
BERGSSTATEN

BESLUT sid 1(4)

2022-O1,-24

Dnr BS 2IO-718-2O21,

Boliden MineralAB
c/o Gruvrätt
936 81 Boliden

Medgivande till undersökningsarbeten inom Garpenberg nr
1015, Garpenberg nr LOL7, Garpenberg nr 1018 och
Garpenberg nr 1019 samt bearbetningskoncessionerna
Garpenberg K nr 1, Garpenberg K nr 2, Garpenberg K nr 3,

Garpenberg K nr 5, Garpenberg K nr 5, Garpenberg K nr 7 och
Garpenberg K nr 9 i Hedemora kommun, Dalarnas län

Beslut

Bergmästaren medger att Boliden Mineral AB,556237-6850, (hädanefter sökanden) får
utföra undetsökningsarbeten inom 30 meter fuän allmän väg, inom 200 metet fuän
bostadsbyggnad, inom 200 meter från kyrka, 

^ttfl^n 
samlingslokal om den är avsedd för

mer än 50 personer, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
plan- och bygglagen inom Garpenberg nr 1015, Galpenberg m 7077, Garpenberg nr
1018 och Garpenbetg nt 1019 samt beatbetningskoncessionetna Garpenbetg I( nr 1,

Garpenberg Km 2, Galpenberg I( nr 3, Garpenberg K nr 5, Gaqpenberg I( nr 6,
Garpenbetg K nr 7 och Garpenberg K nr 9 i Hedemora kommun i enlighet med vad
som angetts i ansökan.

Medgivandet g'ållet till och med 31 mzrs 2024 från den dag dä beslutet'"-unnit lagaktaft"
under förutsättning att sökanden har ett gällande undersökningstillstånd i området.

Bakgrund

Ansökon

Sökanden har den 27 oktober 2021 znsökt om bergmästarens medgivande enligt 3 kap.
7 $ minerallagen (7997:45). Detta då sökanden avser att utföra undemökningsarbete
inom 30 meter ftån allmän väg, inom 200 meter från bostadsbyggnad, inom 200 meter
från lryrka, 

^nn^fl 
samlingslokal, inom område med detaljplan eller

områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen inom Galpenbetg nr 1015,
Garpenbetg m 1017, Garpenberg nr 1018 och Garpenberg nr 1019 samt
bearbetningskoncessionema Garpenberg I( nr 1, Garpenberg Knt 2, Garpenberg K nr
3, Galpenberg K nt 5, Galpenberg K nr 6, Garpenberg I( nr 7 och Garpenberg I( nr 9 i
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BESLUT sid 2(4)

2022-Ot-24

Dnr BS 2LO-7L8-2O27

Av ansökanshandlingarna fnrngär i huvudsak följande. Sökanden planetar attatföra
undetsökningsarbete i form av borrhålsmätning inom deras undersökningstillstånd,
enligt bilagd karta. Undetsökningsatb etena ät planerad att påbörjas tidigast den
1janaati2022 och beräknas avslutas senast den 31 marc 2024.

Undersökningsarbetena behöver genomföras för att sökanden ska få bätte kunskap om
de geologiska förutsättningarna inom undersökningstillstånden och
beatbetrringskoncessionema. Slingan består av en tunn kabel, ca 3 mm, som placeras ut
till fots, med hjälp av skidor, skoter alternativt med terränghirlirg med hänsyn till natur-
och kulturmiljön. Kabeln kommer att placeras inom 30 meter fuän allmån väg, och föt
attvägen ska kunna korsas kommer mätkabeln att placeras genom Låmpliga
vdgtrummor. I(ablarna kommer placeras inom 200 meter frän ett hyteshus, en
samlingslokal, en distributionsbyggnad och en kyrka. Delar av området omfattas av
detaljplan. Enligt sökandens bedömning kommer inga skador att uppstå till följd av
undersökningzrna och arbetet kommer inte att ha någon betydelse föt boende i
nätheten eller miljön i övrigt. Slingornas lägen ses övet kontinuerligt under tiden
mätrringarna pägär.

Ovrigt

Ansökan har remitterats till Hedemora kommun och Trafikverket. Underättelse om
ansökan hat sänts till berötda fastighets- och övriga kända sakägare. Yttanden ftån
Hedemota kommun och Trafikverket har kommit in till Betgsstaten.

Ärendet har remitterats till Hedemora kommun. I(ommunen har inkommit med ett
delegationsbeslut, samt med kopior av berötda detaljplaner och områdesbestämmelser.
Hedemota kommun har inget att eÅnrz.

Ätendet har remittetats till Trafikverket. De har i sitt yttrande i huvudsak framfört
följande. Tillstånd från väghållaren krävs om åtgärder ska göras inom vägomtådet, tex
lägga kabel genom vägtrummor. Skälet till det 'ar atttnfiksäkerheten inte ska påverkas
negatirt, attvägen inte ska skadas och att det inte ska komma i konflikt med arbeten
som Trafikverkets enfteprenör utför. Tillstånd enligt 43 $ Väglagen (åtgård inom
vägområdet) ska sökas.

