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Boliden MineralAB

Gruvrätt
936 81 Boliden

Undersökningstillstånd ftir området Ställdalen nr 1008 i Ljusnarsbergs kommun,
Orebro län
Beslut
Bergmästaren beviljar Boliden Mineral A8,556231-6850, (hädanefter Sökanden)
undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) for området Ställdalen nr 1008.
Undersökningstillståndet innebär att Sökanden har ensamrätt till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en flindighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. I $ 1 och 2 minerallagen.
Undersökningstillståndet gäller i tre år från den
Unde r s ö lcnin gs o mr åde

3l

augusti 2020.

t

Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilaga l), omfattar en yta om 11 026,27 hektar
och begränsas av räta linjer mellan hömpunkter med koordinater i SWEREF 99TM

enligt foljande.
Hörnpunkt

N-koordinat

E-koordinat

1.

6 651 4t3,42

493 458,92

2.

6 651404,30

495 259,55

J.

6 651 060,00

495 270,00

4.

6 651 060,00

496 890,00

5.

6 651 423,21

496 982,08

6.

6 651366,72

499 072,21

7.

6 648 110,00

497 500,00

8.

6 646174,13

497 500,00

9.

6 646 290,60

496 501,52

10.

6 645 4t7,92

496 463,39

11,

6644816,39

495 950,80

12.

6 644 309,02

495 781,35

13.

6 643 596,33
6 643 529,55
6 643 041,38
6 642 693,40

495 764,41

14.
15.

16.

Bergsstaten

496 484,57
496 683,68
496 960,09
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17.

6 643 778,49

497 276,75

18.

6 644 634,21

497 785,11

19.

498 860,00

24.

6 645 320,00
6 645 9t4,89
6 639 479,t0
6 638 72r,96
6 638 797,66
6 640 255,19

25

6 640 387,70

497 284,93

26.

6 639 479,10

497 076,71

27.

6 635 939,41

498 950,66

28.

6 635 769,05

501 070,70

29.

501 086,79

30.

6 631 489,74
6 631 489,74

31.

6 634 387,24

493 499,15

32.

6 634 462,95

496 471,00

JJ.

6 636 147,63

496 262,78

34.

6 637 264,43

493 480,22

20.
21.
22.

23.

2020-08-31
BS 200-367-2020

501 108,56

50t 05t,77
500 124,27
499 t96,75
498 269,22

493 458,92

Villkor
Sökanden ska ställa säkerhet for ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
foljden av undersökningsarbete inom undersökningsområdet. Säkerheten ska ställas till
Bergs staten innan undersökningsarbeten påbörj as.

Bakgrund
Ansökan om undersöicningstiiistånd kom in irån Sökanden iiil Bergssiaien den i9 mars
2020 och avser främst koncessionsmineralen zink och bly. Sökanden har till sin ansökan
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kända sakägare som berörs av ansökan. Enligt Sökanden kan arbeten inom det ansökta
området leda till ffnd av koncessionsmineral då den geologiska miljön i området tyder
på att det finns ftirutsättningar for potentiell mineralforekomst. Boliden vill därör kunna
flolja upp tidigare borrningar, berggrundskarteringar samt geofysiska mätningar som
genomfors av både Boliden och andra foretag.
De undersökningsarbeten som Sökanden planerar utfora kommer att innebära en liten
inverkan på allmänna intressen och i huvudsak att bestå i terrängkörning samt borrning
med bomrtrustning. Vid transport av utrustningen kan viss skog behöva awerkas.
Geofysiska mätningar kommer att ha en mycket liten inverkan på allmänna intressen.
Generellt kommer f?irdvägar vid transporter liksom borrplatser att väljas på ett sådant
sätt att inverkan på allmänna intressen minimeras. De planerade undersökningarna
beräknas ha mycket liten påverkan på enskilda intressen.
Ansökan om undersökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen och kommunen.
Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighetsägare och övriga kända
sakägare. Yttrande från länsstyrelsen i Örebro länhar kommit in till Bergsstaten.
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Länsstyrelsen i Örebro län har i huvudsak framfort öljande.
Miljöslrydd

