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PRESSMEDDELANDE
16 mars 2011
Miljödepartementet

"Omfattande och noggrann prövning väntar ansökan om slutförvar"
I dag har Svenskt Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnat en ansökan om att få anlägga ett slutförvar för det använda
kärnbränslet i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan kommer nu att granskas av dels Strålsäkerhetsmyndigheten,
dels Mark- och miljödomstolen i Nacka.

- Myndigheten och domstolen står nu inför en omfattande och noggrann granskning och prövning av det förslag som industrin genom SKB lämnat.
Ansvarsfördelningen är tydlig. Industrin har det fulla finansiella ansvaret och ska föreslå plats och metod för slutförvar. Myndigheten och domstolen
granskar om den metod och den plats som föreslagits är säker, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Ansvaret för att ansökan är komplett ligger på industrin. Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökan att plats och metod är säker enligt
kärntekniklagen. Ansökan om slutförvar prövas enligt miljöbalken av Mark- och miljödomstolen i Nacka. Granskningen beräknas ta flera år. Först
därefter lämnas ärendet till regeringen för prövning av tillstånd.

Flera aktörer kommer att granska ansökan. OECD:s kärnenergibyrå (Nuclear Energy Agency), Kärnavfallsrådet och SSM:s systermyndigheter i Norden
kommer att granska underlaget. SSM kommer även att skicka ansökan på en bred nationell remiss. Frivilligorganisationer har sedan 2005 möjlighet
att erhålla bidrag för att delta i granskningsprocessen.

- Det är en viktig uppgift som myndigheten nu har framför sig. Den generation som har dragit nytta av kärnkraftsproduktionen ska också ansvara för
att det avfall som uppstår tas om hand, och slutförvaras, på ett säkert sätt. Vi ska inte lämna över ansvaret på kommande generationer, säger
miljöminister Andreas Carlgren.

- Regeringen har lagt samman arbetet med kärnsäkerheten och strålsäkerheten i Strålsäkerhetsmyndigheten. Det ger myndigheten bättre möjligheter
att på ett noggrant och professionellt sätt granska ansökan.
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