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Svar på remiss från Miljödepartementet:  
Forum vid prövning av sammanhängande system för slutförvaring 
av använt kärnbränsle. 
 
Miljödepartementets Dnr: M2007/4702/R 

 
 
 

Kärnavfallsrådets ställningstagande 
Kärnavfallsrådet tillstyrker förslaget till komplettering av 20 kap. 8 § miljöbalken med en 
bestämmelse som innebär att den som ansöker om tillstånd till ett slutförvarssystem av det slag 
som SKB överväger alltid får en sammanhållen tillståndsprövning vid en miljödomstol. 
Kärnavfallsrådet anser dock att en sådan bestämmelse även kan vara aktuell för annan 
verksamhet av nationell karaktär och därför bör formuleras på ett sådant sätt.  
 
Regeringskansliets förslag 
Regeringskansliet konstaterar att en prövning av inkapslingsanläggningen och slutförvaret för 
det använda kärnbränslet var för sig kommer att bli problematisk för såväl parter som prövande 
domstol. Regeringskansliet delar därmed Kärnavfallsrådets bedömning att det finns starka skäl 
för att prövningen av slutförvarssystemet utförs av en och samma miljödomstol och vill skapa 
förutsättningar för en sammanhållen prövning genom lagstiftning i god tid innan det blir 
aktuellt med en ansökan. 
Regeringskansliet föreslår därför att en ny bestämmelse införs i 20 kap. 8 § första stycket 
miljöbalken som innebär att mål som utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett 
sammanhållande system för hantering , bearbetning, lagring och slutförvaring av använt 
kärnbränsle prövas av en miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna är belägen.  
 
Kärnavfallsrådets överväganden 
Kärnavfallsrådet konstaterar att Regeringskansliets förslag är i linje med rådets bedömning att 
det finns starka skäl för att prövningen av slutförvarssystemet utförs av en och samma 
miljödomstol. Kärnavfallsrådet anser därför att Regeringskansliets förslag på komplettering av 
20 kap. 8§ är rimlig. Rådet anser dock att en sådan kompletterande bestämmelse även kan vara 
aktuell för annan verksamhet av nationell karaktär där ett system av flera anläggningar, belägna 
inom olika områden, ska prövas. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson och vice 
ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm. Ärendet har beretts av sekreteraren Eva Simic.  

 
 
 
 
 

Torsten Carlsson 
  Eva Simic  
 
 

Sändlista 
Kopia för kännedom till: 
 
Statens kärnkraftinspektion 
Statens strålskyddsinstitut 
Svea hovrätt, Miljööverdomstolen 
Nacka tingsrätt, miljödomstolen 
Växjö tingsrätt, miljödomstolen 
Svensk Kärnbränslehantering AB 


