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Svenska Nickel AB

BERGSSTATEN

Norderön 230
832 93 Frösön

Undersökningstillstånd för området Äsele nr 102 i Åsele
kommun i Västerbottens län
Beslut
Bergmästaren beviljar Svenska Nickel Ä8, 559308-8502, (hädanefter sökanden)
undersöknings tills tånd med tillstån dsid 2022:33 enligt minerallagen (1 99 1 :45) föt
området Åsele nr 102.

Undersökningstiliståndet innebär ensamrätt föt sökanden till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en ftndighet
avseende sädana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minelz.llzgen.
Undetsökningstillståndet gäller rue är från den 79 maj 2022 tiI den 19 ma12025
Undersökningsområdet
Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilaga 1), omfattar eflyta om 5 019,00 ha
hektat och begränsas av rätahnjer mellan hömpunktet med koordinater i SWEREF 99
TM enligt följande.

Huvudyta 1
Hörnpunkt
N-koordinat

Bergsstaten
Varvsgatan 41

gzz:z lurrÅ
Tel. 0920-23 79 00

E-koordinat

1

7 127 800

61,1,

2

7 128300

614 100

J

7 127 700

618 000

4

7122700

619 500

5

7 121 700

620 800

6

7 120 100

619 200

7

7 120 100

618 500

8

7 1,19 300

616 800

9

7 123 000

61.2 300

10

7 124000

612 000

400
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612 600
613 200

Villkor
Sökanden ska stälia säkerhet för etsättning avseende skada eller intång som kan bli
följden av undersökningsarbete. Säkerheten ska ställas till Betgsstaten innan
undetsökningsatbeten påbörias.

Bakgrund
Ansökan om undenökningstillstånd kom rn fuän sökanden till Bergsstaten den 11 mars
2022 och avser koncessionsminetalen nickel, koppat, kobolt och guld. Sökanden hat till
sin ansökan fogat en karta över det sökta omtådet och uppgiftet om vilka fastighetsoch övriga kända sakägate som betörs av ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom
det sökta området leda till fynd av koncessionsmineral därför att Mineraljaktsfynd från
1,973 har inom det aktuella området påvisat nickel och koppat mineralisetade block.
Dessa sammanfaller med koppat- och nickelanomalier i regional provtagning mellan
äten 1987-1991.
De undersökningsarbeten som sökanden planetat attutföra är geokemiska
orienteringsstudiet och systematisk ytprovtagning. I ett senare skede kommer
Pettofysiska studiet att genomföras på mineralisetade provet. Positiva resultat kommer
att följas upp med provborrning.
Ansökan om undersökningstillstånd har temitterats till länsstytelsen, kommunen och
Sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och övdga kända
sakägare. Ytttanden från ldnsstyrelsen och Sametinget har kommit in till Bergsstaten.

i huvudsak fuamfört följ ande.
Undersökningsomtådet är delvist av dksintesse för rennäringen enligt 3 kap. 5$
miljöbalken. Inom undersökningsområdet finns områden som enligt länsstytelsens
Läns styrels en hat

våtmatksinventering har mycket höga, höga och vissa naturvärden. Flettalet
nyckelbiotoper samt område med naturvärden utpekad av Skogsstyrelsen finns också
inom undersökningsområdet. Inom undersökningsområdet finns flera fotn- och
kulturlämningat.
Sametinget har i huvudsak framfört följande.

Ansökningsområdet ligger inom vinterbetesmarker för Vilhelmina rtotra sameby.
Undetsökningsområdet ligget till största delen över flytded enligt 3:5 MB och tangerar
en svåt passage. En del av undersökningstillståndet går längs efter rastbete i den
utvidgade flytdeden. Vinterbetesland betraktas som flaskhalsar föt tenskötseln och är
därför särskilt viktiga. Dessa områden är extra känsliga för negativ påverkan från
exploateringsverksamhet. För att förstå markens betydelse för renskötseln i området
krävs infotmation och kunskaper om hur samebyama bedrivit, bedriver och avser att
bedriva sin renskötsel och hur omtådets funktion, både på lång och kort sikt, invetkar
på samebyns renskötsel som helhet. I Sametingets databas iRenmark publicetas kattor
och information om renskötsel och samebyarnas markznvändning. Det gäller till
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exempel information om riksintres s en och markanvändningsredovis ningar. I{attotna
visat översikdigt samebyatnas markanvändning under ett normalt renskötselår.
Observeta att dessa kattot och tedovisningar ger en allmänt hållen information, dialog
med berörda samebyar är därf& alltid nödvändigt.

