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BESLUT OM INMUTNINGSRÄTT 
 
Namn Eimar 
 
Sökande Suominen Marja 
 ÅBO 
 
 Kontaktuppgifter: 
 Pastorsgränden 8 
 20900 ÅBO 
 tel. 050-5525105 
 
 Lind Eija 
 ÅBO 
 
Grund för ansökan 

 
Malmletning enligt 12 § i gruvlagen (503/1965) kan utföras på inmutningsområdet med stöd av 
inmutningsrätt. 
 
Inmutningsrätt har sökts för fem (5) år. 

 
 
Inledande av ärendet 

 
Ärendet inleddes den 22 september 2008 genom en ansökan som lämnades in till arbets- och 
näringsministeriet. Gruvlagen (503/1965) har upphävts genom den gruvlag (621/2011) som 
trädde i kraft den 1 juli 2011 och enligt vilken de ärenden som med stöd av den upphävda gruv-
lagen är anhängiga vid arbets- och näringsministeriet överförs till Säkerhets- och kemikalie-
verket (Tukes) som är gruvmyndighet. Ansökningar som anhängiggjorts före den 1 juli 2011 av-
görs i enlighet med gruvlagen (503/1965) och med beaktande av övergångsbestämmelserna i 
den nya gruvlagen (621/2011). 
 
Ytterligare utredningar om ansökan har begärts 14.10.2008; 2.4.2009. 
 
Ansökan har kompletterats enligt följande: 
- 16.12.2008 noggrannare undersökningsplan, antagande om gruvmineraler med bilagor 
- 28.5.2009 utdrag från fastighetsregistret, karta 
 

 
Inmutningsområden 
  
 Detta beslut gäller följande områden: 
 Pargas (445) 

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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GruvNr 8685/1; inmutningsområdets namn: Eimar 
 
Lägenhetens Rnr Lägenhetens namn By ha 
445-672-3-22 Svens Söderby 28,80 
  Sammanlagt ha 28,80 
 
Fastighetsgränserna för de enskilda inmutningarna framgår av det kartmaterial som bifogas be-
slutet. 
 
 

Hinderlöshetsintyg 
 

Bland ansökningshandlingarna har lämnats in ett intyg, där det konstateras att det inte finns 
några sådana hinder för inmutning som avses i 6 § i gruvlagen (503/1965). 

 
 
Antagande om gruvmineraler 

 
Sökanden antar att följande gruvmineraler förekommer på inmutningsområdet: beryllium, guld, 
kvarts, muskovit , ädelsten. 

 
Motiveringen till antaget framgår av bilaga 1. 

 
 
Undersökningarnas uppskattade omfattning och art 

 
Sökandens uppskattning av undersökningarnas omfattning och art presenteras i bilaga 1. 

 
 
Information om ansökan och begäran om utlåtande 

 
Meddelande om ansökan har sänts till markägarna för hörande av parter samt begäran om utlå-
tande till de kommuner vars områden berörs, närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) 
och vid behov andra instanser som nämns i lagstiftningen den 9 juli 2009. 
 
Dessutom har ansökan varit framlagd till den 28 August 2009 i kommunalkanslierna i området 
samt i ministeriets eller Tukes registratorskontor. Utlåtanden och åsikter skulle lämnas in senast 
den 28 August 2009. 
 
Om inlämnandet av ansökan annonserades i: 
3.7.2009 Officiella tidningen 
3.7.2009 Turun Sanomat 
3.7.2009 Åbo Underrättelser 

 
 
Utlåtanden och åsikter samt sökandens bemötande 

 
De utlåtanden och åsikter som inlämnats med anledning av ansökan samt sökandens bemö-
tande presenteras i bilaga 2. 

 



  3 (4) 
 

 
Säkerhets- och kemikalieverkets avgörande 
  
 Sökanden är inmutningsberättigad i enlighet med 1 § 1 mom. i gruvlagen (503/1965). 

 
Tukes godkänner inmutningsansökan med följande villkor som anges i bilaga 3 samt utfärdar till 
sökanden som inmutare följande mutsedlar som ingår i detta beslut: 

  
 1.  Gruvregisternummer 8685/1  Eimar 
 
 Den mutsedel som ingår i beslutet ges till sökanden på finska. 
 
 
Villkor samt motivering till beslutet och villkoren 

 
De villkor som Tukes ställer samt motiveringen till beslutet och villkoren presenteras i bilaga 3. 

 
 
Svar på utlåtandena och åsikterna 

 
Tukes svar på de utlåtanden och åsikter som inlämnats i fråga om ansökan presenteras i bilaga 
3. 

 
 
Inledande av malmletningen 

 
Undersökningsarbetena på inmutningsområdena kan med stöd av 31 § i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996) inledas först efter det att detta beslut har vunnit laga kraft samt inmutningser-
sättning för det första året har betalats till markägarna. 

 
 
Beslutsavgift 

Avgiften för detta beslut är 60 € och avgiften för varje mutsedel som ingår i beslutet är 400 €. 
 
Avgiften tas ut i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda pre-
stationer som var i kraft när ansökan inlämnades. Räkningen sänds separat. 

 
 
Information om beslutet 

 
Information om beslutet ges i enlighet med 58 § i gruvlagen (621/2011). Inmutningsbeslutet 
jämte bilagor sänds med posten till sökanden. En kopia av beslutet sänds till dem som särskilt 
har bett om det och till de kommuner, ELY-centraler och andra myndigheter som delgetts ären-
det under handläggningen eller av vilka utlåtande har begärts. 
 
Information om att beslut meddelas lämnas till dem som har framställt anmärkning i ärendet el-
ler som särskilt har bett om att bli underrättade och till de sakägare som saken särskilt gäller. 
 
Information om att beslut meddelas kungörs på anslagstavlorna i de kommuner vars områden 
berörs. Till det beslut som utgör bilaga till kungörelsen fogas en svenskspråkig kopia av beslutet. 
Tidningsannonsen har ansetts vara onödig eftersom parterna får del av ärendet genom brev.  
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Sökande av ändring 

 
Ändring i detta beslut får sökas med stöd av 162 § i gruvlagen (621/2011) genom besvär hos 
Åbo förvaltningsdomstol. 
 
Besvärstiden är 30 dagar från den dag då beslutet delgavs. Av den bifogade besvärsanvisningen 
framgår hur man ska gå till väga när man söker ändring. 
 
Avgiften för beslutet överklagas i samma ordning som huvudärendet. 

 
 
Mera information 
 
 kaivosasiat@tukes eller tfn 029 50 52127. 
 
 
  

Maria Kivi 
 överinspektör 
 
  
 

Raisa Mohsen 
 assistent 
 
 
BILAGOR Bilaga 1: Motivering till antagandet samt undersökningarnas uppskattade omfattning och art 
 
 Bilaga 2: Utlåtanden och åsikter samt sökandens bemötande 
 
 Bilaga 3: Villkor samt motivering till beslutet och villkoren, svar på utlåtanden och åsikter 
 
 Bilaga 4: Besvärsanvisning 
 
 Bilaga 5: Förteckning över berörda parter 
 
 Bilaga 6: Karta över inmutningsområdena 
 
 Bilaga 7: De mutsedlar för enskilda inmutningsområden som ingår i beslutet sänds endast till 

sökanden samt som en del av den offentliga kungörelsen 
 




































