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Till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) önskar förlängd tid från för att lämna yttrande över Svensk
Kärnbränslehantering AB:s ansökan och miljökonsekvensbeskrivning om utökad verksamhet
vid anläggningen för slutförvar av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, målnummer M 706214.
En anledning till detta önskemål är den resursbrist som uppstått på grund av arbetsanhopning i
samband med myndighetens beredning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökningar med
avseende på ett slutförvar för använt kärnbränsle.
En annan anledning är att myndigheten inom ramen för sin tillsyn av driften, vid den befintliga
delen av anläggningen för slutförvar av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, har förelagt
Svensk Kärnbränslehantering att analysera strålsäkerheten för en av förvarsdelarna (1BMA).
Resultatet av denna analys kan komma att ha betydelse för myndighetens ställningstagande till
ansökan om utökad verksamhet vid anläggningen.
Utöver detta har beslutet att omlokalisera delar av myndighetens verksamhet till Katrineholm
påverkat personalomsättningen. Bland andra har den utredare som tidigare ansvarade för
beredningen av ärendet slutat, vilket inneburit att en överlämning och omstart av arbetet har
behövt genomföras.
Mot bakgrund av vad som angivits ovan bedömer SSM att myndigheten kan lämna ett yttrande
till domstolen den 21 januari 2019.
Med vänlig hälsning
Tomas Löfgren
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