Svensk författningssamling

SFS 2010:169

Förordning
om ändring i mineralförordningen (1992:285);

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

utfärdad den 4 mars 2010.
Regeringen föreskriver att 18 och 31 §§ mineralförordningen (1992:285)1
ska ha följande lydelse.
18 § Till en ansökan enligt 17 § ska sökanden foga
1. karta och beskrivning över det område som avses med ansökan,
2. en berättelse över de resultat som undersökningsarbetet har lett till, de
geologiska och geofysiska kartor som har upprättats samt annan utredning
som kan vara av betydelse då man bedömer om en fyndighet som kan ekonomiskt tillgodogöras har blivit påträffad,
3. arbetsprogram för den planerade verksamheten, och
4. styrkt avskrift av ansökan.
Av kartan och beskrivningen ska det begärda koncessionsområdets belägenhet tydligt framgå, liksom belägenheten av de områden där bestämmelserna i 4 kap. 4 §, 5 kap. 10 § eller 17 kap. 3 § minerallagen (1991:45) kan
bli tillämpliga, de ställen inom koncessionsområdet där det eller de koncessionsmineral som avses med ansökningen har påträffats samt de övriga förhållanden som sökanden känner till, vilka är av betydelse då man bedömer
fyndighetens storlek, läge och sträckning.
Om sökanden samtidigt vill söka koncession för flera områden, som är belägna i närheten av varandra, får en gemensam ansökan ges in för alla områdena.
Bergmästaren får i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i
första stycket, om sökanden i det begärda koncessionsområdet redan innehar
antingen bearbetningskoncession för något annat koncessionsmineral än
som omfattas av ansökan eller utmål. Detsamma gäller om ansökan avser en
fyndighet av ett mineral som före minerallagens ikraftträdande inte omfattades av den äldre gruv- och minerallagstiftningen och bearbetning av fyndigheten pågick då minerallagen trädde i kraft.
31 §2 Till en ansökan enligt 30 § ska sökanden foga
1. karta och beskrivning över den mark eller det utrymme som avses med
ansökan,
2. kopia av avtal enligt 9 kap. 2 § första stycket minerallagen (1991:45)
om sådant avtal har träffats, och
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3. kopia av ansökningshandlingarna.
Markens eller utrymmets belägenhet ska tydligt framgå av kartan och beskrivningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnar
ÅSA TORSTENSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)
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