Yttrandena från Hedemora kommun och Trafikverket kommer att skickas i sin helhet
till sökanden.

Motivering

Ti I lö m pli ga bestö m mel se r
Enligt 3 kap. 7 $ minetallagen (1991,:45) får undetsökningsarbete inte utan medgivande
från bergmästaren äga rum

f . inom 30 metet fuän allmän väg eller sådan vägsträckning enligt fastställd vägplan, eller
ftänifunvåg, flygplats eller kanal som är upplåten föt allmän ftafik,

2. tnom 200 meter ftån bostadsbyggnad
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2022-0L-24
Dnr BS 27O-7I8-2O21

3. inom 200 meter fränkyrka, afllt^tt samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller
pensionat eller område inom wåhundra meter fränvärdanstalt, elevhem eller liknande
inrättning, om den är avsedd för mer än femtio personer,

4. inom 200 meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning,

5. inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser eniigt plan- och bygglagen
I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte lämnas i strid med planen eller
områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre awikelser göras.

Trots första stycket 2 - 4 ffu undersökning ske, om medgivandeharlämnats av den som
berörs av arbetet. I fall som anges i fönta stycket 2 ska medgivande lämnas zv ägarcn ttll
byggnaden eller marken och den som har nyttjanderätt till den. I fall som anges i första
stycket 3 och 4 ska medgivandet lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren fär förena sitt medgivande med villkor.

Be rg mö sto re ns bed ö m n i n g
Bergmästaren bedömer att de planerade arbetena inte kommer innebära någon
bestående påverkan på de bostadsbyggnader, de berörda kytkor, 

^ttn^n 
samlingslokal

eller de zllmännavägarna som betörs av ansökan. I övtigt konstateras att boende,
innehavare av lryrka eller samlingslokal samt Trafikverket inte har rnvänt mot att
undersökningsarbetena utförs på de sätt som beskrivs i ansökan, om de instruktionet
som framgåt av Trafi.kverkets ytftande följs.

Bergmästaren konstater^r 
^tt 

området som ansökan avser delvis omfattas av detaljplan
enligt plan- och bygglagen. Då detaljplanen avser gruvindustri kan dock
undersökningsarbetena genomföras utatt 

^tt 
detta står i strid med detaljplanen.

Hedemota kommun harlämnat ett yttrande utan erintan.

Mot denna bakgrund finner bergmästaren att medgivande enligt 3 kap. 7 $ minerallagen
kan lämnas.

övriga upplysningar
Bergmästarens beslut enligt 3 kap.7 $ minetallagen innebär inte något undantag från
övdga bestämmelser i minerallagen eller bestämmelser i 

^rtnan 
lagstiftning. Det åligger

sökanden att se till att de prövningat som fordras kommer till stånd innan
undersökningsarbetet påbö{ as.

Den som planerar attutfön undersökningsarbeten måste göta en arbetsplan för arbetet.
Innan arbetet inleds ska de markägare och nyttjanderättshavare (sakägare) som är direkt
betörda delges arbetsplanen. De har sedan fte veckor på sig ztt ftamföra eventuella
invändningat. Om invändningar framförs måste den som vill utföta undenökningatna
försöka komma överens med sakägaren eller begpn att bergmästaren fastställer
arbetsplanen. Bergmästaren prövar frägan sedan alla berörda parter fått komma till tals.
I de flesta fall beröts bara mindre delar av marken inom ett undetsökningstillstånd av
unders ökningsatb etet.

Om området berör renskötselrätt ska arbetsplanen delges den sameby som innehavarna
tillhör.
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Delgivning av beslutet
I{ända innehavare av berörda bostadsbyggnader, kyrka, 

^nran 
samlingslokal delges detta

beslut genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen iDalarnas län, se btlaga.

De som deltagit ibeslutet
Detta beslut hzr fattats av bergmästate Åsa Persson, efter föredragmng av lda Eriksson.

Åsa Persson

Ida Eriksson

Bilagon

I{afia övet atbets området

Överklagandehänvis ning

Övdgt:

I(opia av bergmästarens beslut skickas till Hedemora kommun och Trafikverket.
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BERGSSTATEN

Bilaga

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga betgmästatens beslut ska ni skriva till länsstytelsen Dalarna.

Överklagandet ska vata skriftligt och ställas till länsstyrelsen Dalarna men skickas till
B etgs staten, Varvs ga tan 41, 97 2 32 Luleå eller mineinspect@bergs s taten. s e.

I överklagandet ska ni ange:

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

. Ni ska ange ett namll, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om ni anlitar ombud ska ombudets flamn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

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

Om ni som övetklagarär. en part som företräder det a,llmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Om ni behöver upplysningar om hur man överklagar kan ni vända et till Bergsstaten, via
epost mineinsoect@.berEsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41
gtz3ztuttÄ
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:2021OO-2528
www.bergsstaten.se
Registrator: m ineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:
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232-8474 Säkerheter
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