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Medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Adak
nr 2Ol i Malå kommun i Västerbottens län

Beslut

Bergmästaren beviljar Viad Royalties AB, 556595-741,1, ftädanefter sökanden) ansökan
om medgivande enligt minetallagen (1991:45) till överlåtelse av undersökningstillståndet
Adak nr 201 tlll Swedish Copper Norrland ÄB ftädanefter förvärvaren), namnåndrad,
från Starplattan 792226 AB.

Bakgrund
Ansökan om medgivande till övetlåtelse av undenökningstillstånd kom in från
sökanden till Bergsstaten 23 november 2027 och avser undersökningstillståndet Adak nr
201.I ansökan rngick fuänbör1zn även undersökningstilistånden Vena nr 101 och Vena
m 102 men de har återkallats från ansökan.

Sökanden och förvärvaren uppger i huvudsak följande i ansökan.

Förvärvaren är ett nystartat prospekteringsbolag, vars ändamälär attbedriva
prospektering efter minetal och därmed förenlig verksamhet inom Sverige. Den som
kommet att ansvata föt denna vetksamhet ärJohannes Holzäpfel som innehar en
masterexamen i ekonomisk geologi och en omfattande erfarenhet av
rnalmletningsprojekt av förevarande slag. Ett grundläggande arbete med
sammanställning och utvärdering av tillgänglig geologisk
information har genomförts av sökanden avseende det tjllståndsområde som ansökan
avser. Avsikten är att föwäwaren ska bygg" vidare på denna kunskap genom geo$rsiska
magnetiska flygmätningat och geokemiska provtagningar inom tillståndsområdet.
Resultaten från dessa undersökningar kommer att utgöra planeringsundedag för
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fortsatta och mer detaljerade undersökmngar såsom geofrsiska markmätningar,
bottenmoränprovtagning och kätnborning.

Änsökan om medgivande till övedåtelse av undersökningstillstånd har remitterats rill
länsstyrelsen och kommunen samt sametinget. Undeffättelse om ansökan har sänts till
betörda fastighets- och övriga kända sakägare. Yttrande från länsstyrelsen i
Västerbottens län samt Sametinget har kommit in till Bergsstaten.

Länsstyrelsen har ingen invändning mot att det genomförs en övedåtelse av
undersökningstillståndet Adak m 201 från Viad Royalties AB till Swedish Copper
Norrland AB.

Sametinget har i huvudsak framfört följande.
Det aktuella omtådet ligget inom Malå skogssamebys åretauntmarker mellan flera
kätnområden av dksintresse för rennäringen. området utgör bl.a. bete och
samlingsområde under vår, fötsommar, sorrunar, sensorffnar samt höst. IGlvningsland
under våren och kalvmärkning under sofiunaren. Sökanden bör ta del av Sametingets
tidigate yttranden för området och inhämta lnformafion och kunskap om den nutut-
och kulturmiljö som rådet i området, om det finns några skyddsvärda mitjöer samt om
det beddvs 

^nflafl 
nätingsverksamhet. Utgångspunkten för undersökningstillstånd är att

dessa arbeten ska kunna genomföras med minsta möjliga skada på både natur- och
kulturmiljön. En exploatering av matken innebär ofta attlandskapet påverkas negativt.
Etfarenheterna visar dock att mer omfattande prospektedngsatbeten medför stö;ningar
för renskötseln och andta samiska nänngar. Sametinget vill poängtera 

^tt 
en framtida

gruvetabiering i om-tådet med tillhörande anläggningar och infrastruktur påtagligt kan
försvåra för renskötsel och 

^flnafl 
samisk markanvändoirg.

Motivering

Ti I I ö m p I i g a bestö m m e I se r
Enligt 6 kap. 1 $ minerallagen följer att ett undersökningstillstånd fär överlätas efter
medgivande fuän Bergmästaren. Medgivande till överlåteise av undersökningstillstånd
gällande sådana koncessionsmineraler som anges i 1 kap 1 $ 1 och 2 punkten
minerallagen färlämnas om de krav som anges i 2kzp 2 $ an&a styctet minerallagen är
upp$,llda.

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning 

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

Utdetsökningstiilstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknat möjlighet
ellet avsikt att fä ttll stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att beddva undersökningsarbeten.

Ansökningsavgiften enJigt bestämmelserna i mineralförordningen har betalats med
2 s00 kI.
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Be rg m d sta re ns bedö m n i ng

Mot bakgrund t-ill vad sökanden och förvärvaren uppgett i ansökan strider inte ett
medgivande till överlåtelse mot bestämmelserna i minerallagen.

Eniigt bergmästarens bedömning är förutsättningatna för att bevilja det sökta
medgivandet till ovedåtelse av undersökmngstillståndet uppS'llda.

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gäilande atbetsplan som ska upprättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastighetet där atbetet ska bedrivas och inneh 

^v^te 
av särskild rätt som betörs av

arbetet' Bestämmelser om arbetsplan för undersökningsarbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.

I den atbetsplan som sökanden ska upprätta s^mt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland annat lämnauppgift om hur eventuella
skador och intrång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som sökandenhar och stodeken på säkerheten. Faslghetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära ati
säkerheten prövas av länsstytelsen enligt 17 kap.2 $ minerallagen.

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

Undersökningsarbete fåt inte äga rum inom nationa$ark elier i strid med föteskrifter
som gäller föt natur- ellet kultureservat. 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
bevilias råder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella yttedigare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terrängkörningslagefl, som kan komma att ktävas för attfå bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästatens etinran ät inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellel annan lagstiftning som kan ha betydeise för sökandens rätt att bedriva arbete inom
undetsökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar s ökanden.

lnformation
Nät övedåtelse genomförts skall meddelande om detta sändas till Bergsstaten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå, se bilaga
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De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende hat fattats av belgmästare Åsa Persson efter föredragning av
Anders Jakobsson.

Åsa Persson

Bilagot

Bilaga, Överklagandehänvisning

råä,&L=
Anders Jakobsson
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Bilaga

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga bergmästatens besiut ska ni skdva till Förvaltningstätten i Luleå.

Överklagandet ska vata skdftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Vatvsgatan 41r972 32Luleä eller mineinspect@.bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

r Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienulnmer.
o Yarför 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 anhtar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

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

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

Om ni behövet upplysning^r om hur man ovetklagar kan ru vända er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.
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