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Medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden
Pingisvaara nr 1, vittanträsket nr 1 och Hackrasberget nr 1 i
Filipstad, Kiruna och Lycksele kommuner i Norrbottens,
Värmlands och Västerbottens län

Beslut
Bergmästaren beviljar HoÅzon Gold Ltd, company no.122557793, Qtadanefter
sökanden) ansökan om medgivande enligt minerallagen (1991:45) till överlåtelse av
undetsökningstillstånden Pingisvaara m l.,Vittanträsket nr 1 och Hackrasberget nr 1 till
Nordmark Exploration AB ft ädanefter förvärvaren).

Bakgrund

Ansökan om medgivande till övedåtelse av undersökningstilistånden kom in från
sökanden till Bergsstaten den 16 mars 2022 och avser undersökningstillstånden
Pingisvaara nr 1, Vittanträsket nr 1 och Hackrasbetget nr 1.

Sökanden och förvärvaren uppger i hur,rrdsak följande i ansökan.

Utfört och Planerat undersökningsarbete.

Vittanträsket nr 1:

Moränprovtagmng i egen regi och geo$tsik i Geovistas regi har utförts. Dessa data
sammanstälis och tolkas i detta nu. Arbetsplan föreligger och säkerhet har inbetalats till
Betgsstaten. Arbetsplanen kommer att revideras för att inkludera fler arbeten, såsom
borrning ned till berg och kärnborrning så snart de data som nu genererats
sammanställts och tolkats inom de närmaste veckoma.

PinEisvaara nr 1:

Samtliga existerande geofysiska och geokemiska data har inköpts från SGU och tolkats.

Bergsstaten

Varvsgatan 4L
stz gz tuttÅ\
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr: 2021-00-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4174 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning



BESLUT sid 2(s)
2022-77-tt

Dnr BS 204-248-2022

Resultatet föranleder förtätad moränprovtagning i ett delområde och arbetsplan for
detta arbete är under utarbetande.

Hackrasberset ff 1:

Hackrasbetget är det nyaste av bolagets undersökningstillstånd. Samtliga geo$'siska och
geokemiska datzhar inköpts från SGU och tolkas för näwannde. När sam'Iiga data
sarnmanställs kommer en arbetsplan innefattande ftämst ytprovtagning att utarbetas.
När arbetet fortsätter efter hand kommer denna arbetsplan att revideras.

Genom moderbolaget Norrland Gold Co1p. har föwärvaren de finansiella resurser som
krävs för att utföra ändamålsenliga undersökningsarbeten. Nordmark utför arbeten
genom Malmgeolog Änders lil7est och anhtat en rad konsulter, såsom exempelvis
Geovista AB, Geosyntec ÄB, och Scott Geological AB.

Ansökan om medgivande till övedåtelse av undersökningstillstånd har remitterats till
länsstytelserna och kommunerna samt Sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts
till berörda fastighets- och övriga kända sal<ägarc. Yttrande från länsstyrelsema i
Norbottens, Vätmlands och Västerbottens län och FiJipstads,I(iruna och Lycksele
kommuner samt Sametinget hat kommit in till Bergsstaten.

Länsstpelsen i Norrbottens län har i hur.-udsak uppgett följande i sitt yttrande.

Delar av området beröt Pingisv^ r^, ett område som länsstyrelsen efter inventedng
bedömer ha mycket höga naturvärden. Då området innehar mycket höga naturvärden
bör den nya tillståndshavaren samråda med länsstyrelsen när prospektering blir aktuell.
Prospektering bör ske vintertid pä vål tjälad och snötäckt mark för att undvika
körskadot.

Länsstytelsen i Värmlands län avstår yttande över remiss.

Länsstytelsen i Västerbottens Iänhat ingen invändrirg mot att det genomförs en
övedåtelse av undersökningstillstånden.

Filipstads kommun har inget att erktta.

I(iruna kommun har i huvudsak uppgett följande i sitt yttrande.

I(iruna kommun hat ingen erinran mot att undersökningstiilstånden överlåts, men vill
lyfta fram kommunens nuvarande och ftamtida intressen i områdena. I(ommunens
översiktsplan, antagen 2018, gäller. Det ansökta området Pingisvaara nr l,ligger
huvudsakligen inom område GS (markanvändning friluftsliv, rennäring, enstaka
ftitidshus, små turistanldggningar, skogsbruk) samt en liten del inom område NS13
(matkanvändning rörligt friluftsliv, rennäring, skogsbruk). Hänsyn ska tas till rennäring,
rötligt friluftsliv och skogsbruk. området berör objekt med naturvärden
(Skogsstyrelsen), nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen), inventerade våtmarker, område med
fornminnen, Natura 2000 habitatdirektivet. Världsarvet Struves meridianbåge går genom
bygden. Punkten "Pajtzsvzara" (Iynnyrilaki), som ligger i anslutning till sökt område,
ingår i Struves meridianbåge. Höga objekt bör inte placeras i siktlinjen mellan punkterna
i Struves meridianbåge.
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Lycksele kommun har tnga synpunkter på ansökan.

