Möte med FKA och SKB den 9/3-2020 hos Länsstyrelsen i Uppsala län
Närvarande: Malin Mikic, Emma Breitholz, Sara Nordén, SKB samt Maria Malmberg, Eva-Britt
Lundsten, FKA samt Bernt Forsberg, Emilia Wolfhagen, Lennart Nordvarg, Ida Lindén och Kjersti Wik,
Länsstyrelsen.
Mötet inleddes med en presentationsrunda.
SKB presenterade därefter material:
•

Det berörda området ligger på fastigheten Forsmark 6.20. Fastigheten ägs sedan
december 2009 av SKB, men fastigheten ingår i FKA:s verksamhetsområde. Förvaltning
och drift av området Söderviken togs över av SKB 15 augusti 2019 (förutom tvätthallen
och sporthallen som förvaltas av FKA). För närvarande pågår rivning av baracker. En ny
tvätthall har uppförts på FKA:s fastighet och kommer att användas av FKA. Den nya
tvätthallen tas i bruk från och med 31 mars 2020. SKB kommer inte att använda den
tvätthallen.

•

Anläggande av vägar inom området planeras startas 1/4. Det finns ett behov av att
modernisera infrastrukturen. Det finns även behov av att vara fristående från FKA vad
gäller försörjningen av el. Ett kontor inklusive arkiv ska byggas inom området men ingår
inte i denna etapp.

•

Ingen miljöfarlig verksamhet finns eller planeras inom fastigheten Forsmark 6.20. En
anmälan kommer att ske om sådan verksamhet aktualiseras. Samråd enl. 12:6 kommer
att ske om planerade arbeten berör naturmark. Inga arbeten som kan påverka
skyddsvärda arter påbörjas innan artskyddsdispens effektueras. Civilrättslig
dispositionsrätt följer normalt ägandet (kan upplåtas genom nyttjanderätt eller servitut).
Om samtidig dispositionsrätt – så ansvarar parterna för sin egen verksamhet

•

Infartsvägen till kärnkraftverket och SFR som används av både SKB och FKA ligger
utanför fastigheten Forsmark 6:20.

•

SKB uppger att inga av de planerade arbetena gäller den verksamhet som omfattas av
ansökan som sänts in till mark- och miljödomstolen utan behoven av vägar och
upplagsytor finns oavsett om tillstånd ges eller ej.

LST redogör för sin handläggning och frågeställningar:
•

Bernt berättar att om verksamhetsområdet ska minskas för att undvika överlapp krävs en
ändring av verksamhetsområdet k som ska hanteras genom en ansökan från FKA om
ändringstillstånd hos mark- och miljödomstolen.

•

Bernt ställde en fråga om det tas höjd för de anläggningar som kan behöva göras utifrån
tillståndsprövningen. Malin kan inte de detaljerna men föreslår att vi kan gå igenom
detta mer om länsstyrelsen så önskar, gärna på plats.

•

Bernt förklarar att det finns en otydlighet i vad som kan ske på verksamhetsområdet
innan tillståndsprövningen är klar. Länsstyrelsen ser en risk för att planerade
anläggningsarbeten försvårar andra åtgärder som skulle kunna bli en följd av domen. Det
finns exempel på att byggnationer som görs innan tillståndet erhållits leder till minskad

flexibilitet i etableringen av verksamheten. SKB påpekar att de har stämt av planerad
byggnation med sina jurister och att de inte ser några problem med genomförandet av
byggnationen. Byggnationen kommer enligt SKB inte innebära ett försvårande i den
fortsatta tillståndsprocessen.
•

Bernt lyfter att SKB bör redovisa tydligare varför inte befintliga vägar kan användas,
likaså befintliga hårdgjorda ytor för upplagsytor. Det är motiverat utifrån miljöbalkens
hänsynsregler (lokaliseringsprincipen, hushållningsprincipen etc.). SKB efterfrågade på
mötet ett tydliggörande av vilken redovisning länsstyrelsen efterfrågar. Se tydliggörande
i tillägg nedan.

•

Avseende artskydd och intrång i naturområde kommer samråd att ske, Emilia och Sara
ansvarar för detta.

•

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för föroreningsskadan inom området då föroreningen
uppkommit inom den tillståndspliktiga verksamhet som Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet över. Tillsynsansvaret påverkas inte av att fastigheten har bytt ägare.

•

EBH-anmälan: SKB tar fram en komplettering med kontrollprogram/masshanteringsplan,
LST tar ställning till ev. kvarstående behov avseende föroreningsbild/risker och
återkommer inom kort.

•

Länsstyrelsen är positiv till att delta på dialogmöten med SKB med start i början på
sommaren. Länsstyrelsen återkommer med mötesförslag.

Länsstyrelsens tillägg efter mötet
För närvarande pågår en tillståndsprocess där SKB har ansökt om tillstånd för slutförvar av
kärnbränsle på den aktuella fastigheten, Forsmark 6:20. Ärendet ligger hos regeringen som
ska avgöra tillåtligheten. Beslutas verksamheten vara tillåtlig lämnas ärendet över till Markoch miljödomstolen för fortsatt prövning. I övrigt finns författningar angående förbud för
bl.a. vissa åtgärder innan tillstånd getts.
Länsstyrelsen har efter mötet den 9 mars tagit del av detaljplanen, dnr 2005 BN 636, laga
kraft den 11 april 2008, som är tillämplig på en stor del av fastigheten Forsmark 6:20.
Länsstyrelsen kan konstatera att detaljplanen har till syfte att reglera bebyggelsens
utformning och markens användning i den händelse ett slutförvar för använt kärnbränsle
lokaliseras till Forsmark. Länsstyrelsen har också tagit del av ansökan samt beslut om marklov
för anläggandet av vägar. I övrigt anges det i bakgrundsbeskrivningen i vissa handlingar som
inkommit till Länsstyrelsen att vägar och upplagsytor är avsedda för byggnad för förråd för
borrkärnor samt kontor för enheten platsförvaltning och ett nytt platskontor. Ett bygg- eller
marklov som har prövats av Östhammars kommun kan eventuellt även komma att prövas av
länsstyrelsen såsom överprövande instans. Vidare har länsstyrelsen handlagt en anmälan om
samråd avseende naturmiljö enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Som nämnts ovan har det i bakgrundsbeskrivningen i handlingar som inkommit till
Länsstyrelsen angetts att vägar och upplagsytor är avsedda för byggnad för förråd för
borrkärnor samt kontor för enheten platsförvaltning och ett nytt platskontor. Länsstyrelsen
ser ett behov av att avisera frågan till SKB om etableringar som SKB avser att göra i ett tidigt
skede bör lyftas in i prövningen av slutförvaret för att prövningen ska anses omfatta den
samlade verksamheten på platsen.
---

