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BERGSSTATEN
Viad Royalties AB

c/o Nordfors Consulting AB

Box 528

101 30 Stockholm

Undersökningstillstånd för området Askesjö nr 101 i Bengtsfors
och Dals-Eds kommuner iVästra Götalands län

Beslut
Bergmästaten beviljar Viad Royalties AB, 556595-741,1, (hädaneftet sökanden)
undersökningstillstånd med tillståndsid2022:6 eniigt minerallagen (1991,:45) för området
Äskesjö m 701.

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

Undersökningstillståndet gäller i tre fu ftån den 27 januart2022 tldl den21. januari2025.

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet, se bifogad karta @ilaga 1), omfattar enyt^ om 4 835,00 ha
hektat och begränsas av iat^llririr-t mellan 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 undersökningsatbete. Säketheten ska ställas tili Bergsstaten innan
undersökningsarbeten påbö{ as.

Bergsstaten

Varvsgatan 4L
glzzztuteir
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:2021O0-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:
58O3-4L74 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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Bakgrund
Ansökan om undetsökningstillstånd kom in ftån sökanden till Bergsstaten den 26
oktober 2027 och avset koncessionsmineral nickel, koppar, kobolt, platjnz, palladium,
guld och silver. Sökanden hat till sin ansökan fogat en karta över det sökta området och
uppgiftet om vilka fastighets- och övriga kända sakägate som beröts av ansökan. Enligt
sökanden kan atbeten inom det sökta området leda till !'nd av koncessionsmineral
därför att i bolagets inledande studier av området har historiska rapporter nämnt
betydande haltet av bland annat platina och palladium från borrkärnor från historiska
bortningar som Boliden låtit utföra i bö{an av 1970-talet. Denna historiska borrning var
endast ytlig och undersökte därför inte hela den ultramafiska kroppens utbredning.
Mineraliseringen vid Askesjö fötefallet geologiskt sett även vara jämförbar med Romsås-

$rndigheten, som ligger västerut pä andra sidan dksgränsen i Norge.

De undetsökningsarbeten som sökanden planetz; att utföra ät geofiisiska mätntngar,
betggtundskartedngar och lättare provtagningar.

Ansökan om undetsökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen och kommunerna.
Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och övriga kända sakägare.
Yttranden från Länsstyrelsen, Dals-Eds och Bengtsfors kommuner har kommit in till
Betgsstaten.

Länsstyrelsen har i hur.'udsak framfört följande.

Området innehållet känsliga och vätdefulla natut- och kulturmiljöet. Länsstytelsen har
inget att etinra mot att undersökningstillstånd ges, merr förutsätter att
undersökningsarbeten i filt som medför mer än rtnga päverkan på områdenas
naturvärden, föregås av samråd med Länsstytelsen enltgtT2 kapitlet 6 $ mtljöbalken. En
atbetsplan kan utgöra undedag för samrådet om den beskriver planerade ingrepp till
plats och omfattning.

I(ommunetnaltalrlämnat ett gemensamt yttrande och har i huvudsak ftamföt följande.

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner bedömer att en etabledng av gruvdrift inom berört
område riskerat attäventyn områdets naturvärden och påverka områdets kanktär
negativt. En eventuell etableting av gruvdrift står i strid mot iritentionert:rl- för området
samt de vdgledningarf rtkthiler som återfinns i Miljöbalken samt Bengtsfors och Dals-
Eds kommuners översiktsplaner.

Vidate anför kommunerna att provbonning skulle kunna innebära konsekvenser på
grund- och ytvatten liksom fålt-, ttäd-, busk- och kulturmiljöskikt.

Bengtsfots och Dals-Eds kommuner motsätter sig med stöd av ov^fl att
undets öknings tills tånd för området bevilj as.

Ftån fastighets- och övriga kätda sakägare har i huvudsak följande synpunkter
framföts.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av området. Vid eventuella
s chaktnings arb eten skall kabeluts ättning b egäras.
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Motivering
Ti I lö m pl iga be sto m m e I se r
Enligt 2 kap.2 $ minerallagen ska ett undetsökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att anta att undetsökning i omtådet kan leda titl fynd av koncessionsmineral.
Undersökningstilistånd fåt dock inte bevilias den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den se6 fidigate har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

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

$ 1 och 2 gäller, om inte sökanden begar annat, samtliga mineral som anges där.

Förorbeten

En fötutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att anta att undersökning i omtådet kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Enligt förarbetena till minerallagen är det sökanden som ska förete någon form av
utredning som visar att denna förutsättning är uppftlld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det
aktuella omtådet. I(ravet fåt inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras

htop. 1988/89:92 s. 90). I(riteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att fä tll
stånd en ändamålsenlig undersökning visar att ptövningen inte ät avsedd attvata sätskilt
ingående utan att det ftämst är fallen av missbruk man vill komma åt (prop. 1988/89:92
s. 91 och prcp.2004/05:40 s. 37). Tillstånd ska vägras om sökanden tidigare har visat sig
olämplig att bedriva undersökningsarbete. I detta fall krävs det inte att förhällandet ska
vara uppenbatt utan det räcker med att sökanden inte bedöms uppfylla kravet. Exempel
på situationer där tillstånd kan vägras är att sökan4.1 {digare har visat bristande hänsyn
till matkägares ellet andta sakägares intressen eller utfört undersökningsarbeten på ett
sätt som varit skadligt för natur- ellet kultutmiljön. Vid prövningen bör sådana

omständigheter vägas in som hur allvadiga missförhållandena varit, om detvartt fräga
om enstaka eller upprepade överträdelser och i vilken utsttäckning det berott på
sökanden själv samt hur lång tid som gätt frän det tidigare undersökningsarbetet (ptop.
2004/05:40 s. B0).

