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Boliden MineralAB

Gruvrätt
936 81 BOLIDEN

undersökningstillstånd för området sukå nr 1001 i Norsjö och
Skellefteås komm uner, Västerbottens lä n
Beslut
Ber€mästaren beviljar Boliden Mineral A8,556231,-6850,
ftädanefter sökanden)
undersökningstillstånd enligt mineralTagen (1991:45) för området Sukå nr 1001 i Norsjö

och Skellefteå kommuner.
Undetsökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden rill undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet
avseende sädana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 1 och 2mneralligen.
$
Undetsökningstillståndet gäller i ae är frän den 21 apn|2021 till den 21 apr:d 2024.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilag a 1), omfattat en yta om 21 517
,21 hektar
och begränsas av rätahnjer mellan hörnpunkter med koordinater i SWEREF 99TM
enligt följande.
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Villkor
Sökanden ska ställa säkerhet föt etsättning avseende skada eller intrång som kan bli
följden av undersökningsatbete. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan
undersökningsarbeten påbörj as.

Bakgrund
Ansökan om undersökningstillstånd kom rn frän sökanden till Bergsstaten den 17
februari 2021. och avset koncessionsmineralen guld, silver, koppar och zink. Sökanden
har till sin ansökan fogat en karta övet det sökta området och uppgifter om vilka
fastighets- och övdga kända sakägare som berörs av ansökan. Enligt sökanden kan
atbeten inom det sökta området leda till fynd av koncessionsmineral därför att sökanden
innehar ett flertal koncessionet som ligger inom det sökta undersökningstillståndet.
Föthoppningenär att frnna mer mineralisering i nätheten av de gamla gruvoma.
Sökanden uppger att invetkan pä al7männa intressen kommer vara liten och i huvudsak
att bestå i terrängkörning samt borming med borrutrustning. Vid transpott av
utrustningen kan viss skog behöva awerkas. Geolrsiska mätningar kommet att ha
mycket liten inverkan pä alTmånna intressen. Generellt kommer fiirdvägar vid
transporter liksorn boryplatser att väljas på ett sådant sätt att inverkan på allmänna
inttessen miflimeras. De planerade undersökningama betäknas ha mycket liten påverkan
på enskilda inttessen.
Ansökan om undersökningstillstånd hat remitterats till länsstyrelsen, kommunen och
Sametinget. Underrättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och ovdga
kända sakägare. Ytttanden från Skellefteå kommun, Norsjö kommun, länsstyrelsen och
sametinget har kommit irr till Bergsstaten.
Länsstyrelsen har i huvudsak

framföt följande.

Området är av dksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap 6 $ miljöbalken (1\4B)
samt riksintresse för naturvård och kulturmiljövård enligt 3 kap 6 $ MB.
Inom undersökningsområdet finns flertalet områden som enligt länsstyrelsens
våtmarksinventedng har mycket höga och höga naturvärden (VMI klass 1 och 2) och
många sumpskogar samt nyckelbiotoper. Inom undersökningsområdet finns tecknade
naturvårdsavtal och hela området ligger inom ftötäktsområde. Inom
undersökningsområdet finns även fleta områden under utredning för skydd, större och
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mindre hänsynsområden, områden med mycket höga naturvärden och stora värdetrakter
för vattenytor och våtmarker
Skellefteå kommun har i hur.-udsak ftamfört följande.

Ifting I(usfors finns ett flertal allmännaintressen som tex riksinttessen, samt områden
med naturvärden. Det är viktigt attbeakta dessa intressen i samband med detta beslut

I Skellefteälven finns det bestånd av bland annat
öring, hatt, utter, flodkräfta och flodpärlmussla. Det är viktigt att ingen negativ påverkan
sker inom de utpekade naturvärdena, dvs inga awerkningar elier körskador i
natutteservat, nyckelbiotop, vattendtag eller på fuktiga och känsliga marker i samband
med undetsökningen. Inom det ansökta området finns följande utpekade områden:
Riksintresse Rennäring och naturyård. Petikån som är utpekat som vätdefullt vatten.
Skelleftedalens vattenskyddsområde, flertalet sumpskogar och myrar med visst
naturvärde och 2 naturteservat. Utöver naturvärden finns flera natuffurism förctagarc t
I(usfors/Svansele som är vetksamma i delar av detta område.
samt vid genomfötande av beslutet.

Norsjö kommun har i huvudsak framfört följande.

