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Samordnad kungörelse av ansökningar om utbyggnad av SFR  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskar för närvarande Svensk Kärnbränslehantering 

AB:s (SKB) ansökan enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) 

om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). För denna utbyggnad 

har SKB även lämnat in en ansökan enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen 

(MMD) i Nacka (M 7062-14). För att få tillstånd till den ansökta verksamheten krävs 

således tillstånd enligt bägge dessa lagar.  

 

Enligt kärntekniklagen och miljöbalken ska ansökningshandlingarna med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivningar kungöras. Det uttalade syftet med kungörelse är att 

allmänheten ska beredas tillfälle att yttra sig innan målet eller ärendet prövas ( 6 kap. 8 § 

miljöbalken).  

 

För att så långt möjligt skapa en sammanhållen och tydlig prövningsprocess mellan 

kärntekniklagen och miljöbalken, enligt vilka lagar ett och samma ärende alltså ska 

prövas, anser SSM att en samordning av tidpunkten för kungörelse enligt dessa lagar bör 

ske. En sådan samordning torde i hög grad underlätta för allmänheten att sätta sig in i och 

förstå SKB:s två ansökningar, och göra det lättare att lämna synpunkter på de frågor som 

är gemensamma enligt kärntekniklagen och miljöbalken.  

 

SSM inväntar kompletteringar av ansökan enligt kärntekniklagen som ska lämnas i 

november 2017. Vid någon senare tidpunkt anser SSM att det kan vara möjligt att kungöra 

ansökan enligt kärntekniklagen. Om MMD i Nacka inte anser att hinder föreligger, skulle 

det då vara mycket önskvärt att kungörelse också sker av ansökan enligt miljöbalken. 

 

Om domstolen anser att frågan om samordnad kungörelse behöver diskuteras ytterligare, 

föreslår SSM att det hålls muntlig förberedelse.  

 

SSM vill i detta sammanhang erinra om att ärendet om tillstånd för KBS-3-systemet 

(M1333-11) överenskoms i samband med en muntlig förberedelse mellan MMD i Nacka 

och SSM att samordna tidpunkten för kungörelse enligt kärntekniklagen och miljöbalken.  
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