Regeringskansliet
Miljödepartementet

YTTRANDE
M2018-00217/Me; Svensk Kärnbränslehantering AB, angående ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av

LEGAL#19497326v6

använt kärnbränsle och kärnavfall
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A.

Inledning

Miljödepartementet har i kungörelse daterad den 2 april 2020 gett allmänheten tillfälle att senast
den 17 juni 2020 yttra sig över den komplettering som Svensk Kärnbränslehantering AB
(”SKB”) gett in till regeringen den 4 april 2019. Kompletteringen innehåller underlag i de
avseenden som mark- och miljödomstolen efterfrågat i sitt yttrande till regeringen (kapselns
skyddsförmåga, Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden och förslag på villkor).
Med anledning av miljödepartementets kungörelse har yttranden inkommit från (i kronologisk
ordning) Sture Grönblad (nr 108), Torbjörn Åkermark (nr 110), Nils Axel Mörner (nr 113),
Herbert Henkel (nr 116), Hans Jivander (nr 117), Opinionsgruppen för säker slutförvaring OSS
(nr 118), Miljörörelsens kärnavfallssekreteriat Milkas (nr 119), Ylva Lundh (nr 120), det
lokalpolitiska partiet Ostkustens Framtid (nr 121), Kärnavfallsrådet (nr 123), Christine Vaple
(nr 124-125), Karin Gustafsson (nr 126), Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall
(nr 127), Föreningen Värmland mot kärnkraft (nr 128), Miljöpartiet de Gröna i Uppsala län (nr
129), Miljöpartiet Enköping (nr 130), Gröna kvinnor (nr 131), Ditta Rietuma (nr 132), Jaqueline
Ottabong (nr 133) och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, FMKK (nr 134).
Under remisstiden för kungörelsen har därutöver yttranden inkommit till miljödepartementet
enligt följande: yttrande från Naturskyddsföreningen/MKG/Jordens Vänner med komplettering i
sak till sitt tidigare yttrande till regeringen (nr 107), yttrande från Oskarshamns kommun
angående tillåtlighetsprövningen av Clab (nr 112), yttrande från Östhammars kommun
angående åtgärder inför kommunfullmäktiges yttrande enligt 17 kap. 6 § miljöbalken (nr 115)
samt information från Länsstyrelsen i Uppsala län om planerade fristående arbeten på
fastigheten Östhammar Forsmark 6:20 (nr 122).

B.

Sakfrågan

SKB konstaterar att inget av remissyttrandena tar sikte på vad SKB anfört och utvecklat i sin
komplettering den 4 april 2019. Inte heller berörs frågan om villkor enligt 17 kap. 7 §
miljöbalken. Vad Kärnavfallsrådet anfört rörande villkor rör tillämpningen av kärntekniklagen
och kommenteras av SKB i yttrandet i regeringens ärende M2018/00221/Ke.
SKB konstaterar också att samtliga nu framförda invändningar rörande tillåtlighet enligt
miljöbalken framförts redan under mark- och miljödomstolens beredning av SKB:s ansökan.
Invändningarna har alltså beaktats i mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen. Detta
gäller exempelvis invändningar mot den valda lokaliseringen i Forsmark, inklusive bergets

3(3)

lämplighet för en slutförvarsanläggning och lokala och storregionala grundvattenströmningar,
och djupa borrhål som metod för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
När det gäller frågan om tillåtlighet enligt miljöbalken har SKB nu inget ytterligare att anföra
utan hänvisar till sin komplettering till regeringen den 4 april 2019 och till bemötandeskriften
till regeringen den 18 december 2019. Som SKB sammanfattade i det sistnämnda yttrandet ger
underlaget i ärendet ett tydligt stöd för att ett slutförvar som anläggs på cirka 500 meters djup i
berget i Forsmark i enlighet med KBS-3-metoden är långsiktigt säkert.

C.

Den fortsatta handläggningen

SKB hemställer att regeringen inhämtar yttrande enligt 17 kap. 6 § miljöbalken från
kommunfullmäktige i Östhammar och därefter fattar beslut i tillåtlighetsfrågan.

Stockholm den 2 juli 2020
Svensk Kärnbränslehantering AB, genom

Per Molander
(enligt fullmakt)

Martin Johansson
(enligt fullmakt)

