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Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning för en 
alternativ kärnkraftsreaktor i Fennivoima OY:s planerade 
kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finland. Ärendenr: NV-05023-16. 
 
Swedish Lapland Visitors Board är den regionala turistorganisationen för Sveriges 
nordligaste destination. Det är en näringslivsorienterad organisation och 
samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbotten läns samtliga 
kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun i Västerbotten. Swedish Lapland 
används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges 
nordigaste destination. Resmålet täcker 25 % av Sveriges yta och har gräns mot både 
Finland och Norge. Swedish Lapland är en del av såväl Arktis som Sápmi – samernas 
traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett 
högt attraktionsvärde och 35 % av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-
2010 var 74 % och antalet årsverken närapå fördubblades. Målet är att fördubbla 
omsättningen från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.  
 
Destinationen Swedish Lapland är en eftertraktad naturturismdestination, med 
3.500.000 gästnätter årligen och totala skatteintäkter som motsvarar 540.900.000 
kronor (under 2015). Sverige, likaså Swedish Lapland, har en stark position som 
naturturismland, där hållbarhet och omsorg om naturvärden är grundläggande.  
 
Swedish Lapland Visitors Board driver tillsammans med Northern Norway Tourism 
Board och Finnish Lapland Tourism Board interregprojektet Visit Arctic Europe i syfte 
att öka samarbetet inom besöksnäringen över landsgränserna, öka omsättningen hos 
deltagande företag och skapa ett tydligt turististk område för ökad internationell 
konkurrenskraft.  
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Bottenvikens innanhav, kust och skärgård är en världsunik miljö med höga natur- och 
kulturvärden som är viktiga att bevara. Bräckt vatten, natur och kulturarv, djurliv och 
endemiska djurarter som inte finns någon annanstans, rennäring, packis, Kalix löjrom är 
några av de kvaliteter som finns i Bottenvikens skärgård och som är viktiga för en 
hållbar turismutveckling. Byggandet av ett kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki 
innebär omfattande byggnationer som kommer att påverka den världsunika miljön i 
Bottenviken. 
 
I miljökonsekvensprogrammet saknas en beskrivning av de konsekvenser som den 
planerade inkapslingsanläggningen och ett slutförvar ur olika aspekter kan få för 
besöksnäringen i Sverige och andra länder. Miljökonsekvensprogrammet  kan inte 
godkännas då en sådan konsekvensbeskrivning saknas. Swedish Lapland Visitors Board 
yrkar att en konsekvensbeskrivning för besöksnäringen görs.  
 
 
Swedish Lapland Visitors Board önskar svar på de synpunkter vi framför i detta 
yttrande. 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Camilla Bondareva 
Destinationsstrateg, 
Swedish Lapland Visitors Board 
 
 


