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BERGSSTATEN Dragon Mining (Sweden) AB

Pauträsk 100

923 98 STORUMAN

undersökningstillstånd för området Fäboliden nr 84 i Lycksele
kommun i Västerbottens län

Beslut
Bergmästaren beviljar Dragon Mining (Sweden) AB, 556465 -5339, (hädanefter
sökanden) undetsökningstillstånd med tillståndsid2022:5 enligt minerallagen (1991:45)
föt området Fäboliden nr 84.

Undersökningstiliståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses atbete i syfte att påvisa en fyndighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 mtnerallagen.

Samma dag som sökanden inkom med sin ansökan kom det in yttertgare en ansökan
avseende ;ll stora delar samma område från Capella Minerals Sweden AB benämnt
Fäboliden Södra t 704. Det kan komma attinnebära att området omfattas av
undetsökningstiilstånd av tsrä olika innehavare med lika rätt.

Undersökningstillståndet gälier i fte är ftän den 27 januan2022 ttll, den21 januari2025.

Undersökningsområdet

Undetsökningsomtådet, se bifogad karta @rlaga 7), omfattar en yta om959,33 ha hektar
och begränsas av rätahnjer mellan hömpunkter med koordinater i SWEREF 99 TM
enligt följande.

Huvudyta 1.

Hörnpunkt

1

2

3

4

5

6

N-koordinat

7 1.65 276,00

7 765 307,60

7 764 431,00

7 164 743,00

7 764 238,00

7 1.63 829,00

E-koordinat

638 479,00

640 482,90

640 499,00

640 348,00

640145,00

639 971,00
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7

8

9

10

1,1,

1,2

13

14

7 764 205,00

7 163 671,00

7 163 382,00

7 162 849,00

7 160 939,00

7 160 930,00

7 162 737,00

7 763 768,00

639 21,8,00

638 873,00

638 873,00

639 830,00

638 593,00

637 322,00

637 299,00

636 596,00

Villkor

Sökanden ska ställa säkethet föt ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
följden av undersökningsatbete. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan
undetsökningsarbeten påbörjas.

Bakgrund
Ansökan om undersökningstillstånd kom in från sökanden till Bergsstaten den 15
november 2021 och avser koncessionsmineral guld, silver, koppar, bly, zink och
antimon. Sökanden hat till sin ansökan fogat en karta över det sökta området och
uppgifter om vilka fastighets- och övdga kända sakägare som berörs av ansökan. Enligt
sökanden kan arbeten inom det sökta området leda till $rnd av koncessionsmineral
därför att geologiska tolkningar gordavid sökandens guldfyndigheter i Fäboliden tyder
pä att mineralisedng fottsätter söderut in på ansökta området. Data frän området som
ansöks visar höjda koncenttationer i moränen och på berggrundsytan. Sökanden har
utövet sina egna undersökningar också sammanställt information från tillgänglig
historisk geokemisk, geofysisk och geologisk data som samlats från ansökningsområdet.
Denna datahar sökanden analyserat och tolkat om. På basis av dessa omtolkningar har
företaget identifierat omtåden som kräver noggrannare undersökning, samt områden
som inte undersökts förut. De undersökningsarbeten som sökanden planerar att utföra
är matkbaserade geofysiska undersökningar för att generera noggrannare modeller av
omtåden där potentiella ftndighetet identifierats. Geokemiska undersökningar (morän-
och betggrundsptov) för att bättre avgränsa områden där anomalier identifierats förut.
Ytterligate geokemiska undersökningar (morän- och berggrundsptov) på områden som
tidigare inte undetsökts eller inte undersökts tillräckligt noggfant samt diamantborrning.

Ansökan om undersökningstillstånd hat remitterats till länsstyrelsen, kommunen och
Sametinget. Undertättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och ovriga kända
sakägare. Yttranden ftån länsstyrelsen, kommunen och Sametinget har kommit in till
Betgsstaten.

Läns stytels en har i huvudsak ftarnfört följ ande.

Länsstyrelsen sett att omtådet ät av riksintesse för naturvård, för skyddade vattendrag
samt fcir kulturmiljövård. Omtådst ligger inom Natura 2000-område (SE0810434).
Inom undersökningsområdet finns områden som enligt länsstyrelsens
våtmarksinventedng har mycket höga, höga och vissa naturrrärden (VMI klass 1-3).
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Inom omtådet finns i tillägg en nyckelbiotop. Den nordliga delen av
undersökningsområdet överlappar med ett projekteringsområde för vindkraft.

Myndighetsnämnden i Lycksele kommun har rnga synpunkter på ansökan.

Sametinget hat i huvudsak ftamfört följande.

