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undersökningstillstånd för området Sala nr 109 i sala kommun
iVästmanlands län

Beslut
Bergmästaren beviljat Zaffer Sweden AB undersökningstillstånd med tillståndsid 2023:7
enligt minerallagen (1991:45) för området Sala nr 109.

Undetsökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökning av det
beviljade området. Med undetsökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet
avseende sädana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 rninenllagen.

Undersökningstillståndet gäller irrc fu från den 1.9 januari2023 tilden 19 januari2026

Undersökningsområdet

undersökningsområdet, se bifogad karta @ilaga 1), omfatt^t enyt^ om25,73 ha och
begränsas av räta linjer mellan hörnpunkter med koordinater i SWEREF 99 TM enligt
följande.
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Villkor

Sökanden ska ställa säkethet för etsättning avseende skada eller inttång som kan bli
följden av undersökningsarbete. Säkerheten ska ställas till Betgsstaten innan
undersökningsarbeten påbörjas.

Bakgrund
Änsökan om undersökningstillstånd kom tn fuänZaffer Sweden 1'B,559232-4650,

ftädanefter sökanden) till Betgsstaten den 4 oktober 2022 ocb avser koncessions-
mineralen koppat, zink, bly, guld och silver. Sökanden har till sin ansökan fogat enkzrta
över det sökta området och uppgifter om vilka fastighets- och övriga kända sakägare

som betöts av ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom det sökta omtådet leda tiil
fynd av koncessionsmineral därför att atbeten genomförda inom sökandes angränsande
undetsökningstillstånd kring Sala indikerar fötekomst av en betydande mineralisering
inom Sala-kalkstenens cenftala delar. De undersökningsarbeten som sökanden planerar
att utföra är att samm^nstäLl^ och uwärdera tillgänglig geologisk information och
därefter bygg, vidate på denna kunskap med geologisk katering med provtagruflg.
Detta kommer att utgöta planeringsundedag föt fortsatta och met detaljetade
undersökningar såsom geofiisiska mätringa4 bottenmotänptovtagning och
kärnborning.

Änsökan om undersökningstillstånd har remittetats till länsstyrelsen och kommunen.
Underrättelse om ansökan har sänts till berötda fastighets- och övriga kända sakägare.

Yttranden från länsstyrelsen och fastighetsägare har kommit in till Bergsstaten.

Länss tyrels en har i huvudsak framfört följ ande.

Del av området ligger inom naturreservatet Äspenstolp samt inom dksintresse för
friluftsliv och natuwård samt strandskydd och fornlämningar. Del av området ligger
inom samrådsområdet Sala gruva. För omtådet finns föreskrifter om samrådsskyldighet
för vissa ätgärder som till exempel borrning.

Ftån fastighets- och övriga kända sakägate har oro föt nya slukhåI, ras och
sprickbildning i fastigheter, störningar t form av oljud, vibration och skakningar samt
oro för att föroreningar i marken frigöts.

Motivering
Ti I I ri m pl i ga bestö m me lse r
Enligt 2kap.2 $ minetallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning 

^tt ^nta 
att undersökning i området kan leda titl fynd av koncessionsmineral.

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

Av 1 kap. 5 $ första stycket minerallagen framgär att ett undersökningstillstånd som
grundas på ansökan avseende något eller nägra av de koncessionsmineral som anges i 1

$ 1 och 2 gä17e4 om inte sökanden begär annat, samdiga mineral som anges där.

Förarbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning 

^tt ^nta 
att undenökning i området kan leda till ftnd av koncessionsmineral.

Enligt förarbetena till minerallagenär det sökanden som ska förete någon form av
utredning som visat att denna förutsättning är uppfylld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det
aktuella området. Ktavet fåt inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras
(ptop. 1988/89:92 s. 90). I(riteriet att sökanden uppenbadigen saknar möjlighet att få till
stånd en ändamålsenlig undersökning visar att prövningen inte är avsedd 

^ttvzLta 
särskilt

ingående vtar' 
^tt 

det ftämst är fallen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988/89:92
s. 91 och ptop.2004/05:40 s. 37). Tillstånd ska vägtas om sökanden tidigale har visat sig
olämplig att bedriva undetsökningsatbete. I detta fall krävs det inte att fötbällandet ska
vara uppenbart utan det räcker med att sökanden inte bedöms uppftlla kravet. Exempel
på situationer där tillstånd kan vägras är att sökan6.1 fidigare har vtsatbdstande hänsyn
till matkägares eller andra sakägares intressen eller utfört undersökningsarbeten på ett
sätt som varit skadligt för natur- eller kulturmiljön. vid prövningen bör sådana
omständighetet vägas in som hur allvarliga missförhållandena varit, om detvatit fuäga
om enstaka eller upprepade överträdelser och i vilken utsträckning det berott på
sökanden själv samt hut lång tid som gätt ftän det tidigare undersökningsarbetet (ptop.
2004/05:40 s.80).

