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Svensk Kärnbränslehantering AB
c/o Johan Molin
Kjersti Wik
Handläggare
010-2233277
kjersti.wik@lansstyrelsen.se

Elektronisk delgivning

Beslut om försiktighetsmått vid efterbehandling i Söderviken, Forsmark
6:20, Svensk Kärnbränslehantering AB
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Svensk Kärnbränslehantering AB med organisationsnummer
556175-2014, ska följa nedanstående punkter vid utförande av efterbehandling i området
Söderviken på fastigheten Forsmark 6:20:
1. Arbetena ska utföras i enlighet med det som angivits i anmälan samt
kompletteringar till anmälan.
2. Miljökontroll under efterbehandlingen ska utföras enligt det reviderade
kontrollprogrammet framtaget av sökanden.
3. Länsstyrelsen ska meddelas innan arbetena påbörjas och avslutas.
4. Mindre avvikelser från anmälan får göras efter samråd och godkännande av
Länsstyrelsen.
5. Om länshållningsvatten uppstår ska Länsstyrelsen informeras omgående. Arbeten
under grundvattenytan medges inte.
6. Vid eventuella driftstörningar eller utsläpp under pågående arbeten ska
Länsstyrelsen omedelbart kontaktas.
7. Avfall som behöver avlägsnas från området ska transporteras av transportör med
rätt tillstånd till godkänd avfallsanläggning för det aktuella avfallsslaget.
8. En redovisning av utförda arbeten ska skickas in till tillsynsmyndigheten senast
tre månader efter avslutad åtgärd. Redovisningen ska innehålla:
a. Beskrivning av saneringsåtgärdens genomförande och resultat.
b. Sammanställning av utförd miljökontroll och provtagning inklusive
analysresultat.
c. Information om eventuella incidenter eller avvikelser som inträffat under
efterbehandlingsarbetena.
d. Sammanställning av omhändertaget förorenat avfall avseende halter och
mängder av aktuella avfallsslag, anlitad transportör och
mottagningsanläggning samt typ av slutligt omhändertagande.
POSTADRESS 751 86 UPPSALA GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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9. Detta beslut fråntar inte verksamhetsutövaren från ansvar för fortsatt utredning
samt vid behov åtgärd, för den grundvattenförorening som påträffats i samband
med den miljötekniska undersökningen i området.

Beskrivning av ärendet
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har för avsikt att anlägga ett slutförvar för
kärnbränsle på fastigheten Forsmark 6:20. Verksamheten är under prövning avseende
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt miljöbalken och ärendet ligger för
närvarande hos regeringen för tillåtlighetsprövning.
Bolaget önskar att under 2020 utföra tidiga arbeten med avsikt att förstärka vägnät och
elförsörjning samt anlägga upplagsytor för masshantering på området. Även byggnader
för platskontor och förvaring av borrkärnor är planerade att utföras i närtid.
Med anledning av att Forsmarks kraftgrupp AB (FKA) tidigare bedrivit verksamhet på
det aktuella området finns sedan tidigare en misstänkt förorening identifierad på
fastigheten. Utifrån den verkstads- och petroleumverksamhet som bedrivits gjordes under
2019 en miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning som delgavs Östhammars
kommun genom FKA. Det framgick också att SKB ansökt om bygglov för tidiga arbeten
på fastigheten.
Ansvarig handläggare för FKA på Länsstyrelsen i Uppsala län uppmärksammade
kommun och verksamheten om att ansvarig tillsynsmyndighet för föroreningen i detta fall
är Länsstyrelsen. Vidare kommunicerades att arbeten på fastigheten kräver en anmälan
om efterbehandling enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Anmälan och tillhörande kontrollprogram har kompletterats efter hand och den 11 maj
kunde Länsstyrelsen konstatera att de handlingar som krävs för efterbehandlingen har
inkommit. SKB har också angivit att fortsatt utredning av de grundvattenföroreningar
som har påträffats kommer att fortgå parallellt med de tidiga arbetena.
Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att åtgärden kan utföras utan oacceptabel påverkan på miljön och
människors hälsa, under förutsättning att verksamheten följer de åtaganden som gjorts i
anmälan med tillhörande kontrollprogram, samt att de meddelade försiktighetsmåtten
följs.
Utöver miljöbalkens krav om att vidta motiverade skyddsåtgärder för att skydda miljön
då en verksamhet bedrivs (2:3) behöver även hushållningsprincipen och avfallstrappan
beaktas (2:5). Förutsatt att kravet i 2:3 är uppfyllt ser Länsstyrelsen ser det som positivt
att massor återanvänds på platsen i så stor utsträckning som möjligt för att minska
onödiga transporter och onödig deponering av avfall.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 2 kap 3§ miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 26 kap 9§ får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden som behövs för
att miljöbalken ska uppfyllas.
Information
Inom fastigheten Östhammar Forsmark 6:20 har Länsstyrelsen tillsynsansvar för
hantering av föroreningsskador i mark och grundvatten som orsakats av tidigare
verksamhetsutövare samt för vatten- och naturfrågor. Länsstyrelsen har även ett
regionalt ansvar för att bevaka allmänna intressen, samt är remissinstans i den
pågående tillståndsprövningen. Mot bakgrund av detta har länsstyrelsen i samband
med handläggningen lyft frågan om aviserade tidiga arbeten på fastigheten bör
prövas som en del av den samlade prövningen för slutförvaret.
SKB har i en PM daterad 4 maj redogjort för bolagets ställningstagande angående
planerade tidiga arbeten på fastigheten Östhammar Forsmark 6:20.
För slutförvaret krävs tillstånd för både vattenverksamhet enligt 11 kapitlet och
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken, men även mindre arbeten som
inte kräver tillstånd kan påverka miljön negativt. De arbeten som är planerade att
genomföras i aktuell anmälan kan inom ramen för länsstyrelsens tillsynsansvar
anses vara av mindre omfattning och kan därmed utföras som tidiga arbeten under
förutsättning att natur- och miljöpåverkan inte är större än vad som beskrivits i
redovisade handlingar i anmälningsärendena.
Mot bakgrund av att ärendet har koppling till den pågående tillståndsprövningen
skickas beslutet som information till regeringen (se skrivelse daterad 2020-06-11).
SKB har i dialog i ärendet uppgett att de parallellt med de tidiga arbetena kommer att
fortsätta utreda utbredningen av den grundvattenförorening som påträffats i
markundersökningen i området från 2019. Bolaget har åtagit sig att ta fram en
provtagningsplan som visar hur undersökningarna ska utföras.
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
Beslutande
Beslutet har fattats av miljöskyddschef Ida Lindén. Medverkande i ärendet har varit
miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg och föredragande Kjersti Wik.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
Kopia till
Östhammars kommun, osthammardirekt@osthammar.se
FKA, Miljösamordnare Maria Malmberg

Bilaga
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och
miljödomstolen.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga
överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller
med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att
länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du
överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla




vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 1137-2020.

