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Rolling Road Exploration Sweden AB
c/o Skattepunkten's Office Service AB
Per Wickenbergsgatan 1 Lgh 1101
217 54 Malmö

BERGSSTATEN

Undersökningstillstånd för området Vittinge nr 2 i västerås och
Sala kommuner iVästmanlands län
Beslut
Bergmästaren beviljat Rolling Road Exploration Sweden AB,559177-4483, (hädanefter
sökanden) undersökningstillstånd med tillståndsid2022:42 enligt minerallagen (1991:45)
för området Vittinge nr 2.
Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökning av det
beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en
$rndighet
avseende sädana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 1 och 2minerallagen.
$

Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 15 juni 2022 till, den 15 jun2025
Undersökningsområdet
Undersökningsområdet, se bifogad karta (bilaga 1), omfattar en yta om7 982,02ha
hektar och begränsas av åtabnjer mellan hörnpunkter med koordinater i SWEREF 99
TM enligt följande.

Huvudyta L
Hömpunkt N-koordinat

E-koordrnat

1,

6 636 977,74

59101,0,82

2

6 634 359,00

595 000,00

3

6 634 353,85

596 386,55

4

6 636 368,80

596 069,49

5

6 635 705,71

607121,10

6

6 632 290,65

600 478,02

7

6 627 566,59

594123,29

8

6 627 696,47

590 421,66

9

6 634 363,77

585 301,59

10

6 634 362,34

591029,30

Undantagsyta

I

Bergsstaten

Varvsgatan 41

Bg nr:
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5803-4174 Avgifter

www. bergsstaten. se

232-8414 Säkerheter

Tel. 0920-23 79 00

Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

5050-7821 Mineralersättning
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Hörnpunkt N-kootdinat

A
B
c
D
E
F
c
H

591 927,67

6 635 839,28

592 337,39

6 634 725,64

591793,74

6 634 823,85

591 530,35

I
I
K

E-koordinat

6 634 534,65

596 836,81

6 634 532,70

597 327,19

6 633 906,73

597 51,3,70

6 633 676,97

596 894,98

Undantagsyta 3
Hörnpunkt N-koordinat

200-11.1.-2022

E-kootdinat

6 635 971,76

Undantagsyta 2
Hörnpunkt N-koordinat

BS

E-koordinat

6 632 340,05

592 464,80

6 631,932,79

592 809,40

6 631 870,74

592 652,76

6 632136,42
L
U ndantagsyta 4
H ofn punkt N-koordinat
6 631 549,75
M
6 631913,45
N

592292,50

o

6 630 820,67

592 543,1,2

P

6 630 742,35

590 992,41

F,-koordinat
590

7 41,,37

5921.45,25

Villkor
Sökanden ska ställa säkerhet föt etsättning avseende skada ellet intrång som kan bli
följden av undersökningsarbete. Säketheten ska ställas till Betgsstaten innan
undetsökningsarbeten påbö{ as.

Bakgrund
Ansökan om undersökningstillstånd kom in från sökanden tili Bergsstaten den 17
februad 2022 och avser koncessionsmineralen kobolt, guld, silver, koppat, nickel,
rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium och platina. Sökanden har tjil sin ansökan
fogat en karta över det sökta omtådet och uppgifter om viika fastighets- och ovriga
kända sakägare som berörc av ansökan. Enligt sökanden kan arbeten inom det sökta
området leda till $rnd av koncessionsmineral därför 211fidigare utförda undersökrungar
påvisar att nu ansökt undersökningsområde kan innehålla mineralisedng av ovan
nämnda koncessionsmineral. De undersökningsarbeten som sökanden platerat att
utföra är geoftsiska mätÅngar, geokemiska provtagningar samt bortning.
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Änsökan om undersökningstillstånd har remitterats till länsstyrelsen och kommunen.
Underättelse om ansökan har sänts till berörda fastighets- och övriga kända sakägare.
Yttranden från kommun och länsstyrelse har kommit in till Bergsstaten.
Länsstyrelsen hat i hur,.udsak ftamfört töljande.

Inom ansökt undersökningsområde finns naturvärden som bör undvikas helt vid
undersökmngsarbeten som platset där de fridiysta svamparna rökpipsvamp och
bombmutklaväxer samt platser där de invasiva främmande
^tternajätteloka,
jättebalsamin och parkslide växer.
Inom området förekommer även sumpskog och nyckelbiotop, vattendrag med
strandskydd och lämningar frän förhistorisk och historisk tid.
Västetås kommun har i huvudsak framfört följande.

