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Remiss, ansökan om bearbetningskoncession (utmål) KaivNro K8126, Hannukainen
Mining Oy, Kolari
YTTRANDE OM ANSÖKAN OM BEARBETSNINGSKONSESSION
Säkerhets- och kemikalieverket TUKES har kungjort Hannukainen Mining Ab:s
ansökan om bearbetningskoncession. Gruvverksamhet planeras i Kolari kommun i tre
områden (Hannukainen, Keskiosa, Rautuvaara).
Ärendet har varit anhängigt fr.o.m. 2010/12/22 på arbets- och näringsminiseriet med
ansökan från Northland Mines Oy. Ansökan har uppdaterats 2013/03/28.
Koncessionsområden som tillhörde Northland Mines Oy konkursbo har överförts till
Hannukainen Mining Oy, som har lämnat en uppdaterad ansökan om
bearbetningskoncession till gruvmyndigheten 2015/12/17. Säkerhets- och
kemikalieverket kungör ansökan och börjar behandla ansökan på nytt.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen vill framhäva att mål för ekologisk och kemisk
status på berörda vatten inom Torne-Muonio vattendistrikt ska tas i beaktande. Utöver
detta ska det noga noteras att de hotade arter som Torne-Muonio älvars och TorneKalix älvars Natura2000 status baserar sig på skiljer sig mellan Finland och Sverige.
För torneälvslax i Sverige tillämps EUs habitatdirektiv 92/43/EEG. Direktiv dikterar om
bevarande eller återställning av gynnsam bevarandestatus. Staten har skyldighet att
vidta skyddsåtgärder om bevarandestatus för arten eller stammen är inte längre
gynnsamt. Lax är listad som en art som kräver särskild uppmärksamhet i direktivets
bilaga II.
Torneå-Muonio älvar utgör de mest produktiva förökningsområdena i Östersjöområdet
för den vilda laxen. I vattendistriktet finns mycket svaga bestånd av öring och
vandringgsik, vilka bägge är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och för
fisket i vattensystemet. För att skydda öringen råder i nuläget fångstförbud och ett
gränsöverskridande projekt har nyligen inletts med fokus på att förbättra kunskapen
om vandringssiken.
Vikt och värde av Torneälvslaxen för Tornedalen liksom för den kommersiella
fiskeindustrin i Östersjöländerna är betydande. Torne älv och vattendistriktet är lokalt,
regionalt och internationellt betydande och växande destination för fiske- och
naturturism året runt.

Haparanda stad använder Torne älv som råvattenkälla.
Finsk-svenska
gränsälvskommissionen
anser
att
inrättandet
av
bearbetningskoncession kan orsaka sådana betydande gränsöverskridande
påverkningar på vattendrag, miljö och andra näringssektorer i gränstrakten på kort och
lång sikt som borde tas i övervägande i tillståndsprocessen. Sannoligt finns det behov
för en ny miljökonsekvensbedömning före tillstånd för gruvverksamhet i området.
Följaktigen anmanar gränsälvskommissionen gruvmyndigheten enligt artiklar 16-21 i
gränsälvsöverenskommelsen inkludera Sverige i gruvprocessen från början samt att
notera överenskommelsen artikel 22 om handlingarnas språk för att garantera
likabehandling vid tillståndsförfarandet på grund av eventuella gränsöverskridande
påverkningar.
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