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YTTRANDE OM SAMRÅD ANGÅENDE RESULTATMÅL SAMT AVGRÄNSNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR HAPARANDAS
RISKHANTERINGSPLAN
Finsk-svenska gränsälvskommissionen konstaterar att vid förberedningsfasen av Haparandas
riskhanteringsplan borde man iaktta den finska motsvarande planen för hantering av
översvämningsrisker i Torne älvs – Muonio älvs vattenområde som är på samråd fr.o.m. den 2
november 2020 t.o.m. 14 april 2021.
Med tanke på formulering av övergripande mål och resultatmål i riskhanteringsplanen vill
gränsälvskommissionen hänvisa till gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
(Regeringens prop. 2009/10:212) och att Torne älv således är ett internationellt vattendrag.
Syfte med överenskommelsen är bl.a. att förebygga översvämnings- och miljöolyckor och
samordna de program, planer och åtgärder i avrinningsdistriktet som behövs för att uppnå de
mål som bestäms för vattnets kvalitet och vattnets hållbara nyttjande (..). Om förebyggande av
översvämningsskador finns i 6§ i överenskommelsen.
Enligt den finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen (artiklar 16 & 22) bör handlingarna
finnas i nödvändig utsträckning på finska och svenska. En svenskspråkig sammanfattning av
den finska planen finns tillgänglig som underlättar för myndigheter och invånare på svenska
sidan att bekanta sig med de finska planerna. För likabehandling av finskspråkiga invånare på
båda sidor av gränsen borde man se till att tillräcklig information om riskhanteringsplanen för
Haparanda finns på finska.
Haparanda och Torneå har ett gemensamt avloppsreningsverk lokaliserat på Sundholmen
som hanterar avloppsvattnet från båda sidorna av Torne älv. Renat avloppsvatten från
avloppsreningsverket släpps ut till älvmynningen. Det sker även en del utsläpp av orenat
avloppsvatten till älvmynningen (s.k. bräddning). Särskilt under perioder av ovanligt höga
flöden såsom vårfloden ökar mängden bräddat orenat avloppsvatten.
I det nuvarande förslaget på resultatmål för riskhanteringsplanen finns för 50- och 100årsflöden målet att avloppsreningen ska fungera. Gränsälvskommissionen vill lyfta att särskild
uppmärksamhet bör fästas även vid bräddat orenat avloppsvatten som inte når
avloppsreningsverket, utan släpps ut direkt till mynningen av Torne älv.
Mängden bräddat avloppsvatten kan ha en påverkan på möjligheterna att uppnå god status
som är uppsatt i miljökvalitetsnormerna för mottagande vatten. Kommissionen vill uppmuntra
till åtgärder som bidrar till att förbättra vattnets status enligt målsättningarna i EU:s ramdirektiv
för vatten, särskilt inom det geografiska tillämpningsområdet för finsk-svenska
gränsälvsöverenskommelsen.
Enligt artikel 2.2d i gränsälvsöverenskommelsen ska gränsälvskommissionen fästa särskild
vikt vid skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden. Utsläppspunkten för bräddat
avloppsvatten och renat avloppsvatten i Haparanda befinner sig vid mynningen av Torne älv,
som är en viktig väg för fisk på sin lekvandring upp till övre delarna av älven. Kommissionen
vill lyfta att en minimerad negativ påverkan på vattenområdet vid Torne älvs mynning ger
bättre förutsättningar för livskraftiga bestånd av vandringsfisk i Torne älv.
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