
 
2. SKB lämnar in ansökan enligt  
miljöbalken till mark- och miljödomstolen 
(domstolen)  2011-03-16. 
                         

3. Domstolen bereder ansökan.  
 
Remiss med fråga om ansökan behöver 
kompletteras.  
 
Remissinstanserna lämnar sina yttranden. SSM 
är även remissinstans  till domstolen. SKB 
bemöter dessa yttranden.  

SKB:s ansökningar om slutförvar för använt kärnbränsle prövas i två parallella processer: 

3. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bereder 
ansökan. 
 
Remiss med fråga om ansökan behöver 
kompletteras.  
 
SKB kompletterar utifrån SSM:s begäran.  

Två separata processer som samordnas  

6. Regeringen prövar om  
tillåtlighet enligt 
miljöbalken och beslutar 
om särskilda villkor för att 
tillgodose allmänna 
intressen. 

6. Regeringen prövar om tillstånd enligt 
kärntekniklagen och beslutar om villkor för 
tillståndet. Regeringen delegerar beslut om 
ytterligare villkor till SSM.  

 

7. Mark- och miljödomstolen prövar ansökan  i 
en ny huvudförhandling och ger tillstånd om 
regeringen givit tillåtlighet. Beslutar om villkor 
för tillståndet. 

8. SSM beslutar om villkor, bland annat om 
prövning i en successiv process med s.k. stegvisa 
tillstånd för uppförandet av slutförvaret.  

6. Regeringen 
frågar kommun-
erna om de 
tillstyrker eller 
avstyrker 
verksamheten. 

1. SKB håller samråd och skriver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innan de 
lämnar in sina ansökningar. 

gemensamt samråd och MKB 

De stegvisa tillstånden gäller uppförandet av 
slutförvaret, provdrift, rutinmässig drift och inför 
avveckling och förslutning. SSM beslutar om tillstånden 
förutom inför avveckling och förslutning då Regeringen 
återigen fattar beslut. 

 
 
2. SKB lämnar in ansökningar enligt 
kärntekniklagen till Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) 2011-03-16. 

  

                            

5. Domstolen fortsätter bereda och skickar ut  
remiss om sakfrågor.   
 
Domstolen får yttrande från SSM i egenskap av 
remissinstans i  domstolsprocessen. 
 
Domstolen håller huvudförhandling. 
 
Domstolen lämnar sitt yttrande till regeringen. 
 

 
 
 
 
5. SSM fortsätter bereda och skickar ut remiss  
om sakfrågor.  
 
SKB kompletterar utifrån SSM:s begäran.  
 
SSM är remissinstans  till  domstolen och lämnar 
yttrande. 
 
SSM bereder ansökningarna  och lämnar sitt 
yttrande till regeringen 
 

Enligt miljöbalken 
lämnas till mark- och 

miljödomstolen 

Enligt 
kärntekniklagen 
lämnas till SSM 

4. Kungörelse av ansökan.                         
 

4. Kungörelse av ansökningarna. 
.                         

1. SKB håller samråd och skriver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innan de 
lämnar in sina ansökningar. 

Yttrande Yttrande 


