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Enligt sändlista 

POSTADRESS 

Beslut om bildande av naturreservatet MArsätter i Askersunds 
kommun. 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar länsstyrelsen att förklara det 
område som avgränsats på bifogad karta, bilaga l , som naturreservat. 

Reservatets namn skall vara naturreservatet Mårsätter. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn: lviårsätter 

Kommun: Askersund 

Län: Örebro län 

LägesbeslaiVlling: 3 km SV Zinkgruvan, X 145650 Y 652040 

Gräns: Gräns enligt bifogad karta (Bilaga 1). Vägområde längs genomgående enskild väg 
ingår dock ej i reservatet. Vägområdet inkluderar angränsande dikessyslem. 

Församling/Socken: Hammars socken 

Topografisk karta: 9 F Finspång SV 

Ekonomisk karta: 095 31, -41 

Naturgeografisk region: 23 

Kullurgeografisk region: 11 

fastigheter: Del av Mårsätter 2:1 och Dalby 1:18 

Areal: 134,2 ha varav J 18,2 ha produktiv skogsmark, l-l, 2 ha skogs impediment, l , O ha 
övrig mark och 0,8 ha vatten 

Pörvaltare: Länsstyrelsen 

GATUADRESS TELEFON E-POST FAX INTERN El' ORG NR 

701 86 ÖREBRO stortorget 22 019 - 19 30 00 lansstyrelsen@t.lst.se 019 - 19 30 10 http://www.t.lst.se 202100-2403 
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Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även andra lagar 
förordningar och föreskrifter för området. A v särskilt betydelse för syftena med reservatet 
är bl. a: 

A11skyddsförordningen (1998: 179) och Naturvårdsverkets föreslaifter (NFS 1999:7) om 
artskydd med bestämmelser om fridlysning av bl a orkideer 

skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till skogsvårds lagen 
(1979:429). 

Syftet med reservatet 

Syftet med naturreservatet Mårsätter är an bevara ett vilt och bergigt 
taiganaturskogsområde med rik biologisk mångfald. Dc artgupper som särski lt avses är 
fåglar, insekter, kärlväxter, lavar och vedlevande svampar. 

Ftiluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska för att minska störningarna på områdets 
naturvärden kanaliseras genom inrättande av stigslinga, men ska kunna bedrivas i hela 
reservatet. 

Skälen för beslutet 

Den topografiskt varierade miljön har medfört att området hyser en rik biologisk mångfaJd 
l<nuten till taiganaturskog och solvarma bergsbranter. Här finns också inslag av kalkgynnad 
flora bl a växer här den sällsynta skogskJockan. 

Förutsättningarna att bevara ornrädets sällsynta biologiska mångfald liksom livsmiljöer. 
finns om de skötselinsatser vidtas som framgår av bi fogad skötselplan. 

Området har sådana värden att de motiverar ett starkt och långsiktig! skydd. Utan detta 
skydd kan inte den biologiska mångfalden i de ovan angivna ruigruppema garanteras. 
01mädet är vidare för litet och har fel ägostruktur (ej statligt ägd mark) för att komma 
ifråga som nationalpark varför skydd som naturreservat föreslås. 

Beslutet är i linje med gällande översiktsplan samt riktlinjer för prioritering av 
natun·eservatsskydd. Det är i linje med Sveriges internationella åtaganden om skydd av den 
bio logiska mångfalden samL Sveliges m:iljökvalitetsmål. 

Vid en avvägning mellan samhällets åtaganden och enskilda intressen har samhällets 
åtaganden bedömts väga tyngre. 
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För att trygga syftet med naturreservatet Mårsätter förordnar länsstyrelsen med stöd av 7 
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 §förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken, att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltni ngsbesLärnmelser 
skall gälla beträffande natw-reservaret. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden inom reservatet. 

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet alt: 
l. Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yt- eller 

dräneringsförhållanden 
2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Framföra motmfordon i terräng 
5. Dra fram ny mark- eller luftledning 
6. Uppföra byggnad eller annan anläggning 
7. Utföra något slag av avverkning. gallring el ler röjning, så eller plantera 

skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller döda träd eller 
träddelar 

8. Uppföra jakttom eller stödutfodra vilt 
9. Kalka eller gödsla mark eller vatten 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för 
reservatets vård och skötsel. 