Ansökningsområdet ligger inom vinterbetesmarket för Vapstens sameby.
Undersökningsområdet ligger inte inom område av dksinftesse eller flyttled av
dksintresse. och berör flera flytdeder av tiksintresse för rennäringen. Vinterbetesland
bettaktas som flaskhalsat föt renskötseln och är därför särskilt viktiga. Dessa områden
ät exlr:a känsliga för negativ påverkan från exploatedngsverksamhet.

Innan en ptospektör ansöker till Bergsstaten om undersökningstiilstånd bör denne
inhämta information och kunskap om den natur- och kulturmiljö som råder i områdeq
om det finns några skyddsvärda miljöer och om det beddvs anflan näringsverksamhet.
Utgångspunkten för beviljandet av undersökningstillståndär attdessa arbeten ska kunna
genomfötas med minsta möjliga skada på både natur- och kulturmiljön. Erfarenheterna
visar dock att met omfattande ptospekteringsarbeten medför störningar för renskötseln
och andra samiska nätingar En exploatering av marken innebär ofta att landskapet
påvetkas negativt. Markerna krymper vilket fåt konsekvenset för samerna och den
samiska kultuten, då fötutsättningztna för den samiska markanvändningen förcämras.
En framtida gruvetablering i området med tillhörande anläggningar och infrasftuktur
skulle påtagligt försvåra renskötselns bedrivande. I sammanhanget vill Sametinget, i
enlighet med ett miljömässigt hållbart och långsiktigt tänkande, poängtera behovet av att
satsa mer pä att tjllvarata redan uppbtutna metaller och återvinning, snarare än utökad
exploatedng och nybrytning.

Motivering
Ti I I ö m pl iga bestö m melse r
Enligt 2 kap.2 $ minerallagen ska ett undetsökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att anta att undetsökning i området kan leda till ftnd av koncessionsmineral.
Undenökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknat möjlighet
eller avsikt att fä tt17 stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

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

$ 1 och 2 gälle4 om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges dät.

Enligt 2kap 3 $ minetallagen om ansökningar som kommit in samma dag,har sökanden
lika rätt inom det gemensalnma området.

Förarbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att anta att undetsöktitg i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Enligt fötatbetena till minerallagenär det sökanden som ska förete någon form av
utredning som visat att denna förutsättning är uppfi'lld. Han ska alltså kunna förete
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något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det
aktuella omtådet. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras

htop. 1988/89:92 s. 90). I(riteriet att sökanden uppenbadigen saknar möjlighet att få till
stånd en ändamålsenlig undersökning visat att ptövningen inte är avsedd 

^tt-vata 
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 vägtas om sökanden tidigare har visat sig
olämplig att beddva undetsökningsarbete. I detta fall krävs det inte att förhälTandet ska
vara uppenbatt utan det räcker med att sökanden inte bedöms upp$rlla kravet. Exempel
på situationer där tillstånd kan vägtas är att sökan4"1 fidigare har visat bristande hänsyn
till markägares eller andta sakägates intressen eller utföt undersökningsarbeten på ett
sätt som varit skadligt för natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana
omständigheter vägas in som hur allvadiga missförhållandena varit, om detvatit fräga
om enstaka ellet upptepade ovetttädelser och i vilken utsträckning det berott på
sökanden själv samt hur lång tid som gätt frän det tidigare undersökningsarbetet (ptop.
2004/05:40 s.80).

Be rg m östa re ns bedöm ni ng

Mot bakgrund av vad sökanden har anfört anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella omtådet kan komma att leda till$'nd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaren vill erima om att det ät omständigheter hänförbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden
uppenbadigen saknar möjlighet och avsikt att fä ttll. stånd en ändamålsenlig
undersökning. Vad som har framkommit i ätendet föranleder inte betgmästaren att
ifuägasätta sökandens möjlighet eller avsikt att fä ttll, stånd ändamålsenliga
undetsökningar inom det sökta området. Betgmästaten konstaterar vidare att det inte
hat ftamkommit något som innebät att sökandsri tidigare visat sig olämplig att beddva
undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineral guld, silver, koppar, bly, zink och
antimon. Eftersom ansökan avset koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ i och 2
minerallagen, och sökanden inte har begärt 

^nfia;t, 
beviljar bergmästaren

undetsökningstilistånd för sam liga koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.

Undetsökningsavgiften för tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralfötordningen, med beaktande av undersökningsområdets stodek och de minetal
som omfattas, bestämts till 19 200 kr. Bergmästaren konstatet^r 

^tt 
sökanden harbetalat

den fastställda undersökningsavgiften.

Enligt betgmästatens bedömning är förutsättningarna för att bevilja det sökta
undersöknings tillståndet uppfyllda.