Be rg mö sto re ns bedöm n i ng

Mot bakgrund av vad sökanden hat anfört anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella om,tådet kan komma attleda till fynd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaren vill ertma om att det är omständigheter hänförbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kdteriet om sökanden
uppenbatligen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
undetsökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
tfrägasätta sökandens möjlighet eller avsikt att fä tsll. stånd ändamålsenliga
undetsökningar inom det sökta området. Bergmästaren konstaterarvidare att det inte
hat framkommit något som innebär att sökandsn tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete.

Den aktuelia ansökan avser koncessionsmineral nickel, koppar, kobolt, platina,
palladium, guld och silver. Eftersom ansökan avser koncessionsmineral som anges i 1
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kap. 1 $ 1 och 2 mtneralTagen, och sökanden inte har begärt annat, beviljar betgmästaren
undersökningstillstånd för sam liga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undetsökningsavgiften för tiliståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralförordningen, med beaktande av undersökningsområdets stodek och de mineral
som omfattas, bestämts till 96 700 kr. Betgmästaren konstaterat att sökanden harbetalat
den fastställda undersökningsavgiften.

Enligt bergmästarens bedömning är förutsättningarna för attbevilja det sökta
undersökningstillståndet upp ftllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaten hat beslutat att Bengtsfors Hökhult S:2, Bengtsfors Ängebo S;1,
Bengtsfors Ängebo S:2, Bengtsfors Ängebo 1:107 och Bengtsfors Ängebo 1:92 ska
delges detta beslut genom kungörelsedelgivning i tidningarna Dalslänningen och Nya
Wetmlands-Tidningen samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Ovriga berörda fastighets- och övriga kända sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsedelgivning kan överklaga beslutet till
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 25 februari 2022 vrlket även anges i
överklagandehänvisning en @tlaga 2),

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

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade omtådet får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av sökanden. Ärbetsplanen ska delges ägare till de
fastighetet där arbetet ska beddvas och innehavare av sätskild rätt som berörs av
atbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undersökningsatbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minetallagen.

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland 

^nna;tlämna 
uppgrft om hut eventuella

skador och intrång kommet att regletas. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som sökanden hat och stotleken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säkerheten ptövas av länsstyrelsen enligt 1.7 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
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Undersökningsarbete får inte äga ruminom nationalpatk eller i stdd med föreskdfter
som gäller föt natur- eller kultureservat. Det ävtlar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undemökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas rådet hinder mot undetsökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytteÅtgzre tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terängkörningslagen, som kan komma attktävas för att fäbedÅva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.

Bergmästarens elinran är inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att beddva arbete inom
undersökningstills tåndet eller de slcyldigheter s om åvilar s ökanden.

övrigt
Ytttandena sänds i sin helhet till sökanden för kännedom.

De som deltagit i beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av betgmästare Åsa Persson efter föredragmng av Eva
Cadsson.
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Åsa Persson

Bilagor
B tlaga 1., I{arta unders öknings området

B tTaga 2, Öv erldagandehänvis ning

B{aga 3, Överklagandehänvis ning

fu^ ho/*un
Eva Carlsson
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Viad Royalties AB
Undersökningstillstånd Askesjö nr 1 01

Bengtsfors och Dals-Ed kommuner,
Västra Götalands län

Översiktskarta
Kbl: 65D Sc-d (SWEREF 99TM)

Utskriftsdatum 2021 -10-26
SWEREF 99 TM
O Lantmäteriet 2021
Geovista AB / Sandra Löfgren Ll;/'- -d-6--

Teckenförklaring

O Hörnpunkter 1-6

-trllmän 

väg
Bättre väg

- 

väg
-- Kommungräns

Naturreservat

U ndersökningstillstånd
Askesjö nr 101

kilometers
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BERGSSTATEN

Bilaga 2

Hur man överklagar

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

Överklagandet ska vara skdftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Vanrsgatan 4lr97232Luleä eller mineinspect@.bergsstaten.se

I övetklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni övetklagar, ange beslutets diadenurruner.
e Varföt ni anser att beslutet ska ändras och vilken änddng ni vill ha.

. Ni ska ange ett namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om ni anlitar ombud ska ombudets namn, telefonnummet, postadress och

e-postadtess anges.

Ert övetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tte veckot ftån den dag då
ni fick del av beslutet.

Om ni som överklagarär en part som företräder det atmännz, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Om ni behöver upplysningar om hut man överklzgarkan ni vända er till Betgsstaten, via
eDost mineinsoect@.berssstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz zz tuteÄ
Te|.0920-23 79 00

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

Bg nr:
5803-411 4 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 Förvaltningsrätten i Luleå.

Overklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgatafl4lr97232Lu.leä eller mineinspect@bergsstaten.se

I övetklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagat, ange beslutets diarienummer.
o Vadör ni anser att beslutet ska ändras och vilken änddng ni vill ha.

o Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om ni anlitar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Et övetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 25 febtuai2022

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz zz tuttÄ
Tel. 0920-23 79 00

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

Bg nr:

5803-417 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning


