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Sändlista

Samråd enligt Esbokonventionen angående kompletterande underlag och
naturabedömning av gruvprojekt Hannukainen i Kolari kommun, Finland
Miljöministeriet i Finland har översänt efterfrågade kompletteringar inför
miljölovsansökan för gruvprojektet i Hannukainen, Kolari kommun.
Ni bereds tillfälle att lämna synpunkter på det översända materialet.
Naturvårdsverket vill ha eventuella synpunkter senast den 8 september 2014.
Bakgrund
Sverige underrättades i februari 2011 av Miljöministeriet i Finland om det
påbörjade järnmalmsprojektet Hannukainen i Kolari kommun. Sverige begärde i
svar i april 2011 att få delta i det fortsatta samrådet om miljökonsekvensbedömningen. I september 2013 sändes den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen på samråd till Sverige och Naturvårdsverket svarade
Miljöministeriet den 3 december 2013.
I det svenska svaret framkom ett antal brister och oklarheter främst vad gällde
kumulativa effekter, miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen
och påverkan på berörda Natura 2000 områden på svensk sida. Sveriges svar till
Finland samt inkomna yttranden kan hämtas från Naturvårdsverkets webbplats
http://www.naturvardsverket.se/kritik-hannukainen
Kontaktmyndigheten i ärendet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland,
gav den 24 januari 2014 sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Av
utlåtandet framgår att ”Kontaktmyndigheten anser att bristerna i
miljökonsekvensbeskrivningen enligt de svenska utlåtandena samt eventuella
konsekvenser på den svenska sidan ska kompletteras och beaktas vid den
fortsatta projektplaneringen och i tillståndsfasen.” Kontaktmyndighetens
utlåtande biläggs.
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Gruvbolaget Nortland Mines Oy har nu tagit fram komplettering av
miljölovsansökan för gruvprojektet och ett separat dokument för Natura 2000
bedömningen.
Fortsatt gränsöverskridande samråd
I och med kontaktmyndighetens utlåtande avslutades förfarandet vad gäller
miljökonsekvensbedömningen. I det kommande miljö- och vattentillståndsförfarandet kommer svenska myndigheter och allmänhet att ges möjlighet att
lämna synpunkter på den kommande ansökan och hur gruvprojektet kan påverka
svenska förhållanden i enlighet med bestämmelserna i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige.
Möjlighet att lämna synpunkter på det kompletterande underlaget och
naturabedömningen
Svar på denna remiss lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller
till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-03326-10
och Hannukainen gruva.
Naturvårdsverket vill ha eventuella synpunkter senast den 8 september 2014
för att kunna lämna ett samlat svar till Finland senast den 15 september.
Ytterligare information
Underlaget till samrådet kan hämtas på Naturvårdsverkets webbplats
http://www.naturvardsverket.se/samrad-hannukainen-juli-2014
Naturabedömningen har p.g.a. sin storlek även delats upp i fler delar med bilagor
och Kaunisvaaras och Hannukainens gruvprojekts kumulativa konsekvenser,
som separata dokument.
För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Egon
Enocksson, egon.enocksson@naturvardsverket.se eller 010-698 11 91.

För Naturvårdsverket

Anna Helena Lindahl
Biträdande avdelningschef

Egon Enocksson
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Bilagor
Komplettering av miljölovsansökan för gruvprojektet i Hannukainen.
Internationellt förfarande, Northland Mines Oy, Pöyry, 12.5.2014.
Gruvprojekt i Hannukainen, Naturabedöming, Ramböll 13.6.2014 inklusive
bilagor och dokumentet Kaunisvaaras och Hannukainens gruvprojekts
kumulativa konsekvenser, Hannukainens gruvas licensiering, 15.1.2014.
(Hämtas på Naturvårdsverkets webbplats, se ovan)
Anmälan från Finland, Miljöministeriet 8.7.2014
Kontaktmyndighetens utlåtande 24.1.2014
Sändlista
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sametinget
Trafikverket
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Finsk-svenska Gränsälvskommissionen
Pajala kommun
Haparanda stad
För kännedom
Miljödepartementet, Lars Lennwall
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