Inom omtådet går en del av LiJJän, som är ett vattendrag med ett välutvecklat
meanderlopp, till stor del genom jordbrukslandskap, som bör bevaras, vilket även upp i
länets naturvårdsplan. Den del av området som ligget kring Persbo berör mänga
fomlämningat. Vid eventuella fynd av föroteningar i mark i samband med gtävarbeten
ska tillsynsmyndigheten, i detta fall mrljö och hälsoskyddsförvaltmngen, omedelbart
undertättas. Inga kända markföroreningar inom det föreslagna området.
Ftån fastighets- och övriga kända sakägare har i huvudsak följande synpunkter
framförts.
Vattenfall Eldistribution AB har elnätsanläggningar inom aktuellt undersökningsområde
men hat inget att invända emot att undersökning avseende mineraler sker inom
området.

Motivering
Ti I I ci m pl i ga

be stö m m e lse r

Enligt 2kap.2 $ minerallagen ska ett undersökningstillstånd meddelas om det finns
anledning att ffirta att undersökning i området kan leda tiil ftnd av koncessionsmineral.
Undersökningstillstånd får 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 bedriva undersökningsarbeten.

Av

1 kap. 5 $ första stycket minerallagen framgär att ett undersökningstillstånd som
gtundas på ansökan avseende något ellet någta av de koncessionsmineral som anges
$ 1 och 2 gäller, om inte sökanden begär annat, s26tliga minetal som anges där.

i

1

Förarbeten

En förutsättning för att sökanden ska få undersökningstillstånd är att det ska finnas
anledning
anta att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.
^tt
Enligt förarbetena till minetallagenär det sökanden som ska förete någon form av
uttedning som visar att denna förutsättning är uppftltd. Han ska alltså kunna förete
något indicium pä att åtminstone något koncessionsmineral fötekommer inom det '
aktuella området. I(ravet får inte sättas så högt att seriöst prospekteringsarbete försvåtas
(ptop. 1988/89:92 s. 90). I(riteriet att sökanden uppenbarligen saknar möjlighet att få till
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stånd en ändamålsenlig undersökning visar att provningen inte är avsedd
vara sätskilt
^tt
ingående utan
det främst är falfen av missbruk man vill komma åt (prop. 1,988/89:92
^tt
s. 91 och prop.2004/05:40 s. 37). Tillstånd ska vägras om sökanden tidrgate har visat sig
olämplig att bedriva undersökningsatbete. I detta fall krävs det inte att förhållandet ska
vara uppenbart utan det räcker med att sökanden inte bedöms upp$'lla kravet. Exempel
på situationer där tillstånd kan vägras är att sökanden tidigare har visat bristande hänsyn
till matkägates eller andra sakägates inftessen eller utfört undetsökningsarbeten på ett
sätt som vadt skadligt för natur- eller kulturmiljön. Vid prövningen bör sådana
omständighetet vägas in som hur allvadiga missförhållandena varit, om detvarrt ftäga
om enstaka ellet upprepade övetttädelser och i vilken utsträckning det betott på
sökanden själv samt hur lång tid som gätt frät det tidigare undersökningsarbetet (ptop.
2004/05:40 s.80).

Be rg

ma sta re ns bed öm ni ng

Mot bakgrund av vad sökanden har anfört anser bergmästaren att undersökningar i det
aktuella området kan komma att leda till fynd av koncessionsmineral av det slag som
ansökan avser. Bergmästaren vill erinra om att det ät omständigheter hänförbata tili den
sökande själv som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet om sökanden
uppenbatligen saknar möjlighet och avsikt att få till stånd en ändamålsenlig
undetsökning. Vad som har ftamkommit i ätendet föranledet inte betgmästaren att
ifrågasätta sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd ändamålsenliga
undetsökningar inom det sökta omtådet. Betppnästaren konstaterar vidare att det inte
har framkommit något som innebär att sökanden tidigare visat sig olämplig att bedriva
undersökningsatbete.

Den aktuella ansökan avsef koncessionsmjneralen kobolt, guld, silver, koppat, nickel,
rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium och platina. Eftersom ansökan avser
koncessionsminetal som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minelz,llagen, och sökanden inte har
hegärt Afinat, bevilja r hergmä sta ren undersökn ingstillsfån d för samtliga
koncessionsmineral som anges i bestämmelsen.
Undersökningsavgiften för tillståndet har enligt 14 kap.2 $ minerallagen och 10 $
mineralfötotdningen, med beaktande av undersökrungsområdets stodek och de mineral
som omfattas, bestämts till 159 660 kr. Bergmästaren konstatetar att sökanden har
betalat den fastställda undersökningsavgiften.