Förbuden enligt punkten: 

4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fälld älg med fyrhjulsmotorcykel eller 
älgdragare. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöball<en om förpliktelser för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigb eten att t åla visst intrång 

Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla at1 fö ljande anordn1 ngar utförs och 
åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet: 

l. Utmärkning av reservatet 
2. Anläggande av parkeringsplats, stigsystem, samt uppsättning av informationstavlor 

på plats som anges i fastställd skötselplan. 
3. Restaurering och skötsel av biotoper i enlighet med åtgärder enligt faststäl ld 

skötselplan. 
4. Genomförande av undersökningar av förekomst av djur- och växtarter samt av 

mark- och vattenförhållanden 
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C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbaU,en om rätten att fäntas och 
vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet 

Utöver vad som gäller enligt annan Jagstiftning är det förbjudet att: 
J. Göra åverkan å markylan 
2. Plocka blommor eller på annat sätt genom plockning elJer uppgrävning skada 

växtligheten. Bär och matsvamp får dock plockas. 
3. Göra upp eld 
4. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitslingar eller därmed jämförlig 

anordning 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, även om de 
överklagas. 

Fastställelse av skötselplan 

Med stöd av 3 §förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m. 
fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan. 

Ärendets beredning 

Området uppmärksammades år 2001 i samband med att mmkägaren Jämnade in anmälan 
om byggande av skogbilväg för samråd. Vid Länsstyrelsens besiktning framgick då att 
området hyste stora naturvärden och Länsstyrelsen framförde önskemålet att få 
naturinventera området för att se om dess kvaliteter höll för en naturreservatsbildning. 
Under sommaren 200 l inventerades därefter området och under våren 2002 gav 
Naturvårdsverket klartecken till Länsstyrelsen att uppta förhandlingar med markägaren om 
reservatsbildning för att långsiktigt skydda områdets naturvärden. 

Förhandlingar med markägarna om markåtkomst har därefter förts och avtal om 
markåtkomst för bildande av naturreservat med här föreslagna föreskrifter har tecknats . 

Förslag till beslut har sedan upprättats på Länsstyrelsen och remitterats till sakägare för 
synpunkter. Svar har erhåJlits från Askersonds kommun och från markägaren Fredrik 
Ohlson. Kommunen tycker att Länsstyrelsens initiativ till skydd av natutTeservatet är 
värdefullt och Ohlson framför önskemål om att trafikskyltar skall sättas upp vid infarten 
till Kvamtotp samt vid nona infarten till gården för att onödig traftk. Vidare att 
parkeringsplatsen bör placeras mitt i Knallabacken samt att Kvarntorpets tomt bör 
markeras ordentligt efter överenskommelse med Ohlson. 
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Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding Gerd Engman, 
jämte ledamöterna .. 

l den slutliga handläggningen av ärendet deltog även enhetschefen Magnus Eklund, 
länsjmisten Per Unden samt föredraganden, avdelningsdirektören Stm·e Marklund 

Gerd Engman 

Sture Marklund 

Bilagor 

l. Beslutskarta 

2. Skölselplan 

3. Hur man överklagar 

4. Konsekvensutredning 
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il"iff,_...,~ Utdrag ur digital fastighetskarta 
Reservatsgräns 
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l. Syfte med naturreservatet 
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Syftet med narurreservatet Mårsätter är att bevara ett vilt och bergigt 
tajganaturskogsområde med rik biologisk mångfald. De artgupper som särskilt avses är 
fåglar, insekter, kärlväxter, lavar och vedlevande svampar. 

Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska för att minska störningarna på områdets 
djurliv kanaliseras genom inrättande av stigslinga, men ska kunna bedrivas j hela 
reservatet. 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Natun-eservatet Mårsätter 
Objektnummer 18-02- 109 
Skyddsform Naturreservat 
Län Örebro 
Kommun Askersund 
Markslag och naturtyper (ha): 
Sicagsmark 118,2 ha 
Skogsimpediment 14,2 ha 

Sötvatten 0,8 ha 

Övrig mark 1,0 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag Skog, våtmark och sötvatten. 
Naturtyper Alla (se ovan) 
strukturer Död ved, grova träd, l<Jippbranter. 
Växt- och djursamhällen Epifytiska och epilitiska lavsamhällen 

samt vednedbrytande svampsamhällen 
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Hackspettar och ugglor 
U levelse. 

2.2 Historisl< och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har nyttjats för uttag av skogsråvara samt för extensivt skogsbete. 
2.3 Områdets bcvar·andevärden 
2.3 .l Kulturhistoriska bevarandevärden 
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I området finns spår av gammalt bergsbruk i form av mindre skärpningar. En gammal 
del vis stensatt brukningsväg löper längs bergets östra del. Mindre stensättningar finns i 
branten. 
2.3.2 Biologiska bevarandevärden 
Förekomsten av gamJaträd och död ved har medfört att en rik epifytflora utvecklats. 
EpilitOoran i klippstup uppvisar, p g a den varierade luftfuktigheten, likaså en rik 
utveck]jng. Lokalt förekornmer kalkgynnad tlora. FågeHiv knutet till äldre skog och 
kJippstup är välutvecklat. Vinteltid betar kronhjort på bergets krönpartier. 
2.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
Förekomst av förkastningsbranter. 
2.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Områdets vildmarksprägel och vida utsikter. 

PLANDEL 

3. Sl<ötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i tre skötselomTåden, vilka utgår från den skötsel som ska 
genomföras. s kötselområdena är: 

l: Skog utan skötsel. 
2: Våtmarker och vattendrag utan skötsel. 
3: Friluftsliv och skötsel av anJäggningar. 

Skötselplanens skötselområde 1: Skogsmark 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppllådda: 
• Det förekommer minst 30 msk3 död ved per ha skogklädd mark 

Skötselåtgärder: 

• Inga 

skötselplanens skötselområde 2: Våtmarker och vattendrag 

Det är gynnsamt tillstånd närföljawie bevarandemål är uppnådda: 
• Utbredningen av dystrofa sjöar och smäva Lten är minst 0.8 ha. 
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• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet ska finnas. 
• 4 kilometer väl underhållna stigar ska finnas. 
• Minst 80% av besökama i onu·ädet ska vara nöjda eller mycket nöjda med den 

upplevelse de haft i området. 

Sl{Ötsclåtgärder: 
• Anläggande och underhåll av vandringsled samt uppsättande och underhåll av 

infotmationsskylt. 

4. Uppföljning 

4.1 Uppföljning av skötselåtgä rder 
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts och när de 
genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder sker i slutet på 
varje år, de år då åtgärder har genomförts. 
4.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandernål. genomförs varje år för: 
• Inf01mationsskyltar 
• Stigar 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 6:e år för: 
• Typiska arter 
• Besökarnas upplevelser 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var l2:e år för: 
• Förekomst av död ved 

Parametrar och mått framgår av precisering<una av bevarandemålen för respektive 
skötselområde. 
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5. Sammanfattning och prioritering av planerade 
} ••t }ot •• d s {0 se a tgar er 

skötselåtgärd När Var Priori- Finansiering 
te ring 

Röjning stigar Ar2004 Ornr. Friluftsliv l Reservatsanslag 
Informationsskylt Ar2004 Omr. Friluftsliv J ReservaL<;anslag 
Uppföljning av Efter åtgärd Ornr. Skog J Reservatsanslag 
skötselåtgärder 
Uppföljning av Skyltar och stigar varje Hela reservatet l Reservalsanslag 
bevarandemål år. Övriga mål van 6e 

år, respektive var 12e 
år. 



skötselplanekarta för 
Naturreservatet 
MÅRSÄTTER 
c:J Reservatsgräns 

• • • • Stig 

[iJ Parkering med informationstavla 
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Om Ni viJJ överklaga detta beslut skaJ] Ni skriva till länsstyrelsen. Tala om i brevet vilket beslut Ni 
överklagar, t ex genom att ange besJutets diarienummer. Tala också om vilken ändring 1 beslutet Ni 
vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, 
annars kan överklagandet inte prövas. 

Om länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder länsstyrelsen överklagandet 
vidare ti ll regeringen (miljödepartementet). 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 
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Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen 
(1995:1322) av förslag till föreskrifter för Naturreservatet 
M~rsätter i Askersunds kommun 

Bakgrund 
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Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda natwTeservatet Mårsätter. Enligt 27 § 
verksförordningen skall Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av de föreslagna 
föreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning av de föreskrifter som har 
karaktären av normföreskrifter, dvs. de som riktar sig till allmänheten. 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föresla·iftema innebär vissa vistelsebestämmelser för allmänheten i området. Syftet är att 
trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturvärdena inte uppstår. 

Effekter 

Påverkan på allmänhetens ftiluftsliv bedöms vara mycket begränsad. 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnader av betydelse för vare sig 
allmänheten, marieägaren eller kommunen. Kostnaden för skyltning, gränsmarkering och 
viss tillsyn finansieras genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt. 
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2004-08-23 Dnr 201-565-2004 

Zinkgruvan Mining AB l 2004 -~'"'- 2 7 
696 81 ZINKGRUVA ' L"J' ______ ___, 

Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Hövdinga
mon nr l i Askersunds kommun, Örebro län 

Beslut 

Bergmästaren beviljar förlängning av giltighetstiden till och med den 
5 september 2007 fOr undersökningstillståndet Rövdingamon nr l, tillstånd nr 
82 av den 5 september 2001. Förlängningen avser hela undersökningsområdet 
i dess omfattning efter att det minskats till 330,9 ha i samband med att bear
betningskoncessionen Klara beviljades år 2002. 

Undersökningsavgift enligt 14 kap. 2 § minerallagen är 20 853 kronor. Av
giften har erlagts. 

Ärendet 

Ansökan om tre års forlängoing kom in den 17 augusti 2004. 

Undersökningsområdet är beläget på roljande fastigheter eller samfälligheter: 
Västerby 1:10, Dalbytarp 1:2 och 1:4, Dalby 1:5, 1:10, 1:18, 1:19,1:20, 1:21, 
1:26, l :27, l :42, l :61 , 1:80 och 1:95, Långvik 2:3, 2:4 och 3:2, Uppsala 1:8, 
Mårsätter l :2 och 2:1, Nedre Knalla l :25, 1:26, 1:29 och S:l samt Övre 
Knalla l: 18 samtliga i Askersunds kommun. 

Motivering 

Sökanden har lämnat en redogörelse for utforda undersökningsarbeten. De 
utforda arbetena bedöms av bergmästaren vara ändamålsenliga. Enligt 2 kap. 
6 § minerallagen får därfOr giltighetstiden forlängas. 

Hur man överklagar 

Lokalkontor 
Slaggat.an 13, 79171 FALUN 
Tel. 023-255 OS Fax 023~0 63 

J~ru,:r,~ 
Monica Femvik 

Huwdkontor 
Varvsgatan 41, 972 32 LULEÅ 
Tel. 0920-23 79 00 Fax 0920-695 07 
mineinspect@bergsstaten.se 



Sändlista har ej scannats 



Hövdingamon nr 1, Askarsunds kommun, 330,9 ha 
Skala: 1 :35000 

Hörnpunkternas koordinater RT 90 

l 6525000 1455776 
2 6525000 1456137 
3 6523030 1456560 
4 6522177 1457088 
s 6522120 1457010 
6 6520800 1457460 
7 6520849 1457603 
8 6520650 1457570 

~~l\. M. f l Jllll 
9 6520359 1456750 

2:1 ... l 10 6521500 1456750 
11 6522000 1455800 
12 6523700 1455800 
13 6524520 1455740 

Cop)l'lght (C) 2!GCD-21110S IMitrd_.. och~ 
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LÄ NSSTYRFI ~l \J 
BERGSSTATEN i r\l"l' hr•' ~'<11 

Pg nr: G 19 83-3 
Org. nr: 202200-1529 
1\loms reg. nr: SE202100-2528 
www.IJcrgsstaten.sc 

Zinkgruvan Mining AB Z003 -11- 2 5 

696 81 ZINKGRUVAN Dnr 
--------------~ 

Bearbetningskoncession för området Klara i Askersonds kommun, 
Örebro län 

Beslut 

Bergmästaren beviljar Zinkgruvan Mining AB (org nr 556433-8639) bearbet
ningskoncessionen Klara enligt minerallagen. Koncessionen innebär rätt till 
utvinning och tillgodogörande av zink, bly, koppar, silver, guld, kobolt och 
nickel enligt minerallagens bestämmelser. Koncessionen har den omfattning 
och är forenad med de villkor som redovisas i det f6ljande. 

Koncessionen innebär, utom annat, att utmålen Katarina och Cecilia om 
sammanlagt l 09, 16 hebar ersätts. 

Beskrivning av koncessionsområdet 

Bearbetningskoncessionen Klara är belägen inom fastigbeter och samfällig
heter enligt forteckning som bifogas detta beslut. 

Området begränsas av räta linjer mellan hömpUl'lkier med koordinater i rikets 
system 1990, 2,5 gon V (RT 90) enligt foljande: 

Hörnpunkt x meter 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
l3 
14 
15 
16 

Lokalkontor 

6 522 120,00 
6 523 152,74 
6 523 388,86 
6 523 235,50 
6 522 860,00 
6 522 400,00 
6 521 675,00 
6 521 832,00 
6 521 991,00 
6 522 055,00 
6 522 061,00 
6 522 081,00 
6 522 204,00 
6 522 310,00 
6 522 345,00 
6 522 488,70 

Slaggatan 13, 791 71 FALUN 
Tel. 023-255 05 Fax 023-640 63 

y meter 

l 457 010,00 
l 458 480,22 
I 459 426,54 
l 459 733,00 
l 459 555,00 
l 460 150,00 
l 459 844,00 
1 459 478,00 
1 459 554,00 
l 459 420,00 
l 459 423,00 
l 459 356,00 
l 459 333,00 
l 459 383,00 
l 459 312,00 
l 459 379,40 

