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Välkomna

• Dagens administratörer

• Tekniken

• Dokumentation



INTRODUKTION

Enkätresultat

• Platsen 

• Metoden 

• Miljöpåverkan 

• Strålsäkerhet 

• Synpunkter

• Framtiden

• Övrigt



INTRODUKTION

Dagens program

8.30 Introduktion

9.00 Platsen och metoden

10.00 Paus

10.15 Miljöpåverkan

11.00 Kort paus

11.05 Länsstyrelsens synpunkter på ansökan

11.50 Lunch

13.15 Strålsäkerhet

14.00 Kort paus

14.05 Erfarenheter från nuvarande SFR

14.50 Paus

15.10 Övriga synpunkter på ansökan

15.40 Framtiden 

16.25 Vad vill ni veta mer om inför vetobeslutet?

16.45 Workshopen avslutas



INTRODUKTION

Den rättsliga prövningen
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Det svenska systemet

Bild från SKB. 



INTRODUKTION

Den tidigare prövningen

• SKBF (numera SKB) ansökte 1982 om att få bygga SFR.

• Östhammars kommun hade vetorätt i prövningen.

• Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrkte 1982 etableringen av SFR-1.

• Ett villkor för kommunens tillstyrkan var att regeringen skulle förbehålla 

sig rätten att pröva SFR-2 och SFR-3.

• Kommunens framförde även synpunkter gällande bl a övervakning och 

informationsbevarande. 

• Anläggningen togs i drift 1988.



INTRODUKTION

Den tidigare prövningen

”Av ansökan framgår att skyddet mot skada på omgivningen väsentligen bygger på att det 

avfall som skall förvaras omgives av ett antal skyddsbarriärer. Någon metod att åtminstone 

under några decennier kontrollera dessa barriärers funktion har inte redovisats av 

sökanden. Kommunen finner det dock angeläget att före förslutningen någon form av 

verifiering av funktionen mättekniskt har skett. Det är även önskvärt att efter förslutningen 

en kontroll sker under en tidsperiod som med hänsyn till avklingningstiden bedöms rimlig.”

Från kommunfullmäktiges yttrande 1982-09-28. 



INTRODUKTION

Den tidigare prövningen

”Anläggningen skall enligt sökanden klara att säkert förvara avfallsgodset  till dess 

radioaktiviteten sjunkit till ofarlig nivå (ca 500 år). Det är mycket viktigt med hänsyn till 

tidsperspektivet att läget för anläggningen och förutsättningarna för dess säkerhet och 

bestånd redovisas på ett sådant sätt att kunskaperna härom är lätt tillgängligt. Läget och 

uppgifter om den aktuella anläggningen bör därför registreras hos länsstyrelsen.”

Från kommunfullmäktiges yttrande 1982-09-28. 



INTRODUKTION

Den tidigare prövningen

• SKBF (numera SKB) ansökte 1982 om att få bygga SFR.

• Östhammars kommun hade vetorätt i prövningen.

• Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrkte 1982 etableringen av SFR-1.

• Ett villkor för kommunens tillstyrkan var att regeringen skulle förbehålla 

sig rätten att pröva SFR-2 och SFR-3.

• Kommunens framförde även synpunkter gällande bl a övervakning och 

informationsbevarande. 

• Anläggningen togs i drift 1988.



P r e s e n t a t ö r :

S L U T F Ö RVA R S E N H E T E N

Övriga synpunkter på ansökan



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Mark- och miljödomstolen

Yttrade sig till regeringen i november 2019 och domstolens bedömning var att den sökta 

verksamheten kan tillåtas. 

”Enligt domstolens bedömning har det inte framkommit några hinder mot att tillåta den sökta 

verksamheten. Den kan alltså tillåtas.”



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Mark- och miljödomstolen

• Strålsäkerheten är den centrala frågan när det gäller tillåtligheten och att 

bedömningen av plats och metod bör göras med det som utgångspunkt.  

• SSM och SGU är expertmyndigheter inom sina respektive områden och deras 

anförande bör väga tungt vid prövningen av tillåtligheten.

• Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) uppfyller miljöbalkens krav. 



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Mark- och miljödomstolen

”Mot bakgrund av vad som framkommit i ansökan, under skriftväxlingen och vid 

huvudförhandlingen anser mark- och miljödomstolen att SKB genom sina utredningar har visat 

att den sökta verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på val av plats och metod samt att de 

allmänna hänsynsreglerna även i övrigt är uppfyllda.  Vad särskilt gäller frågan om strålsäkerhet 

har SKB visat att det saknas beaktansvärd risk för skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön, såväl under utbyggnad och drift som efter förslutning.”



