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Remiss i ärenden om tillåtlighet och tillstånd till anläggningar
i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall
Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill framföra följande med anledning av
regeringens remiss

Viktiga synpunkter på handläggningen av ärendet har framförts vid olika tillfällen av
berörda kommuner. Enligt SKR bör kommunernas synpunkter väga tungt vid
regeringens ställningstagande i fråga om i den fortsatta hanteringen av ärendet. SKR
anser att det har framförts och finns starka skäl för att de olika delarna, som omfattar
det sammanhängande systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall,
bör prövas samlat och samtidigt. Härtill kommer att synpunkter och ställningstaganden från berörda kommuner har byggt på denna förutsättning. Om hanteringen
av tillåtlighets- och tillståndsärendet ändras, påverkar det utgångspunkten för de
kommunala ställningstagandena. Där har kommunen även en särskild roll genom
bestämmelsen i 17 kap. 6 § 1 punkten miljöbalken och det är som SKR ser det
nödvändigt att kommunerna i sådant fall bereds tillfälle att yttra sig på nytt i ärendet.
Förbundet inser problematiken med att det finns risk att mellanlagret blir fullt inom
några år. Samtidigt har tillåtlighets- och tillståndsprövningen redan pågått i många år.
Frågan om det finns tillräckligt beslutsunderlag ankommer naturligtvis ytterst på
regeringen som beslutsmyndighet att bedöma. Om det är så att regeringen anser att
ytterligare underlag behövs för beslut om tillåtlighet om slutförvarssystemet i sin
helhet, är det angeläget att regeringen skyndsamt förtydligar vilket underlag som
saknas och bereder sökanden möjlighet att komplettera ansökan i aktuella delar.
SKR har inte förutsättningar att bedöma om det är praktiskt och juridiskt möjligt att
bara pröva frågan om utökat tillstånd till mellanlagringen utan att samtidigt pröva
övriga delar av ärendet, men vill understryka vikten av ett samlat ställningstagande
om den framtida hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall.
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