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undersökningstillstånd för området ostnäset nr 1oo1 i
Skellefteå kommun i Västerbottens län

Beslut
Bergmästaten beviljar Boliden Mineral A8,556231-6850, (rädanefter sökanden)
undetsökningstillstånd med tillstån dsid 2023:25 enligt minerallagen (1 99 1 :45) för
området Ostnäset nr 1001.

Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till un4.trökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minetallagen.

Undersökningstillståndet gäller i te är ftän den 2 mars 2023 tril, den2 mars 2026.

Undersökningsområdet

Undersökningsomtådet, se bifogad kata (bilaga 1), omfattar enyta orn2 257,66 ha och
be-gtänsas av täta linjer mellan hörnpunkter med koordinater i S'S7EREF 99TM enligt
följande.

Bergsstaten

Varvsgatan 41

9ZZ :Z rUrrÅ
TeI.0920'23 79 OO

Org.nr:2021,O0-2528

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

Bg nr:

5803-41,74 Avgifter

232-8474 Säkerheter
5050-7821 M ineralersättning
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Villkor

Sökanden ska ställa säkerhet för ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
följden av undersökningsatbete. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan
undersökningsarbeten påbörjas.

Bakgrund
Ansökan om undetsökningstillstånd kom in från Boliden Mineral AP.,556237-6850,
(hädanefter sökanden) tiil Betgsstaten 5 decemb er 2022 och avser koncessionsmineralen
nickel, koppar, koboit, palladium, platina, guld och silver. Sökanden har till sin ansökan
fogat en karta över det sökta omtådet och uppgifter om vilka fastighets- och övriga
kända sakägare som berörs av ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom det söLta
området leda till $rnd av koncessionsmineral därför att det finns ett stort antal Ni-Cu-
PGE-mineralisterad block i ostnäset området som tydet päbn potential för
nickelmineralisering. Tidigare arbete utfört av svenska staten i området harvrsat att
gynnsamt geologi, inkiusivt ultramafisk intrusioner, även fi.nns. Trots detta har
moderklyftet av de mineraliserade blocken än så länge ej hittats. Sökande tror att
applicering av moderna undetsökningsmetoder inom området kan leda till nya
nickel$rnd inom Ostnäset Nr 1001. De undersökningsarbeten som sökanden planerar
att utföra ät i huvudsak geo$rsiska mätntngat, terrängkörning samt borrning. Beroende
på tesultat ftån utförda undersökningat kan andra undersökningsmetoder bli aktuella.

Ansökan om undetsökningstillstånd har remitterats till länsstytelsen, kommunen och
Sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och ovriga kända
sakägare. Yttranden från Skellefteå kommun, länsstyrelsen i Västerbottens Hn och
Sametinget har kommit in till Bergsstaten.
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Länsstyrelsen hat i huvudsak framfört följande.

Området ät av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6$ miljöbalken samt av riksinttesse
för rennäringen enligt miljöbalkens 3 kap. 5$. Inom undetsökningsområdet finns
områden som enligt lansstyrelsens vätmarksinventeting har hoga naturvatden. Inom
området finns också forn- och kultudämningar.

Skellefteå kommun har i hur.'udsak framfört följande.

Området vid Ostnäset är rikt på kända och utpekade allmänna intressen som ill
exempel riksinttessen och områden med höga naturvärden. Området kring Östanbäck,
vid Norra och Södta Storöudden, omfattas av utökat strands\dd och är omtåde med
värdefull natur. Storavan, Lillavan samt Bredviken omfattas också av strandskydd. I
västra området förekommer ett dksintaesse för naturvård enligt 3 kap 6 $ miljöbalken,
samt ett våtmatksomtåde. Flera områden med sumpskogar finns utpekade i området
och håller värdefull natur. Det förekommer också ett stort antal rödlistade och hotade

^tter ^v 
djur- och växter innanföt omtådet.

Samhällsbyggnad, mtljö vill betona att det är viktigt att beakta dessa intressen i samband
med detta beslut samt vid ett eventuellt genomförande av undersökning tna.

Sametinget hat i huvudsak ftamfört följande.

