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Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, yttrande i sak 
till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avseende SVAFO:s ansökan enligt miljöbalken 
rörande tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall m.m. vid Studsvik 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (nedan föreningarna) 
har med anledning av kungörelsen från Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt den 26 juli 2016 
(ab 18) givits tillfälle att avge yttrande i sak över SVAFO:s (nedan sökanden) ansökan enligt miljöbalken 
rörande tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall m.m. vid Studsvik. 

Yrkanden 
 
Föreningarna yrkar att mark- och miljödomstolen ska fastställa: 

• Att ansökan ska gälla en ny anläggning som ska prövas förutsättningslöst enligt både miljöbalken 
och kärntekniklagen 

• Att domstolen ska hantera strålsäkerhetsfrågor och att sökanden till domstolen ska komplettera 
ansökan enligt miljöbalken med de handlingar rörande strålsäkerhet som skickas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

• Att sökanden även i prövningen enligt miljöbalken ska redovisa en preliminär avvecklingsplan 
för den nya anläggningen, inklusive hur avvecklingen ska bekostas 

Grund för yrkanden 

Grund för yrkandet att domstolen ska fastställa att ansökan ska gälla en ny anläggning 

Sökanden anger i ansökan att tillståndet att få uppföra en ny byggnad för mellanlagring av radioaktivt 
avfall ska anses vara en utökning av tillståndet 2004-05-19 från Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt 
(mål M 10-03) gällande verksamhet vid Studsvik. Sökanden avser att anmäla till 
strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att den nya mellanlagringsbyggnaden är en ”anläggningsändring av 
hallen för radioaktivt avfall (AU)”. Föreningarna menar att byggandet av en ny byggnad för 
mellanlagring inte kan anses vara en anläggningsändring av en annan byggnad1. Mark och-
miljödomstolen bör därför hantera den aktuella ansökan som en ansökan om ny verksamhet. Detta 
                                                        
1 Föreningarna har i ansökan inte hittat någon information om hallen för radioaktivt avfall (AU) förutom i ”Bilaga A 

– Samrådsredogörelsen” där det framgår att det verkar vara en byggnad på den norra delen av Studsviksområdet 
och inte alls i anslutning till den nya byggnaden. 
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betyder att tillstånd för den tänkta anläggningen även måste sökas hos SSM som en kärnteknisk 
anläggning enligt 2§ lagen om kärnteknisk verksamhet (SFS 1983:4). 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har i samrådet framfört att den möjliga rollen för 
den nya anläggningen för mellanlagring av radioaktivt avfall ska redovisas i ett helhetsperspektiv. 
Anläggningen kan i framtiden komma att spela en roll vid mellanlagring av svenskt kortlivat och långlivat 
medelaktivt radioaktivt avfall utöver det behov som redovisas i ansökan. För att underlätta att den tänkta 
anläggningen kan byggas ut och få tillstånd för mellanlagring av ytterligare avfall från olika källor är det 
önskvärt att anläggningen juridiskt hanteras som en ny anläggning. 

Grund för yrkandet att domstolen ska hantera strålsäkerhetsfrågor 

Domstolen har en utredningsskyldighet vilket innebär att domstolen ska tillse att målet får den inriktning 
och omfattning som krävs och utöva aktiv materiell processledning. Domstolens beredning ska behandla 
samtliga omständigheter som har betydelse för tillåtlighetsfrågan. Det finns därför inget hinder för 
domstolen mot att pröva frågor som berör kärnsäkerhet och strålskydd. Föreningarna anser att domstolen 
ska hantera frågor om strålsäkerhet i ifrågavarande process. 

Grund för yrkandet att sökanden ska redovisa en avvecklingsplan för anläggningen 

I den tidigare ovan refererade domen (mål M 10-03) om tillstånd för den kärntekniska verksamheten på 
Studsviksområdet anges som ett villkor att vid avveckling av verksamheten ska tillsynsmyndigheten 
informeras om hur avveckling som sker på området kommer att genomföras och om behovet av 
efterbehandling. Föreningarna vill att domstolen överväger att ställa krav enligt miljöbalken på en 
redovisning av hur den sökta anläggningen ska kunna avvecklas, inklusive en redovisning av hur 
avvecklingen ska bekostas.  
 

 

Dag som ovan,  
 

 
 
 
 

Rebecca Nordenstam  Johan Swahn 
Jurist, Naturskyddsföreningen  Kanslichef, MKG 
Enligt fullmakt 
 
  


