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Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
(E/ECE/1250); underrättelse från den svenska miljömyndigheten om gruvprojektet i Kaunisvaara i 
Pajala kommun 

 
 
  Asia  
 Ärende  

   Miljöministeriets begäran om utlåtande om Finlands deltagande i miljökonsekvensförfarandet för 
gruvprojektet i Kaunisvaara i Pajala kommun i Sverige 

Miljöministeriet har i enlighet med Esbokonventionen (FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvens-
beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang E/ECE/1250, FördrS 67/1997) tagit emot en 
underrättelse från den svenska miljömyndigheten Naturvårdsverket om inledande av ett förfarande 
för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) i gruvprojektet i Kaunisvaara i Pajala kommun. Sve-
rige ber Finland meddela om sitt intresse att delta i MKB-förfarandet för projektet och erbjuder möj-
lighet att ge kommentarer om bedömningens omfattning. 
 
Kaunis Iron AB bedriver gruvverksamhet i Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk. Kaunis 
Iron AB avser ansöka om nytt tillstånd för fortsatt och utökad gruvverksamhet samt ett tillstånd för 
förändringar i befintligt sandmagasin med kompletterande klarningsmagasin. Projektet kan ha skad-
liga gränsöverskridande konsekvenser för vattenmiljön i Muonio älv och Torne älv. 
 
Kaunis Iron AB har för avsikt att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för brytning av järn-
malmsfyndigheter i Tapuli, Palotieva och Sahavaara och för förädling av malmen i Kaunisvaara anrik-
ningsverk i Pajala kommun. Avsikten är att detta tillstånd ska ersätta det gällande tillstånd som bevil-
jades av gränsälvskommissionen i augusti 2010 (M 11-09). De planerade verksamheter som ansökan 
avser inbegriper därför sådana pågående verksamheter för malmbrytning vid Tapuli dagbrott och 
malmförädling vid Kaunisvaara anrikningsverk som beviljats tillstånd redan tidigare, tillhörande vat-
tenverksamhet och hantering av utvinningsavfall samt kommande malmbrytning i dagbrotten Paloti-
eva och Sahavaara, fortsatt förädling av malmen i det nuvarande anrikningsverket och den avfalls-
hantering och vattenverksamhet som krävs för detta. Ansökan omfattar även den infrastruktur som 
behövs för ordnande av verksamheterna samt behövlig markbyggnad. 
 
I de bifogade handlingarna (bilaga 2 och 3) finns en mer detaljerad beskrivning av projektet, dess mil-
jökonsekvenser och behövliga tillstånd. Handlingarna har översatts till finska till de delar ärendet har 
ansetts gälla gränsöverskridande konsekvenser. 
 
Handlingar om en del av projektet (Sahavaara gruva) har i ett tidigare skede varit framlagda i Finland. 
Enligt de dåvarande planerna skulle gruvtransporterna ske genom Finland. Enligt den nuvarande pla-
nen sträcker sig transportrutten via Svappavaara i Sverige till Narviks hamn i Norge.  
 
Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att lämna utlåtanden och fram-
föra åsikter om huruvida Finland borde delta i MKB-förfarandet för projektet, vilka betydande skad-
liga miljökonsekvenser projektet kan ha i Finland och i vilken grad dessa borde utredas. Den svenska 
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miljömyndigheten ber att remissinstanserna tydliggör om synpunkterna i utlåtandet gäller Kaunis-
vaara gruvverksamhet och/eller Kaunisvaara sand- och klarningsmagasin. Vänligen lämna skriftligen 
in åsikter och utlåtanden till miljöministeriet senast den 1 mars 2019 på adressen kirjaamo@ym.fi el-
ler Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet. Miljöministeriet ska lämna in sitt svar till Sverige senast 
den 8 mars 2019. 
 
De svenska handlingarna finns på miljöministeriets webbplats på adressen www.ym.fi/mkb samt på 
följande platser: Kolari kommun, Isopalontie 2, Kolari; Pello kommun Kunnantie 4, Pello; Övertorneå 
kommun Alkkulanraitti 55, Övertorneå; Torneå stad, Suensaarenkatu 4, Torneå; Keminmaa kommun, 
Rantatie 21, Keminmaa; Kemi stad, Valtakatu 26, Kemi samt miljöministeriet, Aleksanterinkatu 7, 
Helsingfors. 
 
Om Finland meddelar sitt intresse att delta i förfarandet för miljökonsekvensbedömning, kommer 
miljökonsekvensbeskrivningen senare att hållas framlagd för samråd i Finland. Miljöministeriet är 
behörig myndighet i Finland. 
 
Ytterligare upplysningar: 
 
Om den internationella miljökonsekvensbedömningen/Esbokonventionen: miljöministeriet, Sanna 
Käyhkö, sanna.kayhko@ym.fi, 029 5160 566 
Den svenska miljömyndigheten Naturvårdsverket, Egon Enocksson, 
egon.enocksson@naturvardsverket.se, +46 10 698 11 91 
Om projektet: Golder Associates, Klara Eriksson, klara_eriksson@golder.se, +46 72 2148 301 
 
Underskrifter 
 
 
överdirektör  Ari Niiranen 
 
specialist  Päivi Saari 
 
 
För kännedom 
Den svenska miljömyndigheten nämner i sitt brev att det vid mark- och miljödomstolen (MMD) i 
Umeå parallellt med den nya miljötillståndsprocessen pågår ett ärende om delvis återkallelse av mil-
jötillståndet för Tapuli gruva. Ärendet handlar främst om påtalade brister i det befintliga miljötill-
ståndet och risker för förorening av närliggande vattendrag och våtmarker samt problem med damm 
från transporter. Den svenska miljömyndigheten har underrättat NTM-centralen i Lappland om detta. 
Relevant underlag kommer att finnas tillgängligt på finska. Synpunkter med anledning av detta 
ärende ska lämnas in skriftligen till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå 
eller via e-post mmd.umea@dom.se. 
 
BILAGOR 
1. Underrättelse från den svenska miljömyndigheten om gruvprojektet i Kaunisvaara i Pajala kommun  
2. Samrådsunderlag, Kaunisvaara gruvverksamhet med Tapuli, Palotieva och Sahavaara dagbrott och 
Kaunisvaara anrikningsverk 
3. Samrådsunderlag, Kaunis Iron – Tapuligruvan – Kaunisvaara sand- och klarningsmagasin 
 
Sändlista 
Kommunikationsministeriet 
Arbets- och näringsministeriet 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Museiverket  
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Forststyrelsen  
Trafikverket  
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland/Dammsäkerhetsmyndighet 
Lapplands förbund 
Renbeteslagsföreningen 
Kolari kommun 
Pello kommun 
Övertorneå kommun 
Torneå stad 
Keminmaa kommun 
Kemi stad 
Finlands naturskyddsförbund  
WWF Finland 
Natur och Miljö 
Utrikesministeriet (för kännedom) 
 
 


