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Miljödepartementet
Miljöprövningsenheten
m.registrator@regeringskansliet.se

Remissvar gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och
kärntekniklagen till anläggningar i ett sammanhängande system för
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. M2018/00217 och
M2018/00221
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har inkommit med komplettering av
bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen till
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall. Miljödepartementet har ombett Naturvårdsverket att
informera Regeringskansliet om huruvida SKB:s komplettering föranleder ett
kompletterande samråd enligt 6 kap. 33 § miljöbalken.
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket avser att hålla samråd angående inkommen komplettering med
Polen och Tyskland. Om anledning finns att anta att ytterligare kompletteringar
kommer att inkomma i ärendet som kommer att ingå i den slutliga ansökan,
anser Naturvårdsverket att det av resursskäl är rimligt att avvakta vidare
kommunicering till dess att allt underlag har inkommit.
Skäl
Av 6 kap. 33 § första stycket miljöbalken framgår att om verksamheten eller
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om
ett land som kan komma att påverkas betydligt av verksamheten eller åtgärden
begär det, ska den myndighet som regeringen bestämmer informera det andra
landet om verksamheten eller åtgärden, dess möjliga gränsöverskridande
konsekvenser och vilken typ av beslut som kan komma att fattas, och ge det
andra landet skälig tid att yttra sig över om det vill delta i miljöbedömningen. Av
andra stycket följer att om det andra landet vill delta i miljöbedömningen, ska
myndigheten ge det andra landet möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om
miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga tillståndsansökan.
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Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt gjorde i yttrandet daterat den 23
januari 2018 bedömningen att verksamheten kan tillåtas endast om SKB
redovisar underlag som visar att slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller
miljöbalkens krav trots de osäkerheter som kvarstår om hur kapselns
skyddsförmåga påverkas av bl.a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt
vatten.
SKB har nu inkommit med komplettering till Miljödepartementet och uppger i
sitt yttrande bl.a. att de redovisar den av mark- och miljödomstolen efterfrågade
kompletteringen. Naturvårdsverket konstaterar att denna komplettering är av
sådan karaktär att den får anses utgöra en del av den slutliga ansökan. De länder
som har meddelat att de fortsatt vill delta i samrådsförfarandet bör därmed i
enlighet med 6 kap. 33 § andra stycket miljöbalken (6 kap. 6 § miljöbalken i
dess tidigare lydelse) ges tillfälle till yttrande över den inkomna
kompletteringen.
Polen och Tyskland har uttryckt önskemål om att fortsatt få ta del av eventuell
ny dokumentation kopplat till ärendet. Naturvårdsverket avser därför att fortsätta
samrådet med dessa länder. Övriga länder som har deltagit i samrådet enligt
Esbokonventionen har i tidigare samrådsprocess meddelat att de anser att
Sverige fullföljt sina åtaganden enligt Esbokonventionen och att de inte har mer
att tillföra ärendet.
Om anledning finns att anta att ytterligare kompletteringar kommer att inkomma
i ärendet som kommer att ingå i den slutliga ansökan, anser Naturvårdsverket att
det av resursskäl är rimligt att avvakta vidare kommunicering till dess att allt
underlag har inkommit.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit avdelningschefen
Ingela Hiltula, föredragande, enhetschefen Karolina Ardesjö Lundén, miljöjuristen
Natalié Lindenstrand och handläggaren Richard Kristoffersson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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