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Remissvar över promemorian ”Ett förbättrat
genomförande av MKB-direktivet”
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) står bakom förslagen i promemorian Ett förbättrat
genomförande av MKB-direktivet då bedömningen är att de innebär relevanta förtydliganden i lagstiftningen i enlighet med EU:s direktiv om bedömning av inverkan på miljön
av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).
I samband med att regelverket ses över och revideras vill SSM framföra följande synpunkter, även om de aktuella bestämmelserna inte omfattas av förslagen i promemorian.
–

Av 5 c § 2–3 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (KTL) framgår att för en
kärnteknisk anläggning som ska prövas för ett tillstånd att uppföra, inneha eller
driva en sådan anläggning, ska frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut och en specifik
miljöbedömning göras om en betydande miljöpåverkan kan antas. Enligt
5 c § 4 KTL kan en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vara tillräcklig om
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas. Detta motsvarar bestämmelserna i 6 kap. 26 § miljöbalken. SSM bedömer att länsstyrelsen,
inom ramen för undersökningen eller inför sitt beslut om betydande miljöpåverkan antas föreligga, bör samråda med andra myndigheter i fråga om anläggningar som även prövas enligt andra lagstiftningar, för SSM:s del anläggningar som också prövas enligt KTL eller strålskyddslagen (2018:396). SSM
föreslår därför att en bestämmelse motsvarande 6 kap. 30 § miljöbalken gällande
vilka som ska delta i avgränsningssamråd förs in i miljöbalken för undersökningssamråd. Alternativt kan det införas en bestämmelse som innebär att länsstyrelsen
inför sitt beslut enligt 6 kap. 26 § miljöbalken ska samråda med andra myndigheter i fråga om anläggningar som även prövas enligt sektorslagstiftningar. SSM:s
bedömning är att en sådan bestämmelse är i linje med artikel 6.1 i MKB-direktivet, där det anges att de myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar
kan antas bli berörda av ett projekt ska ges möjlighet att yttra sig över de uppgifter
som lämnas av exploatören och över ansökan om tillstånd [...]. SSM anser att
detta borde gälla även vid undersökningssamråd.

–

En sådan ”graded approach” som framgår av 5 c § 4 KTL och 6 kap. 26 § miljöbalken, framgår inte av bestämmelserna om radioaktivt avfall i miljöbedömningsförordningen (2017:966) (MBF) och miljöprövningsförordningen (2013:251)

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10

E-post: registrator@ssm.se
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Sida 2 (2)
Dokumentnr: SSM2021-1950-2

(MPF). I 6 § MBF hänvisas bl.a. till 29 kap. 58–59 §§ MPF i fråga om vilka verksamheter som per automatik innebär att en specifik miljöbedömning ska göras.
SSM:s bedömning är att de verksamheter och åtgärder som framgår av 29 kap.
58–59 §§ MPF kan omfatta allt från verksamheter med mycket begränsad risk för
miljöpåverkan till verksamheter med betydande miljöpåverkan. SSM anser därför
att vissa verksamheter och åtgärder med radioaktivt avfall enligt dessa bestämmelser istället borde kunna bedömas från fall till fall, där det om inte betydande
miljöpåverkan kan antas räcker med att en liten MKB tas fram. I direktivet regleras radioaktivt avfall på anläggningsnivå men i nationell rätt regleras alla verksamheter och åtgärder, vilket innebär att Sverige har gått längre i sin implementering än vad direktivet kräver. SSM anser att det inte är rimligt att göra en specifik
miljöbedömning för alla verksamheter och åtgärder som anges i 29 kap. 58–59 §§
MPF. Verksamheter som avses är då t.ex. transporter av radioaktivt avfall. SSM
föreslår att bestämmelserna i 29 kap. 58 och 59 §§ MPF omformuleras så att de
bättre avspeglar MKB-direktivets skrivningar och då särskilt avseende kopplingen
till anläggningsbegreppet.
__________________
I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Verksjuristen Anna Rolf har
varit föredragande. Detta remissvar expedieras utan underskrifter.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Nina Cromnier
Anna Rolf

Kopia
m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se
ingrid.backudd@regeringskansliet.se

