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Öppet samråd, preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning

St b Ö thStorbrunn, Östhammar
6 februari 2010

Slutförvaret - är allt klart nu ?

Östhammars kommun

Marie Berggren, Enhetschef

• 1995 Kommunfullmäktige godkänner att 
förundersökningar får starta. Referensgruppen bildas 

Viktiga milstenar för kommunen 

g g pp
och kommunen skickar in en ansökan om medel för 
verksamheten hos kärnavfallsfonden. 

• 2001 Kommunfullmäktige godkänner att 
platsundersökningar startar

• 2010 Granskning av preliminär MKB

• 2011- ? Granskning av ansökan med tillhörande MKB 
och säkerhetsredovisning

• 20?? Kommunalt veto ?
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• Industrin/SKB 

Rollfördelning= tydlighet

• Myndigheten/SSM

• Miljödomstolen

• Kommunen

• Regeringeng g

Viktiga politiska överväganden för 
båda kommunerna

• Strålsäkerhet – myndigheten/SSM

• Miljöpåverkan – MKB

• Hälsopåverkan – MKB

• Socioekonomiska aspekter-samhällsstudier
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Viktiga aspekter för det lokala 
beslutsfattandet 
Ö h t h tÖppenhet och transparens:
Rapporter och undersökningar
Offentlighetsprincipen

Finansiering:
Kärnavfallsfonden

Delaktighet:Delaktighet:
Referensgruppen
Oskarshamns kommun

3 juni 2009

SKB väljer Forsmark, Östhammar att vara platsen för vilken man 
lämnar in en ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

25 augusti 2009

Östhammars kommun bemannar sin nya förstärkta organisation.
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Vad är syftet för den nya organisationen ?

• Att granska SKB:s ansökan så att det blir 
långsiktigt säkert och bra för kommunen. 

• Att myndigheternas granskning ska belysas så 
att förtroendevalda och medborgare i 
kommunen ska känna förtroende för processen.

• Att informera förtroendevalda och allmänhet om 
kommunens arbete.

• Att förbereda kommunfullmäktige inför ett ev
vetobeslut.

Hur organiserar kommunen 
granskningen…

Kommunfullmäktige

Samordnar förslag till yttrande 
och informationsinsatser

Berörda förvaltningar

Personal och konsulter

Kommunstyrelsen (KS)

KS Arbetsutskott (KSAu)

Samordning/ 
Information

Administration

Samhällsfrågor

Säkerhet, 
Ordf. Barbro Andersson-Öhrn

Sekr. Hans Jivander

Miljökonsekvenser,
Ordf. Bertil Alm

Sekr. Birgitta Bergström
Utr Peter Andersson

Referensgruppens au

Utr. Peter Andersson
Referensgrupp. 

Ordf. Anna-Lena Söderblom
Sekr. Birgitta Bergström
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Granskningen av den preliminära MKB´n
MKB-gruppen har gått igenom hela materialet grundligt med ett antal 
arbetsmöten för att lyfta viktiga frågor för kommunen. Till deras hjälp 
finns bullerexperter, hydrologer och miljörättsjurist .

Säkerhetsgruppen har tittat på innehållet i den preliminära MKB´n med 
avseende på långsiktig säkerhet. Till deras hjälp finns experter på 
långsiktig säkerhet.

Båda grupperna finns representerade här idag för att bevaka och 
eventuellt belysa om det kommer upp nya frågeställningar.

Kommunen avger ett samlat yttrande till SKB senast 5 mars 2010.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tittar på materialet parallellt och kommer 
även de avge yttrande.

Då var det inte klart då ?

Preliminär MKB har överlämnats av 
SKB och kommunen avger 
remissvar mars 2010

Ansökan lämnas in för 
inkapslingsanläggning och 
slutförvar årsskiftet 2010/2011 

Granskning, information och allmän 
kunskapshöjning om projektet och 
processen för ökad delaktighet
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Ansökan

MKB

Veto ?

Miljödomstolen

Slutligen…

Välkommen att kontakta oss förVälkommen att kontakta oss för 
ytterligare info eller frågor: 

slutforvarsenheten@osthammar.se
www.osthammar.se/slutforvar


