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Hej Ansi!

MKG har fyra frågor/kommentarer/svar att i efterhand lägga till/komplettera med mötet den
19/1. Detta är nummer ett.

Sara Sundin efterfrågade synpunkter på hur samråd kan ske i arbetet med att revidera den
nationella avfallsplanen för radioaktivt avfall (NAP:en). MKG har följande synpunkter:

1. Detta är en utmärkt verksamhet att bedriva i ett löpande samråd med de mest
intresserade aktörerna för att ta fram ett remissunderlag. Ett utmärkt exempel är hur SSM
(Björn Hedberg) tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden 2012-213 arbetade
med att ta fram ett förslag till ny finansieringslagstiftning. Detta finns dokumenterat i
SSM2011-4690. Myndigheten hade tre s.k. informationsmöten under utredningens gång där
de intresserade aktörerna kund ha synpunkter på underlag med frågeställningar som
myndigheten ville diskutera. Inget hindra myndigheten att ha andra möten med vissa aktörer
under arbetets gång. Det är dock generellt viktigt att möten och kommunikation med externa
aktörer diarieförs för att hela processen ska vara öppen. Även SSM:s process med en
samrådsgrupp för att ta fram en rapport för ”allt radioaktivt avfall” 2008-2009 är i detta
avseende intressant (SSM 2008/2578).

2. Det kan finnas skäl för SSM att även ta ett liknande grepp kring de treåriga processer för
att ta fram rapporten till IAEA:S Joint Convention och till EU-kommissionen enligt
kärnavfallsdirektivet. Myndigheten skulle på så sätt kunna driva löpande öppna, inbjudande
och involverande samrådprocesser. Detta skulle kunna ge en ökad kunskap och kompetens
bland aktörerna, skulle kunna öka intresset för planer och rapporter och inte minst ge en
ökad kvalitet på dessa.

3. Miljöbalken innehåller sedan 2017 i 6 kap. en implementering av EU:s direktiv om
strategiska miljöbedömningar av planer och program som kan påverka miljön. Det är svårt
att se att NAP:en inte skulle omfattas av detta och det måste tas hänsyn till detta i
revideringsarbetet och samråd.

Bästa hälsningar,

Johan
-- 
Johan Swahn
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