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Representanter för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)  

 
 

• Saida Larouchi Engström, SKB, senior rådgivare 
• Helene Åhsberg, SKB, projektledare för tillståndsprövningen av kärnbränsleförvaret (mål M 

1333-11) 
• Anders Ingman, SKB, bolagsjurist 
• Felicia Ullerstam, advokat, ombud i mål M 7062-14 
• Per Molander, advokat, ombud i mål M 1333-11 och M 7062-14 



Den kärntekniska verksamheten i Forsmark 

 
• Forsmarksverket. Tillstånd enligt MB 

meddelat av MMD 2008-08-21 (mål M 
1666-07 och M 5786-07). Tillståndet 
omfattar kringverksamheter inkl. hamnen. 

• SFR, bergförlagt slutförvar för kortlivat låg- 
och medelaktivt avfall. Planerad utbyggnad 
tillståndsprövas hos MMD i mål M 7062-14. 

• Slutförvar för använt kärnbränsle 
(Kärnbränsleförvaret). Planerat 
bergförlagt slutförvar för använt 
kärnbränsle. Tillståndsprövas hos MMD i 
mål M 1333-11. 

• Hamnen, ägs och drivs av Forsmarksverket 
men det är i huvudsak SKB som använder 
hamnen. Hamnen omfattas av 
Forsmarksverkets tillstånd.  
 



   
  

  

Kärnbränsleförvaret (M 1333-11)  

• Slutförvar för använt kärnbränsle (högaktivt och långlivat avfall) 
• Ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle (KBS-3).  
• Kommer att anläggas successivt under förvarets drifttid, ca 50 år. Utsprängda bergmassor kommer att 

läggas upp inom verksamhetsområdet i avvaktan på borttransport för nyttiggörande. 
• SKB har redovisat miljökonsekvenser av att transportera bort bergmassorna med lastbil. 

 • Kommunen m.fl. remissinstanser vill att 
sjötransporter till och från anläggningarna 
ska vara möjliga.  

• SKB har utrett förutsättningarna för 
borttransport av bergmassor sjövägen och 
överväger ett tilläggsyrkande om tillstånd 
till hamnverksamhet för sådana 
transporter. 

• Tilläggsyrkandet planeras att ges in till 
MMD i samband med bemötandeskriften 
(17 oktober 2016). 
 



   
     

  

Utbyggnad av SFR (M 7062-14) 

• Befintlig undermarksanläggning ska byggas ut för utökad slutförvaring av kortlivat låg- och 
medelaktivt avfall (driftsavfall och rivningsavfall). 

• Kommer att byggas ut i en sammanhängande etapp (ca 6 år). 
• Utsprängda bergmassor kommer att nyttiggöras för breddning av verksamhetsområdet (utfyllnad i 

vatten) eller transporteras bort sjövägen alternativt landvägen. 

• SKB har redovisat miljökonsekvenserna 
av att transportera bort bergmassorna 
sjövägen. 

• Yrkande om sådan hamnverksamhet har 
ännu inte framställts. 
 



   
  

  

SFR:s verksamhetsområde  

 
SFR under byggskedet 
• Utfyllnad av vattenområde 

norrut 
• Yta för bergupplag under 

byggskedet 
• Yta för byggnader och upplag 

m.m. i driftskedet samt upplag 
m.m. vid avveckling.  



Hamnverksamheten 

• Utsprängda bergmassor uppkommer i båda projekten. Skillnad i tiden för behovet av 
uttransporter (ca 6 år för SFR och ca 50 år för Kärnbränsleförvaret). 

• SKB önskar tillskapa förutsättningar för alternativa transportsätt till redan planerade 
vägtransporter för de bergmassor som uppkommer.  
 • Utredningar visar att bergmassor kan 
transporteras sjövägen utan 
ombyggnad av hamnanläggningarna. 

• SKB överväger att söka tillstånd enligt 
9 kap. miljöbalken att använda 
hamnen för den hamnverksamhet som 
motiveras av verksamheterna vid 
Kärnbränsleförvaret och SFR. 

• SKB har genomfört samråd enligt MB 
avseende den framtida 
hamnverksamheten i Forsmark. 

• En tilläggs-MKB för 
hamnverksamheten håller på att 
färdigställas 



   
  

  

Hamnverksamheten  

  

 A   B   C 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kärnbränsleförvars- 
relaterad 

hamnverksamhet 
(tillkommande) 

 
• Transporter av 

kapslar med använt 
kärnbränsle 

• Transporter av 
bergmassor 

• Transporter av annat 
material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFR-relaterad 
hamnverksamhet 

(befintlig och 
tillkommande) 

 
• Transporter av  

radioaktivt drift- och 
rivningsavfall 

• Transporter av 
bergmassor 

• Transporter av annat 
material 
 
 

  
 
 

Övrig 
hamnverksamhet 

(befintlig och 
tillkommande) 

 
• Transporter av 

använt kärnbränsle 
och annat radioaktivt 
material  

• Transporter av annat 
material 
 
 
 

 
 



   
  

  

 Tillståndsprövningarna 

Bemötande 

Huvudförhandling 
och syn 

MMD 
Yttrande till 
regeringen 

Regeringen 
Beslut om 

tillåtligheten 

MMD 
Dom med tillstånd 

och villkor 

Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) 
SKB inkommer med bemötande i sak senast den 

17 oktober 2016. 

SFR (M 7062-14) 
Eventuella önskemål om ytterligare komplettering 

ska inkomma till domstolen senast den 30 september.   

Ansökan Kompletteringar  Kungörelse Yttranden i sak 

Gäller båda målen ! 



   
  

  

Alternativ för prövning av hamnverksamheten (I) 

Alternativ 1  
• Yrkande om den samlade hamnverksamheten (A+B+C) i mål M 1333-11 (Kärnbränsleförvaret) i 

oktober 2016. 
• Vid behov (om prövningen i mål M 7062-14 (SFR) går snabbare) kan hamnverksamheten (B+C) 

prövas genom deldom i mål M 1333-11 (Kärnbränsleförvaret). 
• Hamnverksamheten (A) prövas senare, samlat med prövningen av Kärnbränsleförvaret. 

 
Alternativ 2 
• Yrkande om den samlade hamnverksamheten (A+B+C) i mål M 1333-11 (Kärnbränsleförvaret) i 

oktober 2016. 
• Vid behov (om prövningen i mål M 7062-14 (SFR) sker snabbare) återkallas yrkandet i mål M 

1333-11 (Kärnbränsleförvaret) och motsvarande yrkande om den samlade hamnverksamheten 
(A+B+C) framställs i mål M 7062-14 (SFR). 

 
 



   
  

  

Alternativ för prövning av hamnverksamheten (II) 

Alternativ 3 
• Yrkande om den samlade hamnverksamheten (A+B+C) i mål M 1333-11 (Kärnbränsleförvaret) i 

oktober 2016. 
• Yrkande om hamnverksamhet (B+C) i mål M 7062-14 (SFR) i oktober 2016. 

 
Alternativ 4 
• Separat prövning av hamnverksamheten (A+B+C) hos MPD Uppsala. 
• Miljökonsekvenser av den samlade hamnverksamheten (A+B+C) redovisas som följdverksamhet 

i MKB:erna i mål M 1333-11 (Kärnbränsleförvaret). 
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