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Yttrande med anledning av remiss i ärenden om tillåtlighet enligt 
miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet 
till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring 
av använt kärnbränsle och kärnavfall
M2018/00221

Länsstyrelsen i Uppsala län har tidigare i ett yttrande till regeringen den 11 
september 2019, ert ärende M2018/00217, tillstyrkt att den sökta verksamheten 
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall vid Forsmark ska anses 
vara tillåtlig. I yttrandet lämnades synpunkter på tillåtlighetsvillkor men med 
den tydliga avgränsningen att synpunkterna inte avsåg sökt verksamhet i 
Oskarshamns kommun. Länsstyrelsen har inte för avsikt att frångå det för-
hållningssättet när en remiss erhållits som gäller prövningen av en verksamhet 
utanför det egna länet.

I övrigt lämnar länsstyrelsen följande återkoppling med utgångspunkt från 
remissen.

Behovet av säkrad effektförsörjning i Uppsala län

Länsstyrelsen identifierade för några år sedan att stängningen av lokal elproduk-
tion (kraftvärme, 100 MW) sammanföll med ökande elbehov och att elnät-
skapaciteten i länet nått sitt tak. Effektförsörjningen i länet har därefter varit en 
mycket prioriterad fråga för länsstyrelsen. Svenska kraftnät har beslutat att från 
år 2024 ska delar av produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk avlänkas till 
Uppsala med omnejd genom åtgärder i stamnätet. 

Ur länets perspektiv är således en säkrad produktion vid reaktorerna i Forsmarks 
kärnkraftverk avgörande för effektförsörjningen under de kommande åren. Att 
en produktion vid kärnkraftverkets alla reaktorer är beroende av en fungerande 
mellanlagring av utbränt kärnbränsle är uppenbart.
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Prövningsunderlagets innehåll

Länsstyrelsen har bevakat de allmänna intressena och lämnat synpunkter samt 
yttranden till domstolen i slutförvarsprövningen. Yttrandena har omfattat de 
frågor där länsstyrelsen har en särskild kompetens. Länsstyrelsen har inte haft 
någon särskild kompetens inom rent radiologiska frågor. I denna del har 
länsstyrelsen därför förlitat sig på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
bedömningar som expertmyndighet. 

Länsstyrelsen har genom sitt deltagande i den process som mynnade ut i mark- 
och miljödomstolens yttrande till regeringen i frågan om tillåtlighet fått en stor 
respekt för slutförvarsfrågans komplexitet och höga krav på faktamässiga 
underlag.

Mot den bakgrunden ser länsstyrelsen en risk för att en uppdelad prövning kan 
leda till att redan framtagna faktaunderlag behöver kompletteras och innebära 
fördyringar av processen. För närvarande anser dock inte länsstyrelsen att det 
föreligger några sådana brister i de delar av prövningsunderlaget som 
länsstyrelsen särskilt har yttrat sig över.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsråd Cecilia Magnusson med miljöskyddshandläggare 
Bernt Forsberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
Lennart Nordvarg, avdelningschef, samt Ida Lindén chef miljöskyddsenheten, 
medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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