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”Status och framtida verksamhet i Samråds- och MKB-grupp Forsmark samt 
MKB-forum Oskarshamn” – Inlägg vid offentligt sammanträde med Samråds- 
och MKB-grupp Forsmark samt MKB-forum Oskarshamn, på Arlanda den  
5 december 2007 
 
Samrådet med Samråds- och MKB-grupp Forsmark samt MKB-forum 
Oskarshamn inleddes redan i mitten av 1990-talet. 
 
År 2003 träffade de fem parterna i respektive samråds-/MKB-grupp, dvs. 
kommunen, länsstyrelsen, SKI, SSI och SKB, överenskommelser om arbets-
formerna för samrådet. Arbetsformerna innebär att syftena med samrådet ska 
motsvara det tidigare syftet för det regionala samrådet samt utgöra en del av 
SKB:s samråd enligt 6 kap miljöbalken. – Det ursprungliga, grundläggande syftet 
med de regionala samrådsgrupperna var att tillgodose behovet av informations-
utbyte mellan företrädarna för de tre huvudaktörerna i slutförvarsfrågan, dvs. 
SKB, kommunerna och staten (med dess myndigheter). 
 
Samrådet i dessa grupper har med tiden kommit att domineras av de frågor som 
utgör SKB:s ansvar enligt 6 kap miljöbalken och som SKB ska redovisa en 
samrådsredogörelse för i samband med inlämnandet av tillståndsansökan inkl. 
MKB m.m. Denna fokusering på inriktning och omfattning av MKB:n samt övrigt 
beslutsunderlag för prövning enligt miljöbalken och kärntekniklagen kan ses som 
naturlig och angelägen i den slutfas av samrådet som slutförvarsfrågan nu 
befinner sig. 
 
Länsstyrelserna anser att denna ändrade situation är ett skäl att överväga andra 
former för samråd, med utgångspunkt i 6 kap miljöbalken. En lämplig form skulle 
kunna vara att SKB ensamt övertar huvudmannaskapet för Samråds- och MKB-
grupp Forsmarks och MKB-forum Oskarshamns sammanträden, inkl. kallelse, 
dagordning och protokoll/samrådsanteckningar. Detta skulle förtydliga SKB:s 
ansvar för genomförande av samråd samt upprättande av samrådsredogörelse, 
MKB och annat underlag för prövning enligt bestämmelserna i miljöbalken. Det 
skulle också förtydliga myndigheternas fristående roller.  
 
Möten med kommunen och länsstyrelsen för samordning av informationsinsatser i 
övrigt, med avseende på de planerade och befintliga kärntekniska verksamheterna 
i Forsmark respektive Oskarshamn, bör då kunna ske på annat sätt. – Det finns ju 
även andra kärntekniska frågor, inklusive planfrågor och beredskapsfrågor i de 
berörda kommunerna som är av särskilt intresse att uppmärksamma. 
 
För detta talar att processen nu närmar sig ett skede där SKB slutligen ska utforma 
sin ansökan och där länsstyrelsen, med hänsyn till sin blivande granskningsroll i 
prövningen, inte bör ha en sådan delaktighet i slutskedet av denna process att 
oklarheter kan uppstå kring rolltydligheten. 
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Länsstyrelsernas slutsats av detta resonemang är följande: 
 

• De två syftena med det nuvarande samrådet bör hållas isär för att 
tydliggöra SKB:s och Länsstyrelsens ansvar som verksamhets-
utövare/sökande respektive granskande/tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken. 

 
• SKB bör ensamt ha huvudansvaret för samrådsmöten enligt 6 kap 

miljöbalken med parterna som ingår i Samråds- och MKB-grupp Forsmark 
och MKB-forum Oskarshamn. – Det innebär bland annat att SKB avgör 
formerna för samrådet. 

 
Mot den bakgrunden föreslår länsstyrelserna att SKB initierar och kallar till nästa 
möte med parterna i Samråds- och MKB-grupp Forsmark respektive MKB-forum 
Oskarshamn. Ett sådant möte kan då ses som ett uppstartmöte för den nya 
samrådsformen, renodlad med utgångspunkt i 6 kap miljöbalken. 
 
Med sådana ändrade former för samråd ser länsstyrelserna inget hinder mot 
länsstyrelsernas medverkan med utgångspunkt i bestämmelserna i 6 kap 5 § 1 st 
miljöbalken, enligt vilken bestämmelse länsstyrelsen ska verka för att den 
miljökonsekvensbeskrivning som SKB ska upprätta får den inriktning och 
omfattning som behövs för prövningen. 
 
 
 
Mats Lindman 
 


