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GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE ANGÅENDE GRÄNSÖVERSKRIDANDE
SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSBEDÖMING, VISCARIA, KIRUNA KOMMUN
Finsk-svenska gränsälvskommissionen tackar Miljöministeriet för yttrandebegäran.
Miljöministeriet har mottagit från Naturvårdsverket anmälan enligt Esbokonventioneno m
förfarandet av miljökonsekvensbedömning (MKB) för återöppning av Viscaria koppar- och
järnmalmsgruva. Miljöministeriet är den ansvariga myndigheten för Esbokonventionen i
Finland.
Projektet är beläget i Kiruna kommun och ansvarig för projektet är Copperstone Viscaria AB.
Den planerade verksamheten omfattar bl.a. malmbrytning bå i dagbrott och under jorden,
malmanrikning (inklisivua anrikning av före detta gråberg och anrikningssand samt lagring av
dessa fraktioner. Ett alternativ avlopps- och utsläpp av annat vatten från gruvområdet är att
leda dem till via Pahtajoki-Rautasjoki älvar till Torne älv. Avståndet från gruvområdet till
Torne älv är ca 20 km, och till Torne-Muonio älvars mötespunkt ca 210 km.

Finska myndigheter, invånare och samhällen har möjlighet att lämna yttranden och uttala sig
om huruvida Finland bör delta i MKB-förfarandet i projektet, och vilka skulle vara sannolika
betydande negativa miljökonsekvenser som skulle ha betydelse för Finland och i vilken
utsträckning dessa bör utredas.
Responsen ska skickas till Sverige. Den och Finlands svar kommer att vara tillgänglig på
miljöministeriet webbsida ym.fi/yva > Viscaria. Om Finland tillkännager sitt deltagande i MKBförfarande kommer miljökonsekvensbedömningsrapport vid senare skede att kungöras för
samråd i Finland.
Kommissionen yttrat sig till bolaget i ett tidigare samrådsskede till bolaget 2021.07.02.:
https://www.fsgk.se/webFSGK_Yttrande_Viscaria_koppargruva_20210702.pdf
I detta yttrande har kommissionen bedömt att den tänkta verksamheten möjligen kan leda till
gränsöverskridande påverkan, vilket kan innebära att ett Esbo-samråd blir aktuellt.
Kommissionen har ur sitt perspektiv lyft olika preliminära behov av påverkansbedömning i
yttrandet i fråga.
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Gränsälvskommissionen vill delta i
Esbokonventionen (Dnro VN/25848/2021).
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I beredningen av detta ärende har vatten- och miljöingenjör Simja Lempinen deltagit.
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ordförande

Timo Jokelainen
vice ordförande

Virve Sallisalmi
sekreterare
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