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BERGSSTATEN

Rare Earth Energy Metals Pty Ltd

c/o Brentnalls Accounting Pty Ltd

Scarborough Beach Rd

WA 6016, Mount Hawthorn
Australia

Undersökningstitlstånd för området Stora Strand nr LOz iÅmåls
kommun iVästra Götalands län

Beslut
Bergmästaren beviljar Rare Earth Energy Metals Pty Ltd, (hädanefter sökanden)
undersökningstillstånd med tills tån dsid 2022:66 enligt minerallagen (1 99 1 :45) för
området Stora Strand m 1,02.

Undersökningstillståndet innebät ensamrätt för sökanden till undersökning av det
beviljade omtådet. Med undersökning avses atbete i syfte att påvisa en Srndighet
avseende sädana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2minenllagen.

Undersökningstillståndet gäller i trc är fiån den 27 septemb er 2022 till den 27 september
2025.

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet, se bifogad kata (bilaga 1), omfatt^t enyta om 477,46 ha och
begränsas av räta linjer mellan hörnpunkter med koordinater i S!7EREF 99 TM enligt
följande.

Huvudyta L

Hömpunkt

1.

2

-)

4

N-kootdinat

6532978

6536586

6536935

6s33327

E-koordinat

3s6489

355462

356686

357713

Villkor

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtzzzwttÄ
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr: 202L00-2528
www. bergsstaten. se

Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:
5803-4L74 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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Bakgrund
Ansökan om undetsökningstillstånd kom rn frän sökanden till Bergsstaten den 16 mars
2022 och avset koncessionsmineralen koppar, silver, guld, skandium, yttrium och lantan
och lantanider. Sökanden har till sin ansökan fogat en karta över det sökta området och
uppgifter om vilka fastighets- och övriga kända sakägare som betörs av ansökan. Enligt
sökanden kan arbeten inom det sökta omtådet leda trll fi'nd av koncessionsmineral
dätför att det i området åtedinns två stycken koppar-silvermineraliserade formationer,
över 20 km långa. Den övre formationen har historiskt brutits vid Stora Strand ned trll
130 meters djup. Vid prospektedngsobjektet Dingelvik har ett tonnage av 10-30 Mt
uppskattats efter diamantborrningar på 1980 talet. Även objekt Flenneviken 1'ty 11drgarc

borrats och tonnage uppskattats till 11 Mt. Intressanta halter av Gallium har även
noterats. De undersökningsatbeten som sökanden planetat attutförz är bonmng,
geo$rsiska mätningar, berggrundskatedngar och lättare provtagningat.

Ansökan om undetsökningstilistånd hat temitterats till länsstyrelsen och kommunen.
Underrättelse om ansökan hat sänts till berörda fastighets- och övriga kända sakägare.
Ytttanden från länsstytelsen i Västra Götaland och Åmåls kommun har kommit in till
Betgsstaten.

Länsstytelsen har i hur.-udsak framföt följande.

Området rnnehåller känsliga och värdefulla natur- och kulturmiljöer som t.ex.
Riksinttesse föt ftiluftsliv och Natura 2000 samt biotopskyddsområden, strandskydd
och fornlämningar. Länsstyrelsen har inget att eirma mot att undersökningstillstånd ges,

men förutsättet att undersökningsarbeten i filt som medför mer än ringa påverkan på
områdenas naturvärden, föregås av samråd med Länsstyrelsen enhgtT2 kapidet 6 $
miljöbalken. Inom standskydd och det omtåde som utgör Natura 2000-område kan
även tillstånd och dispens krävas för vissa undersökningsåtgärder.

I(ommunen har i huwudsak ftamfört följande.

Åmåls kommun vill framhålla att det finns många skyddsvärda om-tåden och objekt
både när det gäller naturvätden, odlingslandskap och kulturvärden inom det angivna
undetsökningsomtådet. Områden som har utpekats som innehållande natur- och
kulturvärden bör undantas från awetkning och borrning. Minsta möjliga påverkan på
natur och milyö fåt ske. Vid en eventuell ptospektering förutsätts att nödvändiga
miljöhänsyn tas vid hantering av bränslen, kemikalier, borkax och avfall.

Från fast-ighets- och övriga kända sakägare har i huvudsak följande synpunkter
fiamförts.

Vattenfall Eldistribution AB har elnätanläggrungar inom område och inom närområde
föt undersökningsområde och har inget att invända emot att undersökning avseende
mineralet sker inom omtådet enligt i underrättelse bifogad remisskarta. Förutsättningen
är dock att någon mätning tnte fär ske inom stängda utrymmen tex innanför
ställverksstängsel.
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Motivering
Ti I I ci m pl iga bestii m m e lse r
Enligt 2 kzp.2 $ mineraliagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att anta att undetsökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att fä til, stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Enligt 1 $ tredje stycket minetalförordningen (1992:285), om bergmästaren begär det,
ska sökanden ge in en plan för hur undersökningsatbetet ska beddvas och en utedning
om sina möjligheter att fullfölja planen.

Äv 1 kap. 5 $ fötsta stycket minerallagen fnmgär att ett undersökningstillstånd som
grundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsminetal som anges i 1

\ 1 och 2 gä17er, om inte sökanden begär 
^nflaq 

samtliga mineral som anges där.

