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Regeringens ärenden angående Svensk Kärnbränslehantering
AB:s ansökningar om tillstånd till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd enligt
mil jöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) till
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall. Verksamheten omfattar en inkapslingsanläggning
i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Forsmark i
Östhammars kommun. Ansökan enligt mil jöbalken lämnades in till Mark-
och mil jödomstolen vid Nacka tingsrätt och ansökningarna enligt
kärntekniklagen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna
har berett ansökningarna och överlämnat ärendena med eget yttrande till
regeringen för prövning. Frågan om tillåtlighet enligt mil jöbalken och
tillstånd enligt kärntekniklagen avgörs av regeringen och verksamheten
omfattas av krav på en specifik mil jöbedömning. SKB har efter att ärendena
överlämnats till regeringen inkommit med kompletterande underlag och
yttranden angående bl.a. kapselns skyddsförmåga, kärnbränsleförvarets
verksamhetsområden samt förslag på villkor. Regeringen har även inhämtat
remissyttranden i flera frågor.

Handlingarna i ärendena finns tillgängliga hos aktförvararna Hanna Hornei j,
Östhammars kommun, kommunkansliet, Stångörsgatan 10, Östhammar, och
Raili Harrysson, Oskarshamns kommun, Varvsgatan 8, Oskarshamn.

Den som vill framföra synpunkter eller yttra sig i ärendena kan göra detta
skriftligen till Mil jödepartementet, 103 33 Stockholm eller till
m.registrator@regeringskansliet.se, senast den  13 januari 2022. Efter det
datumet kan regeringen avgöra ärendena.
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Diarienummer M2018/ 00217/Me (ansökan enligt mil jöbalken) eller
M2018/ 00221/ Ke (ansökan enligt kärntekniklagen) bör anges.

Ny information och meddelanden i ärendena kommer hållas tillgängliga
genom att skickas till aktförvararna och, om så behövs, införas i Post- och
Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Uppsala Nya
Tidning, Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Barometern med Oskarshamns-
Tidningen, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Hudiksvalls Tidning,
Västerviks-tidningen, Ölandsbladet och Vimmerby Tidning/ Linköpings
Tidning/ Kinda-Posten.

Mer information om ärendena finns också på regeringens hemsida,
www.regeringen.se.
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