Delgivning av beslutet
Betgmästaten hat beslutat att Lycksele Bjurträsk 1:21, Lycksele Bjurtäsk 7:27 och
Lycksele Bjurftäsk 1:5 ska delges detta beslut genom kungörelsedelgivning i tidningarna
Västerbottens-I(urfuen, Västerbottens Folkblad, Lokaltidningen i Lycksele samt i Post-
och Inrikes Tidningar.
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Örrtrgu berörda fastighets- och övriga kända sakägate delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsedelgwning kan övetklaga beslutet till
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 25 februari 2022 vllket även anges i
övetklagandehänvisning en @tlaga 2).

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

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade omtådet får endast utfötas i enlighet med en
gällande atbetsplan som ska upprättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter där arbetet ska bedrivas och innehavare av särskiid rätt som berörs av
arbetet. Bestämmelser om arbetsplan föt undersökningsarbete och när en arbetsplan biir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen. Sökanden ät skyldig att tillhandahålla en
översättning av arbetsplanen på finska, meänkieli ellet samiska om undetsökningsarbetet
ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets
förvaltningsom-tåde enligt 6 $ lagen Q009:724) om nationella minoriteter och
minodtetsspråk. Begäran om översättning kan framställas skriftligen till sökanden av
fastighetsägare ellet innehavare av sätskild tätt som berörs av planetade arbeten enligt
atbetsplanen. Begäran om övetsättning ska vara sökanden tillhanda inom tio dagar ftän
delgivningen av beslutet om undersökningstillstånd.

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 tegleras. Atbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken fotm av säkethet som sökandenhar och stodeken på säketheten. Fastighetsägare
ellet innehavate till särskild rätt som inte godkänner säkerheten kan begära att
säketheten ptövas av länsstytelsen enligt 1,7 kap.2 $ minerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minetallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.

Undersökningsarbete får inte äga ruminom nationalpatk eller i stdd med föreskrifter
som gället för natur- ellet kultureservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos betgmästaren ansöka om medgivande till undetsökningsatbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas rådet hinder mot undersökningsatbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytterligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minetallagen, t.ex.
miijöbalken och terängkörningslagen, som kan komma att krävas för att få beddva
unders ökningsarb ete inom unders öknings tills tåndet.
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Bergmästarens erinran ät inte en fuliständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.

Ovrigt

Ytttandena sänds i sin helhet till sökanden för kännedom.

De som deltagit i beslutet

Beslut i detta ätende har fattats av bergmästare Äsa Persson eftet föredragning av Eva
Cadsson.

--1

/i" (/ //h-r^
Eva Cadsson

Bilagor
Blaga 7, I{arta undersökningsområdet

B tlaga 2, Ov erldagandehänvis ning

Bilaga 3, Overklagandehänvisning



Sö- å
14o(\ör-oo-
Or^(\lEo'ö-^o
r.Lc{i+rx-ai Htr oÄ
LU

3o

N00005I/N00009r/N0000/T1

t!()ooo
\o(o

da,
S€
&E

a
J

14
(\

Å

s.
P

lJ

a
a\

J\

uloo
Oo
tf.)(o

-E

uJoooo$(o

ur Vl
I \/-
EdT

(i
:o 

I

jN
.JN
f- Ö

\-N
o

o
E
o
3
U'

o)
'= 

-$
E-EE
tr aFo:å
cD (/)=
!6 ö.E
ö,öi[

lrJ
Oo
OaN
\o

P..

t.

2

o
'g
3

ö

cp
c
E,gt

R

otJ

$

coq

{:4".a ;'
\

€,

D

't.i*r
, o/' {r'

.- /i

{
itt

i,

0

.-.)

<]

il
%'

t3F

t

I
i
t

o
E
:G

CDa
T'c.6
a
F

I

T
f
o-
c
!O
I

o

orc.T
G

E
!o

o*o
e

N
UJ

N0000srr.N00009r/N0000zT/

.l.J

cc
D
.o
.o

Jc3c3
fio

JJcc3c\ro

J3333
'..)o

IJc3
c
N
.o



BERGSSTATEN

Bilaga 2

Hur man överklagar

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

Overklagandet ska vata skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Betgsstaten, Varvs gatafi 41r 972 32 Luleä eller mineinspect@betgsstaten.se

I överklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni övetklagar, ange beslutets diadenulnmer.
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-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 företräder det allmänna, ska overkiagandet dock
ha kommit in inom tte veckor från den dag då beslutet meddelades.

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz 3z tuttÄ
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:2021.0O-2528
www. bergsstaten. se

Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4I7 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821- Mineralersättning
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Hur man överklagar

Om ni vili överklaga bergmästatens beslut ska ni skriva till Förvaltningstätten i Luleå.

Övetklagandet ska vata skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvs gatan 41r972 32Luleä eller mineinspect@,bergsstaten.se

I övetklagandet ska ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienumtner.
o Yarför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
. Ni ska ange eft namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o Om tianhtar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och

e-postadress anges.

Ett överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 25 febtuati2022.

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

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gtz tz tutE Ä
Tel. 0920-23 79 00

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

Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4I7 4 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning


