
1. Tiedot luvanhaltijasta

1.1 Hakija 1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) 1.3 Kotipaikka

1.4 Sähköposti 1.5 Y-Tunnus

1.6 Vakuus

 Hakijalle jää voimassaolevia kaivoslain mukaan vakuuden edellyttäviä lupia vielä siirron jälkeen

 Hakijalle ei jää siirron jälkeen vakuutta edellyttäviä kaivoslain mukaisia lupia

2. Tiedot siirrettävistä oikeuksista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista

2.1 Siirrettävien malminetsintäoikeuksien lupatunnukset

2.2 Siirrettävät velvollisuudet ja aineistot

KAIVOSLAIN MUKAISEN
MALMINETSINTÄOIKEUDEN SIIRTOHAKEMUS

Tarralappu
HakijaMalminetsintälupa voidaan siirtää toiselle. Siirron saajan (kohta 3.1) tulee täyttää vastaavat vaatimukset kuin luvanhaltijalta (kohta 1.1) tämän lain mukaan edellytetään.Luvanhaltija voi hakea luvan siirtoa tekemällä asiasta hakemuksen kaivosviranomaiselle. Hakemuksessa on esitettävä siirron kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys siirron saajasta sekä siirron käsittelyn kannalta muut merkitykselliset seikat. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat viranomaisen todistukset, rekisterinotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan hakemuksessa esitetyt tiedot ja siirron saajan suostumus (kohta 5).

Tarralappu
Tässä päätöksessä siirrettävät malminetsintäoikeudet poistuvat hakijan asettaman vakuuden (yleispanttauksen) piiristä siinä vaiheessa kun hakemuksen (kohta 3.1) mainittu siirron saaja asettaa oman vakuuden joka kattaa tässä päätöksessä siirrettävät (kohta 2.1) oikeudet ja velvollisuudet. Vaikka malminetsintälupa siirretään kaivoslain (621/2011) 73 §:n nojalla, ei vakuutta automaattisesti vapauteta. Voimassa oleva lupa ei voi olla tilassa jossa sille ei ole päätöksen mukaista vakuutta asetettuna kenenkään toimesta.Mikäli siirtoa hakevalle yhtiölle (kohta 1.1) jää vielä toteutuneen siirronkin jälkeen vakuutta edellyttäviä oikeuksia Tukesiin, voi yhtiö kuitenkin tarvittaessa pyytää Tukesia vapauttamaan osan vakuudesta, jos se on vakuusmenettely -ehtojen mukaan mahdollista.Mikäli siirtoa hakevalle yhtiölle (kohta 1.1) ei jää yhtään kaivoslain mukaisesti vakuutta edellyttävää oikeutta Tukesiin, Tukes vapauttaa yhtiön vakuuden kaivoslain (621/2011) 103 §, 106 §, 110 § ja 111 §:n mukaisesti.

Tarralappu
Listaus kaikista kaivoslain (621/2011) mukaisista malminetsintäoikeuksista jotka siirretään tällä hakemuksella.

Tarralappu
Aineisto ja oikeudetSiirrettävän malminetsintäluvan- ja/tai hakemuksen haltijan (kohta 1.1) tulee siirtää kaikki aiemmin hankittu tietoaineisto uudelle haltijalle (kohta 3.1), sillä aikanaan tulevaisuudessa tehtävä tutkimustyöselostus edellyttää myös näiden toimien raportoinnin ja velvollisuus on sillä jonka hallussa malminetsintäoikeudet ovat rauetessaan olleet.Hakijan tulee kuvata kohdassa 2.2 aikaisemmista malminetsintämenetelmistä ja tutkimusvaiheista, mikäli niitä ei ole aikaisemmin vuosiraportoinnin yhteydessä hakijan toimesta raportoitu. Mikäli tutkimukset ja tutkimustulokset on raportoitu jo aiemmin Tukesille vuosiraportoinnin yhteydessä ja samat tiedot siirretään siirron saajalle, maininta siitä tässä kohdassa riittää. Velvollisuus voi koskea kuitenkin myös tilanteita, jossa malminetsintäalueella on tehty tutkimuksia yhtäjaksoisesti, mutta osa tutkimuksista on tehty maanomistajan luvalla tai muutoin ilman, että alueeseen on kohdistunut mitään kaivoslain mukaan voimassa olevaa oikeutta. Kun varauksen enimmäiskesto voi olla jopa kaksi vuotta, on tärkeää, että yhtiöt raportoisivat myös varauksen aikana tehdyistä tutkimuksista.Kuvauksessa on erityisesti mainittava kaikki sellaiset tutkimukset jotka mahdollisesti edellyttävät tulevaisuudessa kaivoslain 15 §:n mukaisia jälkitoimia, mutta siirtyvät tällä päätöksellä siirron saajan vastuulle.IlmoituksetSiirron saajan (kohta 3.1) tulee ilmoittaa toteutuneesta siirrosta malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille.JälkitoimetKun malminetsintälupa on rauennut tai peruutettu, malminetsintäluvan haltijan on välittömästi saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon ja saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan.Malminetsintäluvan haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille sekä kuuden (6) kuukauden kuluessa luovutettava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus, tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava osa kairasydämistä. Malminetsintäluvan haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille. Kaivoslain (621/2011) 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun jälkitoimenpiteitä koskevan ilmoituksen tulee sisältää tieto jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista jälkitoimenpiteistä. Käytännössä on kuitenkin mahdollista, että jälkitoimenpiteet voidaan tehdä vain tiettynä ajankohta vuodessa. Tällaisessa tapauksessa jälkitoimenpiteiden suorittamiseen voidaan pyynnöstä antaa lisäaikaa.Hyväksytyllä ja lainvoimaisella siirtopäätöksellä aikaisemman luvan haltijan (kohta 1.1) velvollisuudet siirtyvät uudelle haltijalle (kohta 3.1).



3. Tiedot siirron saajasta

3.1 Siirron saaja 3.2 Yhteys edot (osoite ja puhelinnumero) 3.3 Ko paikka

3.4 Sähköpos 3.5 Y-Tunnus

3.6 Vakuus

 Siirron saajalla on asete una vakuus Tukesissa

Siirron saajalla ei ole asete una vakuu a Tukesissa

3.7 Siirron saajan edellytykset kaivoslain mukaises

4. Kaivoslain mukaisen siirron edelly ämät muut lii eet siirron saajalta

 4.1 Virkatodistus

 4.2 Kaupparekisteriote lii eenä

5. Siirtosopimus

Siirron saajaHakija (siirtäjä)

Osapuolet vahvistavat allekirjoituksillaan hakemuksen kohdassa 2.1 maini ujen oikeuksien ja kohdassa 2.2 
maini ujen velvollisuuksien siirron.

Luvanhaltija hakee kohdassa 2.1 mainittujen oikeuksien ja kohdassa 2.2 mainittujen velvollisuuksien 
siirtoa tällä hakemuksella. Tälle siirrolle on hakemuksessa kohdassa 3.1 mainitun siirron saajan suostumus.

Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.) rekisteriin. Lisätietoja tukes.fi/tietosuoja.

Tarralappu
Tiedot siirron saajastaLupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys hakijasta: hakijan nimi, yhteystiedot, kotipaikka, virkatodistus tai kaupparekisteriote.Hakijan määrittely:Suomessa elinkeinon harjoittamisen vapaus on turvattu perusoikeutena perustuslaissa. Elinkeinon harjoittamisesta säädetään tarkemmin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919), jäljempänä elinkeinolaki. Vuonna 1994 voimaan tulleella lainmuutoksella elinkeinolakia muutettiin vastaamaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) asettamia velvoitteita.Lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinoa saavat harjoittaa luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, suomalainen yhteisö ja säätiö sekä Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.Lain 2 §:n mukaan sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa tässä maassa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin ja lukuun.Elinkeinolain 1 §:n 2 momentissa säädetään poikkeuslupamenettelyistä. Lainkohdan mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen luvan elinkeinon harjoittamiseen tarvitsee ensinnäkin luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella.Toiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämällä luvalla myös ulkomainen yhteisö ja säätiö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella, saa harjoittaa elinkeinoa perustamalla Suomeen sivuliikkeen edellyttäen, että ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike on merkitty kaupparekisteriin.Kolmanneksi rekisteriviranomaisen poikkeusluvan tarvitsee sellainen avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jolla on asuin- tai kotipaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella, jollei vähintään yksi avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ole luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella tai suomalainen yhteisö tai säätiö taikka ulkomainen yhteisö tai säätiö, jolla on kotipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.Lisäksi yhteisölainsäädännössä on yhteisöjen toimielimiä koskevia lupamenettelyjä. Esimerkiksi osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.Lain 6 luvun 19 §:n 1 momentin mukaan osakeyhtiön toimitusjohtajan asuinpaikan on aina oltava Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Tarralappu
VakuusMikäli siirron saajalla ei ole kaivoslain edellyttämää vakuutta asetettuna aiemmin Tukesissa, tai sitä ei ole asetettu vielä riittävästi kattamaan myös tässä päätöksessä siirrettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien vakuus,  Tukes edellyttää siirtopäätöksessä siirron saajan asettamaan siirrettävissä luvissa määrätty vakuus, tai vaihtoehtoisesti asettamaan lisävakuus. Siirto toteutuu vasta kun nämä velvollisuudet on suoritettu ja Tukes voi vapauttaa edellisen haltija asettaman vakuuden kaivoslain (621/2011) 103 §, 106 §, 110 § ja 111 §:n mukaisesti.Mikäli siirron saajalla (kohta 3.1) on vielä toteutuneen siirron jälkeenkin riittävä määrä vakuutta asetettuna Tukesiin, yhtiön ei tarvitse asettaa lisävakuutta.

Tarralappu
Lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:- hakijasta sekä hakijan edellytyksistä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa;1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;2) selvitys hakijan asiantuntemuksesta, teknisestä suorituskyvystä ja taloudellisesta kyvystä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa;3) selvitys hakijan käytössä olevan henkilöstön ammatillisesta pätevyydestä;Mikäli tällä hakemuksella siirretään kaivoslain mukaisia hakemuksia (kohta 2.1), tulee siirron saajan (kohta 3.1) toimittaa täydennyksenä kokonaan uudet hakemusasiakirjat. 

Tarralappu
SopimusHakijan (kohta 1.1) ja siirron saajan (kohta 3.1) allekirjoittajilta edellytetään nimenkirjoitusoikeutta yhtiön lupa- ja vakuus -asioissa. Tällä vahvistuksella osapuolet hyväksyvät kaikki tässä hakemuksessa (2.1 ja 2.2) mainitut oikeuksien ja velvollisuuksien siirrot. Siirronsaaja vastaa kaikista alueella suoritettujen tutkimuksien raportoinnista ja jälkitoimista joita edellytetään kaivoslain (621/2011) mukaisesti.
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