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BERGSSTATEN Swedish Nickel Norrland AB

c/o Nordfors Consulting AB

Box 528
101 30 Stockholm

Undersökningstillstånd for området Sanna nr 7 iTimrå,
Härnösands och Kramfors kommuner iVästernorrlands län

Beslut
Betgmästaren beviljar Swedish Nickel Norrland AB, 559334-0598, (hädanefter
sökanden) undersökningstillstånd med tillståndsid 2022:86 enligt minerallagen (1991:45)
för området Sanna nr 7.

Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en $rndighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minetallagen.

Undersökningstillståndet gäller i tte är frän den 72 december 2022 ill den 72 december
2025.

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilaga 7), omfattar en yta om I 879,48 ha och
begränsas av räta linjet melian hörnpunkter med koordinater i SWEREF 99 TM enligt
följande.
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Villkor

Sökanden ska ställa säkethet för ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
följden av undetsökningsarbete. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan
undersökningsarbeten påbörj as.

Bakgrund
Ansökan om undersökningstiilstånd kom rn fuän sökanden till Bergsstaten den 7 juli
2022 och avser koncessionsmineralen nickel, koppar, guld, silver, platjna,palladium,
kobolt, zink och bly. Sökanden har till sin ansökan fogat en karta över det sökta
området och uppgifter om vilka fastighets- och övriga kända sakägare som berörs av
ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom det sökta området leda till fi'nd av
koncessionsmineral därf& att det finns flertaletkända sulfidmineraliseringar med god
potential. De undetsökningsarbeten som sökanden planem attutföra är geologisk
kartering med provtagflmg i filt. vilket utgör planeringsunderlag för fortsatta 

-

undersökningar så som geo$rsiska mätningar, bottenmoränprovtagning och
kärnborrning.

Ansökan om undersökningstills tånd har remitterats till länss tyrelsen, kommunen och
Sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och övriga kända
sakägare. Ytttanden från länsstyrelsen, Sametinget, Härnösands och I(ramfors
kommuner har kommit in tilt Bergsstaten.

Läns s tyrels en har i hur.'uds ak ft amfört följ ande.

Det finns sju vattendrag och tte sjöar med fastställda mrljökvalitetsnormer inom
om,tådet, all körning på våtmarker och intill vatten&ag skall undvikas. Riksinftessen
inom området fåt inte påvetkas negativt samt så har Skogsstyrelsen identifierat
riaturvärden av värdefull och gammal bar- samt lövträd på flera platser. Planerade
undersökningar bör genomföras på ett sådant sätt så att de många nyckelbiotoperna inte
påverkas.

Hätnösands kommun har i hur,'udsak framfört följande.

Undersökningsområdet ligger delvis inom tilldnningsområdet för Viksjö vattentäkt, föt
mer information hänvisas sökande till Härnösand Energi & Miljö AB. Inom området
finns flera platser med mycket höga naturvärden ochpätÄffas fornlämningar som ej är
registretade skall arbete genast avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.
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I(ramfors kommun har i hur,.udsak framfört följande.

Störe delarna av området som berörs är markområden för skogsbruk. Det finns både
naturvärden och kulturvärden inom området, samt riksintressen. Bebyggelsen i området
har enskilt vatten vilket bör tas i beaktande.

Sametinget har i huvudsak framfört följande.

Ansökningsområdet utgör vinterbetesmarker, dessa områden är extra känsliga föt
negativ påverkan ftån exploatedngsverksamheter. Ansökan ligger inom områden som
används av Jiingevaetie, Voernese och Ohredahke samebyar. Berörda samebyar ltar rätt
till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när markinom det samiska
traditionella området berörs. Verksamhetsutövaren ska ha dialog direkt med berörda
samer om planerade exploate ringar.

Från fastighets- och övriga kända sakägare har i huvudsak följande synpunkter
framförts.

E.ON Enetgidisuibution AB upplyser att inom området finns både lokalt och regionalt
elnät som består av hög- mellan och lågspänningsledningar både i mark och i luft.

Motivering
Ti I lö m pl iga bestci m m else r
Enligt 2 kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning 

^tt 
anta att undetsökning i området kan leda titl fi'nd av koncessionsmineral.

Undersökningstilistånd fär dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt 

^tt 
f^ till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har

visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

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

Av 1 kap. 5 $ första stycket minetallagen fuamgär att ett undersökningstillstånd som
grundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1

$ 1 och 2 gälre4 om inte sökanden begår annat, samtliga mineral som anges där.

Förarbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att anta att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Eniigt fötatbetena till minetallagenär det sökanden sofn ska förete någon form av
uttedning som visat att denna förutsättning är uppftlld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä 

^tt 
åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det

aktuella området. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras

htop. 1988/89:92 s. 90). I(ritetiet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att få rill
stånd en ändamålsenlig undersökning visar att prövningen inte är avsedd attv^r^ särskilt
ingående utan att det främst är fallen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988/89:92
s. 91 och prop' 2004/05:40 s. 37). Tillstånd ska vägras om sökanden tidigare har visat sig
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olämplig att bedtiva undersökningsarbete. I detta fall krävs det inte att förhållandet ska
vara uppenbart utan det räcker med att sökanden inte bedöms upp$rlla kravet. Exempel
på situationer där tillstånd kan vägtas är att sökan61sn tidigare har visat bristande hänsyn
till matkägates ellet andra sakägares intressen eller utfört undersökningsarbeten på ett
sätt som vadt skadligt för natur- eller kulturmiljön. vid prövningen bör sådana
omständigheter vägas in som hur alivarliga missföthållandena varit, om detvarit fräga
om enstaka eller upprepade överttädelser och i vilken utsftäckning det berott på
sökanden själv samt hur lång tid som gätt ftän slsl tidigare undersökningsarbeiet (ptop.
2004/05:40 s. B0).

