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Fråga om nationella miljöorganisationers och KASAM:s möjlighet att 
närvara vid sammanträden med Samråds- och MKB-grupp Forsmark  

Se sändlista  
 

Länsstyrelsen beslutar, efter samråd med övriga parter i Samråds- och MKB-
grupp Forsmark, att de ideella föreningar, som beviljats ekonomiskt stöd för år 
2006 enligt 7 a § förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för 
använt kärnbränsle m.m., ska erbjudas möjlighet att närvara som observatörer, 
med en företrädare per stödbeviljad sammanslutning av ideella föreningar, vid 
Samråds- och MKB-grupp Forsmarks ordinarie sammanträden under år 2006. 
 
Länsstyrelsen beslutar även, efter samråd med övriga parter i Samråds- och MKB-
grupp Forsmark, att KASAM (Statens råd för kärnavfallsfrågor) ska erbjudas 
möjlighet att närvara som observatör, med en företrädare, vid Samråds- och 
MKB-grupp Forsmarks ordinarie sammanträden under år 2006. 
 
 
Bakgrund 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har i skrivelse den 13 maj 
2005 till Länsstyrelsen begärt att få delta i Samråds- och MKB-grupp Forsmark. 
 
Även KASAM har framfört önskemål om att få vara närvarande, som observatör, 
vid Samråds- och MKB-grupp Forsmarks sammanträden. 
 
I sitt svar till MKG den 5 juli 2005 (dnr 559-4965-05) redovisade Länsstyrelsen 
att man inte var beredd att utvidga Samråds- och MKB-grupp Forsmark utöver de 
parter som nu ingår, dvs. Östhammars kommun, Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB), Statens kärnkraftinspektion (SKI), Statens strålskyddsinstitut (SSI) och 
Länsstyrelsen i Uppsala län. I sitt beslut konstaterade Länsstyrelsen bland annat 
följande. 
 

I Samråds- och MKB-grupp Forsmark ingår Länsstyrelsen i Uppsala län, 
Statens kärnkraftinspektion, Statens strålskyddsinstitut, Östhammars kommun 
och Svensk Kärnbränslehantering AB. Samrådsgruppen har bildats med 
utgångspunkt i Länsstyrelsens, de närmast berörda centrala statliga 
myndigheternas och Östhammars kommuns ansvar (bland annat enligt 
regeringsbeslut 1995-05-18, dnr M93/1228/5, M93/4176/5, M94/3127/5, 
M94/3450/5) samt SKB:s ansvar enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. 
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Syftet med denna samrådsgrupp är att få till stånd ett effektivt och samordnat 
samråd samt informationsutbyte mellan de deltagande parterna. 
 
I det utökade samrådet enligt 6 kap. 5 § miljöbalken ska SKB även samråda 
med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda av de aktuella kärnavfallsfrågorna. 
Det bör ske på lämpligt sätt enligt initiativ från SKB. 

 
Efter överläggningar därefter mellan de ordinarie parterna i Samråds- och MKB-
grupp Forsmark har gruppen enats om att de miljöorganisationer, som har 
beviljats ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden, enligt 7 a § förordningen 
(1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m., bör 
ges observatörsstatus i Samrådsgruppen. 
 
Samrådsgruppen anser även att KASAM bör ges möjlighet att närvara som 
observatör vid gruppens sammanträden. 
 
Möjligheten att adjungera representanter för andra parter framgår av 
”Arbetsformer för Samråds- och MKB-grupp Forsmark, 17 september 2003”. 
 
- - - 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit länsråd Leif Byman, 
beslutande och avdelningsdirektör Mats Lindman, föredragande. 
 
 
 
 
Leif Byman 
  Mats Lindman 
 
 
 
 
Sändlista 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Box 7005, 
 402 31  GÖTEBORG 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (MILKAS), c/o Folkkampanjen mot  
 kärnkraft/kärnvapen, Barnängsgatan 23,  166 41  STOCKHOLM 
Miljövänner för kärnkraft, Box 83,  430 24  VÄRÖBACKA 
KASAM (Statens råd för kärnavfallsfrågor), c/o Miljö- och samhälls- 
 byggnadsdepartementet, 103 33  STOCKHOLM 
 
Kopia för kännedom till 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Statens kärnkraftinspektion 
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Statens strålskyddsinstitut 
Östhammars kommun 
- - - Landshövd., LB, MLi, LS SE, HB, AS, TT, MH, KL, YA, CS, RS, LM, JE 


