Svar på skriftligt spörsmål SSS 383/2017 rd

Svar på skriftligt spörsmål om miljötillståndet för Hannukainen gruva
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 383/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Satu Hassi/gröna m.fl.:
På vilket sätt ser man till att xantaters och metallers inverkan på vatten – även vid lågt
flöde och före vårens översvämningar samt i undantagssituationer – i samband med tillståndsprocessen för gruvan i Hannukainen tas i beaktande samt
hur ser man till att gruvan inte beviljas sådant miljötillstånd som äventyrar de unika fiskbestånden i Torne älv–Muonio älv?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I enlighet med 3 § i Finlands grundlag fördelas de statliga uppgifterna mellan riksdagen som
utövar den lagstiftande makten, regeringen som utövar regeringsmakten och domstolarna som
utövar den dömande makten. Regeringen kan inte ingripa i innehållet i en enskild tillståndsprövning.
Med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) är det den statliga tillståndsmyndigheten, det vill
säga regionförvaltningsverket, som behandlar miljötillståndsansökningar. Regionförvaltningsverket granskar om förutsättningarna för beviljande av tillståndet uppfylls och ställer de nödvändiga tillståndsbestämmelserna. Beviljande av miljötillstånd förutsätter att verksamheten,
med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans
med andra verksamheter bland annat betydande förorening av miljön eller risk för sådan eller
försämring av speciella naturförhållanden.
Vid prövning av miljötillståndsbeslut, liksom andra förvaltningsbeslut, ska myndigheten i enlighet med förvaltningslagen (434/2003) se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt
sätt skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. En
verksamhetsutövare ska i enlighet med miljöskyddslagen lämna in tillsammans med ansökan en
för tillståndsprövningen behövlig utredning om verksamheten och dess konsekvenser, om parterna och om andra relevanta omständigheter. Om den sökande inte har lämnat in en utredning
som är tillräcklig för att avgöra ärendet, ska myndigheten be den sökande komplettera ansökan.
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På gruvprojektet tillämpas ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt den då gällande
lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Den som ansvarar för projektet har år 2013 upprättat en miljökonsekvensbeskrivning, i vilken beskrivs bland annat betydande miljökonsekvenser som orsakas av projektet och rimliga genomförandealternativ för projektet, konsekvensernas spridning och uppföljning samt en jämförelse av alternativen. Närings-,
trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Lappland gav i januari 2014 ett utlåtande om bedömningens omfattning samt projektets betydande miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen och NTM-centralens utlåtande ska inkluderas i tillståndsansökan, och tillståndsmyndigheten ska ta dessa i beaktande vid prövningen av huruvida förutsättningarna för beviljande av miljötillståndet uppfylls.
Helsingfors 12.10.2017
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

