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BERGSSTATEN Rolling Road Exploration Sweden AB

c/o Skattepunkten's Office Service AB

Per Wickenbergsgatan 1 Lgh 1101
217 54 Malmö

Undersökningstillstånd för området Vittinge nr 1 i Heby,
Uppsala och Enköpings kommuner i Uppsala län

Beslut
Bergmästaren beviljat Rolling Road Exploration Sweden AB,559177-4483, ftädanefter
sökanden) undetsökningstillstånd med tillståndsid2022:41 enligt minerallagen (1991:45)
för området Vittinge nr 1.

Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden t.ill s161.trökning av det
beviljade området. Med undetsökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minerallagen.

Undersökningstillståndet gäller ite är fiån den 15 juni 2022 til, den 15 1urr.2025

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilaga 1), omfatt^t en yta om 13 972,98 ha
hektat och begtänsas av Ät^l1nier mellan hörnpunktet med koordinater i SWEREF 99
TM enligt följande.

Huvudyta L

Hörnpunkt
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N-koordinat

6 641, 325,76

6 641 955,87

6 640 429,87

6 641 847,77

6 642773,20

6 643 468,16

6 643 593,45

6 642 945,09

6 643 430,71

6 645 034,97

E-koordinat

608 599,05

677 426,98

61.1814,52

61,6 038,25

616 461,37

615 995,90

615 907,95

675 374,02

6L4 451,14

61,5 739,90
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1,1. 6 647 806,23

1,2 6 645 660,90

1,3 6 645 660,90

14 6 647 86r,73

15 6 650 059,07

16 6 647 1,96,21

17 6 641 31,7,06

18 6 640 489,72

1,9 6 639 674,05

20 6 639 000,00

21 6 632 543,38

22 6 635 977,83

23 6 633 877,97

24 6 636 642,93

?5 6 639 1,84,36

Undantagsyta L

Hörnpunkt N-koordinat

A 6 643 000,55

B 6 644 878,63

c 6 643 945,73

D 6 642 067,06

Undantagsyta 2

Hörnpunkt N-koordinat

E, 6 639 764,41

F 6 639 600,4

G 6 638 811,,72

H 6 638 975,73

Undantagsyta 3

Hörnpunkt N-koordinat

| 6 638 697,4

J 6 638 L70,16

K 6 636 272,98

L 6 636 800,2L

621, 307,77

621729,78

621. 867,09

62t 449,43

626 398,1,2

628 649,64

620 98L,18

621, 630,53

621" 1,04,1,0

621739,97

61,8 793,27

61,4 9L7,25

609 611,08

607 053,86

609 072,76

E-koordinat

619 672,09

621745,32

622 590,94

620 517,71

E-koordinat

61,8 552,25

6L9 432,15

619 285,14

61,8 405,24

E-kootdinat

61,7 006,06

61,8 353,56

677 61,1,,24

61,6 263,75

Villkor

Sökanden ska ställa säkerhet för ersättning avseende skada eller rntrång som kan bli
följden av undersökningsarbete. Säketheten ska ställas till Betgsstaten innan
undersökningsarbeten påbötj as.
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Bakgru nd

Ansökan om undersökningstillstånd kom in från sökanden till Bergsstaten den 16
februari 2022 och avser koncessionsmineralen kobolt, guld, silver, koppar, nickel,
rutenium, todium, palladium, osmium, iridium och platina. Sökanden har till sin ansökan
fogat en karta övet det sökta omtådet och uppgifter om vilka fasughets- och övriga
kända sakägare som betörs av ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom det sökta
omtådet leda till $rnd av koncessionsmineral därför zr111tdigare utförda undersökningar
påvisat att nu ansökt undetsökningsområde kan rnnehålla mineralisering av ovan
nämnda koncessionsmineral. De undersökningsarbeten som sökanden planetar att
utföta ät geo$rsiska mätringar, geokemiska ptovtagningar samt borrning.

Ansökan om undetsökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen och kommunen.
Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och övdga kända sakägare.
Ytftanden från kommuner och länsstyrelsen har kommit in till Bergsstaten.

Läns s tyrels e n har i huvuds ak ftamf ött följ ande.