Inom det aktuella området finns ca 40 obiekt registrerade i EBH-stödet, databasen över
potentiellt lororenade områden. Bolaget kan kontatta länsstyrelsen i Oiebro län ör
information om objekten om så önskas.
Övrig information

l0 kap miljöbalken (1988:808) ska tillämpas på mark- och vattenområden som är så
fororenade att det kan medfiira skada eller olägenhet fijr människors hälsa eller miljön.
Då det firurs sådana ftirorenade områden inom det ansökta området är 10 kap MB
tillämpligt i detta fall. Då det finns risk for fiirorening i marken ska forsiktighet vidtas
vid markarbete. Upplysningsskyldighet råder vilket innebär att om det under arbetet
upptäcks en fororening, som kan medöra skada eller olägenhet ftir människors hälsa
eller miljön, ska tillsynsmyndigheten (Samhällsbyggnadsforvaltningen Bergslagen)
kontaktas.
Naturvård
Följande naturvärden finns inom undersökningsområdet och bör beaktas:
Riksintressen ftir naturvården Rällsälven och Nittälvsdalen

-

-

RiksintresseftirfriluftslivetSvartälven-Nittälven
Blivande naturreservaten Salboöarna och Rällsälven
Ängs- och betesmarker utpekade i den nationella ängs- och
betesmarksinventeringen

Våtmarker utpekade i den nationella våtmarksinventeringen samt övriga fuktiga
områden, t.ex. sumpskogar utpekade av Skogsstyrelsen
Skogliga nyckelbiotoper och naturvärden
Skogliganaturvårdsavtal
Värdefull vattenmiljö Hörksälven
Biotoper skyddade enligt det generella biotopskyddet
Natura200O-områdeRömyren(fågeldirektivet)
Natura20OO-område Salboknös (habitatdirektivet)
Övriga Natura 2000-områden som dock ligger på ett längre avstånd från
undersökningsområdet än de två ovan
Utöver detta behöver artskyddet (fridlysta arter enligt artskyddsörordningen)
beaktas

Kulturmiljö
Ätgärderna planeras att utforas inom ett område med många forn- och kulturhistoriskt
värdefulla lämningar. Om ingrepp i fornlämning eller dess fornlämningsområde inte kan
undvikas ska ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning lämnas in till länsstyrelsen,
enheten Plan och Kultur.
Från fastighets- och övriga kända sakägare har följande synpunkter framfiorts.
En berörd fastighetsägare emotsätter sig ett beviljande av ansökan om
undersökningstillstånd ör Ställdalen nr 1008. Fastighetsägaren informerar om att det
inom det aktuella området finns flera vattentäkter, sjöar och vattendrag. En utvinning av
mineraler kan innebära en miljöpåverkan som resulterar i miljöforstörelse.

BESLUT

Dnr

sid 4(6)
2020-08-31
BS 200-367-2020

Motivering
Tilldmpliga

be

stcimmelser

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning alt anta att undersökning i området kan leda till $rnd av koncessionsmineral
Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.
Enligt 1 $ tredje stycket mineralforordningen (1992:285), om bergmästaren begär det,
ska sökanden ge in en plan fiir hur undersökningsarbetet ska bedrivas och en utredning
om sina möjligheter att fullfolja planen.

Av 1 kap. 5 $ forsta stycket minerallagen framgår att ett undersökningstillstånd

som
grundas på ansökan avseende något eller nägra av de koncessionsmineral som anges
$ 1 och 2 gäller, om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges där.

i

1

Förarbeten
En örutsättning flor att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att anta att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Enligt forarbetena till minerallagen är det sökanden som ska forete någon form av
utredning som visar att denna forutsättning är uppfulld. Hen ska alltså kunna florete något
indicium på att åtminstone något koncessionsmineral fiirekommer inom det aktuella
området. Kravet fär inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete lorsvåras (prop.
1988189:92 s. 90).

Kriteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning visar att prövningen inte är avsedd allvara 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 olämplig att bedriva
unciersöicningsarbete. I detta f'äil krävs det inte att förhållandet ska vara uppenbart utan
det räcker med att sökanden inte bedöms uppfulla kravet. Exempel på situationer där
iiiiståirri kair vägias är att sökaltiyl i.itiigarv iur visai bristaltic irfursyn iiii lrarkägarcs
eller andra sakägares intressen eller utfort undersökningsarbeten på ett sätt som varit
skadligt ftir natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana omständigheter vägas
in som hur allvarliga missforhållandena vadt, om det varit fråga om enstaka eller
upprepade överträdelser och i vilken utsträckning det berott på sökanden själv samt hur
lång tid som gått från det tidigare undersökningsarbetet (prop. 2004105:40 s. 80).

Ber gmdstarens be dömning
Mot bakgrund av vad Sökanden har anftirt anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella området kan komma att leda till fund av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaren vill erinra om att det är omständigheter hänforbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden uppenbarligen
saknar möjlighet och avsikt att fa till stånd en ändamålsenlig undersökning.

Vad som har framkommit i ärendet fiiranleder inte bergmästaren att ifrågasätta
Sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga undersökningar inom
det sökta området. Bergmästaren konstaterar vidare att det inte har framkommit något
som innebär att Sökanden tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete.
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Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen zink och bly. Eftersom ansökan avser
koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ I och 2minerallagen, och Sökanden inte har
begärt annat, bevilj ar bergmästaren undersökningstillstånd for samtliga
koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.
Undersökningsavgiften for tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen, med beaktande
av undersökningsområdets storlek och de mineral som omfattas, bestämts til|220 540
kronor. Bergmästaren konstaterar att Sökanden har betalat den fastställda
undersökningsavgift en.

Enligt bergmästarens bedömning är fijrutsättningarna for att bevilja det sökta
undersökningstillståndet upp$zllda.

Ovrigt
Yttranden från länsstyrelsen i Örebro län och från berörd fastighetsägare kommer att
i sin helhet till Sökanden.

bifogas

Delgivning av beslutet
Bergmästaren har beslutat att berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare ska
delges detta beslut genom kungörelsedelgivning i tidningen NA samt i Post- och Inrikes

Tidningar.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsedelgivning kan överklaga beslutet till
forvaltningsrdtten i Luleå senast den 5 oktober 2020 vilket även anges i
överklagandehänvisningen (bilaga 2).

Bergmästaren erinrar om fiiljande
Undersökningsarbete inom det beviljade området fär endast utfiiras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av Sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter där arbetet ska bedrivas och innehavare ay särskild rdtt som berörs av arbetet.
Bestämmelser om arbetsplan ftir undersökningsarbete och när en arbetsplan blir gällande
finns i 3 kap. 5 - 5 e gg minerallagen.

I den arbetsplan som Sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild 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 storleken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt l7 kap. 2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utftiras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
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Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller i strid med foreskrifter
som gäller ftir natur- eller kulturreservat. Det åvilar Sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas råder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också Sökanden att ansöka om
eventuella ytterligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t ex miljöbalken
och terrängkörningslagen, som kan komma att krävas ftir att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.
Bergmästarens erinran är inte en fullständig redogörelse for bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse for Sökandens rätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar Sökanden.

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

Persson

Anders Jakobsson

Kopia av beslutet sänds till länsstyrelsen i Orebro län, Ljusnarsbergs kommun och
Sveriges Geologiska Undersökning.

Bilagor
Bilaga 1, Karta undersökningsområdet
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Bilaga 2

BERGSSTATEN

HUR MAN OVERKLAGAR

Om ni

vill överklaga

bergmästarens beslut ska ni skriva

till Förvaltningsrätten i Luleå.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgatan 41,972 32 Luleå eller mineinspect@bergsstaten.se.

I överklagandet ska ni ange:
a
a
a
a

Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienummer.
Varfor ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Om ni anlitar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 5 oktober 2020.
Om ni behöver upplysningar om hur man överklagar kan ni vända er
telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 41.
gzz gz luuÅ
Tel. 0920-23 79 00

till

Bergsstaten,

Bg nr:

Org.nr: 202L00-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten,se

5803-4174 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-782L Mineralersättning