Be rg m östa re ns bedöm ni ng

Mot bakgrund av vad sökanden hat anfört anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella omtådet kan komma att leda till fynd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaten vill erinra om att det är omständigheter hänförbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden
uppenbarligen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
undetsökning. Vad som har ftamkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
ifrägasåtta sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga
undersökningar inom det sökta omtådet. Bergmästaren konstate:cividate att det inte
har framkommit något som innebär att sökandsn tidigare visat sig olämplig att beddva
undetsökningsarbete.
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Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen koppar, zink, bly, guld och silver.
Eftemom ansökan avser koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2
minetallagen, och sökanden inte har begärt 

^fifiat, 
beviljar bergmästaren

undersökningstillstånd för samtliga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undersökningsavgiften för tillståndet har enligt 14 k^p.2 $ minerallagen och 10 $
minetalförordningen, med beaktande av undersökningsområdets storlek och de mineral
som omfattas, bestämts till 520 kr. Bergmästaren konstaterar att sökanden har betalat
den fas tställda undersökningsavgiften.

Enligt bergmästatens bedömning är förutsättningarna för att bevilja det sökta
undersökningstiliståndet upp fyllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaten har beslutat att ägare av fastigheterna Sala Silvetgruvan 1:602, Sala

Silvetgruvan 1:71, och Sala Svassla 1:8 ska delges detta beslut genom
kungötelsed"lgi"oing i tidningen Sala Allehanda samt i Post- och Inrikes Tidmngar.

Ovdga berötda fastighets- och övdga 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 Luleå senast den 23 februari 2023 vilket även anges i
överklagandehänvisning en @rlaga 2).

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

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade omtådet får endast utfötas i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upptättas av sökanden. Atbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter där arbetet ska bedrivas och innehavate 

^v 
särskild rätt som beröts av

arbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undersökningsatbete och när en arbetsplan blit
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.
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I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska söhanden bland annat lämna uppgrft om hur eventuella
skador och intr'ång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken folrn av säkerhet som sölcanden har och storleken på säkerheten. F'astighetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säkerlreten prövas av länsstyrelsen enligt 1,7 1<ap.2 $ minemllagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minerailagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
inuång vållas på någon amans egendom och på nahxr- och hulturmiljön.

Undersöi<ningsarbete får rnte äga rrrrn inom nationalpark eller i stlid med föreskdfter
som gäller för natur- eller kultulreselvat. Det åvilar sökanden att hos länssryrelsen eller
hos betgmästaren ansöka orn medgivande till undersökningsarbete inom sådana
slryddade omr'åden som anges 3 kap. 6 ochT $$ rninerallagen, om medgivande inte
beviljas tåder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om evenruella yttetligare tilistånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och teruängkörningslagen, som kan komma att krävas {ör att få bedriva
undersökningsarbete inom undersölningstillståndet.

Bergmästarens erinran är inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
unders öknings tills tåndet eller de skyldigheter s om åvilar s öl<anden.

Ovrigt

Ytttande samt skrivelser sänds i sin helhet till sökanden för kännedom.

De som deltagit i beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av yikarierande bergmästare Helena I(jellson efter
av Eva

Helena

Bilagor
Bilaga l, I{afta undersökningsomr.ådet

B ilaga 2, Öv erl<lagandehänvisning

Bilaga 3, Overklagandehänvisning

/*^0
Eva Carlsson
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BERGSSTATEN

Bilaga 2

Hur man överklagar

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

Overklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Varvs gaturr 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 namn, telefonnummer, postadress och e-postadtess.
o Om rianTttar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ert övetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den23 febtuati2D23.

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
szz az LuLrÅ
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:2021,O0-2528
www. bergsstaten. se

Reg:strator: m ineinspect@ bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4I74 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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Bilaga 3

Hur man överklagar

Om ni vill overklaga bergmästarens beslut ska ni skriva till Föryaltningstätten i Luleå.

Overklagandet ska vata skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Vatvs gatafl 41r972 32Lwleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diadenulnmer.
o Yafiör 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 ri anhtar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

ni fick del av beslutet.

Om ni som övetklagarär en part som företräder det a[männa, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tte veckor från den dag då beslutet meddelades.

Om ni behöver upplysningar om hut man överklagarkan ni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinsoect@berEsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz 3z tuttft
re|.0920-23 79 OO

Org.nr:2021,00*2528
www. bergsstaten.se
Registrator: m ineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4174 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-1 82t M i nera lersättn i n g