Inom undersökningsomtådet finns en stor mängd sumpskogar, glupar och vätar samt
områden som omfattas av vätmatksinventeringen. Inom området Iigger ä.venJädåsa
vattenskyddsområde, det finns även en stor mängd fridlysta och rödlistade arter inom
området samt flertal regisfterade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.
Området berör även flera områden som ingår i kommunala kultutminnesvårdsprogram.

Heby kommun har i huyudsak ftamfört följande.

I delar av området finns biotopskyddsområden och höga naturvärden. Inom utpekat
omtåde finns ytor som gället under sttandskyddslagstiftningen samt förorenad mark.
Det finns en pågående lertäkt inom omtådet

Uppsala kommun har i huwudsak framfört följande.

Inom området finns vattenskyddsområden, områden med risk för saltvatteninträngrung
i grundvatten, deponier, förorenad mark samt områden med naturvärden.

Enköpings kommun har i huvudsak framfört följande.

Undersökningsomtådet ligger inom områden som i kommunens översiktsplan utpekats
som: Regionalt inttesse kulturmiljövård, riksintresse naturvård samt landskapsbilds-
skydd. Inom omtådet finns sätskilt skyddsvärd a och av artdirektivet slcyddade arter. Det
kan exempelvis innebäta att särskilt skyddsvärda arters häckningsperiod/lekperiod och
häckningslokaler f lekvatten/ förekoms tlokaler skall undvikas.

Motivering
Ti I lö m pl igo be stö m melse r
Enligt 2 kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att antz- att undersökning i området kan leda till ftnd av koncessionsmineral.
Undetsökningstillstånd fåt dock inte beviljas den som uppenbadigen saknar möjlighet
eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den 5e6 ddigare har
visat sig olämplig att beddva undersökningsarbeten.
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Av 1 kap. 5 $ första stycket minerallagen fnmgär att ett undersökningstillstånd som
grundas på ansökan avseende något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1

$ 1 och 2 gäl\e1om inte sökanden begär annat, s26tliga mineral som anges där.

Förarbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att 

^nt^ 
att undersökning i området kan leda till $'nd av koncessionsmineral.

Enligt förarbetena till minerallagen är det sökanclen sorn ska förete någon fotm av

utredning som visar att denna förutsättning är uppfi'lld. Han ska alltså kunna förete
något indrcium pä att åtrninstone något koncessionsminetal förekommet inom det
aktuella området. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete fötsvåras
(ptop. 1988/89:92 s. 90). I(riteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att få till
stånd en ändamålsenlig undersökning visar att prövntngen inte är avsedd att-var^ särskilt
ingående utan 

^tt 
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 sökandsri tidigate hat visat sig

olämplig att hedriva undetsökningsarhcte. T detta fall krävs det inte att förhållandet ska

vara uppenbart utan det räcker med att sökanden inte bedöms uppfylla kravet. Exempel
på situation er där tillstånd kan vägras är att sökanden tidigare hat visat bristande hänsyn

till markägares eller andra sakägares intressen eller utfört undersökningsatbeten på ett
sätt som varit skadligt för natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana

omständigheter vägas in som hur allvadiga missföthållandena varit, om detvart fräga
om enstaka eller upprepade överträdelser och i vilken utstäckning det berott på

sökanden själv samt hur lång ud som gätt frän det tidigate undetsökningsarbetet (ptop.
2004/05:40 s.80).

Be rg mosta re ns bed öm ni ng

Mot bakgrund av vad sökanden har anfört anser bergmästaren att undersökningat i det
aktuella området kan komma att leda till fynd av koncessionsminetal av det slag som
ansökan avser. Bergmästaren vill erinra 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 tl/.l. stånd en ändamålsenlig
undersökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
rfrägasätta sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga

undersökningat inom det sökta området. Bergmästaren konstater^rvrdare att det inte
har framkommit något som innebär att sökanden tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen kobolt, guld, silvet, koppat, nickel,
rutenium, rodium, palladium, osmium, uidium och platina. Eftersom ansökan avser

koncessionsmrneral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 m)nerallagen, och sökanden inte har
begärt anflzt, bevilj at b ergmäs taren unders öknings tills tånd för s amtliga
koncessionsminetal som anges i bestämmelsen.

