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Med anledning av proposition om ändring av miljöbalken med 
avseende på prövning av hanering av förvaring av använt 
kärnkraftsbränsle 
 
Regeringen förbereder en proposition om att ändra miljöbalken. Ändringsförslaget 
innebär att en prövning av en sammanhållen ansökan som rör flera anläggningar 
för hantering och slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle eller kärnavfall ska 
behandlas av en miljödomstol även om anläggningarna ligger inom två olika 
miljödomstolars ansvarsområde. Förslaget till ändring kommer ursprungligen från 
kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB. 
 
Förslaget remissbehandlades våren 2008. Det principiella i en sådan lagändring 
stöddes av alla remissinstanser. Däremot innehöll det remissbehandlade förslaget 
ett tillägg som innebär att sökanden skulle få välja vilken miljödomstol som skulle 
pröva ansökan. Detta ifrågasatte bl a Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, och Länsstyrelsen i Uppsala Län i sina 
remissyttranden. 
 
Naturskyddsföreningen anser det angeläget att prövningen av en ansökan som rör 
ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle ska ligga vid den miljödomstol som 
ligger närmast slutförvaret, eftersom kommunen, närboende och lokala 
miljöorganisationer är viktiga sakägare. Om lagändringen antas, kan 
kärnkraftsindustrin lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark 
och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn till miljödomstolen i Växjö i stället för 
till miljödomstolen i Nacka. Detta trots att miljökonsekvenserna av ett slutförvar 
vida överstiger de för en inkapslingsanläggning. Det bör vara en självklarhet att 
domstolsprövningen kopplas till den verksamhet som är huvudverksamhet i 
ansökan och som kan orsaka den största miljöpåverkan. 
 
Om det föreslagna lagförslaget träder i kraft anser Naturskyddsföreningen att 
möjligheten att delta i en huvudförhandling för närboende och lokala och regionala 
miljöorganisationer, rörande slutförvar för använt kärnkraftsbränsle, hotas. 
 
Den föreslagna lagtexten är skriven för att vara generell och omfatta även andra 
möjliga kommande ärenden som inte gäller använt kärnkraftsbränsle. 
Naturskyddsföreningen menar att förslagets generalitet kan behållas om ett enkelt 
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tillägg görs för att förhindra att en miljödomstol får en ansökan om ett slutförvar 
för använt kärnkraftsbränsle i en annan miljödomstols region. Med en ny kort 
mening sist i ändringsförslaget skulle det i stället kunna lyda (tillägget i kursiv 
text): 
 
"Mål om utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett 
sammanhängande system för hantering, bearbetning, lagring och slutförvaring av 
använt kärnbränsle eller kärnavfall prövas av en miljödomstol inom vars område 
någon av anläggningarna är belägen eller är avsedd att vara belägen. Mål om 
slutförvar av använt kärnbränsle prövas av den miljödomstol inom vars område 
slutförvaret är beläget eller avses vara beläget." 
 
Naturskyddsföreningen hoppas att regeringen beaktar ovan framförda 
ändringsförslag i syfte att garantera korrekta bedömningar av hanteringen av 
kärnkraftsavfallet och att öka transparens.   
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