Miliö- och byggavdelningen lämnar följande synpunkter på ansökan om
undersökningstiilstånd för Sukå nr 1001. Inom det relativt stota undersökningsområdet
finns 2 kommunala vattentäktet med tillhörande vattenskyddsområden; Bjurträsk och
Svansele. Undersökningsområdet t^nget^r även vattenskyddsområdet i Orträsk. Miliöoch byggavdelningen samt kommunens tekniska avdelning böt informeras om
eventuella arbeten inom vattenskyddsområdena. Inom omtådet finns, förutom
riksintresse föt tennäring, även riksintresse för nantnrärd; Malån, Petikån (inkl. Svansele
by) och Notakammen. Två natuffeservat finns inom området; Abborrtjärnberget och
Svansele dammängar, vilken även är dksinttesse för kulturmrljövård.
Inom området finns också ett antal våtmarket av klass 1. och2.
Sametinget har

i huvudsak framfört följande.

Det ansökta området ligger inom vinterbetesmarker för samebyarna Mausjaute,
Maskaure, Malå och Gtan. Det berör riksintresse för rennäring i form av flera
kämområden, flytdeder och svåra passager. Det berör även rastbeten,
uppsamlingsområden och trivselland. I(ärnomr äden är områden som utgör
kraftcentrum inom samebyn. Sådana bör skyddas då de har en totalkvalitet som har
avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel inom samebyn. De
tillftedsställer tenens behov av betesro och utrymme. Dessa områden det kan v^r^ ett
eller flera inom en sameby - nyttjas för atthålla renen stationär inom såväl
åretruntmarkerna som vintetbetesmatkerna de tider detta är nödvändigt. Innan en
ptospektöt ansöker tili Bergsstaten om undersökningstillstånd bör denne inhämta
information och kunskap om den natur- och kulturmiljö som rådet i området, om det
finns några skyddsvärda miljöer och om det bedrivs arLnatn näringsverksamhet.
Utgångspunkten för beviljandet av undersökningstiliståndät attdessa arbeten ska kunna
genomfötas med minsta möjliga skada på både natut- och kulturmiljön. Erfatenheterna
visar dock att mer omfattande ptospektedngsarbeten medför stömingar för tenskötseln
och andra samiska näringar. Sametinget menar att ftägan om den samiska kulturens
förutsättningar ska sättas in i sitt sammanhangnär det gäller marker som
usprungsbefolkningen ttaditionellt brukat samt brukat. En exploatering av marken
innebär ofta att landskapet påvetkas negativt. Markerna krymper vilket får konsekvenser
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för samerna och den samiska kulturen, då förutsättnin garna för den samiska
markanvändningen förs ämras.
Sametinget bedömet att invetkan på renskötselns allmänna intressen kan bli stora även
om det i huvudsak beståt av teträngkörning och borrning. Av ovan nämnda anledningar
anset Sametinget att bolagets ansökan om undersökningstillstånd föt ovan rubdcerat
område ska avstyrkas. I sammanhanget vill Sametinget, i enlighet med ett miljömässigt
hållbart och långsiktigt tänkande, poängtera behovet av att satsa mer på att tilfvanta
redan uppbtutna metaller och återvinning, snarate än utökad exploatering och
nybrytning.
Ytttandena sänds i sin helhet till sökanden föt kännedom.

Motivering
Ti I lö m

pl igo bestö m melser

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att anta att undersöktitg i området kan leda titl fynd av koncessionsmineral.
Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersök"i"g eller den som tidigare här
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

Äv 1 kap. 5 $ första stycket minerallagen framgär. att ett undersökningstillstånd som
gtundas på ansökan avseende något elTer nägra av de koncessionsmineral som anges
$ 1 och 2 gälre4 om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges där.

i

1

Förarbeten
En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att detska finnas
anledning att anta att undenökning i området kan leda till
$rnd av koncessionsmineral.
Enligt fötatbetena till minerallagen är det sökanden som ska förete någon form av
uttedning som visat att denna förutsättning är uppftlld. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral förekommer inom det
aktuella området. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras
(ptop. 1,988 / 89:92 s. 90).

Ittiteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning visat att prövningen inte är avsedd attvara sätskiit ingående utan att dei
främst är falfen av missbruk man vill komma åt (prop. 19BB/89:92 s-. 91 och prop.
2004/05:40 s.37).
Tillstånd ska vägras om sökandsl ddigare har visat sig olärnplig att beddva
undersökningsarbete. I detta fall krdvs det inte att förhällandet ska vara uppenbart utan
det räcker med att sökanden inte bedöms upp$dla kravet. Exempel på situationer där
tillstånd kan vägtas är att sökan6[sn tidigare har visat bristande hånryn till markägares
ellet andra sakägates intressen eller utfört undersökningsarbeten på ett sätt som varit
skadligt för natut- eller kultutmiljön. Vid prövningen bör sådana omständigheter vägas
in som hur allvarliga missföthållandena varit, orn det varit fräga om enstakå eler
upprepade övetttädelser och i vilken utsträckning det berott på sökanden själv samt hur
lång tid som gått från det tidigare undersökningsarbetet (ptop. 2004/05:40 s. g0).
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Mot bakgrund av vad sökanden har anföttanser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella området kan komma attleda till fi'nd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avset. Bergmästaren vill erinra om att det är omständigheter hänförbÅ ail d"r,
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden
uppenbarligen saknar möjlighet och avsikr att få till stånd en ändamålsenlig
undersökning. Vad som har framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
ifuägasatta sökandens möjlighet eller avsikt att fä ttJl stånd ändamålsenliga
undersökningat inom det sökta området. Bergmästaren konstatelzr vidare att det inte
hat framkommit något som innebär att sökandsn tldigare visat sig olämplig att bednva
undersökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen guld, silver, koppat och zink.
Eftetsom ansökan avser nägra av de koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2
minetallagen, och sökanden inte har begätt
beviljar betgmästaren
^nnat,
undersökningstillstånd föt samtliga koncessionsmineral
som anges i bestämmelsen.
Undetsökmngsavgiften för tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralförotdningen, med beaktande av undersökningsområdets stodek och de mineral
som omfattas, bestämts till430 360 kronot. Bergmästaren konstaterar att sökanden hat
b etalat den fas ts tällda undets öknings avgiften.

Enligt bergmästarens bedömning är förutsättningarna för attbevilja det sökta
undetsöknings tillståndet upp fyllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaren har beslutat att samtliga fastighetsägare och sakägare inom området ska
delges detta beslut genom kungörelsedelgivning i tidningen Noran samt i Post- och

Indkes Tidningar.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå senast den 26 maj 2021
vilket även anges i överklagandehänvisningen @tlaga2).

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsarbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gäliande arbetsplan som ska upprättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastigheter dät arbetet ska bedrivas och innehavaLre
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 $$ minetallagen. Sökanden är skyldig att tillhandahålla en
översättning av arbetsplanen på finska, meänkieli eller samiska om undersökningsarbetet
ska utföras inom ett område som helt ellet delvis sammanfaller med språkets
förvaltningsområde enligt 6 $ lagen Q009:724) om nationella minodteter och
minoritetsspråk. Begätan om oversättning kan framställas skriftligen till sökanden av
fastighetsägare ellet innehavate av särskild rätt som berörs av planerade arbeten enligt
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tio

dagar frän

I den arbetsplan som.sökanden ska upprätta s^mtdelge berörda fastrghetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland
Å nrrirr"nruella
^rnatfämnauppgift
skadot och intrång kommer att regleras. Arbetsplaner
rku o.kra itr nehällauppgift om
vilken form av säkethet som sökanden har och stodeken på säkerheten. Fastgt"tsagure
elier innehavare till särskild rätt som inte godkänner säkeÅeten kan begfua ati
säkerheten prövas av länsstyrelsen eniigt 17 kap.2 minerallagen.
$
Enligt 3 kap' 3 $ minerallagen ska undetsökningsarbete utfötas så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
Undersökningsarbete ffu tnte äga ruminom nation alparkeller i sftid med föreskrifter
som gäller för natur- eller kulturreservat. Det åvi1ar sokanden att hos länsstyrelsen eller
hos betgmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT
$$ minerallagirr, o- medgivande inte
bevilias råder hinder mot undersökningsarbetå. Det åvilaåckså sökanden att ansöka
oT. e]/eltuella ytterhgate tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terrängkörningslagen) som kan komma ittkÄvas för zttfå bedriva
unders öknings arb ete

inom unders öknings tills tåndet.

Bergmästarens ednran är inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minerallagen
ellet annan lagstiftning som kan ha betydelie för sökandens rätt att bedriva arbete inom
unders ökningstills tåndet eller de skyldigheter s om åvilar sökanden.

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende llar fattats av bergmästare Åsa Persson efter föredragmng
Bornan.

Å. a Petsson

Bilagor
Bilaga

1.,

Kafia undersökningsområdet
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Bilaga 2

BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga betgmästarens beslut ska ni skriva till Förvaltningstätten i Luleå.
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
Varvs gatafi 41,972 32 Luleä eller mineinspect@,bergsstaten.se

till Bergsstaten,
I överklagandet

o
o
'
r

ska

ni ange:

Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienurrrner.

varför ni anser att besluter ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
om ti anhtm ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ett överklagande

ska ha kommit

in tiil Bergsstaten senast den2i rnai202l.

Om ni behövet upplysningat om hur man överklagarkanni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@betgsstaten.se eller telefon 0gZ0-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41

gtz zz turcit
fel. A920-23 79

Bg nr:

OO

Org.nr:202LO0-2528

5803-4174 Avgifter

www. bergsstaten.se
Registrator: m ineinspect@ bergsstaten.se

232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersåttning

