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Medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet
Klippen nr 1OO1 i Åsele kommun i Västerbottens län
Beslut
Bergmästaren beviljat Dahlenborg & Dahlenborg AB, 559093-7297, Qtädanefter
sökanden) ansökan om medgivande enligt minerallagen (1991:45) till övedåtelse av
undersökningstillståndet I{ippen nr 1001 till FS Guldägg 001 AB (rädanefter
föwärvaren). Det förvärvande bolaget är undet namnänddng till Nordic Route

Exploration AB.

Bakgrund
Ansökan om medgivande till övedåtelse av undersökningstillstånd kom in fiån
sökanden till Bergsstaten B maj 2027 och avser undersökningstillståndet I(lippen nr
1001.

i ansökan.
att fortsätta med den undersökningsplan ss6 fidigare redovisats

Sökanden och förvärvaren uppger i huvudsak följande

Förvärvaren avser
av
sökanden. Undersökningsplanen bygger på nuvarande kunskapsläge och kommer att
tevideras regelbundet i takt med att det geologiska kunskapsläget utvecklas. Det innebär
att vissa saker kan läggas till eller dms ifrån undersökningsplanen. Tidsplanen kan också
fötändras på gtund av sak- och markägares önskemål och/eller externa händelser som
förvärvaren inte kan styra över. Samtliga undersökningar syftar till att pätåffa
guldminetalisedng genom att bland
fortsätta sammanställa historiska data, kartera
^nn^t
och ptovta bonkärnor,karteta berggrunden samt strukturer och omvandlingszoner,
genomföra markgeo$'siska undersökningar samt provborrning. I ansökan om
medgivande till övedåtelse finns även en beskrivning över de tekniska och ekonomiska
möjligheter som förvärvarenhar för att kunna genomföra det planerade
undersökningsarbetet inom det område som ansökan avser.
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Ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd har remitterats till
länsstyrelsen och kommunen samt sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts till
berörda fastighets- och övriga kända sakägare. Yttrande från Sametinget har kommit in
till Bergsstaten.
Sametinget har i huvudsak uppgett följande i sitt yttrande.
Sökanden bör ta del av Sametingets tidigare yttranden för området och inhämta
infotmation och kunskap om den natur- och kulturmiljö som råder i ornrådet, om det
finns några slryddsvdtda miljöer och om det bedrivs
verksamhet. Utgångspunkten
^rr^ngenomföras med minsta
för undersökningstillståndär att dessa arbeten ska kunna
möjliga skada på både natur- och kulturmiljön. En exploatering av marken innebär ofta
att landskapet påverkas negativt. Markerna krymper vilket får konsekvenser för samerna
och den samiska kulturen, då förutsättningarna för den samiskamarkanvändningen
försämras.

Motivering
Ti

IIö

m p li g

o be stö m me I se r

Enligt 6kap.1 $ minemllagen följer att ett undersökningstillstånd ffu överlätas efter
medgivande fiån Bergmästaren. Medgivande till övedåtelse av undersökningstillstånd
gällande sädana koncessionsmineraler som anges i 1 kap 1 $ 1 och 2 punkten
minerallagen färlämnas om de krav som anges i 2kap 2 $ andra stycket minerallagen är
uppfyltda.

Enligt 2kap.2

$ minetallagen ska ett

undetsökningstillstånd meddelas om det finns
att undetsökning i området kan leda tilt fynd av koncessionsmineral.
^tt
Undersökningstillstånd fåt dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att beddva undersökningsarbeten.
anledning

anta.

Änsökningsavgiften enligt bestämmels erna i mineralförordningen har betalats med
1 000 kr.

Be rg m

östa re ns bedöm

ni

ng

Mot bakgtund till vad sökanden och förvärvaren uppgett i ansökan strider inte ett
medgivande till överlåtelse mot bestämmelsema i minerallagen.
Enligt bergmästarens bedömning är förutsättningarnz för att bevilja det sökta
medgivandet till övedåtelse av undersökningstillståndet uppftllda.

Bergmästaren erinrar om följande
Undetsökningsatbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av sökanden. Ärbetsplanen ska delges dgare till de
fastighetet där arbetet ska bedrivas och inneh^vate
särskild rätt som berörs av
^v
atbetet. Bestämmelser om atbetsplan för undersökningsarbete
och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e $$ minerallagen.
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I den arbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland annat Lämna uppgift om hur eventuella
skadot och inttång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som sökandenhar och stodeken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare till särskild rätt som inte godkänner säketheten kan begära att
säkerheten ptövas av länsstyrelsen enligt 17 kap.2 $ minerallagen.
Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
Undersökningsarbete fär tnte äga rum inom nationalpark eller i strid med föreskrifter
som gället för natut- eller kulturreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade omtåden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas råder hinder mot undersökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytterligate tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terrängkörningslagen, som kan komma attktävas för att få beddva
undersökningsarbete inom undersökningstiilståndet.
Bergmästatens erinran är inte en fullständig redogörelse föt bestämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
unders ökningstillståndet eller de slcyldigheter som åvilar sökanden.

lnformation
När överlåtelse genomföts skall meddelande om detta sändas till Bergsstaten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Förwaltningsrätten i Luleå, se bilaga

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ätende h^t f^tt^ts av bergmästare Åsa Persson efter föredragning av
Anders Jakobsson.

/4r,'4/24/

Åsa Persson

Änders Jakobsson

Bilagot
B tlaga, Överklagandehänvis

ning

Bilaga

BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill overklaga bergmästarens beslut ska ni skriva till Förvaltningstätten i Luleå.
Överklagandet ska vara skriftligt och stäilas rili Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
Varvs gatafl 4L1972 32Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

till Betgsstaten,
I övetklagandet

o
o
o
o

ska

ni ange:

Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienulnmer.
Varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni villha.
Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadtess och e-postadress.
Om ni anlitar ombud ska ombudets namfl, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ett övetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor från den dag då
ni fick del av beslutet.
Om ni som överklagarär en patt som föreftäder det allmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Om ni behöver upplysningat om hur man överklagarkan ni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se elier telefon 0920-23 79 00.
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