Be rg mö sto re ns be döm n i n g

Betgmästarenhar begätt att sökanden redogör för hur undersökningsarbetet ska
beddvas i det sökta området och vilka förutsättningar sökanden har attfullfölja
planerade atbeten. Med utgångspunkt från de uppgifter sökanden har lämnat anser
bergmästaren att undersökningar i det aktuella området kan komma attleda till Srnd av
koncessionsmineral av det slag som ansökan avser. Bergmästarcnvill ednra om att det
ät omständigheter hänförb an ldll den sökande själv som ska beaktas vid bedömningen
av kriteriet om sökanden uppenbarligen saknar möjlighet och avsikt att fä ttJl srånd en
ändamålsenlig undersökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte
bergmästaren att ifrägasätta sökandens möjlighet eller avsikr att få rili stånd
ändamålsenliga undersökningat inom det sökta området. Bergmästaren konstaterar
vidare att det inte hat framkommit något som innebär att sökanden tidigare visat sig
olämplig att bedriva undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen nickel, koppar, guld, silver, platina,
palladium, kobolt, zink och bly. Eftetsom ansökan avser koncessionsmineral som anges
i 1 kap. 1 $ 1 och 2 mjneral\apen, och sökanden inte har begdrt 

^nrr 
t, beviljar

bergmästaren undersökningstillstånd för samtliga koncessionsmineral som anges i
bestämmelsen.

Undersökningsavgiften ör tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralfötordningen, med beaktande av undersökningsområdets stodek och de mineral
som omfatta-s, bestämts rill 177 600 kr. Betgmästaren konstaterat att sökanden har
betalat den fastställda undersökningsavgiften.

Enligt bergmästarens bedömning är fötutsättningarna för attbevilja det sökta
undetsöknings tillståndet uppfyllda.

Delgivning av beslutet
Betgmästaren har beslutat att Härnösand Viksjön 2:20 ska delges detta beslut genom
kungörelsedelgivning i tidningatna Nordsverige, Sundsvalls tidning och Tidningen
Angetmanland samt i Post- och Iruikes Tidningar.

gYtt*" berörda fastighets- och övriga kända sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.
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Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsed.lgi""ing kan överklaga beslutet till
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 16 januari 2023 vilket även anges i
överklagandehänvisningen (bilaga 3).

Den som delges detta beslut geflom vanlig delgivning med delgivningskvitto kan
överldaga beslutet till Förvaltningstätten i Luleå inom den tidsfrist som anges i
överklagandehänvisningen (bilaga 2).

Bergmästaren erinrar om följande
Undetsökningsatbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gdllande atbetsplan som ska upprättas av sökanden. Ärbetsplanen ska delges ägare till de
fastighetet där arbetet ska bedrivas och innehavare 

^v 
särskild rätt som berörs av

arbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undersökningsarbete och när en arbetsplan biir
gällande finns i 3 kap.5 - 5 e $$ minerallagen. Sökanden är skyldig att rillhandahåla en
ovetsättning av arbetsplanen på finska, meänkieli eller samiska om undersökningsarbetet
ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets
förvaltningsområde enligt 6 $ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Begäran om översättning kan framställas skriftligen till sökanden av
fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt som beröts av planerade atbeten enligt
arbetsplanen. Begätan om översättning ska vara sökanden tillhanda inom tio dagar fuän
delgivningen av beslutet om unders öknings tills tånd.

I den atbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge betörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland annat lämna uppgift om hur eventuella
skadot och intrång kommer att regletas. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken fotm av säkerhet som sökanden har och storleken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavate till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begara att
säketheten prövas av länsstyrelsen enligt 17 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång 'rållas på någon annans egendom och på natrr- cch kult';rmiljön.

Undersökningsatbete fät nte äga ruminom nationalpatk eller i strid med föreskdfter
som gäilet för natur- eller kultureservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade omtåden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas rådet hinder mot undetsökningsatbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytterligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miijöbalken och teträngkörningslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästatens etinran ät inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva atbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.
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Ovrigt

Yttrandena sänds i sin helhet till sökanden för kännedom.

De som deltagit i beslutet

Beslut i detta drende har fattats av vikadetande bergmästare Helena Kjellson efter
föredtagning av Frida Hannerfors.

Bilagot
Btlaga 1., I{atta undersökningsområdet

Bilaga 2, Öv etWagandehänvisning

Bilaga 3, Övetldagandehänvisning
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Hur man överklagar

Om ni vill överklaga bergmästarens beslut ska ni skdva tiil Förvaltningstätten i Luleå.

Ovetklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Vatvsgatan 41r972 32Luleä 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-postadress.
o Om ti anhtat ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

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

Om ni som överklagatär en part som föteträder det allmänna,ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gzz :z lulrÄ
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:2O21QQ-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4174 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-782 1 Mineralersättning
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Hur man överklagar

Om ni vill övetklaga bergmästarens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Luleå.

Överklagandet ska vata skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Vawsgatan 41r972 32Lwleä eller mineinsBect@,bergsstaten.se

I övetklagandet ska ni ange;

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diadenumlner.
o Varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
o Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadtess.
o Om ti anbtar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ett överklagande ska ha kommit in till Bergsstaren senast den 16 ianuali2023.

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

Bergsstaten
Varvsgatan 4L
gtz gz tutc.it
rel. 0920-2379 00

Org.nr:202L0O-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

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