Undetsökmngsavgiften föt tillståndet hat enligt 14 kap.2 $ minemllagen och 10 $

mineralförordningen, med beaktande av undetsökningsomtådets stotlek och de mineral
som omfattas. bestämts tt11.279 460W. Bergmästaren konstaterar att sökanden hat
betalat den fastställda undersökningsavgiften.
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Enligt bergmästarens bedömning är förutsättnlngarr:l^ för attbevilja det sökta
undersöknings tillståndet upp ftllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaren har beslutat att samtliga berörda ska delges detta beslut genom
kungörelsedelgrvning i tidningarna uppsala Nya Tidning, Sala Allehanda ösua
Länstidningen och Enköpings-Posten samt i. Post- och Indkes Tidningar.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsedelgivning kan dverklaga beslutet trll
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 20 jult 2022 vilket även anges i
överklagandehänvisning en @tlaga 2).

Bergmästaren erinrar om följande
Undetsökningsarbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gällande atbetsplan som ska upprättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter dät arbetet ska bedrivas och innehavate 

^v 
sätskild rätt som berörs av

arbetet. Bestämmelset om atbetsplan för undersökningsarbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap.5 - 5 e $$ minerallagen. Sökanden är skyldig att tillhandahålla en
ovetsättning av arbetsplanen på finska, meänkieli eller samiska om undetsökningsarbetet
ska utföras inom ett omtåde som helt eller delvis sammanfaller med språkets
förvaltningsområde enligt 6 $ lagen Q009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Begdran om övetsättning kan framställas skriftligen tiII sökanden av
fastighetsägare eller innehavate av särskild rätt som berörs av planerade arbeten enligt
arbetsplanen. Begätan om översättning ska vara sökanden tillhanda inom tio dagar frän
delgivningen av b eslutet om unders öknings tills tånd.

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild tätt ska sökanden bland annat lämna uppgift om hur eventuella
skadot och intrång kommet att tegleras. Ärbetsplanen 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
säketheten prövas 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 narur- och kulturmiljön.

Undersökningsatbete får inte äga rum inom nationalpark eller i strid med föreskrifter
som gäller föt natur- eller kulturteservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade omtåden som anges 3 kap. 6 och 7 $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas rådet hindet mot undetsökningsarbete. Det åvilat också sökanden att ansöka
om eventuella yttertgare tillstånd enligt annan lagsuftning än minerallagen, t.ex.
millöbalken och teträngkörningslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undersökningsarbete inom unders öknings tills tåndet.
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Bergmästarens erinran dr inte en fullständig redogörelse för bestämmelset i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att beddva atbete inom
undersökningstillståndet ellet de slryldigheter som åvilar sökanden.

övrigt
Ytrandena sänds i sin helhet till sökanden för kännedom.

De som deltagit i beslutet

Beslut i detta ätende hat fattats av betgmästate Åsa Persson efter föredragning av Hvs
Cadsson.

L-

Artl
Åsa Persson

Bilagor
B rTaga 1, I{arta undets öknings omtådet

Bilaga 2, Överklagandehänvisning

k" 0,/4'/T'/*'
Eva Cadsson
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Bilaga 2

Hur man överklagar

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

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förualtmngsrätten i Luleå men skickas
till Berssstaten. Varvs s^t^n 41.972 32 Luleä eller mineinsoect@.berssstaten.se

I övetklagandet 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.

o Ni ska ange ert namn, telefonnummet, postadress och e-postadress.

o Om ri anhtar ombud ska ombudets namfi, telefonnurnmet, postadress och
e-postadress anges.

Ett överklagande ska ha kommit in till Betgsstaten senast den 20 iuh2022.

Om ni bchövct upplysningar om hur man övedilagarl<an ni vända er till Bergsstaten, via
eoost mineinsoect@.berssstaten,se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

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

Org.nr:202100-2528
www. bergsstaten. se

Registrator: m ineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-41.74 Avgtfter
232-8414 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning


