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Diarienummer 451-11318-2021, attn. Henrik Larsson 
 
YTTRANDE OM RISKHANTERINGSPLAN FÖR HANTERING AV 
ÖVERSVÄMNINGSRISKER I HAPARANDA OCH TILL PLANEN TILLHÖRANDE 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen tackar för yttrandebegäran. Kommissionen har yttrat 
sig i det tidigare avgränsande samrådet 2020.12.17.  
(https://www.fsgk.se/webFSGK_riskhanteringsplan_oeversvaemning_Torneaelv_yttrande.pdf ) 
 
Samordning av planerna över gränsen 
 
Enligt finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen (artikel 10) ska gränsälvskommissionen 
utveckla samarbetet mellan parterna i avrinningsdistriktet. Mer specifikt och relevant i detta fall 
skall kommissionen främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners arbete 
med planer för att förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gränsälvarna. 
 
Vid förberedning av detta yttrande har det svenskspråkiga materialet varit kungjort och 
tillgängligt. Kungörelse på finsk sida väntar på översättning av samrådsmaterialet till finska 
(läget vecka 37).  
 
Vid kapitel 3.1 första mening föreslår kommissionen ett tillägg om 
gränsälvsöverenskommelsen: Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige 
och Finland, (syfte i artikel 2, förebygga översvämnings- och miljöolyckor) vid sidan av 
substanslagstiftningen (SFS 2009:956). Innehållet av överenskommelsen beskrivs i tillräcklig 
omfattning senare i planen i kapitel 11.3.1. Motsvarande myndighet till Länsstyrelsen i 
Norrbotten i översvämningsriskhanteringsplanering heter Närings-, trafik- och miljöcentralen 
(NTM-centralen) på svenska.  

I kapitel 4.3.2 Miljöfarlig verksamhet/Förorenade områden finns två utpekade fastigheter, en 
lista i om inventerade miljöfarliga verksamheter finns i bilaga 4 och i en karta i bilaga 5 från 
kartering år 2013. Kapitlet kunde även omfatta en kort beskrivelse om betydelsen av dessa 
verksamheter och fastigheter i översvämningsriskhantering i kommunen samt om det finns 
uppdaterad information om nuläget. Bilagorna kunde förses med år och 
informationskälla/projektnamn.  

Namnet på kapitel 4.3.3 Vatten borde delas till två kategorier, till Dricksvatten och Vatten för 
klarhetens skull. Nu är temat under kapitel 4.3 Miljön. Dricksvatten tillhör även till människans 
hälsa och ekonomiska kärnverksamheter, vattenkvalitet till miljökvalitetsnormerna inom 
vattenförvaltningen och således under miljö. 

Av resultatmål från första planeringscykel (13.1) kvarstår målen angående distribution av 
värme och el samt säkerställning av avloppshantering ännu orörda. Kommissionen stödjer de 
framtagna förslagen i bilaga 2 (Förslag på åtgärder) om dessa teman. Dessa tillhör de 
viktigaste infrastrukturerna i samhället.  
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Bilaga 6 beskriver samarbete och samordning av riskhanteringsplanerna gällande 
översvämningar i Torne-Muonio älvar mellan Finland och Sverige som är förutsättning av 
gränsälvsöverenskommelsen mellan länderna. Kommissionen kan konstatera att 
samordningen av respektive planer har försvårats, då samrådstiden på svenska sidan har 
försenats med några månader.  

Den 21.5.2021 har kommissionen gett sitt yttrande i motsvarande samråd på finska sidan 
gällande Torneälvens riskhanteringsplan för översvämningar: 
https://www.fsgk.se/webFSGK_riskhanteringsplan_oeversvaemning_Torneaelv_yttrande.pdf   
I detta yttrande lyfte kommissionen till Lapplands NTM-central svårigheten att samordna 
program som samrådas under olika tidpunkter. 

I beredningen av detta ärende har vatten- och miljöingenjör Simja Lempinen deltagit. 
 
 
 
Johan Antti    Timo Jokelainen  
ordförande   vice ordförande 
 
 
 
Virve Sallisalmi  
sekreterare  
 
 
 
 
För kännedom: Närings-, trafik- och miljöcentral i Lappland 

Haparanda stad 
Myndighet för samhällsskydd och beredskap MSB 
Naturvårdsverket 

 
 

mailto:info@fsgk.se
http://www.fsgk.se/
https://www.fsgk.se/webFSGK_riskhanteringsplan_oeversvaemning_Torneaelv_yttrande.pdf