Ansökningsområdet utgöt vinterbetesmarker för Svaipa sameby, området ät
kärnomtåde av dksinttesse samt berör svåt passage och flytded av riksintresse. Omtådet
fungetat även som uppsamlingsområde. För att förstå markens betydelse föt renskötseln
i området krdvs information och kunskaper om hur samebyarna bedrivit, bedriver och
avser att bedriva sin tenskötsel och hur områdets funktion, både på lång och kort sikt,
invetkar på samebyns renskötsel som helhet. I Sametingets databas iRenmark publiceras
kartor och information om renskötsel och samebyarnas markznvändning. Det gäller tili
exempel information om riksintre s s en o ch markanvändningsredovis ningar. I{artorna
visat övetsiktligt samebyarnas markanvändning under ett normalt renskötselår.
Observera att dessa kartor och redovisningar ger en allmänt hållen information, dialog
med berötda samebyar fu darf& alltid nödvändigt.

Innan en prospektör ansöker till Betgsstaten om undetsökningstillstånd bör denne
nhämta information och kunskap om den natur- och kulturmiljö som råder i området,
om det finns några skyddsvärda miljöer och om det bedrivs 

^nrran 
närtngsverksamhet.

Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett
skydd för områden med olika ändamål som måste hängzihop för att helheten ska

fungera, så kallade funktionella samband. Det är åv stor vikt att de funktionella
sambanden mellan omtådena inte görs obrukbara, så att renarna kan ströva fritt och
vandta mellan de olika betesmarkområdena. Rennäringen är en förutsättning för den
samiska kulturen och riksinttesseskyddet för rennädngen tiJlkom p.g.a. tennädngens
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svårigheter atthävda sig mot statka exploateringsintressen. Staten har en skyldighet att
tillförsäkra att renskötseln ska kunna fortsatt existera även för kommande geneiationer
och då är markerna av den största betydelse.

Flyttlederna visat de törflyttningar som sker med tenhjordarna mellan olika årstidsland.
I flettalet fail' är de dock helt omarkerade och utgörs av naturligt avgtänsade stråk i
topogtafin, ex myrstråk, isbelagda sjöar och vattendrag osv. Någon generell minsta
b11dd på leden anges inte. I de allmänna redovisningarnahar leden en standardbredd på
600 meter' Det är flyttleden som funktion som avses skyddas som riksintresse vilket
innebär att den yta som redovisas i materialet ska ses som ett stöd för vilket område
som kan kommz att anses vara av riksintresse.

Utgångspunkten för beviljandet av undersökningstillstånd är att dessa arbeten ska kunna
genomföras med minsta möjliga skada på både natur- och kulturmiljön. Erfarenheterna
visar dock att mer omfattande prospekteringsarbeten medför störningar för renskötseln
och andra samiska näÅngar En exploatering av marken innebär ofta att landskapet
påverkas negatrvt. Markerna krymper vilket får konsekvenser för samerna och den
samiska kulturen, då förutsättninga rna för den samisk a markanvändningen försämras.

I sammanhanget vill Sametinget, i enlighet med ett miljömässigt hållbar och långsiktigt
tänkande, poängtera behovet 

^v 
att satsa mer på cirkulär ekonomi genom att tillianta

redan uppbrutna metaller och att åtewinna metaller, snarare än utökad exploatering och
nybrytning.

Motivering

Ti I lö mpligo bestö m melser

Enligt 2kap.2 $ minetallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att anta att undersökning i området kan leda till $'nd av koncessionsmineral.
U,ndetsökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
ellet avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare här
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Av 1 kap. 5 $ första stycket minetallagen fuamgät att ett undersökningstillstånd som
gtundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1

$ 1 och 2 gålre4 om inte sökanden begar annat, samtliga mineral som anges där.

Förorbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att detska finnas
anledning att anta att undersöktitg i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Enligt föratbetena till minerallagenär det sökanden 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
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aktuella området. I(ravet fär inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras
(ptop. 1,988 / 89:92 s. 90).

I(riteriet att sökanden uppenbadigen saknar möjlighet att få dll stånd en ändamålsenlig
undetsökning visar att ptövningen inte är avsedd attv^ta särskilt ingående utan att det
fiämst är faIlen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988/89:92 s. 91 och prop.
2004/05:40 s.37).

Tillstånd ska vägtas om sökand.n fidigare har visat sig olämplig att bedriva
undetsökningsarbete. I detta fali krävs det inte att föthållandet ska vara uppenbart utan
det räcker med att sökanden inte bedöms uppfylla kravet. Exempel på situationer där
tillstånd kan vägtas är att sökanden tidigare har visat bristande hänsyn till matkägares
eller andra sakägares intressen eller utfört undersökningsatbeten på ett sätt som vadt
skadligt föt natur- eller kultutrniljön. Vid prövningen bör sådana omständigheter vägas
in som hut allvarliga missförhållandena varit, om det varit fräga om enstaka eller
upprepade övertädelser 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).

