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Hej igen Ansi!

MKG har fyra frågor/kommentarer/svar att i efterhand lägga till/komplettera med mötet den 
19/[2]. Detta är nummer tre.

Myndigheten har vid detta möte och mötet som hölls för ett år sedan frågat efter synpunkter 
på hur framtida involvering av ideella miljöorganisationer kan ske i en eventuell stegvis 
prövning enligt kärntekniklagen. 

MKG:s enkla svar på denna fråga är att SSM har betydande möjligheter att på eget initiativ 
själv driva processer för att visa på öppenhet och skapa insyn i myndighetens 
beslutsprocesser. SSM har dessutom möjlighet att få in synpunkter på det som kan vara av 
intresse för myndigheten. Även här är de processer som SSM drev 2012-13 om förslag till 
ny finansieringslagstiftning och 2008-2009 om en rapport för ”allt radioaktivt avfall” goda 
exempel (se frågor/kommentarer/svar nummer ett).

I detta avseende är förmodligen intresset av ett sådant arbete liknande för särskilt andra 
aktörer (förutom industrin vars planer ska prövas) som har särskilt intresse för 
miljösäkerheten vid uppförande och drift, samt långsiktig miljö- och strålsäkerhet. Även om 
miljöorganisationer enligt Århuskonventionen ska ha en särskild möjlighet att påverka 
beslutsprocesser som rör frågor som kan orsaka miljöpåverkan måste SSM:s intresse vara 
att få in synpunkter från så många parter som möjligt i effektiva processer. Det finns alltid 
möjligheter till vanlig remisshantering, men MKG menar att utvecklandet av goda, öppna 
och involverande samrådsprocesser ökar kvaliteten på de beslut som tas och även 
förståelsen för besluten. 

Som nämndes på mötet kan det komma bestämmelser om samråd i den stegvisa 
prövningen i den nya kärntekniklagstiftningen. SSM kommer, liksom de ideella 
miljöorganisationerna, vara remissinstans till de förslag som läggs och kan därför på ett 
progressivt sätt påverka synen på vikten av samråd och hur de kan genomföras

Bästa hälsningar,

Johan
-- 
Johan Swahn
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