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BESLUT 
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UFV 2019/910 

Miljödepartementet 

Remisser av Svensk kärnbränslehantering AB:s 
kompletterande yttrande i ärende om: 

1(2) 

1. tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av 
anläggningar i ett sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
(M2018/00217/Me) 

2. tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet av anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall (M2018/00221/Ke) 

Beslut 
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar på rubricerade remisser. 

Bakgrund 
Uppsala universitet har anmodats lämna svar på rubricerade 
remisser. Bifogat yttrande har utarbetats av universitetslektor 
Björn Lund, institutionen för geovetenskaper. 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 
undertecknad prorektor i närvaro av tillförordnad 
universitetsdirektör Per Abrahamsson, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Anna Lind. Närvarande därutöver var 
Uppsala studentkårs ordförande Johannes Bäck. 

Anders Malmberg 

Anna Lind 
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Miljödepartementet 

Remisser av Svensk kärnbränslehantering AB:s 
kompletterande yttrande i ärende om: 

2(2) 

1. tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av 
anläggningar i ett sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
(M2018/00217/Me) 

2. tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet av anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall (M2018/00221/Ke) 

Uppsala universitet har anmodats lämna svar på rubricerade 
remisser. 

Universitetet instämmer i att det behövs ytterligare studier 
avseende jordskalv (SKB:s konstaterande om Mark- och 
miljödomstolens bedömning, s 28 i dokument le: 
SKB_MB_april-2019.pdf). Detta behövs för att bättre förstå 
seismiciteten inne i de tektoniska plattorna, som i Sverige, och 
kräver fortsatt insamling och analys av jordbävningsdata från 
hela Sverige med en lång tidshorisont. 

I Mark- och miljödomstolens yttrande (dokument lb M 1333-11 
Yttrande till regeringen 2018-01-23.pdf) konstateras på s 388, i 
diskussionen om geovetenskap och jordbävningar, att "SKB har 
anfört att bolaget ständigt måste bevaka och i görligaste mån 
delta inom relevanta forskningsområden, pröva hypoteser och 
uppdatera antaganden för att öka förståelsen för olika processer. 
Bolaget har även åtagit sig långtidsövervakning i viss 
omfattning. Mark- och miljödomstolen tolkar detta som 
åtaganden och att ytterligare studier kommer att ske för att 
minska osäkerheten inför projektering." Universitetet instämmer 
med domstolens tolkning och hoppas att SKB fortsätter att satsa 
på både forskning och långtidsövervakning inom det seismiska 
området. 

Universitetet har i övrigt inga synpunkter på remisserna. 