Be rgmösto re n s bedöm ni ng

Mot bakgrund av vad sökanden har anfört anser hergmästaren att undersökningar i det
aktuella området kan komma attleda till fynd av koncessionsminetal av det slag som
ansökan avset. Bergmästaren vill erin-ta om att det är omständigheter hänfötbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kritedet om sökanden
uppenbadigen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
iftägasatta sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga
undetsökningar inom det sökta området. Bergmästaren konstatetar. vtdare att det inte
hat ftamkommit något som innebär att sökandsn tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, palladium,
platina, guld och silver. Eftersom ansökan avser koncessionsmineral som anges i 1 kap
1 $ 1 och 2 mtnerallagen, och sökanden inte har begärt anrrat, beviljar bergmästaten
undersökningstillstånd 1'51 s26tliga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undetsökmngsavgiften för tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralförordningen, med beaktande av undetsökningsområdets stodek och de mrneral
som omfattas, bestämts till 45 160 kr. Bergmästaren konstatetar att sökanden L:rarbetalat
den fas tställda undersökningsavgrften.
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Enligt bergmästarens bedömning är förutsättningama för attbevilja det sökta
undetsökningstillståndet upp fyllda.

Delgivning av beslutet
Betgmästaren hat beslut^t 

^ttägare 
av fastigheterna Skellefteå Östanbäck 1.4:1.9,

Skellefteå Östanbäck 10:30 och Skellefteå Östanbäck 12:21 ska delges detta beslut
genom kungörelsedelgivning i tidningen Norran samt i Post- och Inrikes Tidningar

OlrrSa betörda fastighets- och övriga kända sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungötelsedelgivning kan överklaga beslutet till
Förvaltningsrätten i Luieå seflast den 11 apr:d2023 vilket även anges i
överklagandehänvisning en @rLaga 2).

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

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsatbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av sökanden. Ärbetsplanen ska delges dgare till de
fastigheter dät arbetet ska bedrivas och innehavare 

^v 
särskild rätt som berörs av

atbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undetsökningsarbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavate av särskild rätt ska sökanden bland anneLtlämna uppgift om hur eventuella
skador och inttång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som sökanden har och stodeken på säkerheten. Fastighetsdgare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begfua att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 1,7 kap.2 $ minerallagen.

Entgt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på narur- och kulturmiljön.



sid 8(8)
2023-03-02

Dnr BS 200-746-2022

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nati.onalpark eller i strid med föreskrifter
som gäller för natur- eller kulturreseryat. Det åvilar sökanden att hos iänsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande tili undersökningsarbete inom sådana

s\yddade omtåden som anges 3 kap, 6 och 7 $$ minerallagen, om medgivande inte
beviijas råder hinder mot undersökningsarbete. Det åyilar också sökanden att ansöka
om eventuella yttedigare dllstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex,
miliöbalken och tertängkörningslagen, som kan komma attkrävas för att få bedriva
undetsökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Belgmästarens ednran ät inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelse föt söhandens rätt att bedtiva arbete inom
undetsökningstillståndet eller de slryldigheter som åvilar sökanden.

Ovrigt

Ytirandena kommer att sändas till den sökande i sin helhet.

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av yikatietande belgmästare Heiena Kjellson efter

av Eva Catlsson.

(/y,l,h

Helena l{jellson

Bilagor

Btlaga 1, I{atta undets ökmngsornrådet

B ilaga 2, Öv etl<Iagandehänvis ning

B tJaga 3, Overklagandehänvisning

Eva Cadsson
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BERGSSTATEN

Bilaga 2

Hur man överklagar

Om ni viil överklaga betgmästarens beslut ska ni skriva till Förvaltningstätten i Luleå.

Overklagandet ska vara skdftiigt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Varvsgatmt4l,97232Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienurnmer.
r 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 ti anlttar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ett övetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den L1. april2023.

Om ni behövet upplysningar om hur man överklagarkan ni vända et till Bergsstaten, via
eoost mineinsoect@.betssstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz 3ztuuft
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:2O21,0O-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: m ineinspect@ bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4174 Avgifter
232-8414 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning



BERGSSTATEN

Bilaga 3

Hur man överklagar

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

Övetklagandet ska vata skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Varvs g tan 41r 972 32 Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diadenummet.
o Varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken änddng ni vill ha.
. 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 övetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor från den dag då
ni fick del av beslutet.

Om ni som överklagar är en part som företräder det a[männa, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag dä beslutet meddelades.

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

Bergsstaten

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

Org,nr:2021,0O*2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-417 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 M ineralersättning


