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Synpunkter om strategisk
miljökonsekvensbedömning om Estlands
nationella strålsäkerhetsplaner

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutar att lämna följande synpunkter till Naturvårdsverket (NV) avseende en strategisk miljökonsekvensbedömning (miljörapport) av
Estlands nationella strålsäkerhetsplan 2018–2027, nationell handlingsplan för radon och
nationell handlingsplan för hantering av radioaktivt avfall.
According to article 10.2 of the Strategic Environmental Assessment (SEA) Protocol, the
notification should include plans and programs together with a SEA report. The notification from Estonia consisted of a short summary of the SEA report in English and the full
SEA report in Estonian, The plans and programs were not included in the notification. On
a general level, the summary gives enough information about the national plans, programs
and actions and their associated transboundary environmental impact.
Of potential transboundary interest is, according to the summary report, the planned
actions concerning the decommissioning of the Paldiski site together with the plans for a
final disposal of radioactive waste. According to the summary report there were no other
significant adverse impacts identified.
Sweden intend therefore to take part in the up-coming transboundary SEA procedure
concerning the specific plans and actions for the decommissioning of the Paldiski site and
the plans for constructing a final disposal for radioactive waste. To facilitate this, all
relevant documents have to be included in the notification e.g. plans and programs, as well
as the full SEA report. The documentation should also be made available in English.

Ärendet
SSM har av NV getts möjlighet att lämna synpunkter på den underrättelse om strategisk
miljökonsekvensbedömning av nationell strålsäkerhetsplan för åren 2018–2027, inklusive
nationella handlingsplaner för radon och radioaktivt avfall, som miljöministeriet i Estland
har notifierat i enlighet med artikel tio i protokollet om strategiska miljöbedömningar till
konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.
(Esbo-konventionen). Synpunkterna önskas skrivna på engelska.
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Den nationella strålsäkerhetsplanen innehåller dels en nationell åtgärdsplan för radon, dels
en nationell åtgärdsplan för radioaktivt avfall i enlighet med direktiv 2011/70/Euratom.
Den fullständiga miljökonsekvensbeskrivningen (miljörapporten) finns endast tillgänglig
på estniska (se NV:s webbplats). En kort sammanfattning finns tillgänglig på engelska och
har inkommit till SSM. Ingående planer och program har inte lämnats in i samband med
underrättelsen. SSM har från NV fått ta del av den nationella avfallsplanen på engelska.
Sammanfattningen av miljörapporten beskriver kortfattat innehållet i den nationella strålsäkerhetsplanen och dess förväntade miljöpåverkan. Särskilt nämns planerna för en gränsöverskridande samrådsprocess avseende avvecklingen av Paldiski inklusive ett slutförvar
för radioaktivt avfall.
Estlands miljöministerium vill veta om Sverige önskar delta i den vidare processen för
strategisk miljöbedömning av Estlands nationella strålsäkerhetsplan och om det finns
några kommentarer avseende sammanfattningen av miljörapporten från svensk sida.

Skälet för beslutet
Sammanfattningen av den strategiska miljökonsekvensbedömningen (miljörapporten) ger
på en övergripande nivå tillräcklig information för att SSM ska kunna göra en generell bedömning av de konsekvenser som genomförandet av de nationella planerna kan få för
Sverige. Till exempel bedöms handlingsplanen för radon inte ha någon gränsöverskridande påverkan. Däremot kan gränsöverskridande konsekvenser inte uteslutas i samband
med avveckling av den tidigare nukleära anläggningen i Paldiski och uppförande av slutförvar för radioaktiva ämnen. SSM anser därför att Sverige bör delta aktivt i den kommande samrådsprocessen avseende Paldiski. För att detta ska vara möjligt måste allt
relevant underlag inklusive handlingsplaner, planerade åtgärder och miljökonsekvensbeskrivningar notifieras och finnas tillgängligt på engelska.
______________
I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Utredaren Anki Hägg har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan
Anderberg och enhetscheferna Pernilla Sandgren och Charlotte Lager deltagit
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Detta beslut expedieras utan underskrift.
Nina Cromnier
Anki Hägg

