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Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i
ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av
använt kärnbränsle och kärnavfall

Remissinstanser

Energiföretagen

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen

Försvarsmakten

Greenpeace Sverige

Havs-och vattenmyndigheten

Kammarkollegiet

Kungliga tekniska högskolan

Kärnavfallsrådet

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (MILKAS)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturskyddsföreningen

Naturvårdsverket

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS)

Oskarshamns kommun
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Sjöfartsverket 

Statens energimyndighet 

Statens geotekniska institut 

Stockholms universitet 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges Lantbruksuniversitet, ArtDatabanken 

Sveriges Ornitologiska Förening 

Trafikverket 

Uppsala universitet 

Världsnaturfonden, WWF 

Östhammars kommun 

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos Mark- och miljödomstolen 

vid Nacka tingsrätt ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i 

ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och 

kärnavfall. Mark- och miljödomstolen har berett ansökan och i enlighet med 

17 kap. 1 § miljöbalken överlämnat frågan med eget yttrande till regeringen 

för prövning av tillåtligheten. SKB har därefter inkommit med ett 

kompletterande yttrande i regeringens ärende. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på SKB:s kompletterande 

yttrande.   

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 13 

september 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. 

Wordformat) per e-post till m.registrator@regeringskansliet.se och med 

kopia till lina.osterberg@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

M2018/00217/Me och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 
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Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta.  

 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.   

Samtidig remittering av SKB:s kompletterande yttrande i regeringens 
ärende enligt lagen om kärnteknisk verksamhet 

 

SKB har hos Strålsäkerhetsmyndigheten ansökt om tillstånd enligt lagen om 

kärnteknisk verksamhet till uppförande, innehav och drift av en kärnteknisk 

anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlämnat frågan till regeringen (dnr 

M2018/00221/Ke). SKB har därefter inkommit med ett kompletterande 

yttrande i regeringens ärende. Regeringskansliet har denna dag remitterat det 

kompletterande yttrandet i det ärendet.  

 

 

 

Magnus Moreau 

Departementsråd 

 

 


