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Mineral Prospektering i Sverige AB
c/o Revisorcompaniet

BERGSSTATEN

Storgatan 48
930 70 Malå

Medgivande till undersökningsarbeten inom
undersökningstillståndet Dokkas nr 100 i Gällivare kommun,
Norrbottens län
Beslut
Bergmästaten medger att Mineral Prospektedng i Sverige A8,559125-5004, (hädanefter
sökanden) fär utföta undersökningsarbeten inom 30 meter frän al|män väg, inom 200
meter ftån bostadsbyggnad, inom 200 meter fränkyrka samt inom 200 meter från
undervisningsanstalt inom undersökningstillståndet Dokkas nr 100 i Gällivare kommun
i enlighet med vad som framgår av ansökningshandlingarna samt vad sökanden i övrigt

framhållit i ärendet.
Medgivandet gäller i 72 mänader frän den dag då beslutet vinner lagaktaft, dock inte
längre än sökanden har undersökningstillstånd i området.

Bakgrund
Ansökon
Sökanden hat den 1 november 2021. znsökt om bergmästarens medgivande enligt 3 kap
7 $ minerallagen (1991:45). Detta då sökanden avser attutföra undersökningsarbete
inom 30 meter fuän allnän väg, inom 200 meter från bostadsbyggnad, inom 200 meter
från kytka samt inom 200 meter från undervisningsanstalt inom
undersökningstillståndet Dokkas nr 100 i Gällivare kommun.

Äv ansökanshandlingarna ftamgär i huvudsak följande. Sökanden plane:oL att utföra
undetsökningsarbete i form av geo$rsisk flygmätning inom deras undersökningstillstånd,
enligt bilagd karta. Undersökningsarbetena kommer pågå under två veckor och är
pianetade att genomföras under mq - jun2022. Men för det fall sökanden blir
förhindrad att utföra mätningarna undet denna tidsperiod kräVs ett medgivande som
möjliggör att arbetena kan genomföras vid ett senare tillälle, varför medgivande söks
för en tidsperiod om 72 månader räknat ftån den dag beslutet vinner lagaktaft.
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Undersökningsatbetena utgör ett led i sökandens arbete med att kariägga berggrunden i
området och dess innehåll av koncessionsmineral såsom kobolt, koppar, guld, silver och

ztnk.

övrigt
Ansökan har temitterats till Trafikverket och Gällivare kommun. Underrättelse om
ansökan har sänts till berörda fastighets- och övdga kända sakägare. Yttranden från
Trafikverket och Gällivare kommun har kommit in till Bergsstaten.

Av Trafikverkets ytttande fuaLrngät i huvudsak följande. Utifrån handlingama tolkar
Trafikverket det som att enbart flygmätningar ska genomföras. Undet förutsättning att
inga mätningat genomförc på marken inom 30 m från allmän väghar Trafikverket inget
att eÅnta.

Av Gällivate kommuns ytttande framgfu i huvudsak följande. Det är positivt att
verksamheten själv föteslår att de ska gå ut med mer information till sakägare i närtid till
att mätningarna ska genomföras. Förslagsvis bör även kontaktuppgifter till projekdedare
eller annan kontakperson anges i den infotmation såväl som planerade tidet.
Mätningama böt inte genomföras annatän dagtid, under veckorna. Om avsteg från det
behöver göras, bör dialog föras med berörda sakägare. Inom det ansökta området finns
det även ett vattenskyddsomtåde så om det fötekommer någon slags läckage eller
Iiknande som kan påverka vattenkvaliteten, ska kontakt omåelbari tas meå
kommunens va-huvudman samt milj öföoaltningen.

Med anledning av ytttandet frän Gällivare kommun så har Bergsstaten gett sökanden
möjlighet attyt:rra sig. Äv yttrandet från sökanden framgär i hur-udsak följande. Bolaget
har den 23 februatr2}22varit i kontakt med Helena Olofsson, miljöchef Gällivare
kommun. Vid detta samtal klargjorde Olofsson att så länge bolaget informetar sakägarna
om ungeFårlig tidpunkt och ungefärliga klockslag som mätningama kommer att ske har
kommunen inget att erinra mot att mätningarnaäget rum mellan 07:00-19:00 både
vardagat och helger. Bolaget förtydligade även till Olofsson att bolaget kommer att
bifoga kontaktuppgifter som berörda sakägare kan kontakta vid frågor i det
infotmationsbrev som bolaget kommer att skicka ut till berörda sakägate innan
mätningatna påbö{as. Bergsstaten ffu gätna ta kontakt med Olofsson och kontrollera
att ovanstående uppgifter stämmet. Vidare kommer MPS [sökanden/bolaget] även att
kontakta va-huvudmanrlen samt miljöförvaltningen om det skulle bE fuäga om något
läckage ellet liknande som kan påverka vattenkvaliteten.
Ytftandena kommer att skickas i sin helhet till sökanden.
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Enligt 3 kap.7 $ minerallagen (7997:45) fär undersökningsarbete inte utan medgivande
fiån bergmästaren äga rum
f . inom 30 meter frän allrrrän väg ellet sådan vägsträckning enligt fastställd vägplan, eller
frän Jårnväg, flygplats eller kanal som är upplåten för allmän ftafik,
2. inom 200 meter från bostadsbyggnad
3. inom 200 meter från kytka,

samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller
^tttt^rt
pensionat eller område inom wåhundra meter fränvärdanstalt, elevhem eller liknande
inrättning, om den är avsedd för mer än femtio personer,
4. inom 200 meter från elektdsk kraftstation eller industtiell anläggning,

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelset enligt plan- och bygglagen
som anges i första stycket 5 ffu medgivande inte lämnas i strid med planen eller
omtådesbestämmelserna. Om syftet med planen ellet bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre awikelser göras.
5.

