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Regionala utvecklingsförvaltningen

Yttrande över remiss 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 (M2018/00217, M2018/00221)
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens ordförande antar redovisat yttrande och
ställer sig bakom Oskarshamns kommuns remissvar gällande remiss
M2018/00217, M2018/00221.
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet.
Bakgrund
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade i mars 2011 in ansökningar
om verksamhet vid anläggningar som ingår i ett sammanhängande system
för slutförvaring för använt kärnbränsle och kärnavfall till mark- och
miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten. Ansökningarna avser
dels en utökning av det befintliga centrala mellanlagret och en
inkapslingsanläggning i Simpevarp i Oskarshamns kommun (Clink), dels en
slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun.
Region Kalmar län, och tidigare Regionförbundet i Kalmar län, har följt
slutförvarsfrågan sedan 2005 och har under denna tid ansett det viktigt att
slutförvarsfrågan får en snar lösning och att Clab inte får betraktas som en
långsiktig lösning.
Regeringen önskar genom remiss den 20 juni 2021 få synpunkter på att
avgörandet som avser utökning av lagringskapaciteten i Clab fattas i ett
separat beslut.
Region Kalmar län motsätter sig att avgörandet som avser Clab fattas i ett
separat beslut och ställer sig bakom Oskarshamns kommuns remissvar.

Karin Helmersson (C)
regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Webbplats

E-post

Region Kalmar län

Regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
Kalmar

0480-840 00

Comfact Signature Referensnummer: 1147690

Organisationsnr

Fax

833-3007

Region Kalmar län

Datum

Ärendenummer

Sida

2021-07-16

RUN 2021/311

2 (2)

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2021
2. Remiss 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 den 20 juni 2021 (M2018/00217, M2018/00221)
3. Yttrande från Oskarshamns kommun.
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