Förarbeten

En fötutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska fi.nnas

anledning 
^tt ^nta 

att undersöktitg i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Enligt föratbetena till rninetallagen ät det sökanden som ska förete någon form av
uttedning som visar att denna fötutsättning är uppftlld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä 

^tt 
åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det

aktuella området. I(ravet fär tnte sättas så högt att setiöst prospektedngsarbete försvåras
(ptop. 1988/89:92 s. 90). I(riteriet att sökanden uppenbatligen saknat möjlighet att få till
stånd en ändamålsenlig undersökning visar att ptövningen inte är avsedd 

^tt 
vata särskilt

ingående utan att det främst är fallen av missbruk man vill komma åt (prop. 1.988/89:92
s. 91 och prop.2004/05:40 s. 37). Tillstånd ska vägras om sökanden tidigare har visat sig
olämplig att bedriva undetsökningsarbete. I detta fall krdvs det inte att förhållandet ska

vara uppenbart utan det räcker med att sökanden inte bedöms uppfylla kravet. Exempel
på situationer där tillstånd kan vägras är att sökanden tidigare har visat bristande hänsyn
till matkägates eller 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 allvadiga missförhållandena varit, om detvairt fuäga

om enstaka eller upprepade övetträdelset och i vilken utsuäckning det berott på
sökanden själv samt hur lång tid som gätt frän det tidigare undersökningsarbetet (ptop.
2004/05:40 s.80).

Be rg mö sta re ns bedöm ni ng

Bergmästaten hat begdrt att sökanden redogör för hur undersökningsarbetet ska

bedrivas i det sökta området och vilka förutsättningar sökandenhar att fullfölja
planerade arbeten.

Mot bakgrund av vad sökanden hat anfört anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella området kan komma attleda till fynd av koncessionsminetal av det slag som
ansökan avset. Bergmästaren vill ennra om att det är omständigheter hänförbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden
uppenbatligen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
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undersökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
rfrägasätta sökandens möjiighet eller avsikt att fä ttll stånd ändamålsenliga
undersökningar inom det sökta området. Bergmästaten konstatelz;vtdare att det inte
har framkommit något som innebär att sökandsn tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsatbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen koppar, silver, guld, skandium,
ytftium och lantan och lantanidet. Eftetsom ansökan avser koncessionsmineral som
anges i i kap. 1 $ 1 och 2 ntnetallagen, och sökanden inte har begärt 

^nflaq 
beviljar

bergmästaren undetsökningstillstånd för sam liga koncessionsmineral som anges i
bestämmelsen.

Undersökningsavgiften för tillståndethar enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralförordningen, med beaktande av undersökningsområdets stodek och de mineral
som omfattas, bestämts till 9 560 k. Bergmästaren konstatet^t att sökanden harbetalat
den fas tställda undersökningsavgiften.

Enligt bergmästarens bedömning är förutsättningatna för att bevilja det sökta
undetsökningstillståndet uppftllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaren hat beslutat attägare av fastigheten Åmål I(ngebol 1:35 ska delges detta
beslut geflom kungötelsedelgivning i tidningarna Nya Wermlands-Tidningen och
Ptovinstidningen Dalsland samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Övnga betötda fastighets- och övriga 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 1 novembet 2022 vilket även anges i
överklagandehänvisning en @t7aga 2).

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

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade omtådet fåt endast utfötas i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upptättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastighetet där atbetet ska bedrivas och innehav^re av särskild tätt som berörs av
arbetet. Bestämmelser om arbetsplan föt undersökningsatbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.
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I den atbetsplan som sökanden ska upprätt^ samt delge berörda fastighetsägate och
innehavate av särskild rätt ska sökanden bland annat lämna uppgift om hur eventuella
skadot och intrång kommet att tegletas. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken fotm av säkerhet som sökanden har och storleken på säkerheten. Fastighetsägate
eller innehavare till sätskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säkerheten ptövas av länsstyrelsen enligt 17 kap.2 $ minerallagen.

Entgt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon aflnans egendom och på natur- och kulturmiljön.

Undersökningsatbete fär tnte äga ram inom nationalpark eller i strid med föreskrifter
som gäller föt natur- ellet kulturteservat. Det åvilar sökanden att hos länsstytelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3kap.6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas rådet hinder mot undersökningsatbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytterligate tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terrängkörningslagen, som kan komma att krävas för ztt få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Betgmästarens erintan är inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att beddva arbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.

Ovrigt

Yttrandena sänds i sin helhet till sökanden för kännedom.

De som deltagit i beslutet

Beslut i detta ätende h^t f^tt^ts av vikarierande bergmästate Helena Kjellson efter
föredragnin g av Evz Cadsson.

Helena

Eva Cadsson

Bilagor
Biiaga 7, I{afia undersökningsområdet

Bilaga 2, Överklagandehänvisning

Btlaga 3, Överklagandehänvisning
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Bilaga 2

Hur man överklagar

Om ni vill övetklaga betgmästatens beslut ska ni skdva till Förvaltningsrätten i Luleå

Overklagandet ska vara skdftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Vawsgatan 4tr97232Lruleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I övetklagandet ska ni ange:

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

e-postadtess anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den L novembet 2022.

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41

972 32 LULEÄ

Tel. 0920-23 79 00

Otg.nri 2021.00-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4114 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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Bilaga 3

Hur man överklagar

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

Overklagandet ska vara skriftligt och ställas tiil Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgatan 4lr97232Luleä ellet mineinspect@bergsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienurruner.
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 anlttar 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 övetklagarär en part som fötettäder det al)männa, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckot ftån den dag dä beslutet meddelades.

Om ni behövet upplysning^t om hur man övetklagar kan ni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinsoect@berssstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41
glz zz tuuÄ
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:202100-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: m ineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:
5803-4I74 Avgifter
232-8414 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning


