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KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE 

 Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) verkställer en kungörelse om beslutet 
enligt bifogade kungörelsedokument. Kungörelsen ska hållas framlagd på 
kommunens anslagstavla till utgången av besvärstiden, varefter den ska 
återsändas till Tukes åtföljd av ett intyg över framläggandet.  
 
Vi ber att beslutet jämte bilagor hålls framlagda till utgången av besvärstiden.  

 
  

 
Maija Viikinen 
överinspektör 

 

 

BILAGOR Kungörelsedokument och beslut 
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KUNGÖRELSE 
 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på grund av gruvlagen (621/2011) 
30.11.2017 godkänt följande förbehållsanmälan: 

 
Den som gör förbehållet: Magnus Minerals Oy 
Tillståndsbeteckning: VA2017:0095 
Förbehållsområdets läge: Pargas 
Förbehållet upphör att gälla: 19.11.2019 

 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. 
Besvärstiden utgår 2.1.2018. Beslutet hålls framlagt på Tukes kontor i Rovaniemi 
(Valtakatu 2), på Tukes webbplats (www.tukes.fi/gruvor )och i kommunala 
ämbetshuset för området (Strandvägen 28, Pargas).  

 
Närmare anvisningar för att söka ändring framgår av besvärsanvisning bifogad till 
beslutet.  

 
Mer information kaivosasiat@tukes.fi eller tfn 029 5052 166 

 

http://www.tukes.fi/gruvor
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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Magnus Minerals Oy
PL 3
33211 Tampere

FÖRBEHÅLLSBESLUT

Till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 20.11.2017 inkommit en
förbehållsanmälen enligt gruvlagen (621/2011):

Den som gör förbehållet: Magnus Minerals Oy
Förbehållsområdets läge: Pargas
Förbehållets namn: Attu
Förbehållsområdets storlek: 3,21km²

Förbehållsanmälan har tilldelats tillståndskoden VA2017:0095.

Grunder för förbehållet

Den som gör förbehållet antar på grund av de tidigare undersökningarna att det i
området finns följande gruvmineral: zink, bly, silver, guld, koppar.

Den som gjort förbehållet har för avsikt att

· sommaren 2018 undersöka området genom att utföra block- och bergkart-
läggning, provtagning och analysering samt magnetometer- och själv-
potentialmätningar

· hösten 2018 eventuellt börja morenprovtagning med en bärbar slagborrma-
skin

· under vintern och våren 2018–2019 tolka de nya data och inleda eventuella
kompletterande undersökningar.

Den som gjort förbehållet har för avsikt att utifrån undersökningsresultaten
lämna in en ansökan om malmletningstillstånd för området under sommaren el-
ler hösten 2019.

Säkerhets- och kemikalieverkets beslut

Tukes bifaller förbehållsanmälan. Förbehållsområdet är utmärkt på den karta som
bifogas beslutet.

Förbehållet är i kraft till 19.11.2019.
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Motivering till beslut

Förbehållsanmälan uppfyller kraven i 44 § i gruvlagen och det finns inget i
gruvlagen föreskrivet hinder mot att bifalla anmälan.

Mer information för den som gjort förbehållet

Förbehållet ger endast företrädesrätt att ansöka om malmletningstillstånd. Den
som gjort förbehållet ska beakta gruvlagens bestämmelser vid letningsarbetet.
(Gruvlagen 7 § och 3 §). Var och en har rätt för prospektering efter gruvmineral
att även på annans område utföra geologiska mätningar och observationer samt
mindre provtagningar, om det inte medför skada eller mer än ringa olägenhet
eller störning (prospekteringsarbete). Förbehållet medför inte rätt till
malmletning, grävning eller brytning. Förbehållet begränsar inte markägarens
rättigheter eller eventuella andra markanvändningsbehov eller markan
markanvändningsplaner.

Tillämpade bestämmelser

Gruvlagen (621/2011) 31 §, 32 §, 44 §, 45 §, 46 §, 55 §, 75 §, 76 § och 185 §.

information om beslutet

Information om beslutet ges enligt 75 § i gruvlagen (621/2011). Beslutet jämte
bilagor sänds med posten till den som gjort förbehållet.

Information om beslutet publiceras i tidningen Pargas Kungörelser. Information
om att beslutet meddelats kungörs på anslagstavlan i den kommun vars område
berörs.

Beslutsavgift

Avgift för detta beslut är 1200 €.

Grunden för avgiften är arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets-
och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1579/2015). Utöver tas ut
kostnader för kungörelser och annonsering samt handläggningsavgift.

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 för att söka ändring.

Avgiften för beslutet överklagas i samma ordning som huvudärendet.

Mer information

kaivosasiat@tukes.fi eller tfn 029 5052 166
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Ilkka Keskitalo
överinspectör

Maija Viikinen
överinspectör

BILAGOR
Bilaga 1 Besvärsanvisning
Bilaga 2 Karta
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom
vars domkrets största delen av det område som avses i detta beslut ligger. Den
behöriga förvaltningsdomstolen nämns i slutet av besvärsanvisningen.
Besvärsskriften riktas till besvärsmyndigheten och den ska lämnas in till
förvaltningsdomstolens registratorskontor inom besvärstiden.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom trettio (30) dagar från den dag då beslutet delgavs.
Delgivningsdagen räknas inte in i besvärstiden.

Besvärsrätt

Över beslutet kan besvär anföras av den som beslutet avser eller vars rätt,
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Besvärens innehåll

I besvärsskriften ska uppges

• det beslut i vilket ändring söks
• till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
• på vilka grunder ändring yrkas
• ändringssökandens namn och hemkommun
• den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken

kan tillställas ändringssökanden

Om ändringssökandens talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller
om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges
namn och hemkommun för denna person.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna
besvärsskriften om besvärsskriften inte inlämnas elektroniskt (per fax eller e-
post).

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften ska fogas

• det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia
• de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sitt yrkande,

såvida dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten
• ombudets fullmakt

Hur besvärsskriften ska lämnas in

Besvärsskriften ska lämnas in av ändringssökanden personligen eller av ett
befullmäktigat ombud. Besvärsskriften jämte bilagor kan även sändas per post,

fax eller e-post. Om besvärsskriften sänds per post ska den lämnas till posten i så
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god tid att den kommer fram senast den sista dagen av besvärstiden före
öppettidens slut. Förvaltningsdomstolens registratorskontor är öppet kl. 8.00–
16.15. En besvärsskrift som lämnas in på elektronisk väg (per fax eller e-post) ska
sändas så att den står till förfogande i mottagarapparaten eller datasystemet den
sista dagen av besvärstiden före tjänstetidens slut.

Av ändringssökanden tas i förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift på 250
euro. I lagen om avgifter för domstolars (1455/2015) finns särskilda bestämmelser
om vissa fall där avgift inte tas ut.

Den behöriga förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter för sökande av ändring:

Åbo förvaltningsdomstol
Postadress: PL 32, 20101 åbo
Besöksadress: Lasarettsgatan 2-4 Åbo
telefon: 029 56 42400
fax: 029 56 42414
e-post: turku.hao@oikeus.fi

mailto:turku.hao@oikeus.fi



