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Begäran om anstånd

Ärende M2018/00217/Me; Svensk Kärnbränslehantering AB, angående  ansökan

om tillstånd enligt miljöbalken  till anläggningar  i ett sammanhängande system för

slutförvaring av använt kärnbränsle och  kärnavfall

I en skrivelse daterad 2018-06-01 (aktbil 22) gav Miljö- och energidepartementet Svensk

Kärnbränslehantering AB (SKB)t111fälle att komplettera ärendeti enlighet med de brister som

mark- och miljödomstolen påtalat  i  sitt yttrande 2018-01-23 (i domstolens mål M 1333-11). Det

är bl.a. frågor om hur kapselns skyddsförmåga påverkas av vissa korrosionsfenomen. SKB har

också getts tillfälle att komma in med eventuella förslag till särskilda villkor enligt 17 kap. 7  §

miljöbalken. Komplettering och villkorsförslag ska enligt skrivelsen ges in senast den 7januari

2019.

SKB avser att komplettera ärendet i ovannämnda delar. SKB är angeläget om att ta fram ett

gediget underlag avseende korrosionsfrågorna. Det är också angeläget att underlaget genomgår

en internationell vetenskaplig granskning. Efter genomgång av tidplanerna för detta arbete kan

SKB konstatera att det inte är möjligt att ge in underlaget inom den föreskrivna tiden. SKB

begär därför anstånd med att ge in komplettering och villkorsförslag till den 30 april 2019.

En motsvarande anståndsbegäran har idag getts in  i  ärendet enligt kärntekniklagen.

Stockholm den 28 juni 2018
Svensk Kärnbränslehantering AB, genom
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Per Molander Martin Johansson

(enligt fullmakt) (enligt fu11makt)
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