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MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN, NY AVLOPPSRENINGSVERK I KOLARI, FINLAND
Den finsk-svenska gränsälvskommissionen vill tacka för yttrandebegäran och vill föra fram
följande synpunkter på tillståndsansökan:
Kommissionen noterar att beskrivningen av drift och miljö för Kolari avloppsreningsverk med
dess belastning beskrivs tydligt och överskådligt i ansökan samt även anläggningens placering
i Kolari tätort vid Torne vattendistrikt klargörs.
Miljötillstånds ansöks för ett nytt reningsverk på 1929 personekvivalenter med de befintliga
reningskraven. Kolari avloppsreningsverk tillhör de medelstora reningsverken i Torne
vattendistrikt och är jämförbar med reningsverk i Övertorneå och Pajala på svensk sida eller
Ylitornio och Kolari Rautuvaara reningsverk på finsk sida. Enligt ansökan utgör en
punktbelastning från Kolari reningsverk ca 15 procent av all punktbelastning på den finska
sidan av Torne vattendistrikt.
I ansökan har behov och betydelse av nätverkssanering för en effektiv reningsprocess
redovisats. Mängden dag- och spillvatten är i dagsläget stor. Prognos om belastning t.o.m. år
2040 visar inte minskande trender för någon av parametrarna och förbättringar i nuvarande
gränsvärden eller reduktionsprocenter föreslås inte i ansökan. Kommissionen anser att i
planering och genomförande av reningsverket ska man konsekvent sträva efter effektivisering
av reningsprocessen och minskning av spillvatten för att upprätthålla god vattenstatus i
gränsvattendraget.
Gränsälvskommissionen vill även peka ut att i rapporten om behov för Naturabedömning har
man inte noterat lax (Salmo salar) som Natura-kriterium i Torne vattendrag på svensk sida. I
Sverige finns lax i naturdirektivets bilaga II för Torne älvs Natura2000 beslut.
Andra verksamheter som belastar Muonio älv och sammanlagda påverkningar har betraktats
kort i rapporten om behov för Naturabedömning. Bedömningens slutsats är att negativa
sammanlagda påverkningar från andra belastare med Kolari reningsverk i Muonio älv finns ej.
Det kan dock noteras att det fortvarande finns vissa osäkerheter om belastning från de
befintliga eller planerade gruvverksamheter intill Muonio älv.
Kommissionen anser att i tillståndsprocessen ska gränsälvsöverenskommelsen mellan
Sverige och Finland tillämpas med hänsyn till möjliga gränsöverskridande påverkningar så att
artiklar 15-22 i överenskommelsen appliceras i detta ärende.
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