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Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till anläggningar för 
slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall 

Svensk Kärnbränslehantering AB ansökte i mars 2011 hos Strålsäkerhets-
myndigheten enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknik-
lagen) om att bl.a. få uppföra och driva dels en inkapslingsanläggning i 
anslutning till det befintliga mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskars-
hamns kommun, dels ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall i 
Forsmark i Östhammars kommun.  

Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnade sitt yttrande över ansökningarna till 
regeringen den 23 januari 2018. 

Mark- och miljödomstolen överlämnade sitt yttrande över Svensk Kärn-
bränslehantering AB:s ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken samma dag. 

Miljö- och energidepartementet har mottagit följande skrivelser med syn-
punkter på Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan och Strålsäkerhets-
myndighetens yttrande. 

• Torbjörn Åkermark: Kommentarer till: M2018/00221 – Tematisk 
sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas syn-
punkter i kapselfrågor (bilaga 1). 

• Peter Szakálos, Christofer Leygraf, Anders Rosengren, Seshadri 
Seetharaman, Olle Grinder, och Jan Linder: Analys av kärnbränsle-
frågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen 
(bilaga 2). 
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• Synpunkter från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning angående den pågående regeringsprövningen 
enligt miljöbalken av SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för 
använt kärnbränsle (bilaga 3). 

Strålsäkerhetsmyndigheten har inkommit med följande kompletteringar till 
sitt yttrande. 

• Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas 
synpunkter i kapselfrågor (SSM2011-1135-25) (bilaga 4). 

• Svar på begäran om synpunkter på inlagor rörande kopparkorrosion 
(SSM2011-1135-27) (bilaga 5). 

Svensk Kärnbränslehantering AB ges tillfälle att senast den 7 januari 2019 
ge Miljö- och energidepartementet synpunkter med relevans för ansökning-
arna enligt kärntekniklagen på vad som framförs i skrivelserna.  

Svensk Kärnbränslehantering AB ges samtidigt tillfälle att yttra sig över vad 
som framförs i Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen i ärendet 
samt över Mark- och miljödomstolens yttrande i miljöbalksärendet, i de delar 
som har relevans för ärendet enligt kärntekniklagen. 

Svensk Kärnbränslehantering AB ges även tillfälle att inkomma med förslag 
på sådana särskilda villkor som regeringen kan meddela i samband med 
eventuella beslut enligt kärntekniklagen. 
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