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Reviderad tidplan för remiss i prövning av SKB:s 
slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen 

Ny sista svarsdag för remiss  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har beslutat att ny sista svarsdag för remissprocessen 

rörande Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) om ett slutförvarssystem för det använda kärn-

bränslet är den 30 april 2016. 

 

Myndigheten är medveten om att vissa remissinstanser redan har yttrat sig eller meddelat 

att de avstår från att yttra sig över slutförvarsansökan. Detta brev skickas ändå till hela den 

ursprungliga sändlistan för att hålla er informerade om status med granskningen. 

Bakgrund 
Den 11:e november 2014 informerade SSM om förändringar i tidplanen för prövning av 

SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om tillstånd för ett slutförvar respektive 

inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle (SSM2014-1683-15). I samband med detta 

beslutade SSM att nytt datum för att lämna in remissynpunkter skulle vara den 31 januari 

2016. 

 

Det reviderade slutdatumet återspeglade antagandet att både SSM och mark- och 

miljödomstolen, i den parallella prövningen av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen 

och miljöbalken, skulle kunna kungöra respektive ansökningarna under hösten 2015. Detta 

antagande har visat sig inte stämma. 

 

Den 17:e december 2015 meddelade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en ny 

tidplan för prövning av SKB:s ansökan enligt miljöbalken (M 1333-11 Aktbilaga 347). 

Denna tidplan baseras på att domstolen nyligen beslutat att målet ska kungöras under 

januari 2016. 

 

Med hänsyn tagen till nyttan av en samordnad tidplan för prövning av ansökningarna 

enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken har SSM därför beslutat om att ytterligare 

förlänga svarstiden för den pågående remissprocessen enligt kärntekniklagen. En ny 

version av myndighetens tidplan fram till ett eventuellt yttrande till regeringen kommer att 

publiceras efter årsskiftet. 
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Om myndighetens remisshantering 
Samordning av SSM:s slutdatum för inlämnande av remissvar med mark- och 

miljödomstolens tidplan inverkar på omfattningen av SSM:s yttrande som remissinstans 

till domstolen.  

 

Planen är att noggrant bearbeta alla inkommande synpunkter från myndighetens 

remissinstanser parallellt med domstolens förberedelse och huvudförhandling inom ramen 

för dess prövning av SKB:s ansökan enligt miljöbalken. Det möjliggör för SSM att ta 

hänsyn till information som lämnats av andra parter och som väsentligt skulle kunna på-

verka myndighetens ställningstagande i sakfrågor inför domstolens huvudförhandling. 

 

SSM:s yttrande till domstolen kommer därmed att innehålla en preliminär bedömning av 

kravuppfyllelse av ansökningarna enligt kärntekniklagen. 

 
 

För Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

 

 

 

 

Ansi Gerhardsson 

Chef, enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall 

Avd. för radioaktiva ämnen 

ansi.gerhardsson@ssm.se 
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För kännedom 

Miljö- och energidepartementet 

Kärnavfallsrådet 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

 

SÄNDLISTA 

Arbetsmiljöverket 

Boverket 

Kemikalieinspektionen 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Riksarkivet 

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 

Statens energimyndighet 

Statens geotekniska institut 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC 

Sveriges geologiska undersökning 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 

Vetenskapsrådet 

Ingenjörsvetenskapsakademien 

Kungliga vetenskapsakademien 

 

Blekinge Tekniska Högskola 

Chalmers tekniska högskola 

Handelshögskolan i Stockholm 

Högskolan i Jönköping 

Karlstads universitet 

Karolinska institutet 

Kungliga Tekniska högskolan 

Linnéuniversitetet i Växjö 

Luleå tekniska universitet 

Lunds tekniska högskola/Lunds universitet 

Malmö högskola 

Mittuniversitetet i Östersund 

Mälardalens högskola 

Göteborgs universitet 

Linköpings universitet 

Stockholms universitet 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Umeå universitet 

Uppsala universitet 

Örebro universitet 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Hultsfreds kommun 

Kävlinge kommun 

Nyköpings kommun 

Oskarhamns kommun 

Östhammars kommun 

Varbergs kommun 

Regionförbundet i Kalmar län 

Regionförbundet i Uppsala län 
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Sveriges kommuner och landsting 

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk 

 

Avfallskedjan 

Döderhults naturskyddsförening 

Energi för Östhammar 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Oskarshamn 

Fältbiologerna 

Greenpeace Sverige 

Miljöförbundet Jordens vänner 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS 

Miljövänner för kärnkraft 

Naturskyddsföreningen i Kalmar län 

Naturskyddsföreningen i Uppsala län 

Opinionsgruppen för säker slutförvaring, OSS - Östhammar 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO 

Östhammars naturskyddsförening 

 

AB SVAFO 

Studsvik Nuclear AB 

Westinghouse Electric Sweden AB 
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