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Sändlista

Underrättelse från Polen enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen)
om ett nytt kärnkraftverk i kommunerna Choczewo eller Gniewino och
Krokowa i norra Polen
Polska generalderektoratet för miljöskydd har underrättat Sverige om att det
polska energiföretaget PGE planerar Polens första kärnkraftverk. Verket är tänkt
att byggas i norra Polen i kommunerna Choczewo eller Gniewino och Krokowa
cirka 20 mil från Svenska kusten.
Ni ges nu tillfälle att lämna synpunkter på vad en kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet bör innehålla. Svaret ska lämnas till
Naturvårdsverket senast den 15 januari, 2016. (Naturvårdsverket har bett Polen
om förlängd svarstid och kommer att underrätta er nytt svarsdatum om vi ges
den möjligheten.) Observera att vi önskar era synpunkter direkt på engelska då
det är ont om tid för oss att översätta inkomna yttranden.
Bakgrund
År 2011 underrättade Polen Sverige om att Polen tagit fram ett förslag till
nationellt program för kärnkraft. Programmet skickades på samråd i Sverige
under år 2012 och beslutades år 2014. De platser som nu anges vara aktuella för
kärnkraftprojektet fanns med i programmet.
Sammanfattning av projektet
Projektet innebär byggande och drift av Polens första kärnkraftverk, vilket avses
få en kapacitet på upp till 3 750 elektriska megawatt (MWe). Tre alternativa
platser i norra Polen redovisas i mkb-programmet. Två alternativ är vid
Östersjökusten i kommunen Choczewo (cirka 7 mil nordväst om Gdansk) och ett
alternativ ligger på gränsen mellan kommunerna Gniewino och Krokowa knappt
6 mil nordväst om Gdansk. Avståndet till Svenska fastlandet från de tre
alternativa platserna är cirka 20 mil.
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Samråd enligt Esbokonventionen
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang ska ett land inom vilket det planeras ett projekt
som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land underrätta det berörda
landet om detta och erbjuda det landet att delta i proceduren för att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning. Naturvårdsverket är enligt förordningen (1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar ansvarig myndighet för att lämna och ta emot
underrättelser och i övrigt fullgöra skyldigheter enligt Esbokonventionen.
Möjlighet att lämna synpunkter
Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten ges möjlighet att lämna
synpunkter på mkb-programmet för projektet.
Svaret bör fokusera på om den föreslagna inriktningen och avgränsningen av
miljökonsekvensbeskrivningen är lämplig med hänsyn till beskrivning av
gränsöverskridande konsekvenser.
Svar lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm (ange ärendenummer NV-08364-15). Vi
önskar eventuella synpunkter på engelska senast den 15 januari 2016 för att
kunna lämna ett samlat svar till Polen senast den 20 januari, 2016. (Naturvårdsverket har bett Polen om förlängd svarstid och kommer att underrätta er nytt
svarsdatum om vi ges den möjligheten.)

Ytterligare information
Underlag till samrådet listas på nästa sida och kommer inom kort även att kunna
hämtas på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/esbo.
För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Åsa Wisén,
asa.wisen@naturvardsverket.se, 010-698 1109 eller Egon Enocksson,
egon.enocksson@naturvardsverket.se, 010-698 11 91.
_______
För Naturvårdsverket

EvaLinda Sederholm
Sektionschef
Åsa Wisén
Handläggare
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Samrådsunderlag - bilagor
- Underrättelse från Polen (Notification of the planned activity that may
cause a significant adverse transboundary environmental impact, 201512-02)
-

MKB-program (The First Polish Nuclear Power Plant, Environmental
Scoping Report, September 2015)
Obs! Skickas på grund av sin storlek inte ut utan får hämtas från följande
sida: http://bip.gdos.gov.pl/komunikaty-i-ogloszenia eller via
www.naturvardsverket.se/esbo där det kommer att läggas upp inom kort.

-

Information om MKB-processen (Information about the procedure for
environmental impact assessment and the bodies participating in the
proceedings.

Sändlista
Boverket
Energimyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kärnavfallsrådet
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Skogsstyrelsen
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Greenpeace
Naturskyddsföreningen (SNF)
Miljövänner för kärnkraft
MILKAS – Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
MKG – Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Världsnaturfonden (WWF)
För kännedom
Miljödepartementet, Lars Lennwall, Stefan Appelgren
Skogsindustrierna
Svenskt näringsliv

