FORVALTNINGSRTiTTEN
I FALUN

DOM

Heorik Karlsson

Meddelad i
Falua

2010-04-01

Mdl nr
1384-10
Rotel 2

KLAGANDE
BERTILLermartLeonardssou,
420216-3939
Odernp9274
24297 H6rby
MOTPART
Beigsstaten
Slaggatan 13
791 71 Falu

OVERIS,AGAT BESLUT
Bergsstatens
beslutden 30 december2009
SAI(EN
Delgivningav arbesplanenligtminerallagen
(1991:45)

FORVALTNNGSRATTENS AVGoRANDE
Fdrvaltningsraftenavsleroverklagandet.Bergsstatens
beslutatt avsldBertil
Leonardssonsbegiiranom att bli delgivenarbetsplanenfiir undersdkningsarbetenapAfastighetenOderup25:4 stardzimed fast.

Dok.Id2412

Postadr€ss
Box45
5-79121Falun

B€s6ksadress
Kullen 4

Telefon
Telefrx
023-38300 00
023-38300 80
E-post forvaltniDgsrattenifalun@dom.se

Expeditionstid
mandag- tedas
08:00-12:00
l3:00-16:00

GSRATTEN
FORVALTNINGSRATTEN
I FALUN

DOM
2010-04-01

BAKGRI'ND OCH YRKANDE
2009avslagilBertil Leonardshar i beslutden30 december
Bergsstaten
sonsbegiiranom att bergmtutarenska setill att han delgesarbetsplanenfiir
pa fastigheShellExplorationandProductionAB:s undersdkningsarbeten
ten Oderup25:4 i H6rby kommr.rni SkAneliin. Somgrund ftir beslutetanfitrdes att Bertil Leonardssoninte hademark eller ittigheter somdirekt
berordesav de planeradearbetenaoch att det saknadesskal antaalt ragm
skadoreller inteng skulle kornmaatt uppstapAnagonav Bertil Leonardspi grundar undersdkningen
sonsfastigheter
beslutoch yrkar att dettazindBertil LeonardssoniiverklagarBergsstatens
rtjrandeShell Exploration andProduction
ras si att harl delgesarbetsplanen
AB:s planeradeprovbormingi Oderupi Httrby kommuni egenskapav
sakiigare.Han anfiir loljande till stodIiir sin talan. Da hansintressen skerar att starktpiverkas av denanstiktaverksarnheteniir han sakagarei mine
i minemllagensmeningzirkopplal till
rallagensmening.Sakagarbegreppet
det civihattsliga iijrhellandetmellan prospeklorenoch de vars intessen
Riittsutvecklingengar mot en allt geneberii$ av prospekteringsarbetena.
Den planemdearbetstidenkomritsaretillampning av sakagarbegrcppet.
frAnShellatt varacirka 13veckor,vilkel gor att
mer enligttillaggsanmiilan
det rbr sig om en langvarigstorning.Antalet tungatransporterberiiknastill
provbonftr denplanerade
cirka400.Han zirnitboendetill fastigheten
till borplatsen Darningenoch har cirka 50 meterfran fastighetsgr:insen
till agerhan )tterligare en fastighet,var avstendetfian fastighetsgr?insen
till borplatsen?ircirka 150meter.Dennafastighethar enbrunnochskulle
vattnet i brunnenbli otj:inligt eller brunnentorka ut ar fastighetensagott
liggeren brunncirka 300meterftAn
somosiiljbar.Pahansbostadsfastighet
ochhelahansfijrsiirjningsterochfallermedom dennafunge
borrplatsen
upptill 70 niitkjeatur'Dessa
pAsZisong,
rar ellerinte.Han har,beroende
behiivervarje dag 60-80liter vatten,vilket innebzirat vattenbehovetzai
5000liter vattenper dygn,denegnahushellsanviindstorleksordningen
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ningenej inriiload. Det faltjm att det rederosZikerhet
king n?iren borrning kan kommaatt genomfdrasinverkarpe mdjlighetemaatt planera
jordbruket eflersomhan inte vet om hanvegarhalla sinadjur pd marken
intill eller om markenska sasmed grtidor.Vidare kommerhan att drabbas
av buller i stor omfattningoch djuren iir mer kainsligalitr bullet och vibrationer i markenzinmanniskor.Ddrtill kornmeravgasemafiAn det dieseldrivna elverketvid borplatsen att blasamot hansgerdvid sydostligavindar. Enligt en tjzinsteanteckning
ften miljijinspektdreni Sjdbokommun,
d?irShell genomfiiren provborming, fiirbrukar elverket900 liter dieselper
dygn. Det rederavenoszikerhet
king avstendetmellanhansbostadshus
och borplatsen. Det finns inga exaktakoordinaterangivnaoch det :ir inte
kzintexaktvar Shell kommeratt placemborren.Dzilmedkan avstandet
mellan bostadshuset
och borplatsen visa sig u[derstiga 200 meter.Under
en pagaendeborming konrner alla fastighetemai omredetatt vara osaubara, och ?ivenefterdtkomrnermisst?inksamheten
mot att det i fiamtiden kat
uppkommaskadorpi grundvattnetkonIna att s?iDka
fastighetemasviitden
markant.Bolmingsplanemahar fett stor uppmiirksamheti regionaloch
nationell media,vilket giit att verksamheteninnebairen stor ekonomisk
inskrZinJrning
ftr honom.Till stiid ftir talan har bifogatsett intyg fr6n fatighetsrniikJare
Ronny Karlssondateratden 21 februari 2010.Av dettafram96r bla[d annatatt prisemapa fastigheteri ornredethar peverkatsnegati\,t
av publicitetenkdng Shellsplanerade
provborming.

