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Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

 

 

Ringhals AB 

angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökning av markförvaret för 

lågaktivt driftavfall vid Ringhals kärnkraftverk,  Varbergs kommun  

_________________________________________________________________________ 

 

Rubricerade mål har kungjorts och yttranden inkommit från motparter och 

remissmyndigheter. 

 

Frågan om målets handläggning har i domstolen varit aktuell under en längre tid. Detta 

mot bakgrund av den prövning SSM ska genomföra enligt kärntekniklagen och hur denna 

förhåller sig till den prövning domstolen har att göra (se t.ex. yttrande från sökande från i 

juni, aktbil 32). 

 

SSM:s senaste yttrande innebär att myndigheten inte tillstyrker, eller rättare sagt inte kan ta 

ställning på grund av brister i underlaget/ansökan. 

 

Domstolen har en skyldighet att driva målet framåt och önskar besked om SSM:s 

inställning: 

 

- Vad krävs för att SSM ska kunna yttra sig till domstolen? Finns vissa delar som 

myndigheten skulle kunna yttra sig över redan nu eller i vart fall inom en nära 

framtid? 

- Eller innebär SSM:s senaste inlaga att myndigheten menar att prövningen enligt 

miljöbalken måste avvakta till dess SSM har gjort sin prövning, alternativt har en 

fullständig ansökan?  

 

 

Yttrande emotses, gärna före den 28 oktober 2019.  

 

Tjänsteanteckning (aktbil 36) bifogas. 

 

 

 

Vibeke Sylten, chefsrådman 

Telefon 0521-270251 
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Ringhals AB 

angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökning av markförvaret för 

lågaktivt driftavfall vid Ringhals kärnkraftverk, Varbergs kommun  

_________________________________________________________________________ 

 

Tel Jan Eriksson (Ringhals ombud) angående handläggningen av målet. Jag väcker frågan 

om målet bör vilandeförklaras, och i så fall hur länge. Jan Eriksson uppger att RAB gärna 

ser att handläggningen hos mark- och miljödomstolen fortsätter, men att man inte har 

invändningar mot att avvakta SSM:s ställningstaganden. Han uppger att viss utredning 

kommer att ges in till SSM vid årsskiftet. 

 

Vi är överens om att det är lämpligt att höra med SSM hur myndigheten ser på 

handläggningen och vilka ytterligare åtgärder som kan krävas för att SSM ska kunna avge 

ett yttrande som innehåller ett ställningstagande till ansökan i detta mål. 

 

 

 

Vibeke Sylten 

Telefon 0521-270251 


