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Svenskt svar på anmälan om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang angående alternativ kärnkraftsreaktor i
det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, Finland, YM4/5521/2013
Naturvårdsverket har från Miljöministeriet fått en miljökonsekvensbeskrivning
(mkb) för en alternativ kärnkraftsreaktor vid det planerade kärnkraftverket i
Pyhäjoki på samråd i enlighet med artiklarna 4 och 5 i Esbokonventionen.
Naturvårdsverket har den 29 november 2013 svarat Finland att Sverige vill delta
i processen med miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
Samrådsförfarande
Miljökonsekvensbeskrivningen har remitterats till berörda centrala myndigheter,
länsstyrelserna i de fem nordligaste kustlänen, kustkommuner i de två
nordligaste länen och i övrigt till de organisationer som lämnade yttrande i
samband med notifieringen. Sammanlagt sändes remissen till 39 instanser, vilka
framgår av sändlistan till bifogat remissbrev i Sverige. Remissen kungjordes
även i sex regionala tidningar samtidigt som det kungjordes att det skulle hållas
två informationsmöten om projektet i Luleå den 17 mars. Det ena mötet riktade
sig till myndigheter medan det andra mötet var öppet för alla intresserade.
Företrädare för det finska bolaget och finska myndigheter medverkade vid
mötena.
Remisstiden i Sverige har varit från 24 februari till 24 april 2014.
Samrådsunderlaget har varit tillgängligt på Naturvårdsverkets webbplats.
Yttranden har inkommit från Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten,
Kärnavfallsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sametinget,
SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI,
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Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och
Uppsala län, nio kommuner, ett tjugotal organisationer och drygt tjugo svar från
enskilda, varav några svar representerar fler personer. Ett antal namnlistor med
flera hundra namnunderskrifter finns bifogade.
I och med överlämnandet av dessa yttranden betraktar Naturvårdsverket
samrådsprocessen som avslutad, men emotser kontaktmyndighetens utlåtande.
Inkomna synpunkter
Något fler remissvar har lämnats in jämfört med tidigare inlämnade synpunkter
på mkb-programmet. Naturvårdsverket översänder samtliga remissvar i sin
helhet och avstår från att sammanfatta vart och ett. Vi konstaterar att
remissvaren ger uttryck för en övervägande kritisk inställning till projektet som
sådant, men också för uppfattningen att det kvarstår frågor som inte anses ha
utretts eller redovisats i tillräcklig omfattning. De flesta av dessa frågeställningar
förekom även i remissen om programmet för miljökonsekvensbedömningen.
De flesta av de statliga myndigheter som har lämnat svar framför synpunkter på
kvarstående utredningsbehov, och behov av uppföljning t.ex. SMHI, Havs- och
vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Flera myndigheter önskar
fortsättningsvis få ta del av fördjupade riskanalyser. Strålsäkerhetsmyndigheten
ifrågasätter bland annat om bästa möjliga teknik tillämpas och betonar vikten av
att finansieringen av allt omhändertagande av avfall är säkerställd innan
anläggningen tas i drift.
Kommunerna uttrycker en varierande grad av invändningar mot etableringen av
kärnkraftverket.
Ett mindre antal av de organisationer som har besvarat remissen är positiva till
projektet och till mkb:en. Övriga organisationer framför synpunkter på brister i
mkb:en och invänder mot etableringen som sådan.
Samtliga privatpersoner som har lämnat in yttrande motsätter sig projektet. Till
denna kategori kan även räknas flera hundra underskrifter på namnlistor som
lämnats in av organisationer.
-----------------------För Naturvårdsverket

EvaLinda Sederholm
Sektionschef
Anna Peters
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Bilagor
Yttranden från myndigheter:
Energimyndigheten
FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
Havs- och vattenmyndigheten
Kärnavfallsrådet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sametinget
SMHI
Strålsäkerhetsmyndigheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Jokkmokks kommun
Luleå kommun
Lycksele kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Robertsfors kommun
Skellefteå kommun
Yttranden från organisationer:
Centerpartiet i Norrbotten
Centerpartiet i Skellefteå
Föreningen Bottna Tillsammansodling
Greenpeace
Klimataktion
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Miljöpartiet de gröna i Skellefteå
Miljövänner för kärnkraft
NENET – Norrbottens Energikontor AB
Nordansmak i Norrbotten
Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken, inklusive namnlista
Partigruppen för Sverigedemokraterna i Skellefteå-Västerbotten
Robertsforsgruppen inom Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken, inklusive
namnlista
Svenska Bioenergiföreningen
Sveriges kärntekniska sällskap
Sveriges Nordkalottkommitté
Vänsterpartiet Umeå
WWF
23 privatpersoner eller grupper av privatpersoner
Samrådsremiss i Sverige
För kännedom
Miljödepartementet, Lars Lennwall, Stefan Appelgren
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