Regeringskansliet
Miljödepartementet

YTTRANDE
M2019/02009/Me; Svensk Kärnbränslehantering AB, angående ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för låg- och
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medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun

2(2)

Miljödepartementets kommunicering daterad den 11 maj 2020 (aktbilaga 7) åberopas.
Svensk Kärnbränslehantering AB (”SKB”) har tagit del av mark- och miljödomstolens vid
Nacka tingsrätt (”domstolens”) yttrande till regeringen daterat den 13 november 2019.
SKB konstaterar att domstolen i sitt yttrande anför att den ansökta verksamheten kan tillåtas.
Domstolen anser också att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i miljöbalken och
kan läggas till grund för den fortsatta prövningen. Domstolens bedömning inkluderar den
specifika tillåtlighetsfråga som regeringen förbehållit sig enligt beslutet den 4 maj 2016
(M2015/00751/Me), nämligen tillåtligheten av den planerade utbyggnaden av SFR. Domstolen
anser inte det påkallat att regeringen meddelar villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken.
SKB vidhåller sin ansökan i alla delar och ställer sig bakom de bedömningar som domstolen gör
i tillåtlighetsfrågan. SKB hemställer att regeringen, efter att ha inhämtat yttrande enligt 17 kap.
6 § 1 st miljöbalken från kommunfullmäktige i Östhammars kommun, meddelar beslut om
tillåtlighet.
SKB har också tagit del av ett yttrande från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation
(”SERO”) till regeringen daterat den 28 december 2018 (aktbilaga 3). Vad SERO anför i
yttrandet sammanfaller med vad SERO anförde i yttranden till domstolen och vid domstolens
huvudförhandling (jfr. exempelvis domstolens aktbilagor 134-137, 180 och 229) och som SKB
redan bemött inom ramen för domstolens handläggning. Vad SERO anför har alltså beaktats av
domstolen i sitt yttrande till regeringen och SKB har nu inget ytterligare att anföra med

Stockholm den 26 maj 2020
Svensk Kärnbränslehantering AB, genom

Per Molander
(enligt fullmakt)

Martin Johansson
(enligt fullmakt)
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anledning av SERO:s yttrande till regeringen.

