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Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som Polens kärnkraftverk 
beräknas ha för Finland 

Landets första kärnkraftverk planeras bli byggt i Polen. Det finns tre alternativa 
förläggningsplatser för kärnkraftverk i kommunerna Choczewo, Gniewino och 
Krokowa i norra Polen. Dessa finns i provinserna Pomorskie. Anläggningen 
planeras ha en kapacitet på 3 750 megawatt. För projektet ansvarar Polskie 
Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.   

Polen meddelade 2015 att miljökonsekvensbedömningen (MKB) inleds. Finland 
meddelade då att det deltar i MKB-förfarandet. På projektet tillämpas 
Esbokonventionen1. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är nu färdig och Polen har skickat den till Finland 
för kommentarer. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har 
möjlighet att framföra sina åsikter om projektets sannolika betydande skadliga 
miljökonsekvenser i Finland. Responsen skickas till Polen.  

Åsikter och utlåtanden kan framföras skriftligen till miljöministeriet senast 
den 2 december 2022 till registratorskontoret på adressen 
registratorskontoret.ym@gov.fi eller per post, miljöministeriet, PB 35, 00023 
Statsrådet.  

Samrådsunderlag 

Handlingarna som inlämnats av Polen finns tillgängliga på miljöministeriets 
webbplats www.ym.fi/yva >svenska (Polens kärnkraftverk). materialet innehåller 
en sammanfattning av MKB-beskrivningen på engelska och ett mer omfattande 
material också på engelska, som på grund av filernas storlek har indelats i olika 
kapitel. 

Saara Bäck  
Miljöråd, överdirektörens ställföreträdare 

                                                   
 
1 FN:s ekonomiska kommission för Europas avtal om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang E/ECE/1250, FördrS 67/1997 
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Seija Rantakallio  
Miljöråd 

 

 

Mer information 

Esbo avtal. Seija Rantakallio, miljöministeriet, +358 295 250 246, 
fornamn.efternamn@gov.fi 

Polands MKB-förfarande. Dorota Toryfter-Szumanska, General Directorate for 
Environmental Protection, + 48 22 579 2158, 
förnamn.andraefternamn@gdos.gov.pl 

 

Distribution 

Arbets- och näringsministeriet 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Ålands landskapsregering (på svenska) 

Finlands miljöcentral 

Institutet för hälsa och välfärd 

Strålsäkerhetscentralen 

Finlands naturskyddsförbund 

Greenpeace Finland 

WWF Finland 

Natur och miljö (på svenska) 

 

För kännedom 

Utrikesministeriet 

NMT centralerna (miljö och naturresurser) 
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