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Ragnr Metals Sweden AB

c/o Thomas Lindholm
Björngatan 10

BERGSSTATEN

972 31 Luleå

undersökningstillstånd för området Tullsta nr 9 i Västerås och
Sala kommuner iVästmanlands län
Beslut
Bergmästaren beviljar Ragnar Metals Sweden AP.,559207-8572, (hädanefter sökanden)
undersökningstillstånd med tillståndsnummer 2027:75 enligt minerallagen (1991:45) för
området Tullsta nr 9.

Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökning av det
beviijade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en
$mdighet
avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 1 och 2 minemllagen.
$
Undersökningstillståndet gäller i trc är ftän det27 oktober 2021 En den27 oktober
2024.

Undersökningsområdet
Undetsökningsomtådet, se bifogad karta (bilaga 7), omfattar enyta om 1 599 ha hektar
och begränsas av råtaltnjer mellan hömpunkter med koordinatet i SWEREF 99 TM
enligt följande.

Huvudyta
Hörnpunkt

Bergsstaten
Varvsgatan 41

szz sz luLrÅ
Tel.0920-23 79 oo

1

N-kootdinat

E-koordinat

1

6638452,39

578982,49

2

6638500,84

582057,69

J

6638498,42

582057,72

4

6638574,00

583420,00

5

6638481,96

583420,07

6

6634364,47

583400,26

7

6634364,47

579700,00
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E-koordinat

6637410

579835

6637525

580300

6637530

580405

6637000

581000

6637200

581 1 75

6636910

581655

6636780

581705

6636635

581670

6636480

581520

6636620

581220

6636485

581 1 85

6636620

581000

6636730

581025

6637030

580570

6636940

580515

6637060

580175

6637155

s79805

Villkor
Sökanden ska ställa säkethet föt ersättning avseende skada eller intrång som kan bli
följden av undetsökningsatbete. Säketheten ska ställas till Bergsstaten innan
undetsökningsarbeten påbörias.

Bakgrund'
Ansökan om undersökningstillstånd kom in från sökanden till Bergsstaten den i8 luni
2027 cch avser koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, guld, rutenium, rodium,
palladium, osmium, fuidium och platina. Sökanden har till sin ansökan fogat en karta
övet det sökta området och uppgifter om vilka fastighets- och övriga kända sakägare
som betörc av ansökan. Eniigt sökanden kan arbeten inom det sökta området leda till
$nd av koncessionsmineral därför att studier av geologin i området, geologiskt och
geofysiskt mateÅal från SGU:s databaser, samt tidigare arbeten utfötda av Ragnar Metals
Limited (modetbolag tili sökande) inom angränsande undetsökningstillstånd, vilka idag
innehas av Ragnar Metals Limited, visar på god potential för ytterligzre fynd av
minetaliseringat i det nu ansökta området. De undersökningsarbeten som sökanden
planetar attutfön är i huvudsak att bestå av tenängkörning och borrning samt
geo$'siska mätningar, berggrundskateringar och lättare provtagningar.
Ansökan om undetsökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen och kommuner.
Undetättelse om ansökan hat sänts till berörda fastighets- och övriga kända sakägare.
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Yttranden från kommun och länsstyrelsen samt en skrivelse från Vattenfall
Eldrstibution AB har kommit in till Bergsstaten.
Länsstyrelsen har i huvudsak frzmfört följande.

Inom ansökt undetsökningsomdde finns följande naturvärden som bör undvikas helt
vid undersökningsatbeten: t ex fiind av orkid6er, ettp^t dammar som kan .var^ enmöjlig
biotop föt groddjur, skyddsvärda träd, ängs- och betesmarker, våtmarker samt objekt i
NaturvåtdspLan 2075.

Inom området förekommer flera vattendtag och sjöat med strandskydd samt flera fornoch kultruhistodska lämningar. De består bland
blästbrukslämningar,
^nna;t ^v
förhistodska boplatser och $rndplatser.

