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Yttrande over overklagande av Lansstyrelsen i Norrbotten 
tans beslut 2022-01-121  anmalan for samrad om 
diamantborrning, transport av borrmaskin samt borrkarnor 
m.m., Boden Brandberget 3:23 och 3:1 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) hat den 10 mars 2022 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Boliden Mineral AB (bolaget) lamnade i november 2021 in en anmalan om samrad enhgt 12 
kap. 6 ~ miljobalken rorande fastigheterna Boden Brandberget 3:23 och 3:1 till Lansstyrelsen i 
Nortbottens lan (lansstyrelsen). Anmalan aysag bl.a. diamantborrning, siktrojning och avvetkning. 
Lansstyrelsen forelade genom beslut den 12 januari 2022 bolaget att vidta vissa fotsiktighetsatgarder till 
skydd for naturmiljon. Lansstyrelsen meddelade ocksa den 12 januari 2022 beslut om forbud med stod 
av 12 kap. 6 § miljobalken, pa sa sett att bolaget forbjods att utfora undersokningsarbeten inom den del 
av arbetsomradet sour a.r foremal fot pagaende reservatsbildning Bratt-Gallaberget, Bodens kommun. 
Bolaget hat overklagat lansstyrelsens beslut att forbjuda undersokningsarbeten inom visst delomrade till 
mark- och miljodomstolen. Mark- och miljodomstolen hat onskat att SGU yttrar sig i arendet. Med 
anledning av detta vill SGU framfora foljande. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser SGU att lansstyrelsen inte hat lagstod att forbjuda undersokningsarbeten 
inom den del av arbetsomradet inom undersokningsdUstandet sour ar foremal for pagaende 
reseivatsbildning. Detta kan regleras med de skyddsatgarder (forsiktighetsmatt) sour lansstyrelsen hat 
foreskrivit utanfor forbudsomradet. SGU anser saledes att bolagets overklagande ska bifallas. 

Minerallagen 
Minerallagen (1991:45) omfattar s.k. koncessionsmineral, dvs. mineral som ar industriellt intressanta, 
som forekommer i Sverige i en sedan omfattning att utvinningen ar meningsfull och som ktaver 
systematisk undersokning for att kunna pavisas. Bland de mineraliska amnen som betecknas som 
koncessionsn-ineral ar de flesta metaller och vissa utpekade industrimineral. Aven olja, gasformiga 
kolvaten och diamant raknas som koncessionsmineral (regeringen hat dock nyligen lagt fram en 
proposition, 2021/22:150, att forbjuda undersokning och utvinning av olja och gasformiga kolvaten). 
Bestam .clsetna nar det galler koncessionsmineral utgar fran ett gemensamt nationellt intresse av 
gruvhantering och mineralindustri. Syftet med minerallagen at att reglera dUstandsgivningen sa att en 
fran allmdn synpunkt andamalsenhg undersokning och utvinning kan genomforas. Samtidigt ska 
konkutterande markanvandning och andra motstaende intressen ptovas. Sedan minerallagens inforande 
1 juli 1992 utfots all prospektering av privata aktorer. Staten genom bl.a. SGU och Namnden for 
statens gruvegendom (NSG) hat tidigare utfott prospektering men den upphorde i samband med 
minerallagens inforande. SGU hat sedan 1858 haft i uppdrag att kartlagga berggrund, jotdarter och 
gtundvatten i landet. Den geologiska basinformationen som SGU tar fram anvands i samhallet av 
kommuner, myndigheter, prospektoter och univetsitet m.fl. 
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Mineraliseringar och undersokningsarbeten 
N inerahseringar upptrader slumpmassigt. De har bildats inom begransade omraden under vissa 
tidsperioder och genom speciella geologiska ptocesser. Detta innebar att minerahseringar forekommer i 
omrOden med speciell geologi. Genom kartering och undersokningsarbeten (prospektering) kan sadana 
onv Aden lokahseras. Gallaberget at ett sadant omrade. Kostnadetna for investeringat i prospektering 
for att hitta ny malm Hr betydande och tiskfyllda. Till skillnad fran annan industtiell verksamhet Hr 
mineralfyndigheter inte flyttbara. Sveriges berggrund hat en hog geologisk potential av bade basmetaller 
och jarnmaltn men ocksa av de kritiska ravaror sour EU hat listat. Trots detta at ekonomiskt brytvarda 
fyndigheter mycket svara att finna. Behovet av forsotjningstrygghet av metaller och mineral hat ocksa 
okat markant under senate tid. 
Ett prospekteringsprojekt innebar av sin natur sedan fran start stora ekonomiska risker da de flesta 
objekt efter ayslutad prospektering inte bedoms ekonomiskt intressanta. Resultatet av all prospektering 
behover redovisas till Bergsstaten efter ayslutat projekt enligt 14 kap. 3 § minerallagen. Den geologiska 
informationen i omradet kan dessutom ha en stor betydelse for andra intressen i samhallet som t.ex. 
infrastruktur och byggande. 
Allmant kan sagas att prospektering get fotsumbar inverkan pa vaxtlighet och naturmiljo. I inlednings-
skedet utfors i regel geologisk kardaggning, blockletning och geofysiska mark- eller flygmatningat samt 
geokemiska provtagningar. Dessa metodet get obefintlig eller mycket liten paverkan pa mark och 
omgivning. Det Hr i regel forst i ett senate skede da met ingripande undersokningar som t.ex. 
jordbortning, ytbergsprovtagning och karnborrning (diamantborrning) gots som paverkan pa mark och 
omgivning kan bli storre. Dessa metoder Hr relativt dyra att utfora, och utfors bara om de tidigare 
utforda undersokningarna get anledning att tro att det kan finnas nagot av ekonomiskt intresse i 
berggrunden. Borrning sker for att to reda pa minerahseringens utbredning pa djupet och inom en 
mindie och begransad del av ett undersokningstillstand. Oftast utfors borrningar under vinterhalvaret 
for att  minimeta  markskador. Undersokningsarbeten far endast utforas i enlighet med en gallande 
arbetsplan som ska upprHttas av tillstandshavaren och som ska delges markagare och innehavare av 
sarskild ratt. 
Prospekteringsatbetens paverkan pa mark och miljo kan aldrig jamstallas med gtuvdtift. Gruvdrift Hr en 
kommersiell utvinning av mineral enligt sarskild ptovning, som bade beror minerallagen 
(bearbetningskoncession) och miljobalken (miljotillstand) saint andra lagat. 
SGU delay bolagets uppfattning att miljopaverkan i detta fall Hr ringa och att denna kan regleras genom 
skyddsatgardet. 

Beslut i detta arende hat fattats av avdelni.ngschefen Kaj Lax. 

I den slutliga handlaggningen av arendet hat aven enhetschefen Erika Ingvald deltagit. Utredaren Peter 
Akerhammar hat varit foredragande. 
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