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Medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet
Gruvberget nr 1001 i Leksands kommun i Dararnas rän

Beslut

Bergmästaren beviljar Explora Mineral AB, 559060 -4285, ftädanefter sökanden)
ansökan om medgivande enligt minerallagen (1991:45) rill övedåtelse av
undersökningstillståndet Gruvberget nr 1001 till Bergslagen Metals AB ftädanefter
föwärvaren).

Bakgrund

Ansökan om medgivande u11övedåtelse av undersökningstillstånd kom in från
scikanden till Bergsstaten 12 septembet 2021 och ur.r", ,rnd.rsökningstillståndet
Gruvbetget nr 1001.

sökanden och förvärvaren uppger i huvudsak följande i ansökan.

Förvärvaten planerat att sammanställa och utvärdeta utlgänglig geologisk information så
snatt bolagethar ethållit undetsökningstiliståndet och därefårbygga rrid^t. på denna

luns\ap med geologisk kartenng med provtagflng under burmrikrta 
"ong"i 2022.

Därefter avser förvärvaren att gä vidare med ett jordprovtagningsprogruÅ. R.r..ltaten
från dessa undersökningar kommer sedan att utgöra plur"ttgt.rnäerlag för fortsatta och
mer detaij erade undersökningar såsom geo$rsiska markmätningar,
bottenmoränorovtagning och kätnborrning. Genom dessa undlrsökningsarbeten är det
föwäwarcns förhoppning attpäaäffa $'nd av bland annat silver, zirnk,f,ly, guld och
koppar.

Ansökan om medgivande till överlåtelse av und.ersökningstillstånd har remitterats till
länsstyrelsen och kommunen. Underättelse om ansökan har sänts till berörda
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fastighets- och övriga kända sakägare. Yttrande från länsstyrelsen iDalarnahar kommit
in till Bergsstaten.

Länsstyrelsen iDalarna avståt fuän attyttra sig över övedåtelsen utan hänvisar till sitt
tidigate yttrande i ärendet med Bergssrätens diarienummer BS 200-226-2019.

Motivering

Ti I I ii m pl i g o bestö m me I se r
Enligt 6 kap. 1 $ minerallagen följer att ett undersökningstillstånd fär överlätas eftet
medgivande fiån Bergmästaten. Medgivande till överlåtelse av undersökningsnllstånd
gällande sädana koncessionsmineraler som anges i 1 kap 1 $ 1 och 2 punktå
minerallagen fätIämnas om de krav som anges i 2kap 2 $ andra styctet mrnetallagen är
uppfillda.

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

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

U,ndersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbariigen saknar möjlighet
ellet avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökoirg eller dÅ som tid"igare'hät
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Enligt 1 $ ftedje stycket mineralförordningen (1992:285), om bergmästaren begär det,
ska sökanden ge in en plan för hur undersökningsarbetet ska bediivas och en utredning
om sina möjligheter att fullfölja planen.

Ansökningsavgiften enligt bestämmelserna i mineralförordningen har betalats med 500
kr.

Be rg m ö sta re ns be d ö m n i n g

Bergmästaren har begärt att förvärvaren redogör för hur undersökningsarbetet ska
beddvas inom området och vilka föruts attntngar förväwaren har att fuUfAtla planerade
arbeten._ Med utgångspunkt ftån de uppgifte t förväwaren har lämnat anser bårgmästaren
att mot bakgrund till vad sökanden och förvärvaren uppgett i ansökan strider inte ett
medgivande till överlåtelse mot bestämmelserna i minerallagen.

Enligt betgmästarens bedömning är förutsättningarna för attbevilja det sökta
medgivandet till överlåtelse av unders öknings tills tåndet upp fylda.

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsatbete 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 inneh^v^te av särskild rätt som berörs av
arbetet' Bestämmelser om arbetsplan för undersökningsatbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ mrnerallagen.

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland annatlämna uppgift Å hnt.rr"ntuella
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skador och intrång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken fotm av säkethet som sökanden har och storleken på säkerheten. Fas?igf,etsägate
eller tnnehavare till särskild rätt som inte godkänner säkeÅeten kan begän att
säkerheten prövas av länsstyrelsen eniigt 77 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ mrnerallagen ska undetsökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon arrnans egendom och på natur- och kulturmiljön.

Undersökningsarbete fåt inte äga ruminom nationalpark eller i stdd med föreskrifter
som gället för natur- ellet kulturreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos betgmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ocbT $$ minerallag.rr, o- medgivande inte
beviljas rådet hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytterligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terängkörningslagen, som kan komma art krävas for a1t få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningsrillståndet.

Bergmästarens erinran är inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
undetsökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.

lnformation
När övedåtelse genomförts skall meddelande om detta sändas till Bergsstaten

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

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av bergmästare Äsa Persson efter föredragung av
Anders Jakobsson.

(t

Äsa Persson

Bilagor

B tlaga, Ovetklagandehänvis ning

Anders Jakobsson
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Hur man överklagar

Om ni vili övetklaga betgmästarens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Luleå.

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

I överklagandet ska ni ange:

o vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienunrner.
o varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
o Ni ska ange eft namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o om t:,janlttar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postad.ress och

e-postadress anges.

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

Om ru som överklagar är en part som företräder det afmänna, ska overklagandet dock
ha kommit in inom te veckor ftån den dag då beslutet meddelades.

Om ni behöver upplysningar om hur rnan överklzgarkannivändaet till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.
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