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KUULUTUS

Hakija Norrbottenin läänin lääninhallitus

Asia Hakemus Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toimiluvan
vakuuksia koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi, Pajala, Ruotsi.

Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnat sijoittuvat
siten, että niillä voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia.
Näin ollen hakemuksesta tiedotetaan Suomen ja Ruotsin välisen
rajajokisopimuksen I8ja 22 artikloiden mukaisesti myös Suomen
puolella.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran rikastamo sijaitsevat Pajalan kunnassa, Norrbottenin läänissä,
Ruotsissa. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on myöntänyt kaivostoiminnalle luvan
20.8.2010 (päätös nro M 11/09) silloiselle toiminnanharjoittajalle Northland Resources AB:lle.
Lupapäätökseen on kirjattu seuraava lupaehto (nro 23) taloudellisen vakuuden asettamisesta:

“23. Lupa on voimassaolon suhteen rIIppuvainen siitä, että yhtiö maksaa takuut pankkiin
kustannuksista, jotka koskevat ympäristövahinkojen korvaamista ja muita entisöimistoimenpiteitä,
joita toiminnoista voi aiheuta. Takuusumma 10 300 000 kruunua on maksettava ennen kuin luvat
astuvat voimaan ja sen jälkeen 6,1 kr per m2 syntyvän rikastushiekka-altaan pinta-alastaja 17,4 kr
per m2 syntyvän sivukivivaraston pinta-alasta. Yhtiön on esitettävä pankkitakuut lääninhallitukselle
sen mukaan mitä tässä on määrätty.

Yhtiön on joka vuosi selvitettävä lääninhallitukselle jäliellä olevan jälkikäsittelyn kustannustarve.
Jos varatut rahat olennaisesti ylittävät arvioidut kustannukset, lääninhallitus saa myöntää takuun
alentamiseen.”

Toiminta kaivoksella käynnistyi vuonna 2011, mutta louhinta ja rikastus päättyivät yhtiön
ajautuessa konkurssiin joulukuussa 2014. Konkurssipesä laati jälkikäsittelysuunnitelman
kaivosalueen osien entisöimiseksi sekä arvion jälkikäsittelyn kustannuksista. Mitään
ennallistamistoimenpiteitä ei kuitenkaan tehty, sillä lääninhallitus sai tiedon kaivoksen uudelleen
käynnistämisestä. Toiminta siirtyi konkurssipesältä nykyiselle toimijalle Kaunis Iron AB:lle, joka
aloitti kaivoksen tuotannon heinäkuussa 2018.

Ruotsin Norrbottenin läänin lääninhallitus (Länsstyrelsen 1 Norrbottens Iän) hakee Uumajan
käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimelta (Umeå Tingsrätt,Mark- och miliödomstolen)
muutosta Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission myöntämän päätöksen lupaehtoon 23.
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Lääninhallitus vaatii ensisijaisesti, että maa-ja ympäristötuomioistuin muuttaa ehtoa 23 siten, että
ehto saa seuraavan sanamuodon.

Luvan voimassaolo rIIppuu siitä, että toiminnalle on hyväksytty taloudellinen vakuus
nettosummaltaan 155 milioonaa kruunua. Taloudellinen vakuus on annettava maa-ja
ympäristötuomioistuimen harkittavaksija sen on peitettävä kustannukset kaivoksen jälkikäsittelystä
ja muista entistämistoimenpiteistä, joita toiminta saattaa aiheuttaa. Maa-ja
ympäristötuomioistuimen on harkittava taloudellinen vakuus.

Lääninhallitus vaatii toissijaisesti, että maa- ja ympäristötuomioistuin muuttaa ehdon 23 siten, että
ehto saa seuraavan sanamuodon:

Luvan voimassaolo rIIppuu sIItä, että toiminnalle on asetettu hyväksytty taloudellinen vakuus, jonka
on peitettävä kustannukset kaivoksen jälkikäsittelystä ja muista entistämistoimenpiteistä, joita
toiminta saattaa aiheuttaa. Taloudellisen vakuuden on koostuttava 50 miUoonan kruunun
perussummasta sekä sisällettävä tulevat kustannukset 16 kruunua hiekka-altaan laajennukselta
neliömetriä kohti ja 35 kruunua neliömetriltä muiden varastojen vaikutuksen alaiselta pinta-alalta
mukaan lukien sivukivivarasto. Yhtiön on joka kolmas vuosi maksettava maa-ja
ympäristötuomioistuimelle uusi taloudellinen vakuusja sen lisäksi tiittää ajankohtaiset
takuusumman laskelmatja nliden aineisto. Maa- ja ympäristötuomioistuimen on harkittava
taloudellinen vakuus.

Hakemusasiakirjojen ja kuulutuksen nähtävi lläpito

Suomeksi käännetyt hakemusasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana 6.6.2019 - 8.7.2019 välisenä
aikana seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla osoitteissa:

- Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu B 3,
Rovaniemi

- Kolarin kunta, lsopalontie 2, Kolari
- Pellon kunta, Kunnantie 4, Pello
- Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55, Ylitornio
- Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, Tornio

sekä www-sivuilla, www.ely-keskus.fi > Lappi > Ajankohtaista> Kuulutukset.

Kuulutus pidetään nähtävillä 8.7.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla ja www
-sivulla.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea
(asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutuksetja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 8.7.2019 Lapin ELY-keskukseen
sähköpostitse: kiriaamo.lappiely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101
Rovaniemi. Muistutuksissa ja mielipiteissä pyydetään mainitsemaan “vakuuden muuttaminen” ja
asian diaarinumero LAPELY/3705/20 18. Lapin ELY-keskus toimittaa muistutukset ja mielipiteet
edelleen Uumajan käräjäoikeuden maa-ja ympäristötuomioistuimelle.
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Lisätiedot
Lisätietoja antavat ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen puh. 0295 037 485 ja
ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki puh. 0295 037 029.

Rovaniemellä 6.6.2019
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