
ANSÖKAN OM GULDVASKNINGSTILLSTÅND
Obligatoriska punkter har markerats med asterisk (*). Sökanden ska sörja för att dessa punkter har fyllts 
i som sig bör innan ansökan lämnas in till gruvmyndigheten.  

1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN

1.1 För- och efternamn*

1.2 Postadress*

1.3 Postnummer*

1.5 Telefonnummer

1.7 Andra sökande och deras kontaktinformation

2. UPPGIFTER OM OMRÅDET  

2.1 Förslag till områdets namn

2.2 Områdets areal* 

2.3 Läge: Lappland, område i statligt ägo*

Enare kommun       
Sodankylä kommun       
Salla kommun  
annat

1.4 Postort*

1.6 E-postadress 

ha (högst 7 ha)

vilket?
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TÖM BLANKETTEN



2.4 Exakt läge för det sökta området (med älvens, bäckens noggrannhet)

2.5 Sökandens förslag till tillståndets giltighetstid:                    år
Ett nytt tillstånd kan sökas för högst fyra år, en förlängning av giltighetstiden för högst 10 år.

2.6 Redogörelse om det sökta området och begränsningar som gäller områdets användning samt en redogörelse 
i huvuddrag om betydande natur- och guldvaskningskulturvärden i området* 
Utredning om begränsningar som gäller området bl.a. med stöd av naturskyddslagen, ödemarkslagen och fornminneslagen. I en ansökan som
gäller samernas hembygdsområde och ett särskilt renskötselområde ska de bestämmelser som gäller dessa områden beaktas.

2.7 Redogörelse om hur de begränsningar som gäller användningen av området har beaktats*

2.8. Redogörelse av områdets planer med rättsverkan och eventuellt anhängiga planläggningsprojekt samt en redogörelse 
om att det i det sökta området inte finns ett sådant hinder som avses i 46 § 1 mom. 1 och 2 punkten i gruvlagen*
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3. REDOGÖRELSE OM VERKSAMHETEN OCH DESS EFFEKTER 

3.1. Beskrivning av verksamhetens omfattning (m3), karaktär och tidsschema *  

3.2. Ska det i området utföras maskinell guldgrävning? * 
Ja
Nej 

3.3. Har sökanden ett gällande miljötillstånd för området? * 
Ja
Nej

3.4. Har en plan för hantering av utvinningsavfall fogats till ansökan? * 
Ja
Nej

3.5. Hur arrangeras passagen till området?*

3.6. Redogörelse om dem vilkas intresse, rättighet eller förpliktelse ärendet kan gälla*
Nämn bl.a. renbeteslaget i området, om området ligger i samernas hembygdsområde m.m.          
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3.7. Sökandens bedömning av verksamhetens miljökonsekvenser och andra effekter samt en redogörelse 
om förebyggandet av verksamhetens negativa konsekvenser* 
Om ansökan om guldvaskningstillstånd inriktas på samernas hembygdsområde ska samerna behandlas som ett urfolk när verksamhetens effekter på
samernas rätt bedöms, på skoltområdet med hänsyn till de mål som föreskrivs i skoltlagen och på ett särskilt renskötselområde med hänsyn till renskötseln.

3.8. Redogörelse om avslutande av verksamheten, de anslutande åtgärderna och efterbehandlingsåtgärderna*
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4. BYGGANDE 

4.1. Ska det i samband med denna ansökning sökas tillstånd att bygga en byggnad eller konstruktion i området? 
Ja
Nej

4.2. Motiveringar till byggnadsbehovet

4.3. Har byggnadsritningar över byggnaden eller konstruktionen fogats till ansökan? 
Ja
Nej

5. ATT STÄLLA SÄKERHET  
Sökandens förslag till säkerhetens belopp / utredning om behovet av att ställa säkerhet. Förslaget ska motivera.
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6. ÖVRIGA UPPGIFTER   

Ytterligare uppgifter som eventuellt kan påverka handläggningen av ansökan.

Underskrift (av alla sökande)*
Till elektroniskt inlämnade ansökningar ber gruvmyndigheten om underskrifter vid behov.

OBLIGATORISKA BILAGOR: 
1. Sökandens ämbetsbetyg (för alla sökande) 
2. Karta över området 
3. Plan för hantering av utvinningsavfall

Glöm inte att foga alla behövliga bilagor till ansökan!
SKICKA ANSÖKAN SKRIV UT ANSÖKAN
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