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Yttrande över undersökningstillstånd enligt mineralförordningen. 
Bergsstaten har mottagit en ansökan om undersökningstillstånd från Beowulf 
Mining Sweden AB, avseende ett område i Sala kommun som benämnts Sala nr 10. 
Sala kommun har enligt mineralförordningen rätt att yttra sig i frågan. 
Synpunkter skall ha inkommit till bergsstaten senast den 17 juni 2016. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att till Bergsstaten lämna yttrande enligt bifogade förslag. 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
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BERGSSTATEN 
VARVSGATAN 41 
972 32 LULEA 

Yttrande över undersökningstillstånd, benämnt Sala nr 10 

Från Bergsstaten har inkommit begäran om yttrande om undersökningstillstånd 
enligt mineralförordningen för ett område som benämnts Sala nr 10. 

Området som är beläget strax syd om Sala tätort innefattar områden av riksintresse 
vilka är markerade på bifogade karta. 
Sala Silvergruva är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård och lämningar efter 
gruvbyn som är unik för landet. 
Riksintresse för naturvård omfattar bland annat kalkområdet i Sala och 
sammanfaller även med natura 2000 området som ligger strax sydväst om Sala med 
gruvan i centrum. 
Berggrunden består av kalk vilket har möjliggjort att det finns en flora av rödlistade 
arter, bland annat Hällebräckan som är endemisk för Skandinavien. 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 
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REMISS 

2015-05-20 

Sala kommun 

1(1) 

Dnr BS 200-355-2016 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Ni underrättas härmed om att Bergsstaten har mottagit en ansökan om 
undersökningstillstånd från Beowulf Mining Sweden AB, avseende ett 
område i Sala kommun som benämnts Sala nr 10. En kopia av 
ansökningshandlingarna bifogas. 

Enligt 3 § mineralförordningen (1992:285) skall länsstyrelser och kommuner 
ges tillfälle att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd. I de fall 
ansökningarna avser områden som används fiir renskötsel, ska även 
Sametinget ges tillfälle att yttra sig. 

Om ni har synpunkter på ansökan ska dessa ha inkommit till 
Bergsstaten, senast den 17 juni 2016. 

För kännedom: 
Bolaget genomförde den 15 april 2016 ett namnbyte, från Norrbotten Mining 
AB till BeowulfMining Sweden AB . 

. ~~ 
ÅsaBoman 

Plu$Giro: 6 19 83-3 Bg nr: 5803-4174 
Org. nr: SEl.02100-2528 
www.bergsstaten.se 

Bergsstaten 
Varvsgatan 41, 972 32 LULEÅ 
Tel. 0920-2379 00 Fax 0920-695 07 
mlneilispect@bergsstaten.se 

LM36 Remiss 1st, kommun och Sametinget f ev yttr grupp l-2 Utg. 4 



I (3) 

Luleå 2016-04-13 

Till 
Bergsstaten 
Varvsgatan 41 
972 32 LULEÅ 

Härmed ansöker vi om undersökningstillstånd enligt minerallagen på grundval 
av följande uppgifter. 
Sökandens namn, adress och teJ.efonnummer 

Norrbotten Mining AB Tel: 073-844 6962 

Storgatan 36, 4tr 
921 31 Lycksele 

Föreslagen benämning på det ansökta området I Områdets belägenhet 

Sala nr 10 Sala kommun, Västmanlands län 

Ansökan avser föijande koncessionsmineral 

Koppar, zink, bly, nickel, kobolt, silver, guld 

Vilken anledning finns au anta att en undersökning kan leda Ull fynd av koncessionsmineral? 

Området är sedan tidigare känt för den intilliggande historiska gruvdriften 
vid Sala silvergruva. Studier av historiska geologiska och borrhlilsdata ty
der på god potential för en ekonomisk silver/zink/bly fyndighet inom det 
ansökte omrlidet. Tidigare prospektering i omrlidet, med borrning av TM 
Resources AB åren 2007-2008, har påvisat en ny malmkropp inom området. 