Sametinget har i hur.'udsak uppgett föijande i sitt yttrande.

Ny innehavare bör ta del av Sametingets tidigare yttranden för de aktuella områdena och
inhämta information och kunskap om den natur- och kulturmiliö som råder i ornrådet,
om det finns några skyddsvärda miljöet och om det bedrivs 

^rrrt^t'L 
näringsverksamhet.

Utgångspunkten för beviijandet av undersökningstillstånd är att dessa arberen ska kunna
genomföras med minsta möjliga skada på både natur- och kulturmiljön, det gdller även
vid en övedåtelse. Etfarenheterna visar dock att mer omfattande prospekteringsarbeten
medför stömingar för renskötseln och andra samiska nanngar. En exploatering av
marken innebär oftz attlandskapet påverkas negativt. Markerna fragmentiseras och
krymper vilket får konsekvenser för samerna och den samiska kulturen.
Förutsättnin garna för den samiska markanvändningen försämras.

Motivering

Ti I I ö m pl i g o bestö m me I se r
Enligt 6 kap. i $ minetallagen följer att ett undersökningstillstånd fär överlätas efter
medgivande frän Bergmästaren. Medgivande till övedåteise av undersökningstillstånd
gällande sådana koncessionsmineraler som aflges i 1 kap 1 $ 1 och 2 punkten
minerallagen färlämnas om de krav som anges i 2kap 2 $ andra stycket minerallagen är
uppftllda.

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att anta att undersökning i omtådet kan leda tiil fynd av koncessionsmineral.
Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbadigen saknar möjlighet
eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarberen.

Enligt 1 $ tredje stycket mineralförordningen (1992:285), om bergmästaren begär det,
ska sökanden ge in err plarr föt hur undersökningsarbetet ska bedrivas och en utredning
om sina möjligheter att fullfölja planen.

Ansökningsavgiften enligt bestämmelsema i mineralförordningen har betalats med
2 000 k.

Be rg m ri sta re ns bed öm ni ng

Bergmästaren har begdrt att förväwaren redogör för hur undersökningsarbetet ska
beddvas inom området och vilka förutsättningar förvärvaren har att fullföla planerade
arbeten. Med utgångspunkt från de uppgifter förväwaren harlämnatanser bergmästaren
att förutsättningarna för att bevilja det sökta medgivandet till övetlåtelse av
undersökningstillståndet uppftllda.
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Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsatbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gällande atbetspian som ska upprättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges dgare till de
fastigheter där arbetet ska beddvas och inneh^vare 

^v 
särskild rätt som berörc av

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

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavate av sätskild rätt ska sökanden bland annatlämnz uppgift om hur eventuella
skador och intrång kommer att regleras. Ärbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken fotm av säkerhet som sökanden har och storleken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare tili särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begäta att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 1,7 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ mineraliagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annafls egendom och på narur- och kulturmiljön.

Undersökningsarbete fåt inte äga rwinom nationalpark elier i stdd med föreskrifter
som gäIlet för natur- eller kulturreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
slryddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas tåder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella yttedigare tillstånd enligt annan lagstiftning än rninerallagen, t.ex.
miliöbalken och terrängkörningslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästarens erinran är inte en fiillständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de s\yldigheter som åvilar sökanden.

lnformation
När ö'.zerlåtelse genomförts skall medCelanCe orn detta sändas till Bergsstaten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas tiil Förvaltningsrätten i Luleå, se bilaga
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De som deltagit ibeslutet
Beslut i detta ätende har fattats av vlkanetande bergmästate Helena I(jellson efter
fötedragning av Anders J son.

Helena I{jellson

Bilagor

B tla ga, Överklagandehänvis ning

Jakobsson
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Hur man överklagar

Om ni vill överldaga bergmästarens beslut ska ni skriva till Föryaltningsrätten i Luleå.

Överklagandet ska vata skriftligt och ställas till Förvaltningsrätren i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Vaws gatan 41r 972 32 Luleä eller mineinspect@.bergssraten.se

I överklagandet ska ni ange:

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

' Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o om ri anhtar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom ue veckor från den dag dä
ni fick del av beslutet.

Om ru som överklagarär en part som företräder det afmänna,ska överklagandet dock
ha kommit in inom te veckot ftån den dag då beslutet meddelades.

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