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Remissvar angående
Utkast till lagrådsremiss om ny gränsälvsöverenskommelse med
Finland med vissa tillhörande förordningsändringar
Bakgrund
Northland Resources är ett gruv- och prospekteringsbolag med stark nordisk förankring
som arbetar för att utveckla ett antal betydande järnmalmsfyndigheter till producerande
gruvor i gränsområdet mellan Sverige och Finland i norra Tornedalen. Northland har som
vision att bli en av de ledande producenterna av högkvalitativa järnmalmsprodukter.
Northland är i slutskedet av färdigställandet av en så kallad Bankable Feasibility Study –
detaljkalkyl – som omfattar brytning av malm i tre gruvor, Tapuli, Sahavaara och
Pellivuoma, samt upparbetning av malmen i ett anrikningsverk vid Kaunisvaara, samtliga
belägna ca 20 km norr om Pajala i Norrbotten. Enligt planerna, baserade på nuvarande
kännedom om mineraliseringarna, ska 5 miljoner ton per år järnmalmsprodukter framställas
under långt mer än 20 år. Projektet bedöms kräva investeringar av minst cirka 4 miljarder
kronor samt ge cirka 800 personer arbete under uppbyggnadstiden och därefter mellan 300
och 400 direkta heltidsanställningar under produktionsperioden. Till dessa arbetstillfällen
kommer spridningseffekter, erfarenhetsmässigt för gruvindustrin tillkommer 3-4
anställningar per direkt anställd. Planerad driftsstart är vid slutet av 2012. Erforderlig tid för
uppbyggnad av anläggningarna är ca 2 år, vilket innebär att tillstånd i alla väsentliga
avseenden måste finnas klara under innevarande år för att möjliggöra finansiering och
fortsatt projektarbete.
Detaljstudien kommer att utgöra underlag för finansiering av projektet, en process som
redan pågår. Nyligen utsågs tre banker att leda ett konsortium som gemensamt ska svara för
finansieringen av projektet. Ett för bankerna mycket viktigt inslag i detaljstudien är
utsikterna för projektet att erhålla miljötillstånd.
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Tillståndsprocess
Projektet har hittills erhållit tillstånd enligt Minerallagen för brytning av malm i
Tapuligruvan. Motsvarande ansökan för Sahavaaragruvan inlämnades i november 2009 och
beslut emotses inom kort.
Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken ska enligt gällande Gränsälvslag från 1971
hanteras av Finsk-Svenska Gränsälvskommissionen. Detta har sin grund i att projektet vad
avser möjlig påverkan på vatten hör till Torneå-Muonio älvs avrinningsområde. Ansökan
inlämnades ursprungligen till Miljödomstolen den 1 april 2009 och har därefter överförts
till Gränsälvskommissionen samt genomgått kompletteringar och remisshantering och
kommer enligt uppgift inom kort att kungöras.
Motsvarande ansökan för Sahavaaragruvan håller på att utarbetas. Målsättningen är att
ansökan ska kunna inlämnas i slutet av innevarande kvartal. Enligt instruktioner från både
Miljödomstolen och Gränsälvskommissionen ska ansökan tillställas
Gränsälvskommissionen.

Förändrad lagstiftning
Det har under projektets utveckling efterhand och från olika källor, i synnerhet från finska
myndigheter, framkommit att Gränsälvskommissionen kommer att upphöra som
tillsåndsmyndighet. Det har genomgående varit mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att
få kunskap om hur denna fråga utvecklas och vad konsekvenserna kommer att bli. Efter
uppvaktning från branschen har besked kunnat ges från Miljödepartementet om att
förhandlingar pågått mellan Sverige och Finland i över 10 år med syfte att ombilda nu
gällande gränsälvstraktat till en moderniserad och mer ändamålsenlig överenskommelse.
Den aktuella överenskommelsen mellan Sverige och Finland träffades så sent som i
november 2009 och kunskap om dess detaljer har inte kommit till företagets kännedom
förrän helt nyligen. Överenskommelsen innebär betydande förändringar avseende
ansökningsprocessen för miljötillstånd som dessutom avses införas redan vid starten av
fiskesäsongen innevarande år, 17 juni 2010.

Northland vill i anledning av detta framhålla följande:
Northland är positivt till att svensk och internationell lagstiftning är tidsenlig och vid behov
ses över. Förändringar i lagstiftningen måste emellertid beredas och införas på ett sådant
sätt att berörda, i synnerhet industrin som utgör basen för välstånd och utveckling av
samhället, inte tar skada utan hinner anpassa sig. I denna fråga har förhandlingar pågått
mellan Sverige och Finland i mer än tio år utan att dessa kunnat följas offentligt. Det är vid
studium av överenskommelsen uppenbart att man vid förhandlingarna helt bortsett från de
stora industrier som är berörda samt de projekt som nu är under genomförande, samtliga
beroende av tillstånd från Gränsälvskommissionen.
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Gränsälvskommissionen har hittills visat sig vara en utmärkt fungerande instans med korta
handläggningstider, vilket är av synnerlig vikt för projekt som är beroende av extern
finansiering där i sin tur beviljade miljötillstånd är ett villkor. Gränsälvskommissionen
följer Miljöbalken vad avser kraven på miljöskydd, samt tillämplig finsk lagstiftning
avseende påverkan på den finska sidan. Konsultationer och samråd sker i princip på samma
sätt som om Miljödomstolen skulle hanterat ärendet. Eftersom Gränsälvskommissionen är
sammansatt av representanter från båda länderna sker en snabb och samordnad hantering av
ärendet vilket ger en kort tid till beslut jämfört med om två parallella processer skulle
behöva tillämpas.
En genomgående invändning mot Gränsälvskommissionen är att dess beslut inte kan
överklagas. I det sammanhanget förtjänar att påpekas att detta inte innebär någon ”lättnad”
för den sökande eftersom inte heller den sökande har överklagansmöjlighet. Däremot
bortfaller risken för tidsfördröjning i händelse av överklagan.
För Northlands del bedöms de tänkta förändringarna komma att i betydande grad påverka
framför allt den ovan beskrivna ansökan för miljötillstånd för Sahavaaragruvan. Om
nuvarande hantering kan tillämpas kommer ansökan att lämnas in till
Gränsälvskommissionen i början av andra kvartalet innevarande år. Det vore inte
orealistiskt att räkna med ett beslut från Gränsälvskommissionen vid utgången av 2010 om
denna fanns kvar som tillståndsgivande myndighet.
Om emellertid den avtalade förändringen genomförs den 17 juni kommer ansökan enligt
förslaget att överföras till Miljödomstolen. En sådan överföring, utan rimliga
övergångsbestämmelser, skulle innebära att ansökan i stora stycken torde behöva
genomgripande omarbetning eftersom den är skriven så att den motsvarar proceduren för
prövning i enlighet med 1971 års gränsälvslag.
Beträffande ansökan för Tapuligruvan och Kaunisvaara anrikningsverk förutsätts att denna
kommer att kunna avslutas med ett tillstånd innan den 17 juni. Om denna ansökan måste gå
tillbaka till Miljödomstolen skulle en betydande försening kunna förutspås, om inte annat
av rent praktiska och resursmässiga skäl.
Miljödomstolen i Umeå lider för närvarande av bristande resurser, vilket den senaste tiden
lett till långa handläggningstider. Om dessa och ytterligare ärenden överförs till
Miljödomstolen finns skäl att befara att situationen blir ytterligare ansträngd. Om
Sahavaaraansökan ska slutbehandlas i Miljödomstolen finns risk att befara en försening upp
till cirka ett år, med beaktande av ovannämnda komplikationer samt de osäkerheter som
råder i och med att en ny och oprövad prövningsprocess med instanser både i Finland och
Sverige måste tillämpas samt den extra tid som går åt för Miljödomstolen att läsa in sig på

Northland Resources AB

4 (5)

2010-03-03

ärendet. En försening med ett år av miljötillståndet kan få allvarliga konsekvenser avseende
finansiering och möjligheter att igångsätta byggnation och påbörja produktionen.
En stor osäkerhet är hur den framtida samordningen av prövningen mellan länderna ska
ske. Det finns anledning att befara betydande tidsförlust för de ärenden som kommer först i
tur i den nya ordningen. Även med väl inarbetade rutiner och ändamålsenliga
organisationer på respektive håll finns skäl att förmoda att hanteringen tar betydligt längre
tid om två nationella regelverk med olika remissinstanser, olika organisation och praxis
samt skilda regelverk ska pröva ärendena.
Northlands projekt har hittills varit föremål för konsultationer även enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan, en procedur som i Northlands ögon
förefaller utgöra en dubblering av prövningsprocessen eftersom samma projektbeskrivning
genomgår ytterligare ett remissförfarande, till samma myndigheter som redan uttalat sig på
anmodan från Gränsälvskommissionen. Denna konsultation har inneburit en inte obetydlig
kostnad och arbetsinsats för Northland samt fördröjt processen. Det vore intressant att veta
hur Esbo-konventionen kommer att tillämpas i framtiden för ärenden inom Torneå-Muonio
älvs avrinningsområde och om det i så fall blir fråga om en helt samordnad eller två
alternativt tre separata eller delvis samordnade prövnings- och konsultationsprocesser.
Avsaknad av överklagansmöjlighet av Gränsälvskommissionens beslut kan ställas mot de
förhandlingar som pågått under många år, vilka ingen haft insyn i eller kunnat påverka
resultatet av. Resultatet är den nu framlagda lagrådsremissen, vilkens innehåll enligt
uppgift inte kan förändras eftersom det är en mellanstatlig överenskommelse. Det framstår
därför som något oklart vad som är det egentliga syftet med remissen. Remisstiden är
dessutom extremt kort med beaktande av de stora konsekvenser förändringen kan få och
sändlistan förefaller ofullständig, bland annat finns långt framskridna planer på anläggandet
av en järnväg över Muonio älv för att möjliggöra rationella och miljövänliga transporter av
järnmalm och andra varor från regionen ner till kusten. Detta projekt är ett typiskt ärende
för Gränsälvskommissionen. Det kan anses rimligt att exempelvis Banverket och Vägverket
får yttra sig i ärendet. Det vore även av intresse att veta hur motsvarande
konsultationsprocess genomförts i Finland.
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Sammanfattningsvis vill Northland framhålla följande:
•

•

•

Grundläggande krav på rättssäkerhet bjuder att en sökande vet i förväg vilken
lagstiftning som gäller och hur lagen ska tillämpas. Detta krav har inte uppfyllts i de
aktuella ärendena. Northland är mindre än två månader från inlämnande av en
miljöansökan för ett stort industriprojekt men vet inte vilken lagstiftning som
kommer att gälla, vilken myndighet som kommer att utfärda tillstånd eller hur
prövningsprocessen kommer att se ut. Northland har dessutom en ansökan inne för
behandling och det är oklart om hanteringen av denna i grunden kommer att
förändras under pågående handläggning.
Enligt Northlands bestämda uppfattning måste, om överenskommelsens innehåll
inte kan påverkas, ikraftträdandet av lagändringen anpassas så att pågående ärenden
kan slutbehandlas av Gränsälvskommissionen i dess nuvarande form. Detta bör
gälla för ansökningar som inlämnas under 2010 och fram till beslut i
Gränsälvskommissionen.
Förändringen får inte på sikt leda till att den redan överbelastade Miljödomstolen
påförs ytterligare ärenden utan kraftfulla resurstillskott.
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