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Remissyttrande M2018/00217 samt M2018/00221 från Miljödepartementet
– Ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om
kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Bakgrund
Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har tidigare ansökt om dels en utökning av
det befintliga centrala mellanlagret (Clab) samt dels en slutförvarsanläggning i
Forsmark i Östhammars kommun. SKB har i dag tillstånd enligt miljöbalken att i
Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) lagra 8 000 ton använt
kärnbränsle och härdkomponenter. SKB har i ett tilläggsyrkande i sin samlade
ansökan framställt behov av en utökad mellanlagring till 11 000 ton använt
kärnbränsle och härdkomponenter. Regeringen har identifierat en betydande risk
att det inte kommer finnas ett lagakraftvunnet beslut på plats i tid innan
mellanlagret blir fullt. Därför anges att det finns ett behov av att bryta ut den del
som avser Clab för ett separat beslut för att säkerställa att tillståndet vinner laga
kraft innan befintliga begränsningar i tillstånd överskrids.

Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket har tagit del av remissen M2018/00217 samt M2018/00221
gällande Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ärenden om tillåtlighet enligt
miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall.
Naturvårdsverket ser inte några hinder enligt miljöbalken mot att regeringen i ett
separat beslut kan ta ställning till Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB)
yrkande om utökad mellanlagring.
Naturvårdsverket har inte några synpunkter på att avgörande som avser Clab
fattas i ett separat beslut.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Björn Risinger efter
föredragning av avdelningschef Maria Ohlman och Ingela Hiltula.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelningschef
Johanna Farelius, enhetschef Karolina Ardesjö Lundén och handläggare Richard
Kristoffersson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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