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Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) begär anstånd
med att yttra sig i sak över ansökan om slutförvaret för kortlivad radioaktivt avfall, SFR
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) begär härmed anstånd
till den 31 oktober 2018 för att avge yttrande i sak över ansökan om slutförvaret för kortlivad radioaktivt
avfall, SFR.
Föreningarna har att hantera ett omfattande antal frågeställningar i den aktuella remissen. Vi bedömer att
vi kommer att behöva ytterligare tid för att kunna lämna in ett yttrande i sak.
Det är dessutom under våren inte möjligt att uppbringa det juridiska stöd som föreningarna behöver för
sitt yttrande. Den externa jurist, Jonas Christensen, som föreningarna hittills har använt i målet var redan
uppbokad för andra ärenden. Likaså är Naturskyddsföreningens egna jurister engagerade i andra ärenden
och domstolsförhandlingar.
Av betydelse för möjligheterna för föreningarna att fram till nu avsätta resurser för att arbeta med ett
yttrande i sak är även att ansvaret för medel för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor från
och med årsskiftet flyttats till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har inte varit skyndsam med att
upprätta ett ansökningsförfarande för medlen och dessa kunde inte sökas förrän under andra halvan av
februari. Besked om medelstilldelning förväntas därför inte förrän den 15 april. MKG har sökt medel för
att kunna arbeta med SFR-ansökan men kan inte använda dessa innan föreningen vet om medel för detta
beviljas.
Föreningarna har förstått att Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt anstånd med att yttra sig i sak över
ansökan till den 21 januari 2019. Därmed kommer inte prövningen i sak att fortsätta fullt ut förrän efter
detta datum. Föreningarna vill skicka in ett gemensamt och likalydande yttrande i sak till domstolen och
Strålsäkerhetsmyndigheten, även som ett remissvar till myndigheten över ansökan. Föreningarna begär
därför en kortare tid för anstånd.
Sammantaget innebär det omfattande innehållet i ansökan och föreningarnas begränsade möjlighet att
under våren 2017 hantera denna på ett fullgott sätt att det finns ett behov av anstånd med att lämna in
yttrandet. Föreningarna bedömer att ett anstånd till den 31 oktober 2018 skulle vara ändamålsenlig.
Dag som ovan,

Rebecca Nordenstam
Jurist, Naturskyddsföreningen
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