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14.10.2011
ÖVERSÄTTNING
Till Lapplands förbund

Referens: Remiss från Lapplands förbund 2011-09-01 om utkast till landskapsplan för Västra
Lappland.
Finsk-svenska gränsälvskommissionens yttrande
Med hänvisning till remissen från Lapplands förbund yttrar sig Finsk-svenska gränsälvskommissionen
rörande de områden som faller inom kommissionens mandat, det vill säga Torne- och Muonio älvars
vattendistrikt samt det område i Bottenvikens norra kustvattenområde som berörs av
gränsälvsöverenskommelsen.
I utkastet till landskapsplan har markanvändningen nu och i en nära framtid i Västra Lapplands
område behandlats som en omfattande helhet. Verkningarna har, på grund av planens beskaffenhet,
beskrivits på ett mycket allmänt plan. I utkastet har faktorer som rör Torne älvs område mångsidigt
identifierats, rörande såväl miljöskydd som naturskydd, värnande av kulturarvet och
vattenvårdsplaner. Nyttjandet av vattendragen är tryggat med bland annat bestämmelserna om fri
passage i strandzonen. I utkastet har även bestämmelser givits om översvämningsriskområden.
Miljösynpunkter har uppmärksammats tämligen väl i beteckningarna för utvecklingsprinciper, vilket
kommissionen anser är bra. I landskapsplanen kan man ytterligare lyfta fram områdets möjligheter
vad gäller utvecklingen av natur- och kulturturismen, vilket, utöver samarbete över
kommungränserna, även kan ske genom samarbete över nationsgränserna. Ytterligare anser
kommissionen att man i planen borde gynna centraliserade lösningar för vattentjänster.
Torneälven som Natura 2000-område har behandlats. I själva planbeskrivningen borde områdets
karaktär beskrivas mer omfattande, eftersom man utifrån planbeskrivningen och – beteckningarna
kan få den bilden att Torne- Muonioälvs Natura 2000-status i planområdet bara rör Torne älvs
huvudfåra. Området täcker även sidogrenarna med undantag för några särskilt avgränsade områden.
Dessa bör uppmärksammas även i bedömningen av konsekvenserna. Ett exempel på en positiv
konsekvens är Ylitornios reningsverk och planerna att tillsammans med Övertorneå bygga ett
gemensamt reningsverk, vilket skulle minska belastningen på vattendragen. Ökad bosättning och
annan mänsklig verksamhet (gruvverksamhet, torvproduktion etc.) å sin sida kan få negativa effekter
som följd. Bland annat i beskrivningen av planens förhållande till Natura 2000-områdena hänvisas
det till konsekvensbedömningen. Även om de negativa konsekvenserna kan förhindras och minskas,
är det bra att i bilaga 2 identifiera dem på ett mer omfattande sätt än vad som gjorts i utkastet.
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