ^nta 
att undersökning i omtådet kan leda till ftnd av koncessionsmineral.

Enligt fötarbetena till minerallagen är det sökandefl 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
aktuelia området. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras
(ptop. 1,988/89:92 s. 90).

I(riteriet att sökanden uppenbatligen saknar möjlighet att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning visar att prövningen inte är avsedd attv^r^ särskilt ingående utan att det
ftämst är fzllen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988/89:92 s. 91 och prop.
2004/05:40 s.37).

Tillstånd ska vägras om sökanden tidigare har visat sig olämplig att bedriva
undetsökningsatbete. I detta fall krävs det inte att förhåliandet ska vara uppenbart utan
det täcket med att sökanden inte bedöms upp$lla kravet. Exempel på situationer där
tillstånd kan vägras är att sökanden tidigare har visat bristande hänsyn till markägares
eller andra sakägates intressen eller utfört undersökningsarbeten på ett sätt som varit
skadligt för natut- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana omständigheter vägas
in som hur allvadiga missförhållandena varit, om det varit fiåga om enstaka eller
upprepade öveträdelser och i vilken utsträckning det berott 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 bed öm n i n g

Mot bakgrund av vad sökanden har anförtanser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella omtådet kan komma att leda till ftnd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaten vill erinra om att det är omständigheter hänförbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden
uppenbarligen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
undetsökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte betgmästaren att
tfuägasåtta sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga
undersökningar inom det sökta området. Betgmästaren konstaterarvtdare att det inte
har ftamkommit något som innebär att sökand.1 {digare visat sig olämplig att bedriva
undetsökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, guld, platina
och palladium. Eftersom ansökan avser koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och
2 ritneralfapen, och sökanden inte har begärt aflrLat, beviljar bergmästaren
undersökningstillstånd för sam'liga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undetsökningsavgiften för tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
minetalförotdningen, med beaktande av undersökningsområdets storlek och de mineral
som omfattas, bestämts till 20 660 kr. Bergmästaren konstater^r attsökanden har betalat
den fastställda undersökningsavgiften.

Enligt bergmästatens bedömning är förutsättningarna föt attbevilja det sökta
undersökningstillståndet upp fyllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaren har beslutat attägarna tiil fastigheterna: LULE BöLE 9:10, LULEÅ
BöLE 24:5, LTJLF.Ä pRAsrHoLM 5:27 sÄt LULEÅ gorE S:4 ska detges detta
beslut genom kungötelsedelgivning i tidningama Norbottens I(uriren och Nordändska
Socialdemokraterna samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Öyttg, betörda fastighets- och övdga kända sakägare deiges detta beslut genom vantg
delgivning med delgivningskvitto.
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Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungötelsed"lgi"oirg kan överklaga beslutet till
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 20 februari 2023 v'tlket även anges i
övetklagandehänvisningen (bilaga 3),

Den som delges detta beslut genom vanlig delgivning med delgivningskvitto kan
överklaga beslutet till Förwaltningstätten i Luleå inom den tidsfiist som anges i
överklagandehänvisning en @:/Laga 2).

Bergmästaren erinrar om följande
Undetsökningsarbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastighetet där arbetet ska bedrivas och innehavare 

^v 
särskild rätt som b.rors ä1,

arbetet. Bestämmelset om atbetsplan för undersökningsarbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen. Sökanden är skyldig att tillhandahålla en
owetsättning av atbetsplanen på finska, meänkieli eller samiska om undersökningsarbetet
ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets
förvaltningsområde enligt 6 $ lagen Q009:724) om nationella minoriteter och
minodtetsspråk, Begäran om översättning kan framställas skriftligen till sökanden av
fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt som berörs av planerade arbeten enligt
atbetsplanen. Begäran om översättning ska vara sökanden tillhanda inom tio dagar frän
delgivningen av b eslutet om unders öknings tills tånd.

I den atbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild tätt ska sökanden bland annat lämnauppgift om hur eventuella
skador och intrång kommet att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken fotm av säkethet som sökanden har och stodeken på säkerheten. Fastighetsägare
ellet innehavare ';ll särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begfua att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 17 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minetallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kultutmiljön.

Undersökningsarbete får inte äga ruminom nationalpark eller i stid med föreskrifter
som gälier för natur- eller kulturreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undemökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
bevilias råder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanåen att ansöka
om eventuella yttedigate tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
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rniljöbalken och terrängkörningslagen, som kan komma att krävas föt att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästarens erinran är inte en frrllständig tedogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt art bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de slryldigheter som åvilar sökanden.

Ovrigt

Ytftandena kornmer att sändas till den sökande i sin helhet.

De som deltagit ibeslutet
Beslut i detta ärende hat fattats av vlkanennde betgmästare Helena l(jellson efter
föredlagning av Frida Hannerfors.

Helena

Bilagor

Btlaga 1, I{arta undersökningsområdet

B t7a ga 2, Öv etlda gandehänvis ning

Bilaga 3, Överklagandehänvisning



trilhor betlv*w{al

th.i*

{t}t(

-r6

*

qunL

Ed
-t-r
l-t

rffi
L

ffi

t
Ii

il

I
fft-
{EL

C!
F

q\(\
rn
rE

X

o
.å
Lo+jlo
E+E
o
J
+
E.
.9
c3-()
iJ

*l
I

I
I

: :,.' ;

,l
å
I

I:
h
H"
th*

*I
i

t

c

å

'rt

il
LN

,\".

,

trIå,

rfJ

q\o

+

r
rfir-1E
fllF

'r
'm
t'
{fJt-
{n'rt
h-J

hn]
\E

.*l

,:1:f
{ll
E

-$Jr
!-

{ll

4,

rR

r:t I
Prj *

ifi- {I.

I
'ii,

E

Na
oN

-+oo
N
E
E
o
E
E
(u

r<

o
o
L-l"l ranl
-3e.l
ftl c{

-:<OLo c{
-E
C.

ofil
-t-
(,/l

:-Oin9>gl' L
C.-''- E cF.
vO\:= fz
YoL
Y':md

L L
Y+dlUJ
L:

- --J Ln

E
oo
LN

986 628 Å

,"

-tuL--
L

*. 'f.

:it

lr

;



BERGSSTATEN

Bilaga 2

Hur man överklagar

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

Övetklagandet ska vara skriftligt och ställas till F'örvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Varvsgatan 4'l.r97232Luleäeller mineinspect@bergsstaten.se

I överkiagandet ska ni ange:

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

' Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o om ri anbtar ombud ska ombudets namn, telefonnummet, postadress och

e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckot från den dag då
ni fick del av beslutet.

Om ni som överklagar'zr en part som föreftäder det allmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckot från den dag då beslutet meddelades.

Om ni behöver upplysning^r omhur man overkiagar kan ni vändaer till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaren.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 4L
glz zz turcit
re!.0920-2379 0O

Org.nr:2023.OO-2528
www. bergsstaten. se

Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4L74 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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Bilaga 3

Hur man överklagar

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

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas tili Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Varvs gatufl 41r 972 32 Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienulnmer.
o varför 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 tianhtar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 20 februati2023.

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gzz gz lulrÄ
Tel. 0920-23 79 00

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

Bg nr:

5803-4174 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning


