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YTTRANDE OM SAMRÅDSUNDERLAGET, TALGA GRAPHENE AB, LULEÅ
Finsk-svenska gränsälvskommissionen vill framföra följande angående Talga Graphene ABs
samrådsunderlag om brytning av grafit:
Den planerade gruvverksamheten i form av dagbrott för att utvinna grafit befinner sig i Vittangi
i Kiruna kommun, intill Torne älv i Torne internationella vattendistrikt, ett Natura 2000 område
både i Sverige och Finland.
Kommissionen bedömer utifrån samrådsmaterialet att gränsälvsöverenskommelsen mellan
Finland och Sverige ska tillämpas i tillståndsprocessen för Talga Graphene ABs verksamhet
(överenskommelsen, artiklar 15-22).
Kommande miljökonsekvensbeskrivning ska utöver det som presenteras i samrådsmaterialet
omfatta även en bedömning av miljöriskerna från verksamheten, samt bedömning av
sammanlagda och kumulativa effekter och gränsöverskridande påverkningar. Kommissionen
noterar vidare att verksamheten förväntas ha omfattande påverkan på grundvattennivån p.g.a.
det planerade dagbrottet. Påverkan av detta på älvens ekologi och fiskbestånd behöver
skärskådas samt analyseras vad som blir konsekvenserna för samhällets vattenförsörjning.
Gränsälvsöverenskommelsen ska trygga möjligheterna för båda parterna till skäligt nyttjande
av gränsälvarna på ett sätt som främjar gränsregionens intressen, samt bland annat att
miljöolyckor ska förebyggas, att kvalitetsmål för gemensamma yt- och grundvatten ska
uppnås, fasta (fästa?) vikt vid naturvård och miljöskydd, hållbart nyttjande av vattenresurserna
samt skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden. Överenskommelsens syfte är att främja
samverkan och likabehandling över gränsen i prövningsfrågor som kan ha gränsöverskridande
påverkningar. Vid projekt med möjliga gränsöverskridande påverkningar omfattas
gränsälvsöverenskommelsen praxis för samråd, samordning, dialog och informering av den
andra parten.
Torne-Muonioälvar är lokalt, regionalt och internationellt framstående skyddat vattendrag
viktigt för ekologisk mångfald, fiske, rekreation, besöksnäring och bland annat för lokalt
näringsliv kopplat till dessa, likaså som älvarna är viktiga för kultur och livsföring i hela
Tornedalen.
Möjligheter för hållbart nyttjande av Europas största älvsystem i naturtillstånd ska säkerställas
för både befintliga och kommande generationer med försiktighetsprincipen som ledtråd vid
prövning av olika verksamheter.
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