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GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE GÄLLANDE ÅTERKALLANDE AV KAUNIS
IRON AB:S TILLSTÅND
Mark- och miljödomstolen i Umeå har gett tillfälle att ge ett yttrande gällande ett antal
aktbilagor med yttranden av bl.a. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län och SGU.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen tackar Mark- och miljödomstolen för den förlängda
svarstiden för yttrandet. Vad gäller innehållet i de refererade aktbilagorna har kommissionen i
detta skedet ingenting att kommentera. Däremot vill kommissionen understryka att denne är
sakägare i frågan och vill även i fortsättningen delta i processen.
Recipienten till Kaunis Iron AB:s gruvverksamhet i Pajala kommun är Natura 2000-älven
Muonio älv, vilken utgör riksgräns mellan Sverige och Finland och innefattas av
gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Syftet med överenskommelsen är
att främja gränsöverskridande samarbete i vatten- och fiskefrågor, och avser trygga en jämlik
användning av gränsälvarna på ett sådant sätt som främjar gränsbygdens intressen. Avsikten
med denna internationella konvention är också att motverka översvämnings- och miljöskador. I
tillståndsprocesser ska Muonio älv betraktas som ett internationellt vattendistrikt. De principer
och mål som är inskrivna i EU:s ramvattendirektiv och Finsk-svenska
gränsälvsöverenskommelsen behöver uppmärksammas.
Kommissionen vill samtidigt lyfta att Muonio älv är ett lokalt, regionalt och internationellt
framstående skyddat vattendrag viktigt för biologisk mångfald, fiske, rekreation, besöksnäring
och bland annat för lokalt näringsliv kopplat till älven. Möjligheter för hållbart nyttjande av
Europas största älvsystem i naturtillstånd bör säkerställas för både befintliga och kommande
generationer med försiktighetsprincipen som ledtråd vid planering, bedömning och prövning av
olika verksamheter.
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