Innan en prospektör ansöker till Betgsstaten om undersökningstillstånd bör denne
tnhamta information och kunskap om den riatur- och kulturmiljö som råder i området,
om det finns några skyddsvätda miljöer och om det bedtivs anfian nätingsverksamhet.
Utgångspunkten för beviljandet av undersökningstillståndär att dessa arbeten ska kunna
genomfötas med minsta möjliga skada på både natur- och kulturmiljön. Erfarenheterna
visar dock att mer omfattande prospekteringsarbeten medför störningar för renskötseln
och andra samiska naÅngar. En exploatering av marken innebär ofta att landskapet
påvetkas negativt. Markerna krymper vilket fåt konsekvenser för samerna och den
samiska kulturen, då fötutsättringarna föt den samiska markanvändningen försämras.
En framtida gruvetabledng i området med tillhörande anläggningar och infrastruktur
skulle påtagligt försvåra tenskötselns beddvande. I sammanhanget vill Sametinget, i
enlighet med ett miljömässigt hållbart och långsiktigt tänkande, poängtera behovet av att
satsa mer pä ztt dllvatata redan uppbtutna metaller och återvinning , snatare än utökad
exploatering och nybrytning.

Motivering
Ti ll ö m pl

iga bestii

m m e I se

r

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att
att undersökning i omtådet kan leda till fynd av koncessionsmineral.
^rrt:Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjiighet
eller avsikt att fä tsJJ, stånd en ändamålsenlig undersökning eller den s66 ddigare hat
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Av 1 kap. 5 $ första stycket minerallagen framgär att ett undersökningstillstånd som
grundas på ansökan avseende något ellet några av de koncessionsmineral som anges
$ 1 och 2 gä17er, om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges där.

i

1

Förarbeten

En fötutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning
att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
^tt ^nta
Enligt förarbetena
tiil minerallagenär det sökanden som ska förete någon form av
utredning som visar att denna förutsättning är uppfylld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det
aktuella omtådet. I(ravet ffu rnte sättas så högt att seriöst prospektedngsarbete försvåras
(ptop. 1988/89:92 s. 90). I(riteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att få till
stånd en ändamålsenlig undersökning visat att ptövningen inte är avsedd
särskilt
^ttv^ta
ingående utan att det främst ät 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 undersökningsarbete. I detta fall krävs 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 sökan61sn tidigare har visat bristande hänsyn
till markägares ellet andra sakägates inttessen eller utfört undersökningsarbeten på ett
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sätt som vadt skadligt för natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana
omständighetet vägas in som hut allvarliga missförhållandena varit, om detvarit fräga
om enstaka ellet upprepade överträdelser och i vilken utsttäckning det betott på
sökanden själv samt hut lång tid som gätt fuän det tidigare undersökningsatbetet (ptop.

2004/05:40 s. B0).
Be rg m

risto re ns bedöm

ni

ng

Mot bakgund av vad sökanden har anfört anser bergmästaren att undetsökningat i det
aktuella omtådet kan komma att leda till S'nd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaren vill erinra om att det är omständigheter hänförbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kdteriet om sökanden
uppenbadigen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
ifrägasåtta sökandens möjlighet ellet avsikt att fä dll stånd ändamålsenliga
undersökningar inom det sökta omtådet. Betgmästaten konstaterzr vrdarc att det inte
har fiamkommit något som innebär att sökandsn tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt och guld.
Eftersom ansökan avser koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2
minetallagen, och sökanden inte har begärt
beviljar bergmästaren
^rrfl^t,
undersökningstillstånd föt samtliga koncessionsminetal som anges i bestämmelsen.
Undersökningsavgiften för tillståndethar enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralförotdningen, med beaktande av undersökningsområdets stodek och de mineral
som omfattas, bestämts till 100 380 k. Bergmästaren konstaterar att sökanden har
betalat den fastställda undersökningsavgiften.

