Remiss
2021-06-20
M2018/00217
M2018/00221

Miljödepartementet
Miljöprövningsenheten
Anna Berglund
anna.berglund@regeringskansliet.se
Kemikalieenheten
Anna Sanell
anna.sanell@regeringskansliet.se

Ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt
lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall
Remissinstanser

Naturvårdsverket
Kärnavfallsrådet
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Statens Energimyndighet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Östhammars kommun
Oskarshamns kommun
Svensk Kärnbränslehantering
Vattenfall
Fortum Sweden AB
Uniper Energy
Sydkraft Nuclear Power AB
OKG AB
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 6
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har i dag tillstånd enligt miljöbalken att i
Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) lagra 8 000 ton använt
kärnbränsle och härdkomponenter. Under handläggningen i mark- och
miljödomstolen framställde SKB ett tilläggsyrkande om utökad mellanlagring
i Clab med upp till 11 000 ton. SKB angav att anledningen till yrkandet var
att den i dag tillståndsgivna mängden inlagrat bränsle i Clab beräknas uppnås
2023 och att det därför finns behov av möjlighet till ökad mellanlagring.
Efter ett regeringsbeslut om tillåtlighet och tillstånd till SKB:s ansökan, så
vidtar en fortsatt juridisk process eftersom ärendet då skickas tillbaka till
mark- och miljödomstolen som ska avgöra frågor om villkor m.m. En
tillståndsdom kan sedan överklagas, vilket ytterligare kan förlänga processen.
Det finns en betydande risk att det inte kommer finnas ett lagakraftvunnet
beslut på plats i tid innan mellanlagret blir fullt. Det finns därför ett behov av
att bryta ut den del som avser Clab för att säkerställa att tillståndet vinner
laga kraft innan dagens tillstånd överskrids.
I remissen ligger att regeringen önskar få synpunkter på att avgörandet som
avser Clab fattas i ett separat beslut.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 juli
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per epost till m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till
anna.berglund@regeringskansliet.se och anna.sanell@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer M2018/00217 och M2018/00221 och remissinstansens
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även
anges i dokumentnamnet.
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