I området för tänkta undersökningen finns ett flertal misstänkt förorenade

områden i
näta anslutning till var arbetena ska utföras registerade i Länsstyrelsens databas över
föroreningsskadade områden @,BH-stödet). Det finns även ett par objekt som har
identifierats som potentiellt förorenade inom tänkt arbetsområde men där ingen
inventering ellet undersökning har gjorts utifrån de uppgifter som finns EBH-stödet. I
de fall en föroteningpäaåffas vid arbetena ska den lokala tillsynsmyndigheten
kontaktas.

fnmfört följande.
Den vetksamhet som ansökan töt påverkar kommunens markinnehav negativt.
Västerås kommun har

Västerås
stad har ingen pågående planedng ellet ärendeprovning inom det aktuella området.
Ovetsiktsplanen anger att landskapet här ska priodteras för utveckling av turism och
ftiluftsliv. Vidate finns en registrerad ängs/betesmark, ett strandskyddat dike och en
våtmark i anslutning till området. Närheten till Badelundaåsen och grundvattenförekomsterna bör tas hänsyn till.

Ftån sakägarehar i huvudsak följande synpunkter framförts.
Vattenfall Eldistdbution AB informerar om att som nätägarchx dom ett flertal
luftledningar inom för undetsökning aktuellt område. Samt markförlagda ledningar.
Vattenfall Eldistribution vill därför påpeka följande:
Det kan bli induktion i er mätslinga om den förläggs längre sträckor parallellt med
Vattenfall Eldistributions ledningar.
Vattenfall Eldistributions bedömningär attplanent undersökningsarbete inte kommer
att påverka Vattenfall Eldistributions luftledningsnät negativt.

Motivering
Ti I I ci m

pl i g a

b e stii m m e I se

r

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning ztt anta att undetsökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
Undetsökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen saknar möjlighet
ellet avsikt att få till stånd en ändamålseniig undersökning eller den som tidigare har
visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbeten.

sid 4(6)

BESLUT

2021-11.-02

Dnr

85200-422-2021,

Av

1 kap. 5 $ första stycket minerallagen fuamgär att ettundersökningstillstånd som
gtundas på ansökan avseende något el7er nägn av de koncessionsminetal som anges
$ 1 och 2 gä11e:- om inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges där.

i

1

Förarbeten

En förutsättning föt att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning att anta att undersökning i området kan leda tiil ftnd av koncessionsmineral.
Enligt förarbetena till 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 området. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåras
(prop. 1988/89:92 s. 90). ISiteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet
fä ill.
^tt
stånd en ändamålsenlig undetsökning visar att prövningen inte är avsedd
särskilt
^ttvar^
ingående utan att det fiämst är falJen av missbruk man vill komma åt (prop.
1988/89:92
s' 91 och prop.2004/05:40 s. 37). Tillstånd ska vägras om sökan6.1 fidigare har visat sig
olämplig att bedriva undersökningsarbete. I detta åll krävs det inte att förhållandet ska
vara uppenbart utan det räcker med att sökanden inte bedöms uppS'tla kravet. Exempel
på situationer där tiilstånd kan vägras är att sökanden tidigare har visat bristande hänsyn
till markägares eller andrz sakägares intressen eller utfört undersökningsatbeten på ett
sätt som varit skadrigt för natur_ eller kulturmiljön. vid provningen bör sådana
omständigheter vägas in som hur allvarliga missförhållandenavarit, om detvarit fuäga
om enstaka eller upprepade övefitädelser och i vilken utsträckning det berott på
sökanden själv samt hur lång tid som gätt frän det tidigare undersökningsarbetet (ptop.
2004/05:40 s. 80).
Be rg m

östa re ns bedöm ni ng

Mot bakgrund av vad sökanden har anföt anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella omtådet kan komma att leda till find av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaten vill ednra om att detfu omständigheter hänförbara till den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden
uppenbarligen saknar möjlighet och avsikt att få tiil stånd en ändamålsenlig
undersökning. Vad som hat framkommit i ärendet föranleder inte bergmästaren att
ifrägasattz sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga
undersökningat inom det sökta området. Bergmästaren konstaterarvidare att det inte
hat framkommit något som innebär att sökanden tidigare visat sig olämplig att bedriva
undetsökningsarbete.