Områdets avgränsning 

Hörnpunkt nr N- koordinat E-kttordinat 
meter meter 

1 6641526,00 585720,00 

2 6641729,26 586794,13 

3 6642210,82 587261,14 

4 6642563,72 587506,78 

5 6642645,52 587491,78 

6 6642746,82 587683,50 

7 6642763,94 587775,27 

8 6642368,06 587859,07 

9 6642307,23 587789,83 

10 6642035,15 588023,08 

11 6641761,72 588146,38 

12 6641807,46 588454,74 

13 6639330,00 589860,00 

14 6638543,45 585756,20 

Kartblad: 11G SO (RT90) 66F S (Sweref 99) 
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Områdets storlek, hek1ar med Ansökningsavgift, kronor Ansökningsavgifte,'1 (500 krfpåbörjat område 
två decimale om 2000 hektar) sätts fn på ert bankgirokonto 

1 049,08 ha 500kr 
Undersökningsavgift, kronor Undersökningsavgiften (20 kr per påbörjat hek-

21000 kr tar) sålts in på ert bankgirokonlo 

Berörda fastigheter, fastighet:sägare- och andra sak§gBre 

Kompletteras inom kort tillsammans med fastighetskarta 

Inom det ansökta undersökninasområdet finns: 
Område som används for renskötsel Ne.i 
Nationalpark eller område som en statlig myndighet hos re- Nej gertngen har begärt skall avsättas till na~iona!park 

Naturreservat med föreskrifter sam i något av.seende kan Nej gälla tmdersöknlngsarbete 

Kulturreservat med föreskrifter som i något avseende kan Nej gälla undersökningsarbete 

Natura 2000-område enligt reglerna i 7 kap. 28a - 29b §§ Ja miljöbalken (1998:808) 

Område Inom 200 meter från skyddscbjekt enligt lagen Nej (1990:217} om skydd för samhällsviktiga anläggningar 

Kyrkogård eller annan begravningsplats Nej 
Sä kallat obrutet fjällomtåde enligt 4 kap. 5 § miljöbalken Nej 
Område inom 30 meter från allmän väg enflgt faststälfd ar- Ja be1splan eller 30 meter från järnväg etter kanal för allmän 
trafik eller 30 meter frän allmän flvnnlats 
Område inom 200 meter från bostadsbyggnad Ja 
Område inom 200 meter från kyrka, annan samlingslokal, Ja undervl:sningsanslalf, hOtell eller pensionat. eller Inom 200 
meter från vårdanstall, elevhem eller liknande inrältning om 
den är avsedd för m1:ir än 50 cersoner 
Område inom 200 meter från elektrisk kraftstation eller in- Nej dus1rie!I anläggnlng 

Område med detaijplan eller om rådesbestämmelser enligt Nej plan- och bygglagen (1987:10) 

Raketskjutfältet Esrange i Kiruna kommun NeJ 
Andra undersökningstillstånd eller bearbetnlngskoncesslo- Nej ner enligt minerallagen eller lagen om vissa torvfyndfgheter 
'1965:6201 
Område med förbudsår eollgl 2 kap. 9 § minerallagen Nej 

De planerade undersökningarnas Inverkan på allmänna oeh enskilda intressen samt de åtg-ärder som, enligt sökandens 
unnfattn!nn behövs för att skvdda allmänna Intressen eller enskild rått 
Be.skrivning 

Inverkan på allmänna intressen kommer vara liten och i huvudsak att bestå i 
terrängkörning samt borrning. Vid transport av utrustningen kan viss skog 
behöva avverkas. Geofysiska mätningar kommer att ha mycket liten inver
kan pil allmänna intressen. Åtgärder för att skydda allmänna intressen eller 
enskild rätt kommer att innefatta kommunikation genom arbetsplaner, ar· 
betsplatsmöten och uppföljningsmöten med berörda. Arbetena kommer att 
ske i enlighet med Svemins dokument "Riktlinjer för Prospekteringsarbe· 
ten" samt i enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 
s.iälvkontroll. 
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Kontaktperson hos sökanden 

Namn Adress Telefonnummer 

Morgan Snell Norbotten Mining AB 073-844 6962 
Storgatan 36, 4tr 
921 31 Lycksele 

(Alt. Hans Lindberg, (GeoVista AB, Box 276 (070-209 8031) 
GeoVistd AB) 971 08 LULEÅ) 

Sökandens underskrifU Sökandenas underskrifter: !Nam~ 0Namnförtydltgande 
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