Huvudkontor 
Varvsgatan 41. 972 32 LULEÅ 
Tel 0920·23 79 00 FnA 0920-695 07 
mineinspccWi)bcrgsstaLen.se 
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6 522 624,90 
6 522 158,30 
6 522 071,20 
6 522 047,10 
6 521 842,00 
6 521 673,00 
6521201,00 
6521127,00 
6 520 905,10 
6 520 800,00 
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1 459 107,80 
l 458 876,10 
1 458 822,10 
l 458 496,72 
l 458 359,00 
1 458 252,00 
l 458 092,00 
l 457 882,00 
l 457 764,90 
l 457 460,00 

Koncessionen omfattar 354,7344 hektar. 

Karta över koncessionsområdet, upprättad den 13 december 2002, bifogas. 

Koncessionens giltighetstid 

Koncessionen gäller i 25 år från och med denna dag. 

Villkor 

l. Gruvbrytning enligt detta beslut rar inte ske närmare markytan än 400 
meter under denna ifråga om område för bebyggelse inom detaljplan. Inom 
övriga delar av koncessionsområdet gäller på motsvarande sätt 150 meter. 
Brytningen skall ske så att skador på markytan inte vållas, som regel ge
nom att utbrutna gruvrum återfylls. 

2. Koncessionshavaren skall sät1a upp och underhålla behövligt stängsel på 
mark som har tagits i anspråk fbr bearbetning eller därmed sammanhäng
ande verksamhet. 

3. När koncessionen upphör skall koncessionshavaren utföra återställningsåt
gärder och efterarbeten som i möjligaste mån återställer naturen och elimi
nerar de skador på miljön som uppstått. De åtgärder som avses är bland 
andra: 

andra anläggningar än de som gjorts fö r gruvans styrka och varaktighet 
enligt 13 kap. 3 § mineraHagen skall tas bort. 

åtgärder skall vidtas fö r att förhindra läckage av miljöfarliga ämnen, 

förekommande deponier av gruvans restprodukter skall inpassas i natur
bilden. 

Detaljerade eller ytterligare villkor fastställs av berörda myndigheter. 

Vissa ytterligare generella bestämmelser för bearbetning finns i 5 kap. mine
rallagen. 
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Janspråktagande av mark 

Koncessionshavaren erinras om att mark !ar tas i anspråk endast om den anvi
sats enligt bestämmelserna i 9 kap. mineraJlagen. Ansökan om markanvisning 
görs av koncessionshavaren och inlämnas till bergmästaren. 

Ansökan 

Ansökan om bearbetningskoncession kom in den 18 juni 2002 och bar därefter 
kompletterats. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Sökanden har, med 22 borrhål som underlag, påvisat fyra separata positioner 
av mineralresurser med en sammanlagd mängd om 4 323 000 ton enligt fö l
jande: 

Namn Ton Zn% Pb% Ag g/t Cu % 

Burkland 2 900 000 9,7 6,3 159 
Cu-A 428 000 0,2 55 3J 
Mellanbyn 140 000 8,2 3.7 77 
Borta Bakom 855 000 10,9 3,7 65 

Den uppgivna mängden för Burkland, Mellanbyn och Borta Bakom utgör 
antagen mineraltillgång enligt den av Svenska Gruvföreningen antagna termi
nologin. För Cu-A, som är undersökt med större noggrannhet, avses indikerad 
m i neral tillgång. 

Fyndigheterna är inte avgränsade. Analysintyg och beräkningsunderlag har 
bifogats ansökan. Prov av borrkärnor för var och en av positionerna har där
jämte lämnats in. Därvid bar kunnat konstateras att tre av proven innehåller 
synligt zinkblände och blyglans medan det fjärde, som kommer fi·ån Cu-A, 
innehåller synlig kopparkis. 

Ansökan berör mark inom undersökningstillstånden Dalbydamm nr l , Finna
fallet nr l , Hultafallet nr 2 och Hövdingarnon nr l som alla innehas av sökan
den. 

Sökanden har därj ämte begärt att de befintliga utmålen Katarina och Cecj lia 
san1tidigt omvandlas till bearbetningskoncession och intas i den ansökta kon
cessionen med stöd av p. 5 i övergängsbestämmelserna till minerallagen. 

De berörda fastigheterna och deras ägare har förtecknats i ansökan. 

Kungörelse och er inr ingar 

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar samt i tidningen Nerikes Allehanda. Kopia av ansökningshandling
arna har för samråd översänts till Länsstyrelsen i Örebro län. Meddelande om 
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ansökningen och miljökonsekvensbeskrivningen samt kopia av kungörelsen 
har tillställts berörda markägare och sakägare. 

