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sändlista

Underrättelse från Estland om påbörjat arbete med en strategisk
miljöbedömning för nationell strålsäkerhetsplan 2018 – 2027, nationell
åtgärdsplan för radon och nationell åtgärdsplan för radioaktivt avfall
Miljöministeriet i Estland har, i enlighet med protokollet om strategiska
miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen), underrättat länderna runt
Östersjön om att landet påbörjat arbetet med att ta fram en nationell
strålsäkerhetsplan för 2018 - 2027, en nationell åtgärdsplan för radon och en
nationell åtgärdsplan för radioaktivt avfall. Till dessa planer har en strategisk
miljöbedömning tagits fram. Som underlag för denna underrättelse har en
sammanfattning av den strategiska miljöbedömningen översänts.
Naturvårdsverket önskar eventuella svara på denna underrättelse senast den 20
september 2019.
Bakgrund
Estlands miljöministerium har påbörjat arbetet med en nationell
strålsäkerhetsplan (National Radiation Safety Development Plan) för 2018 2027. Som bilagor till denna plan tas en nationell åtgärdsplan för radon fram i
enlighet med EU-direktivet 2013/59/Euratom och en nationell åtgärdsplan för
radioaktivt avfall i enlighet med EU-direktivet 2011/70/Euratom.
Till dessa planer har en strategisk miljöbedömning genomförts med ett
programskede och framtagande av en slutlig miljökonsekvensbeskrivning (SEA
report). Estland har i samband med underrättelsen översänt en sammanfattning
av miljökonsekvensbeskrivningen på engelska. De framtagna planerna och den
fulla miljökonsekvensbeskrivningen finns endast på estniska och kan hämtas
från Naturvårdsverkets webbplats för den som så önskar.
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I sammanfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen nämns även en
kommande separat plan för nedmonteringen av Paldiski kärnkraftsanläggning.
Denna plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att sändas till
såväl strålsäkerhetsmyndigheter som till myndigheter ansvariga för
Esbokonventionen när planeringen påbörjas. Denna underrättelse kan förväntas
ske 2023.
Möjlighet att lämna synpunkter på den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen
Det finns nu möjlighet för myndigheter och allmänhet att lämna synpunkter på
den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen som tagits fram till Estlands
nationella strålsäkerhetsplan med bilagor. Detta är det enda tillfället att lämna
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och planen och det planeras alltså
inte att översändas någon reviderad version av plan eller konsekvensbeskrivning.
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 20 september 2019
för att lämna ett samlat svar från Sverige inom remisstiden.
Svar lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller skriftligen till
Naturvårdsverket 108 48 Stockholm. Ange diarienummer NV-05804-19.
Svar önskas på engelska för att enklare kunna överlämna dessa till estniska
myndigheter.
Ytterligare information
Information om denna underrättelse samt ytterligare underlag på estniska kan
hämtas på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/esbo
Om ni har frågor med anledning av denna underrättelse kan ni vända er till
Naturvårdsverket, Egon Enocksson, egon.enocksson@naturvardsverket.se eller
telefon 010-698 11 91.
För Naturvårdsverket

Christian Haglund
Enhetschef

Egon Enocksson

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Bilagor
Underrättelse från Miljöministeriet i Estland
National Radiation Safety Development Plan 2018-2027, The strategic
environmental assessment of the national Radiation Action Plan and the
National Action Plan for Radioactive Waste Management – Summary of the
SEA report, 2017-2019

NATURVÅRDSVERKET
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Strålsäkerhetsmyndigheten
Kärnavfallsrådet
Greenpeace
WWF
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
För kännedom
Havs- och vattenmyndigheten
Arbetsmiljöverket
Miljödepartementet, Emma Sjöberg
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