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Tidiga arbeten på fastigheten Östhammar Forsmark 6:20
Länsstyrelsen har handlagt en anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken och en
anmälan om efterbehandling enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd som berör fastigheten Östhammar Forsmark 6:20. I samband
med handläggningen har länsstyrelsen lyft frågan om aviserade tidiga arbeten
på fastigheten bör prövas som en del av den samlade prövningen för
slutförvaret för att möjliggöra en bedömning av den samlade miljöpåverkan
som verksamheten ger upphov till.
Länsstyrelsen är inte tillsynsmyndighet för den miljöfarliga verksamhet av
planerade tidiga arbeten på Forsmark 6:20 som SKB avser utföra.
Tillsynsansvaret åligger kommunen med undantag 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, är remissinstans i den
pågående tillståndsprövningen samt kommande tillsynsmyndighet om
slutförvarsverksamheten kommer till stånd.
Den 4 maj inkom Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) med en PM
(bifogas som bilaga) med bolagets ställningstagande angående planerade
tidiga arbeten på fastigheten Östhammar Forsmark 6:20.
Länsstyrelsen kan konstatera att det för slutförvaret krävs tillstånd för både
vattenverksamhet enligt 11 kap och miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken, men även mindre arbeten (så kallade C eller U-verksamheter)
som inte kräver tillstånd kan påverka miljön negativt. Frågan om samlad
miljöprövning har även behandlats i praxis.
De arbeten som är planerade att genomföras i aktuella anmälningsärenden kan inom
ramen för länsstyrelsens tillsynsansvar anses vara av mindre omfattning under
förutsättning att natur- och miljöpåverkan inte är större än vad som beskrivits i
redovisade handlingar i anmälningsärendena.
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I PM om tidiga arbeten uttalar SKB att de utför eventuella tidiga arbeten på egen
risk och att det inte finns hinder mot att regeringen eller mark- och miljödomstolen
meddelar villkor eller ställer krav som innebär att tidiga arbeten måste göras om.
Länsstyrelsen uppfattar det därmed som att aviserade arbeten inte kommer att
innebära ett förhindrande av lämpliga försiktighetsmått vid tillstånd för
verksamheten. Om ytterligare icke-tillståndspliktiga arbeten blir aktuella ser
Länsstyrelsen ett behov av att SKB gör en bedömning av den kumulativa
miljöpåverkans omfattning samt bedömer behovet av att lyfta in arbetena i
prövningen av slutförvaret.
Länsstyrelsen konstaterar vidare att SKB åtar sig att inkludera de tidiga
arbeten (vägar och byggnader) som nu planeras i tillståndsprövningen i
efterhand till MMD. Det vill säga efter ett eventuellt beslut om tillåtlighet
från regeringen.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Lennart Nordvarg
Avdelningschef
Miljöavdelningen
Länsstyrelsen Uppsala län
Bilagor:
Beslut i anmälningsärenden, daterat 2020-04-03 dnr 525-2852-2020 samt daterat
2020-06-11 dnr 575-1137-2020
PM tidiga arbeten på fastigheten Östhammar Forsmark 6:20, Mannheimer och
Swartling, daterat 2020-05-04
Minnesanteckningar från möte den 9 mars 2020 mellan länsstyrelsen och SKB samt
med deltagande av FKA
Kopia till
Östhammars kommun, osthammardirekt@osthammar.se
Så här hanterar vi dina personuppgifter Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