Inga skrivelser har kommit in med anledning av kungörelserna. 

Sam råd med länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande den 15 november, som kompletterats den 6 
december 2002, konstaterat att ansökan är förenlig med gällande översiktsplan 
och att ingethinder för övrigt finns utifrån den fysiska planeringen. Länsstyrel
sen erinrar dock om att det i områdets sydvästra del finns tre fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar. Enligt länsstyrelsen föreligger det ej hinder att 
meddela bearbetningskoncession. 

Bergmästarens motivering 

Enligt 4 kap. 2 § minerallagen skall en bearbetningskoncession meddelas om 
en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad 
och om fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får 
den begärda koncessionen. - Reglerna i 3 och 4 kap. miljöbalken skall tilläm
pas och en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. i balken skall ingå i ären
det. Samråd med länsstyrelsen skall ske, enligt 8 kap l § minerallagen, i de 
delar som är en tillämpning av reglerna i miljö balken. - En koncession skall, 
enligt 4 kap. 5 § minerallagen, förenas med de villkor som behövs bland annat 
for att skydda allmänna intressen eller enskild rätt. 

För omvandling till bearbetningskoncession av utmål gäller regler i punkt 5 f 
i övergångsbestämmelserna till den nu gällande minerallagen. Enligt denna 
bestämmelse gäller att om en utmålshavare senast ett år före utgången av ut
målets giltighetstid ansöker om bearbetningskoncession och om regelbunden 
bearbetning eller tillredningsarbete eller anläggningsarbete för upptagande av 
bearbetning pågår skall ansökningen bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 §. 

Länsstyrelsen bar haft att granska om tillämpliga regler i miljöbalken är fören
liga med ansökan och om miljökonsekvenserna är godtagbara. Länsstyrelsen 
har inte funnit något hinder mot att bearbetningskoncessionen beviljas. 

Bergmästarens prövning av ärendet föranleder följande slutsatser. 

Den ansökta bearbetningsköncessionen omfattar ett område som bedöms 
lämpligt med hänsyn till fyndigheten, ändamålet och övriga omständigheter. 

Sökanden har visat att en fyndighet har blivit påträffad och att den sannolikt 
kan tillgodogöras ekonomiskt. 

Fyndighetens belägenhet och art gör det inte olämpligt att sökanden, som 
bedriver angränsande gruvverksamhet sedan lång tid med stöd av bearbet
ningskoncession och utmål, beviljas den ansökta koncessionen. 
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Koncessionen berör ett område med detaljplan för Hultafallet, fastställd av 
Länsstyrelsen i Örebro län den 27 februari 1965. Enligt planen skall marken 
användas för bostadsbebyggelse, hus med en våning. Ett område i planen är 
avsett för allmänt ändamål (skola) där byggnadshöjden är tre våningar. Gruv
brytningen skall ske under jord med metoder som itmebär att skador på mark
ytan inte får uppstå. En koncession enligt ansökan strider därför inte enligt 
bergmästaren mot den gällande detaljplanen. 

Det antecknas att motsvarande bedömning om att gruvbrytning under jord i 
Zinkgruvan är förenlig med detaljplan för bebyggelse har gjorts dels av läns
styrelsen år 1964 när byggnadsplanen för Berga01mådet fastställdes för ut
målslagd mark, dels av länsstyrelsen år 1976 när byggnadsplanen för !såsen 
fastställdes för utmålslagd mark och dels av bergmästaren år 1993 när utmålet 
Cecilia beviljades inom byggnadsplanen för Bultafallet och utmålet Katarina 
beviljades inom byggnadsplanen för Isåsen. 

Länsstyrelsen har inga erinringar eller synpunkter förutom de förtydliganden 
angående fornlämningar som framförts av Askersunds kommun. 

Reglema i 3 och 4 kap. miljö balken, med grundläggande hushål)njngsbestärn
melser och bestämmelser för riksintressen, utgör inte hinder mot bearbetnings
koncessionen. Reglerna i 6 kap. samma lag och innehållet i miljökonsekvens
beskrivningen utgör inte heller något hinder mot den sökta koncessionen. 

Det föreligger därför de förutsättningar som krävs enligt 4 kap. 2 § mineralla
gen för att bevilja bearbetningskoncession enligt ansökan beträffande det om
råde som förut inte varit utmålslagt 

I fråga om utmålen Katarina och Cecilia antecknas att dessa tillkommit enligt 
1974 års gruvlag (1974:342) och är gällande till utgången av år 2018. Ansö
kan har kommit in i rätt tid för att pwlkt 5 f j minerallagens övergångsbe
stämmelser skall vara tillämplig för omvandlingen av utmålen till bearbet
ningskoncession. Utmålen är en del av det område inom vars gränser under
jordsbrytningen tor Zinkgruvan pågår. Det föreligger därför de förutsättningar 
som krävs för omvandling till bearbetningskoncession av de båda utmålen. 

Ansökan om bearbetningskoncession skall således bifallas. 

Hur man överklagar 

De;;;;:];m~;gen, Näringsdep:ente~ se bilaga. 
·r , / ) 

;j0t-~~ t! t ' 

{/ · Gwmar Svanfeldt 
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Kopia av beslutet delges: 

Berörda markägare och sakägare 

Kopia av beslutet sänds till: 

Askersunds kommun 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Lantmäterimyndigheten i Örebro län 
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Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 UPPSALA 
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Bilaga 

Förteckning över fastigheter och samfåUigheter som berörs av bearbet
ningskoncessionen KJara i Askersunds kommun 

Övre Knalla l :5, l :9, l: 18 l :20 och 1:31, 

Nedre Knalla 1:2, 1:17, 1:19, 1:22, 1:23, 1:25 och 1:26, 

Mårsäter l :2, 2: l och 3: l , 

Dalby 1:5, 1:9, 1: 18, 1:19,1:21, 1:22, 1:23, 1:24,1:25, 1:26, 1:28, 1:29, 
1:30, l :31, l :32, l :34, l :36, l :40, l :43, l :44, l :45, l :46, l :49, l :5 1, l :52, 
l :54, 1:55, l :56, 1:57, 1:58, l :59, l :62, 1:63, 1:64, 1:65, l :66, 1:67, l :68, 
l :69, 1:70, 1:71 , 1:72, 1:73, 1:74, 1:75, 1:76, l :77, 1:78, l :79, l :81' 1:82, 
1:85, 1:86,1:88, 1:89, 1:90, 1:91, 1:96, 1:97, 1:101, 1:105, 1:106, 1:107, 
1:108, 1:109, 1:1 10, 1:11 1, 1:112, 1: 113,1:114, 1:115 och2:9, 

!såsen 1:10, 1:15, 1:18 1:19, 1:32,1 :34, 1:36, 1:37, 1:39, 1:43, 1:44, 1:48, 
1:63, 1:67, 1:70, 1:71, 1:73,1:75, 1;76, 1:77, 1:79, 1:80, 1:81, 1:84, 1:86, 
1:88, 1:89, 1:92,1 :94, 1:104, 1:116, 1:117, 1:118, 1:119, 1:120, 1:121, 
1:122,1:123, 1:124, 1:125,1:126, 1:127,1:140, 1:141.1 :142, 1:144, 2:9och 
2:104 samt S:2 (Långgölen och Mörtsjön) och 8:8. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om Ni vill överklaga bergmästarens beslut ska Ni skriva tiJl 

Regeringen, Näringsdepartementet 

Ni ska skicka in skrivelsen med Ert överklagande till 

Bergsstaten, Falukontoret, Slaggatan 13, 791 71 FALUN 

För att Ert överklagande skall kunna prövas måste skrivelsen ha kommit in 
till bergmästaren inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. 

l skrivelsen bör Ni ange 

vilket beslut som Ni överklagar (ärendets diarienummer och 
beslutsdatum), 

hur Ni vill att ärendet skall ändras och varför, 

Ert namn, adress och telefonnummer. 

Sk:rivelsen ska vara undertecknad. Om Ni anlitar ombud kan istället 
ombudet undetteckna sk.tivelsen. l så fall skall fullmakt bifogas. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till 
Bergsstaten, tel 023-255 05. 
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Undersökningstillstånd för området Hövdingarnon or l i Askersuods 
kommun, Örebro län 

Tillstånd nr 82 år 2001. 

Beslut 

Bergmästaren beviljar undersökningsti Il stånd enligt minerallagen för ett om
råde benämnt Hövdingarnon or l i Askersonds kommun. 

Tlllständet innebär rätt till arbete i syfte att påvisa och undersöka sådana mi
neralförekomster som anges i 1 kap. l § l och 2 minerallagen. Tillståndet 
gäller i tre år från dagen för detta beslut. 