Den aktuella ansökan avser koncessionsmineralen nickel, koppar, kobolt, guld,
rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium och platina. Eftersom ansökan avser
koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ i och 2 mtnerallagen, och sökanden inte har
begärt
bevilj ar bergmäs taren unders öknings tills tånd för samtliga
^rrnat,
koncessionsmineral som aflges i bestämmelsen.
undersökningsavgiften för tillståndet har enligt 14kap.2 $ minerallagen och 10
$
minetalförordningen, med beaktande av undersökningsområdets storlek och de mineral
som omfattas, bestämts till31 980 lff kronor. Bergmästaren konstaterat att sökanden har
betalat den fasts tällda undersökningsavgiften.
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Enligt bergmästarens bedömning dr förutsättningarna för attbevilja det sökta
undersökningsnllståndet uppfyllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaren hat beslutat att Sala Gussjö S:3. Sala Grällsta S:1 och Västerås Svarttorp
S:1 ska delges detta beslut genom kungörelsed"lgi"ning i tidningarna Sala Allehanda och
Vestmanlands Läns Tidning samt i Post- och Inrikes Tidningar.
Ovriga berörda fastighets- och ovtiga kånda sakägare delges detta beslut genom vanlig
delgivning med delgivningskvitto.

Hur man överklagar
Den som delges detta beslut genom kungötelsedelgivning kan överklaga beslutet till
Förvaltningsrätten i Luleå senast den 3 december 2027 vilket även anges i
överklagandehänvisning en @tlzga 2).

Den som delges detta beslut genom vanlig delgivning med delgivningskvitto kan
överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå inom den tidsfrist som anges i
övetkiagandehänvisningen (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. Arbetsplanen ska delges ägate till de
fastigheter där atbetet ska bedrivas och innehzvate av särskild rätt som berörs av
atbetet. Bestämmelser om atbetsplan för undetsökningsarbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5

- 5 e $$ minerallagen.

I den atbetsplan som sökanden ska upprätta samt delge berötda fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt ska sökanden bland annat lämna uppgift om hur eventuella
skadot och intrång kommer att regleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
viiken form av säkerhet som sökancien har och stodeken på säkerheten. Fastighetsägare
eller innehavare '.;ll särskild tätt som inte godkänner säkerheten kan begara att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 1,7 kap.2 $ minerallagen.
Enligt 3 kap. 3 $ minemllagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på riatur- och kultwmiljön.
Undersökningsarbete fåt inte äga rum inom nationalpark eller i strid med föreskdfter
som gäller föt natut- ellet kultutreservat. Det åvilar sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos bergmästaren ansöka om medgivande till undersökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas råder hinder mot undetsökningsarbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om eventuella ytterligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terrängkömingslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undetsökningsarbete inom undersökningstillståndet.
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Bergmästarens erinran ät inte en firllständig redogörelse för besämmelser i minerallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens rätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de slryldigheter som åvilat sökanden.

Ovrigt
Yttrandena sänds i sin helhet t-ill sökanden för kännedom.
De som deltagit i beslutet

Beslut

i detta ärende

lnar fattats av bergmästare Åsa Persson efter föredragnmg av F.va

Cadsson.

Åsa Petsson

Eva Cadsson

Bilagor
Btlagz 7, I{atta. undersökningsområdet
Bilaga 2, Överklagandehänvisning
Bilaga 3, Överklagandehänvisning
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Bilaga 2

BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill ovetklaga bergmästarens beslut ska ni skriva tiil Förvaltningsrätten i Luleå.
Ovetklagandet ska vata skrifdigt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
41r 972 32 Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

till Bergsstaten, Varvs gatarn
I övetklagandet

ska

ni ange:

o Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienufirner.
o Varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
o Ni ska ange ert namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o om tianbtx ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress

och

e-postadress anges.

Ett överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 3 december

2021..

Om ni behövet upplysningat om hur man civerklagarkan ni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41

gzz:z LulrÅ

Tel. 0920-23 79 00
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232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning

Bilaga 3

BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga betgmästarens beslut ska ni skdva tiil Förvaltningsrätten i Luleå.
Överklagandet ska vara skdftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas

till Betgsstaten, Vatvsg taln41r97232Luleäeller mineinspect@bergsstaten.se
I <iverklagandet

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 flamn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
o om rrdanhtat ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress

och

e-postadress anges.

Ert ovetklagande ska ha kommit in till Bergsstaten inom tre veckor från den dag då
ni fick del av beslutet.
Om ni som överklagar är en part som företräder det alJmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckot ftån den dag då beslutet meddelades.
Om ni behöver upplysningar om hur man öveririagar.kan ni väncia er tiii Bergsstaten, via
epost mirieinspect@bergsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 41
gzz :z r-uleÅ
Tel. 0920-23 79 00
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