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Mark- och miljödomstolen

”Utifrån tillgängligt underlag finns det inget som tyder på att den sökta verksamheten på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områdena. För närvarande gör 

domstolen alltså den bedömningen att det inte krävs något tillstånd enligt 7 kap. 28 a §

miljöbalken. Under alla förhållanden finns det förutsättningar att ge sådant tillstånd. ”

”Vad gäller frågan om dispens från artskyddsförordningen framgår av utredningen att de 

aktuella orkidéarterna har en gynnsam bevarandestatus i området. I den mån det behövs 

finns det förutsättningar att ge artskyddsdispens.”



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Mark- och miljödomstolen

”Som kompensation för den habitatförlust för fisk som utfyllnaderna innebär har SKB 

föreslagit lokala fiskevårdande åtgärder och/eller erläggande av fiskeavgift. Med detta 

åtagande finns det enligt domstolens bedömning förutsättningar för att ge tillstånd för de 

sökta utfyllnaderna.” 



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Mark- och miljödomstolen

”Sammantaget framgår av utredningen att bullerstörningarna från verksamheten blir 

förhållandevis begränsade och kan hanteras med de försiktighetsmått och skyddsåtgärder 

som SKB har föreslagit.”

”Varken utsläpp till luft eller utsläpp till vatten har bedömts ha någon påverkan såvitt 

avser miljökvalitetsnormer. Med de åtaganden som SKB gjort bedömer domstolen att 

utsläppen inte utgör något hinder mot tillåtlighet.”



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Mark- och miljödomstolen

”Den felaktiga deponering som skett tyder på att det i vart fall tidigare har funnits brister i 

kontroll och rutiner, vilket naturligtvis är mycket allvarligt ur strålsäkerhetssynpunkt. Eventuella 

åtgärder för att förhindra att feldeponering sker på nytt hanteras lämpligen inom ramen för 

SSM:s tillsyn.”



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet har inte lämnat något yttrande sedan kungörelsen men lämnade synpunkter under 

tidigare remissrundor. 

- SFR bör ses som en ny anläggning

- kompletteringsbehov gällande mellanlagring



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Övriga myndigheter

- Havs- och vattenmyndigheten 

- Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

har avstått från att yttra sig.



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Miljöorganisationer

- Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

- Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)

- Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)

- Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss)

- Naturskyddsföreningen i Uppsala län



ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ ANSÖKAN

Östhammars kommun

• Mellanlagring

• Nytt tunnelpåslag

• Långsiktig säkerhet (avfallet, kompetens, kontroll över alla steg mm)

• Lokala miljöfrågor (buller, transporter, kväveutsläpp mm)

• Kommunens fortsatta roll

• Ansvar efter förslutning



Vad vill ni veta mer om 

inför vetobeslutet?



INFÖR VETOBESLUTET

Vad vill ni veta mer om inför vetobeslutet?

Eventuella kvarstående frågeställningar sammanställs och skickas ut efteråt.



INFÖR VETOBESLUTET

Personlig kontakt

• personligt samtal (telefon eller möte)

• via e-post

• med partigruppen

Mer information om detta kommer på mejl under nästa vecka.



INFÖR VETOBESLUTET

Kontaktuppgifter

Slutförvarsenhetens personal

Marie Berggren, chef 

0173 – 864 17, 070 – 980 04 17

marie.berggren@osthammar.se

Anna Bergsten, utredare

0173 - 864 45, 070 – 692 63 78

anna.bergsten@osthammar.se

Magnus Degerman, kommunikatör

0173 – 864 32, 070 – 589 01 01

magnus.degerman@osthammar.se

slutforvarsenheten@osthammar.se



INFÖR VETOBESLUTET

Ledamöter i Granskningsgruppen

Tomas Näslund (S, ordförande)

Bertil Alm (C, 1:a vice ordförande)

Filip Uthammar (M, 2:a vice ordförande)

Martin Wahlsten (SD, 3:e vice ordförande)

Roger Lamell (S)

Erik Rudolfsson (S)

Kristina Woxdal Pihl (S)

Gunnel Wahlgren (C)

Fredrik Janse (M)

Christer Lindgren (SD)

Erik Helén (KD)

Sune Berglund (BOA)

Inger Arvidsson (V)

Rune Nilsson (L)

Arno Unge (MP)



INFÖR VETOBESLUTET

Var kan man hitta mer information?

• Östhammars kommuns slutförvarsweb (slutforvarforsmark.se)

• Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (stralsakerhetsmyndigheten.se)

• Svensk kärnbränslehantering AB:s hemsida (skb.se)

• Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings hemsida (mkg.se)

• Opinionsgruppen för säker slutförvarings hemsida (oss.avfallskedjan.se)


