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Medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden
Kukasjärvi nr toL, Fiskelträsk nr LoL, Notträsk nr 101, vuostok
nr 101 och skogsträsk nr 101 i Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens,
Haparanda, Kalix, Luleå och övertorneå kommuner i
Norrbottens län

Beslut

Bergmästaren beviljar Eurasian Minerals Sweden AB, 556786-3500, (hädanefter
sökanden) ansökan om medgivande enligt minerallagen (1,991:45) tiil överiåtelse av
undersökningstillstånden I(ukasjärvi nr 101, Fiskelträsk nr 101, Notträsk nr 101,
Vuostok nr 101 och Skogsträsk nr 101 tiil Nickel Exploration Norrland AB ftädanefter
förväraten).

Bakgrund

Ansökan om medgivande till övedåtelse av undersökningstillstånd kom in från
sökanden till Bergsstaten den15 november 2027 och avser undersökningstillstånden
I(ukasjärvi nr 101, Fiskelträsk nt 101, Notträsk nr 101, Vuostok nr 101 och Skogstdsk
nr 101.

Sökanden och förvärvaren uppger i huvudsak följande i ansökan.

Sökandens ägarbolag är EMX Royalty Corp (EMX). El\D( är ett ansett och väletablerat
bolag inom prospekteringsbranschen och gruvindustrin. Från sin position som EAD(
chefsgeolog i Eutopa och som ansvarig för verksamheten kommerJohannes Holzäpfel
att tillse att fönärvaren har de tesurser som krävs för en ändamålsenlig undersökning av
de tillståndsomtåden som ansökan avser. Ett förberedande arbete med sammanställning
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och uwärdering av tillgänglig geologisk information har genomförts av sökanden
avseende de tillståndsområden som ansökan avser.

Förvärvaren avser att bygg, vidare på denna kunskap med ett jordprovtagningsprogram
och geoftsiska magnetiska drönarmätningar inom vart och ett av tillståndsområdena.
Resultaten ftån dessa undersökningar kommer att utgöra planeringsundedag för
fortsatta och mer detaljerade undersökningar såsom geofysiska markmätningar,
bottenmoränprovtagning och kämborrning.

Ansökan om medgivande till övetlåtelse av undersökningstillstånd har remirterats till
länsstyrelsen och kommunetna samt sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts till
berörda fastighets- och ovriga kända sakägare. Yttrande från länsstyrelsen i Norrbottens
län, Luieå kommun samt Sametinget har kommit in till Bergsstaten.

Länsstytelsen har i huvudsak uppgett följande i sitt yttrande.

Inom områdena Fiskelträsk nr 101 samt Notträsk nr 101 finns områden som invenrerats
av länsstyrelsen och då visat sig ha mycket höga naturvärden. Önng" områden kan också
ha höga naturvärden som inte ätkända av länsstyrelsen.
Inom samdiga områden kan nya natuffeservat ha bildats sedan Bergsstaten beslutade
om det ursprungliga undersökningstillståndet. Bolagen kan själva hitta informadon om
detta på länsstpelsens hemsida.
1 .26tliga områden med höga naturvärden kan prospekteringsarbeten komma att
förenas med särskilda begränsningar.

Luleå kommuns avdelning Miljö och bygg har inga synpunkter mot medgivandet till
överlåtelsen av undersökningstillståndet Fiskelträsk nt 1 0 1 .

Sametinget har i huvudsak uppgett följande i sitt yttrande.

Ny innehavare böt ta del av Sametingets tidigare yttranden för de aktuella områdena och
inhämta information och kunskap om den natur- och kuiturmiljö som råder i området,
om det finns någta skyddsvärda miljöet och om det beddvs anttaLrt näringsverksamhet.
Utgångspunkten för beviljandet av undersökningstillstånd är att dessa arbeten ska kunna
genomföras med minsta möjliga skada på både natur- och kulturmiljön, det gäller även
vid en överlåtelse. En exploatedng av marken innebär ofta attlandskapet påverkas
negativt. Markerna fragmentiseras och krymper vilket får konsekvenser för samerna och
den samiska kultuten. Förutsättningarna för den samiska markanvändningen försämras.
Den samiska rnatkanvändningen bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden
och ekosystemtjänsterna genom renefrs behov av att vandra och beta sig fram efter
födan.

Motivering

Ti I I ö m pl i g a be stö m melse r
Enligt 6 kap. 1 $ minerallagen följer att ett undersökningstillstånd fär överlätas efter
medgivande ftån Bergmästaren. Medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd
gällande sådana koncessionsmineraler som anges i 1 kap 1 $ 1 och 2 punkten
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minerallagen färlämnas om de ktav som anges i 2kap 2 $ andra stycket mineraliagen är
uppfrllda.

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

^nta. 
att undersökning i området kan leda till $rnd av koncessionsmineral.

Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjiighet
eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersök"-i eller dÄ som tidigare här
visat sig olämplig att beddva undersökningsarbeten.

Ansökningsavgiften enligt bestämmelserna i mineralförordningen har betalats med
9 500 kr.

Be rg m östo re ns bedöm ni ng

Mot bakgrund till vad sökanden och fciwärvaren uppgett i ansökan sftider inte ett
medgivande till övedåtelse mot bestämmelserna i minerallagen.

Enligt bergmästatens bedömning är förutsättningarna för att bevilja det sökta
medgivandet till överlåtelse av undersökningstillståndet uppfytlda.

Bergmästaren erinrar om följande
Undetsökningsarbete inom det beviljade området får endast utföras i eniighet med en
gällande atbetsplan som ska upptättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastighetet där arbetet ska bedrivas och inneh^v^re av särskild rätt som berörs av
arbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undersökningsarbete och när en arbetsplan blir
gäIlande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavate av sätskild rätt ska sökanden bland annat lämna uppgift om hur eventuella
skador och intrång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som sökanden har och stodeken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan began att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 77 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 kulturmiljön.

Undetsökningsarbete ffu tnte äga rum inom nationalpark eller i strid med föreskdfter
som gäller föt natut- eller kulturreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos betgmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagelr, om medgivande inte
beviljas tåder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella yttedigate tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terrängkömingslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.
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Bergmästatens etinran är inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att beddva atbete inom
undetsökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.

lnformation
När övedåtelse genomfötts skall meddelande om detta sändas till Bergsstaten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningstätten i Luleå, se bilaga

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattzts av bergmästate Äsa Persson efter föredtagning av
Anders Jakobsson.

Äsa Persson

Anders Jakobsson

Bilagor

Bilaga, Överklagandehänvisning
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Hur man överklagar

Om ni vill övetklaga bergmästatens beslut ska ni skriva till Förvattningsrätten i Luleå.

Övetklagandet ska vara skdftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten' Varvs g^t^n 41r 972 32 Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

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 ert narnn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om t]janlttar ombud ska ombudets namfl, telefonnummer, postadtess 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 överklagatär en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tte veckor från den dag då beslutet meddelades.

Om ni behöver upplysningar om hur man överklagarkanni vdnda er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se ellet telefon 0920-2i 79 00.
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