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Yttrande – Rapport om hur Sverige genomför
Århuskonventionen
Regeringskansliet har i en remiss önskat Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bidrag till
och synpunkter på ett förslag till rapport om Sveriges genomförande av Århuskonven
tionen.
SSM ställer sig bakom den beskrivning som görs i rapporten. Vad avser SSM:s ansvars
områden så kan rapporten kompletteras med följande.
Avsnitt IX
SSM samlar in uppgifter om radioaktiva ämnen och strålning i miljön. Många mät- och
analysresultat från undersökningar som SSM har gjort eller som har rapporterats in till
SSM finns publicerade på webbplatsen (www.ssm.se). Data från SSM:s nationella miljöövervakningsprogram är till viss del även sökbara i SSM:s miljödatabas som också är
tillgänglig via webbplatsen.
Avsnitt XI
Krav på rapportering av utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar och
vissa icke-kärntekniska anläggningar finns i SSM:s föreskrifter. Det finns även krav på
rapportering av resultaten av den lokala miljöövervakningen kring kärntekniska anlägg
ningar.
Avsnitt XXII
När det gäller slutförvaring av använt kärnbränsle ges allmänhet och organisationer möj
lighet att påverka beslut inte bara i samband med MKB-processen. Lagen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet ställer krav på att reaktorinnehavare vart tredje år ska redovisa ett
allsidigt forsknings- och utvecklingsprogram för säkert omhändertagande av kärnavfall
(Fud). Regeringen fattar beslut om programmet. I samband med granskning och utvärd
ering av industrins program bjuder SSM, som beredande myndighet åt regeringen, in olika
parter i samhället att delta i processen och få möjlighet att lämna synpunkter.
SSM vänder sig även till företrädare för myndigheter, kommuner, allmänhet och närings
liv för att lämna synpunkter på den nationella planen för hantering av radioaktivt avfall
(NAP) som upprättas i enlighet med rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om
inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärn
bränsle och radioaktivt avfall.
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I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Fredrik Hassel beslutat.
Verksjuristen Ann-Louis Söderman har varit föredragande. I den slutliga handläggningen
har också utredarna Pål Andersson, Annika Bratt och Ann-Christin Hägg deltagit.
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