Enlrgt bergmästarens bedömning är förutsättningarna för att bevilja det sökta
undetsökningstillståndet upp fyllda.

Delgivning av beslutet
Bergmästaren har beslutat att samtliga berörda ska delges detta beslut genom
kungörelsedelgivning i tidningarnzsala Allehanda Östra Länstidningen och VLT samt

Post- och Intikes Tidningar.

i
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Hur man överklagar
Den som delges detta beslut geflom kungörelsedelgivning kan överklaga beslutet
Förvaltningsrätten i Luleå senasr den 20 jub,2022 vilket även anges i
övetklagandehänvisning en @tlaga 2).

till

Bergmästaren erinrar om följande
Undersökningsatbete inom det beviljade området får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av sökanden. Arbetsplanen ska delges ägare till de
fastighetet dät arbetet ska bedrivas och innehav^re av särskild rätt som berörs av
arbetet. Bestämmelset om arbetsplan för undersökningsatbete och när en arbetsplan blir
gällande finns i 3 kap. 5 - 5 e \$ minerallagen. Sökanden är skyldig att tillhandahålla en
översättning av arbetsplanen på finska, meänkieli eller samiska om undersökningsarbetet
ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets

förvaltningsområde enligt 6 $ lagen Q009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Begäran om översättning kan framställas skriftligen till sökanden av
fastighetsägare ellet innehavare av särckild rätt som berörs av planerade arbeten enligt
atbetsplanen. Begäran om översättning ska vara sökanden tillhanda inom tio dagat frän
delgivningen av beslutet om unders öknings tills tånd.

I den arbetsplan som

sökanden ska upprätta samt delge berörda fastighetsägare och
innehavate av särskild rätt ska sökanden bland annat lämnauppgift om hur eventuella
skadot och intrång kommer att tegleras. Arbetsplanen ska också innehålla uppgift om
vilken form av säkerhet som sökanden har och stodeken på säkerheten. Fastighetsägare
elier innehavare 'ill särskild rätt som inte godkännet säkerheten kan begära att
säkerheten prövas av länsstyrelsen enligt 1.7 kap.2 $ mrnerallagen.

Enligt 3 kap. 3 $ minerallagen ska undersökningsarbete utföras så att minsta skada och
intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
Undetsökningsarbete får inte äga raminom nationalpark elier i strid med föreskrifter
som gäller för natur- eller kulturreservat. Det åvilat sökanden att hos länsstyrelsen eller
hos betgmästaren ansöka om medgivande till undetsökningsarbete inom sådana
skyddade områden som anges 3 kap. 6 ochT $$ minerallagen, om medgivande inte
beviljas råder hindet mot undersökningsatbete. Det åvilar också sökanden att ansöka
om evefltuella yttetligare tillstånd enligt annan lagstiftning än minerallagen, t.ex.
miljöbalken och terängkörningslagen, som kan komma att krävas för att få bedriva
undersökningsarbete inom undersökningstillståndet.
Betgmästarens ednran är inte en fullständig redogörelse för bestämmelser i minetallagen
eller annan lagstiftning som kan ha betydelse för sökandens tätt att bedriva arbete inom
undersökningstillståndet eller de skyldigheter som åvilar sökanden.

Övrigt
Yttrandena sänds i sin helhet till sökanden för kännedom
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De som deltagit i beslutet
Beslut

i detta ärende har

fattats av bergmästare Åsa Persson efter föredragning av Eva

Carlsson.

fu G'1"'^

Åsa Persson

Eva Cadsson

Bilagor
Btlaga

1.,

I{arta undenöknings området
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BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga bergmästatens beslut ska ni skriva till Förvaltningstätten i Luleå.
Overklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Luleå men skickas
till Bergsstaten, Varvsgltaln4lr9T252Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I övetklagandet

o
r
.
r

ska ni ange:

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

Ert överklagande

ska ha

kommit in till Bergsstaten senast den 20 iuli2022.

Om ni behöver upplysningat om hnr man överklagar kan ni väncla er tjll Bergsstaten, via
eoost mineinsoect(Ebetssstatefl.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
Varvsgatan 41

Org.nr:20210O-2528

5803-417 4 Avgifter
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www. bergsstaten.se
Regrstrator: mineinspect@ bergsstaten.se

232-8474 Säkerheter
5050-782 1 Mineralersättning

Tel. 0920-23 79 00

