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Kungörelse av SKB:s ansökning om tillstånd
enligt kärntekniklagen för utökad verksamhet vid
SFR
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutar att SKB:s ansökan om tillstånd enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) till utökad verksamhet vid
anläggning för slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) med mera i
Forsmark, Östhammars kommun är tillräckligt komplett för att kungöras.

Ärendet
Den 19 december 2014 lämnade SKB in en ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen
till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt
avfall (SFR) med mera i Forsmark, Östhammars kommun.
SSM har genomfört en granskning för att bedöma om det finns behov av kompletteringar
av ansökan. Myndigheten har begärt ett antal kompletteringar och SKB har med anledning
av detta tillfört ärendet ny information (SSM2015-725).
Parallellt med SSM:s ansökansberedning sker en beredning av mark- och miljödomstolen
i Nacka om en ansökan enligt miljöbalken för samma verksamhet. SSM har yttrat sig till
domstolen om behov av kompletteringar till domstolen (SSM2015-656-5 och SSM20163477-2). Domstolen har meddelat att de räknar med att kungöra ansökan i december 2017.

Skälen för beslutet
Enlig 5 c § kärntekniklagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå i en ansökan
om tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. I fråga om
förfarandet för att upprätta en MKB och kraven på denna samt planer och
planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Det anges i 6 kap. 8 § miljöbalken att om en
MKB har upprättats i ett ärende som rör en verksamhet som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan, ska ärendet kungöras. SKB har inlämnat en MKB i samband
med ansökan och som beredande myndighet för tillståndsprövningen enligt
kärntekniklagen beslutar SSM om kungörelsen av ansökan, eftersom SSM har bedömt att
ansökan är så pass komplett att kungörelse kan ske.
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I detta ärende har avdelningschefen Johan Anderberg beslutat. Utredaren Georg Lindgren
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren Patrik Borg
deltagit.
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