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Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, inlaga i 
samrådet rörande hamnverksamhet i Forsmark  

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (nedan föreningarna) 
har fått en inbjudan från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) (nedan verksamhetsutövaren) att lämna 
synpunkter på bolagets planer för utökad hamnverksamhet i Forsmark. Den utökade verksamheten kan bli 
ett resultat av ökade transporter av bergkross vid byggandet av det planerade slutförvaret för använt 
kärnbränsle och det planerade slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall (pågående mål M 1333-
11 respektive M7062-14 vid Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt). Föreningarna har tagit del av 
samrådsunderlaget och den presentation som gjordes vid samrådsmötet i Östhammar 2016-08-24. 

Som övergripande kommentar anser föreningarna att det är bra att verksamhetsutövaren planerar att 
transportera mer material med båt än med lastbil som tidigare var planen. Detta leder generellt till mindre 
miljöpåverkan och energianvändning samt buller längs transportvägarna. 

Föreningarna stödjer den samrådsinlaga som medlemsföreningen i MKG, Oss – Opinionsgruppen för 
säkert slutförvar, lämnat in. Föreningarna är således oroliga för de störningar verksamheten kan ge på 
fågel- och djurliv samt det buller som den kombinerade bergkrossverksamheten och lastningen av 
bergkross på båt kan ge som kan påverka friluftsverksamhet. 

Föreningarna vill dessutom att verksamhetsutövaren särskilt beaktar att påverkan av det lågfrekventa 
buller som kan komma att förekomma vid den planerade verksamheten numera analyseras och värderas 
mer utförligt än tidigare eftersom lågfrekvent buller påverkar människa och miljö annorlunda. Bullret 
delas upp i tersband där riktvärden för varje band ges. Se exempelvis ”Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13” som visserligen behandlar buller inomhus men som säkert 
kan vara tillämplig även vid bedömningar av buller över Öregrundsgrepen och på Gräsö. 

Föreningarna vill slutligen att att verksamhetsutövaren planerar att ta in de betydande mängder bentonit 
som planeras användas vid förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle med båt via Forsmarks 
hamn. Eftersom tunnlar, arbetsområden, ramper och schakt m.m. ska fyllas med i huvudsak lera så blir 
volymerna i samma storleksordning som den bergkross som ska transporteras bort. 

Dag som ovan,  
 

 
 
 
 

Rebecca Nordenstam  Johan Swahn 
Jurist, Naturskyddsföreningen  Kanslichef, MKG 


