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Lag
om ändring av 34 och 56 § i gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gruvlagen (621/2011) 34 och 56 § som följer:

34 § 

Tillståndsansökan

Ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd ska läm-
nas till tillståndsmyndigheten.

I tillståndsansökan ska en med tanke på tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig
redogörelse ges om

1) sökanden och sökandens förutsättningar att bedriva verksamhet som grundar sig på
tillståndet,

2) det område som ansökan gäller, planläggningssituationen för området och vilka be-
gränsningar som gäller användningen av området och hur de ska beaktas,

3) den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet kan gälla (sakägare),
4) förutsättningarna för verksamheten,
a) i synnerhet en preliminär uppskattning om gruvmineralerna på området och vad upp-

skattningen bygger på, när det är fråga om en ansökan om malmletningstillstånd,
b) i synnerhet om att fyndigheten är utvinningsbar, när det är fråga om en ansökan om

gruvtillstånd,
5) verksamhetsplanerna,
6) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av verksamheten med beaktande av

de planerade åtgärdernas art och omfattning; redogörelse krävs dock inte till den del de
begärda uppgifterna ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som avses i 3 mom. 2 punk-
ten,

7) upphörande av verksamheten och de åtgärder som ska vidtas i samband med och ef-
ter det.

Till tillståndsansökan ska fogas
1) myndighetsintyg, registerutdrag och motsvarande handlingar som verifierar att upp-

gifterna i ansökan och de föreskrivna kraven beaktas,
2) vid behov en utredning om den bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen samt

en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt la-
gen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), samt

3) ett sammandrag av uppgifterna i ansökan och dess bilagor.
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Till ansökan om malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd ska dessutom en
plan för hantering av utvinningsavfall fogas, om sökanden inte är skyldig att upprätta en
sådan plan med stöd av miljöskyddslagen.

I ansökan om gruvtillstånd ska begränsad nyttjanderätt eller annan rätt till det område
som är avsett som hjälpområde för gruvan begäras. Om det på ett guldvaskningsområde
är nödvändigt att få rätt att avvika från byggförbudet enligt 26 § 1 mom., ska sådan rätt
begäras i ansökan om guldvaskningstillståndet.

Närmare bestämmelser om tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

56 § 

Tillståndsbeslutets innehåll

I ett beslut som gäller malmletningstillstånd, gruvtillstånd, guldvaskningstillstånd och
gruvområdesinlösningstillstånd ska syftet med ansökan anges eller ansökan i behövlig
omfattning fogas till beslutet. I beslutet ska ställning tas till de krav som specificeras i ut-
låtanden och anmärkningar.

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning, ska kontaktmyndighetens motiverade slutsats tas in i beslutet. Av beslutet ska fram-
gå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella sådana
handlingar rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som av-
ses i 29 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats. 

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
På projekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid

miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 34 och 56 § i den lydelse de hade när
denna lag trädde i kraft.
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