Området begränsas av räta linjer mellan hörnpunkter med koordinater i rikets 
nät RT 90 enJigt följande: 

Hörnpunkt 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

x meter 

6 525 000 
6 525 000 
6 523 030 
6 522 000 
6 522 040 
6 521 608 
6 521 617 
6 521 200 
6 520 650 
6 520 359 
6 521 500 
6 522 000 
6 523 700 
6 524 520 

y meter 

l 455 776 
J 456 137 
1 456 560 
l 457 200 
l 457 490 
l 457 545 
J 457 609 
1457 660 
J 457 570 
l 456 750 
l 456 750 
l 455 800 
l 455 800 
l 455 740 

Undersökningsområdet omfattar 373,9 hektar. 

Karta bi fogas. 

Undersökningsavgift enligt 14 kap. 2 § minerallagen fastställs till 5 610 kro
nor. Avgiften har erlagts. 

Lokalkontor 
Slaggatan 13,791 71 FALUN 
Tel. 023-255 05 Fax 023-640 63 
l'g: 18 31 40-3 

Huvudkontor 
Varvsgatan 41 , 972 32 LULEÅ 
Tel. 0920-23 79 00 F;u 0920-695 07 
Pg: 6 19 83-3 
mine i nspect @bcrgsstaten.sc 
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Ärendet 

Ansökan om undersökningstillständ inkom den 28 augusti 2001 och har senare 
kompletterats. Den avser zink, bly, koppar, silver och guld och grundas på 
undersökningsborrningar. 

Enligt bergmästarens bedömning finns det anledning anta att en undersökning 
kan leda till fynd av koncessionsmineraL Sökanden bedöms ha möjlighet och 
avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. 

Undersökningsområdet är beläget på fastigheternaDalby 1:4, 1:5,1: 10,1: 18, 
1:19, 1:20, 1:21 , 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:42, 1:49,1:54, 1:61 , 
1:80, 1:85, 1:95, Dalbytorp 1:2, Långvik 2:3, 2:4, 3:2, Mårsäter 1:2, 2: l , 
3:1, Nedre Knalla 1:2, 1:5, 1:17, 1:18, 1.19, 1:22, 1:23, 1:25, 1:26, 1:29, 
1:31 och Uppsala 1:8 i Askersunds kommun. 

Erinran om särskilda bestämmelser 

För undersökningsarbetet krävs medgivande från länsstyrelsen eller annan 
myndighet när ett område med särski lda skyddsregler eller restriktioner berörs. 
Detaljerade regler finns i 3 kap. 6 och 7 §§ ntineraUagen. Som exempel på 
sådana skyddade områden kan nämnas: 

områden med skyddsregler för miljön, 
områden vid allmänna vägar, järnvägar, flygplatser, samli ngslokaler, 
kyrkor, industrier eller områden för försvaret, 
detaljplaner eller områdesbestämmelser, 
mark inom 100meter från tomtplats till bostadshus. 

Om ett medgivande för ett skyddat område enl igt dessa bestämmelser ej bevil
jas råder hinder mot undersökningsarbetet. 

Att köra i terrängen med motordrivna fordon är förbjudet utan särskilt tiLlstånd 
från länsstyrelsen enligt terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkör
ningsförordningen (1978:594). Förbudet gäller körning på barmark samt kör
ning på snötäckt jordbruksmark och skogsmark med plant- eller ungskog om 
det inte är uppenbart utan risk för skador. 

Om undersökningsarbetet innebär verksamhet eller åtgärd som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos länsstyrelsen. 
Anmälan skall göras senast sex veckor i förväg. Den skall vara skriftlig. Regler 
om detta finns i 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) och i förordningen 
(1998:904) om täkter och anmälan för samråd. 

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ändra eller skada en 
fornlämning. Reglerna finns i lagen om kulturminnen (1988:950). 

Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till (15 kap. 30 § miljöbalken). 
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Tillståndshavaren skall enligt 3 kap. 5 § mineraHagen senast två veckor innan 
undersökningsarbete påbörjas underrätta bergmästaren, ägare till den mark där 
arbetet skall bedrivas och innehavarna av nytljanderätt eller servitut om när 
arbetet skall påbörjas. Underrättelser till andra än bergmästaren skall ske ge
nom delgivning. 

Om skada eller intrång uppstår genom undersökningsarbetet skall ersättning 
erläggas av tillståndshavaren enligt 7 kap. l § minerallagen. Säkerhet för er
sättningen skall ställas enligt 3 kap. 5 §. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län, se bilaga. 

~~~C, 
Gunnar Svanfeldt 
Enligt uppdrag 

Kopia av beslutet delges: 

Berörda fastighetsägare och övriga sakägare 

Kopia av beslutet för kännedom till: 

Askersunds kommun, Box 7, 696 21 ASKERSUND 
Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 ÖRBBRO 
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 UPPSALA 
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