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Rörande regeringens förfrågan om Kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering i 
kärnbränsleförvarsprövingen i april 2019 föranleder ett kompletterande samråd enligt 6 kap. 33 § 
miljöbalken (ett s.k. Esbosamråd) 

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) i 
fortsättningen benämnda föreningarna, har erfarit att regeringen den 14 januari har skrivit till 
Naturvårdsverket för att efterfråga hur verket kommer att hantera frågan om Kärnavfallsbolaget SKB:s 
komplettering i kärnbränsleförvarsprövingen i april 2019 föranleder ett kompletterande samråd enligt 
6 kap. 33 § miljöbalken (ett s.k. Esbosamråd). Verket ska svara innan den 12 februari. 
 
Föreningarna har två synpunkter på denna frågeställning. 
 
För det första menar föreningarna att ett kompletterande samråd ska genomföras om ny dokumentation 
som är av betydelse för miljökonsekvensbeskrivningen tillförs en miljöprövning. Detta framgår i 
Esbokonventionens artikel 5 att det är den kompletta miljökonsekvensbeskrivningen som det ska 
samrådas om. 
 
Det är dessutom tydligt i Århuskonventionens artikel 6 punkt 10 att ett nytt samråd ska ske om det 
sker en uppdatering av ”villkoren för en verksamhet” vilket torde vara fallet när det sker en 
komplettering av information som kan anses tillhöra miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
För det andra menar föreningarna att verket bör avvakta med ett Esbosamråd till dess att regeringen 
erhållit det förväntade yttrandet från SSM rörande relevansen av kopparkorrosionsresultaten från de 
två nyligen upptagna försökspaketen i LOT-experimentet i Äspölaboratoriet, och genomfört en remiss 
av yttrandet. 
 
 
Dag som ovan, 
 
 
 
Oscar Alarik Johan Swahn 
Chefsjurist, Naturskyddsföreningen Kanslichef, MKG 
Mobil: 070-611 32 29 Mobil: 070-467 37 31 
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