I fall

Trots första stycket 2 - 4 fät undersökning ske, om medgivandehar lämnats av den som
berörs av arbetet.I fall som anges i första stycket 2 ska medgivande lämnas av ägaren till
byggnaden eller matken och den som har nyttj^ndeått till den. I fall som anges i första
stycket 3 och 4 ska medgivandet lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.
Bergmästaren fär förena sitt medgivande med villkor.

Be rg m ö sta re n s bed öm n i n g

väg
Bergmästaren bedömer att de planerade arbetena inte kommet innebära någon
bestående påverkan på de allmännavägarna som berörs av ansökan. I övrigt konstateras
att Trafikvetket inte invänt mot att undersökningsarbetena utförs på det sätt som
beskrivs i ansökan. Gällivare kommun har fuamfört vissa synpunkter som redogjorts för
ovan. Betgmästaten bedömer att de synpunkter som kommunen framhållit inte är direkt
hänfödiga till vägen och förändrar inte betgmästatens bedömning att arbeten inte
kommer innebära någon bestående påvetkan på den aktuella vägen. Bergmästaren
notetar dock att sökanden och kommunen nu ska ha nått en överenskommelse.

Bostadsblgnad

Bergmästaren konstatet^r att sökanden i ärendet bland annat fiz;mhäLlrt att arbetena
kommer genomföras dagtid mellan 07.00-19.00, helikoptern kommer flygapä en höjd
av ca70 meter över matkytan samt längs parallella mätlinjer med ca 150 metets
mellanrum. Vidate hat sökanden framhållit att genomförandetiden kommer vara ca L:rä
veckor samt att sökanden i stötsta möjliga mån avset undvika att mät^ i närheten av de
bostadsbyggnadet som finns i omtådet. Mot denna bakgrund samt vad sökanden i övrigt
anfött bedömet bergmästaten att de planemde atbetena inte kommer lnnebära någon
bestående påverkan på de bostadsbyggnader som berörs av ansökan.
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Bergmästaren bedömer, mot bakgrund av det ovan anförda, att de planerade arbetena
inte heller kommer innebära någon bestående påverkan på berörd kyrka och
undervisnings ans talt.

Mot denna bakgtund finner bergmästaren
kan lämnas.

^tt

medgivande enligt 3 kap.7 $ minerallagen

Ovriga upplysningar
Bergmästarens beslut enligt 3 kap.7 $ mineraliagen innebär inte något undantag från
övriga bestämmelser i minerallagen ellet bestämmels et i annan lagstiftning. Det åligger
sökanden att se :ll att de prövningar som fordras kommer till stånd innan
undersökningsarbetet påbörj as.

Den som planem att utföra undetsökningsarbeten måste göra en arbetsplan för arbetet.
Innan arbetet inleds ska de matkägarc och nyttjanderättshavare (sakägare) som är direkt
berötda delges atbetsplanen. De har sedan tre veckor på sig att framföra eventuella
invändningar. Om invändningar framförs måste den som vill utföra undersökningarna
fötsöka komma överens med sakägaten eller begåra att bergmästaten fastställer
arbetsplanen. Betgmästaten prövar fuägan sedan alla berörda parter fått komma till tals.
I de flesta fall beröts bata mindte delar av marken inom ett undersökningstillstånd av
unders ökningsarb etet.

Om omtådet berör tenskötseltätt ska arbetsplanen delges den sameby som innehavarna
tillhör.

Delgivning av beslutet
I(ända innehavare av berötda bostadsbyggnader, kyrka och undewisningsanstalt delges
detta beslut genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstpelsen i Norrbottens län, se bilaga.

De som deltagit i beslutet
Detta beslut hat fattats av bergmästate Åsa Persson, efter föredragmng av Freddk
Hedemalm.

År" Petsson
Fredrik Hedemalm
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Bilagor:
I{arta över atbets området
Överklagandehänvis ning

Övdgt:
I(opia av bergmästarens beslut skickas tili:
Sökandens ombud, Johan Morin, GeoVista AB
Sökanden

Ttafikverket
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Bilaga

BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga bergmästareris beslut ska ni skriva till länsstytelsen Norrbotten.
Overklagandet ska vam skdfdigt och ställas till länsstyrelsen Norrbotten men skickas
eller mineinspect@bergsstaten.se.

till Betgsstaten, Varvsgatan 41r972 32Luleä
I överklagandet

o
o
.
o

ska ni ange:

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

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor ftån den dag då
ni fick del av beslutet.
Om ni som överklagarär en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckot från den dag då beslutet meddelades.
Om ni behöver upplysningar om hur man överklagarkan ni vända er till Bergsstaten, via
epost fnineinspect@berssstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.
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