Bergsstatenvidhallersitt beslutochanliirtfiiljande.Denkets somska
delgesarbetsplanerenligt minerallagen:ir inte densammasom sakiigarketseni miljiibalken. Av 3 kap. 5 g minerallagenframgeratt det ar markagaren och innehavareav szirskildratt som berijrs av sidan plan. De mdjliga
emissioneroch den oro fdr miljijpaverkansom Leonardssonanfbr iir frAgor
somprdvasenligtbestzimmelsema
i miljdbalken,vilket i dettafall skettav
Hdrbykommunochlansstwelsen.
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SKALEN F6R FORVALTNINGSRTiTTENSAVGoRANDE
FdNaltningsr:ittenanseratt Bergsstatenhar hafl skZilatt avsli Berlil Leo_
nardssonsbegaranom att denneskadelgesarbetsplanen
ltjr do aktuella
undersiikningsarbetena.
F6rvaltningsrAfienhar kommit fram till dennaslut_
satsav fttijandeskalMinerallagensbest?imrnelser
om delgivning av arbetsplanaterfuursi 3 kap.
5 Strcdje stycketminerallagen.D:ir sagsatt en arbetsplanskadelgesaga_
ren till denmark dzirarbetetskabedrivasoch innehavareav siirskild raitt
sombercirs.
Frigani maletar saledes
huruvidaBertil Leonardsson
bijr be_
redastillgengtill arbetsplanen
baseratpa tilhddghettill nagonav dessa
Kalegoner.

I malet ar oshidigt att Bertil Leonardssoninte it agareav fastighetenOde_
rup 25:4 i Hdrby kommun,d:ir provbormingenplaneras.Han ska diirliir
inte delgesatbetsplanenpi dennagrund.
Med siirskild ratt som berdrstorde avsesraftighetersom iir knutnatill mar_
keni friga t.ex.servitutellern).trjander?itt
(fr prop.2004105:40
s.25).
Av ut.edningeni melet fiamger inte att Bertil Leonardssonhar negonse_
danrett somberdrsav undersdkningsarbetet.
Det har darmedinteheller
funnits sk:il att delgeBertil Leonardssonarbetsplanen
pAdennagrund.
Sammanfattningsvis
anserftirvaltningsraftenatt Bertil Leonardssoninte
tillhdr denkretsav sakaigare
somenliglminerallagen
skadelgesen arbets_
planvid undersdkningsarbete.

Hur man iiverklagar,sebilaga(Dv 3109/lc).
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SvEHcBsDovistoran
- PROVNINGSTILLSTAND
HURMAN OVERKLAGAR

De! som vill overldrga fcirvaltoingstltteas bei Suodsvall
slut ska skriva till I{am.ar:itten
Skdvetsen ska dock skickas eller lemlas
till fi jrvaltningsdttenOveddagaadet sta ha kommit in till forvaltniogstitten ioom tre veckor trin den d:g di
kJaganden6ck deJav besluret.Trden f<it overIJzgandet fdr offendigpart rilaas emellertid
ftArI den dag besltrtet meddeladesOm sista dagen tor 6oerklag:ndet rnla.llerp;
lordag, siiodag elet h+dag, midsornmarafton,
jDlafton dler syirsaftotr ricker det att skdvel
sen Lommer in nistz vardag
Fitr att ett dve*lagande sk2 kDnna t s lrPP 1
karnmatrittea fo:dras att Prdvdngstilstasd
raeddelas. Kammat{tten limnar provningstillstaDd om det tu av vikt fot leddng av rittstilliIlpningen att overklag,ndet pr6vas, anledning fotekommer t l iodring i det slut vartil
korfl:oit etlet det annars Eans
forv2hlIrgsltttell
s].oledig2 skll att Prova ovetklzg:adet.
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Ora provningsullstiad inte meddelas stir f6rbesht fasr Det ,a *irfor vikvaltingsdttens
tigt att det kl,rt och rydligt ftzm$r av overkla
gandet till k rotoatraften varfdr tnafl aflsel att
provoingstilstafl d bor rneddelas.

skainneh:lla
medijverklagande
Skrivetsen
1. den kJagao&snam-o,petsomummer, ytke.
postad-tessoch telefonanrmmei. Dessutob
ner till arbets_
skz adress och telefonou
pl"tses ocL evedtudl aortr1nPlats dn IC?gandeo kar: ais fiit delgivaing iirnras om
dessaupp#ter inte tidigare uppgetts i E;
let. Om oigon person- eller a&essuppgin
andras cr det wiktigt att atrmel2n sn rast
g6rc till L,-*,*itteo,
2- det beslut sola 6ved<Iags med uppgift om
ff:rrtr, milauomer
forv2ltdrysrttteff
sarot dager f6r beshrtet,
3. de skil som Hagaad€n mget till st6d f5r
beg:iraa om prdvningstillst6ad,
4- den ?inddrrg av fowaltningsrittens
som llaga.aden viJt fl tiJl stind,

beslut

5. de bevis som lJaganden vill ibetopa och
vad baa/hoo viJl styrka med va{e st$kilt
Skrivelsen ska vara uadettecknad av klaganden
eller haas ombud. Adressen tiJl fdrvalmingsritter f:aEgir av beslutet. Om klaganden arrlitar
ombud ska denne sinda in firlJnalt i onginal
samt uppge sitt n jnnD,adress och telefon-