Enligt bergmästarens bedömning är förutsättningarna för att bevilja det sökta
undersökningstillståndet uppftllda.

Delgivning av beslutet
Betgmästaten har beslutat attägare av fastigheterna Åsele Tensjö 1:15,
Åsele Tensjö S:1 ska delges detta beslut genom kungörelsedelgivning i tidningarna
Västerbottens-I(uriren, Folkbladet Västerbotten och Lokaltidningen i Sorsele Stotuman - Viihelmina - Dorotea - Åsele - Lycksele samt i Post- och Inrikes Tidningar.

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

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungörelsedelgivning kan överklaga beslutet till
Förvaltningstätten i Luleå senast den23 jun2022 vilket även anges i
övetklagandehänvisning en $rlagz 2).
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Den som delges detta beslut genom vanlig delgivning med delgivningskvitto kan
överklaga beslutet till Förwaltningstätten i Luleå inom den tidsfrist som anges i
övetklagandehänvisningen (bilaga 3).

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av sökanden. Atbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter dät arbetet ska beddvas och innehavare av särskild rätt som berörs av
arbetet. Bestämmelser om arbetsplan för undetsökningsarbete och när en atbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.

I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägate och
innehavate av sätskild rätt ska sökanden bland
uppgift om hur eventuella
^nfia;tlämna
skador och intrång kommet att regleras. Arbetsplanen 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 begatz att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 77 kzp.2 $ minerallagen.
Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undenökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon anflans egendom och på nat:tll- och kulturmiljön.
Undersökningsarbete fär ktte äga rurn inom nationalpark eller i strid med föreskrifter
som gäller för natur- eller kulturreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos betgmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas rådet hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella yttedigare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terängkörningsiagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.
Betgmästatens edrran är inte en fullständig redogörelse för bestämmelset i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att beddva arbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.

övrigt
Yttrandena sänds i sin helhet till sökanden för kännedom.
De som deltagit i beslutet
Besiut

i detta ärende hat f^tt^ts av bergmästare Åsa Persson efter föredragmng av Eva

Åsa Petsson

/"^(g'"rt""'^
Eva Cadsson
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Bilaga 2

BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga betgmästatens beslut ska ni skriva tili Förvaltningsrätten i Luleå.
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas tjll Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
ellet mineinspect@bergsstaten.se

till Betgsstaten, Vawsgatan 41r972 32Luleä
I överklagandet

o
o
.
o

ska ni ange:

Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diadenulnmer.
Varföt ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Om ti anlttar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadtess och
e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den23 iuni2022.
Om ni behöver upplysningat om hur man överklagar kan ni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@berssstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gzz 3z rurrÅ
Tel. 0920-23 79 00

Bg nr:

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

5803-4174 Avgifter

232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning

Bilaga 3

BERGSSTAIEN

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga betgmästarens beslut ska ni skdva till Förvaltningstätten i Luleå.
Overklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgatan 41,972 32Luleä eller mineinspect@betgsstaten.se

I överklagandet

o
o
.
o

ska

ni ange:

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

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom re veckot ftån den dag då
ni fick del av beslutet.
Om ni som överklagarär en part som föteträder det al)männa, ska övetklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Om ni behöver upplysningar om hur man överklagarkzn ni vända er till Bergsstaten, via
epost miqeinspect@berssstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41
gzz gz rureÅ

Org.nr:2021,O0-2528

5803-417 4 Avgifter

www. bergsstaten. se

232-8474 Säkerheter

Tel. 0920-23 79 00

Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

5050-7821 Mineralersättning
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