Svar på skriftligt spörsmål SSS 74/2017 rd

Svar på skriftligt spörsmål om övervakningen av Terrafames 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 74/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Satu Hassi /gröna m.fl.:
Är Ramboll Finland Ab som ansvarar för bedömningen av miljökonsekvenserna av
Terrafames gruva jävig vad gäller att även fungera som övervakande kontrollant i fråga
om uppfyllandet av gruvans miljöförpliktelser och
ämnar regeringen ingripa i att samma företag säljer sina tjänster till såväl verksamhetsutövaren och övervakaren?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) bär helhetsansvaret för de nationella uppföljningsprogram som skapats för Finland. NTM-centralerna har sedan början av 2016 konkurrensutsatt terrängarbetena och laboratorieanalyserna i dessa uppföljningsprogram, men denna förändring påverkar inte NTM-centralens ansvar för uppföljningens kvalitet. NTM-centralerna har
redan i flera år skaffat laboratorieanalyser i form av köpta tjänster.
Vid ingången av 2016 valde NTM-centralerna på basis av ett centraliserat anbudsförfarande en
producent av analysdata för myndigheternas miljöuppföljning. Anbudsförfarandet vanns av
Ramboll Finland Ab (Ramboll) och därmed ansvarar bolaget för provtagningen vid de provpunkter som fastställs av NTM-centralerna och analyseringen av proverna samt för att skicka
uppgifterna till statens dataregister.
I de tillståndsvillkor som utfärdats på basis av miljöskyddslagen (527/2014) fastställs ett program för obligatorisk kontroll för tillståndspliktiga. Iakttagandet av miljöskyddslagen och miljötillstånd som beviljats med stöd av denna övervakas i första hand av NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser. Enligt miljöskyddslagen ansvarar dock den som är tillståndspliktig för genomförandet, ordnandet och betalningen av de obligatoriska kontrollerna.
Terrafame Ab:s obligatoriska kontroll, det vill säga ordnandet av miljöuppföljning enligt tillståndet, sker i enlighet med miljöskyddslagen och kontrollmaterialet skaffas i en obligatorisk
kontroll som företaget själv bekostar. Ansvaret för den offentliga obligatoriska kontrollen av
Terrafame bärs för närvarande av Ramboll Finland Ab, som har valts för uppgiften på basis av
det anbudsförfarande som bolaget genomfört. Ifrågavarande konsultbolag utför kontrollen i enlighet med det kontrollprogram som NTM godkänt. Provtagningen utförs av Rambolls certifie-

Svar på skriftligt spörsmål SSS 74/2017 rd

rade miljöprovtagare och proverna analyseras i Rambolls ackrediterade miljölaboratorium, som
hör till de största privata miljölaboratorierna i Finland.
Resultaten levereras både till företaget och NTM-centralen med tanke på övervakningen av miljötillståndet. Syftet med övervakningen av beslutet om miljötillstånd är att utreda om verksamheten motsvarar miljötillståndsbeslutet, om villkoren för beviljande av miljötillstånd fortfarande
uppfylls, om tillståndet är förenligt med gällande lagstiftning och om verksamheten trots tillståndsföreskrifterna orsakar miljöförstöring.
Ramboll utför inte bedömningen av miljökonsekvenserna av vattenhanteringen eller bedömningen av miljökonsekvenserna i anslutning till produktionsverksamheten för Terrafame. Genomförandet av MKB-processen konkurrensutsattes och Pöyry Finland Oy valdes till aktör för
bägge dessa. Ramboll har gjort en tidigare bedömning av gruvans ekonomiska konsekvenser,
vilken till tillämpliga delar har utnyttjats även i MKB.
Även om Ramboll parallellt utför miljökontroll för både Terrafame och NTM, finns det ingen
orsak att misstänka att detta upplägg skulle försvaga miljökontrollens kvalitet. Såväl provtagningen som analyseringen av proverna utförs alltid enligt vissa standarder och analysresultatens
riktighet är det centrala i denna verksamhet.
Regeringen har varken grunder för eller möjligheter att ingripa i att samma företag säljer sina
tjänster till både verksamhetsutövaren och övervakaren.
Helsingfors 30.3.2017
Näringsminister Mika Lintilä

