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Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2021-3 
 

1. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 
 

Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Forsmarks Kraftgrupp (FKA) alltid 
en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Niclas Metzen och Josef Nylen 
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2. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
 

Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 
alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Erica A Wallin och Simon Hoff 
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Lokala Säkerhetsnämnden 
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3. Information från Länsstyrelsen (LST) 
 

Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Länsstyrelsen (LST) alltid en stående 
informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Tomas Roland 
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4. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
SSM presenterar ny anläggningssamordnare för FKA.  

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anders Löndahl och Magnus Ekenved 
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5. Information från Slutförvarsenheten 
 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Rapport om aktuellt från Slutförvarsenheten, innehållande senaste nytt om slutförvars-
ansökningarna samt om övrig aktuell information lämnas. 

Beslutsunderlag 
Rapport till KF 2021-09-14 om aktuellt från Slutförvarsenheten, perioden 2021-06-15 –  
2021-11-09 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan bereds representanter från Slutförvarsorganisationen 
möjlighet att medverka vid nämndens sammanträden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anna Bergsten, utredare Sektor Samhälle 
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6. Sammanträdesdagar 2022 
 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdagar 2022 för Lokala säkerhetsnämnden fastställs enligt förslaget i 
ärendebeskrivning. 
Tierps kommun lämnar förslag/bokar lämplig lokal till sammanträdet den 22 september 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2022 

Datum Tid Plats Övrigt 

24 februari 09:00 – 11:30 SR Gräsö, 
Östhammar 

 

21 april 17:00 – 19:30 SR Gräsö, 
Östhammar 

Öppet för 
allmänheten 

16 juni 09:00 – 11:30 SR Gräsö, 
Östhammar 

 

22 september 17:00 – 19:30 Tierp Öppet för 
allmänheten 

15 december 09:00 – 11:30 SR Gräsö, 
Östhammar 

 

 

Beslutsunderlag 
Handlingarna finns publicerade i arbetsrummet 

- Kommunikationsstrategi  
- Arbetsordning  

Ärendets behandling 
Lokala säkerhetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Målsättningen att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret är öppet 
för allmänheten. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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Lokala Säkerhetsnämnden 
 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterargruppen för publicering i sammanträdesfolder 2022 
Tierps kommun,  
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7. Lokala säkerhetsnämnden sammanträden, 
distans/fysiskt/hybrid 

 

Förslag till beslut 
Lokala säkerhetsnämndens sammanträde den 16 december 2021 sker på distans. Möjlighet till 
fysisk närvaro finns i begränsad utsträckning, efter särskild anmälan till sekreteraren. 
Lokala säkerhetsnämndens sammanträden hålls fysiskt från och med 2022. Föredragare 
bereds möjlighet att få delta på distans, efter särskild anmälan till sekreteraren. 
 

Ärendebeskrivning 
Lokala säkerhetsnämnden bör ta ställning till hur vi går vidare med våra sammanträden - 
distans/fysiskt/hybrid? 
Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att 
avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021. Exempelvis tas begränsningarna 
bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt 
att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.  
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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8. Anmälningsärenden, utskickad information 
 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
En del ärenden faller under intervaller då Lokala säkerhetsnämnden inte har ett närliggande 
sammanträde. Dessa ärenden skickas ut på e-post till ledamöterna. Utskickad information 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Handlingarna finns publicerade i arbetsrummet 

- KF Östhammar yttrande 2021-07-06 sammanhängande system slutförvar o kärnavfall 
(protokollsutdrag, yttrande, reservation, voteringsrapport).  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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9. Övriga ärenden/frågor 
 
 



 
 

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2021-09-14 
Rapport från Slutförvarsenheten till KF 
Perioden 2020-06-15 – 2021-11-09 
 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
Kärnbränsleförvaret 
Miljödepartementet tog i januari 2018 över handläggningen av ansökan om att bygga ett 
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I april 2019 lämnade SKB in en komplettering 
av ansökan till miljödepartementet som sedan skickats på remiss, kungjorts samt varit på 
Esbo-samråd. Östhammars kommunfullmäktige tillstyrkte den 13 oktober 2020 
etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
Den 20 juni skickade miljödepartementet ut en remiss om att bryta ut avgörandet om en 
utökning av mellanlagret Clab från den sammanhållna prövningen av slutförvarssystemet. 
Sista svarsdag var den 31 juli. Flertalet remissinstanser har, i likhet med Östhammars 
kommun, motsatt sig en delning av ansökan. Remissen och remissvaren från de som 
ombetts svara på den finns att ta del av på regeringens hemsida.  
Den 26 augusti meddelade regeringen tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt 
kärntekniklagen för en utökning av mängden lagrat använt kärnbränsle i Clab. Den delen 
av ansökan kommer nu att fortsatt hanteras av mark- och miljödomstolen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten. I pressmeddelandet om beslutet meddelade regeringen att en 
remiss kommer att skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet om 
bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels 
kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn.  
På regeringskansliets hemsida om slutförvaret för använt kärnbränsle finns förutom 
information om ärendet en del utvalda handlingar som t.ex. kompletteringen av ansökan.  
 
SFR – fortsatt drift och utbyggnad 
Miljödepartementet tog i november 2019 över handläggningen av ansökan om utbyggnad 
och fortsatt drift av SFR. Östhammars kommunfullmäktige tillstyrkte den 27 april 2021 
utbyggnaden av SFR. 
Den 26 maj gav miljödepartementet SKB möjlighet att yttra sig över Östhammars 
kommuns vetobeslut och en skrivelse från Milkas om tidsplan. I sitt yttrande hemställer 
SKB om att regeringen snarast möjligt fattar beslut om tillåtlighet. Sista svarsdag var den 
23 juni och efter detta datum kan, enligt skrivelserna från departementet, ärendena komma 
att avgöras på befintligt underlag.  
Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och miljödomstolens yttranden finns att läsa i 
dokumentbanken på kommunens slutförvarswebb. Både myndigheten och domstolen 
tillstyrkte att tillstånd respektive tillåtlighet ges. 

Övrig aktuell information 
Utredning om långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers 
medverkan i frågor om slutförvar 
Den 22 juni gavs Helena Wedlin Swedenborg i uppdrag att utreda en långsiktig 
finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om 

https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-i-arenden-om-tillatlighet-och-tillstand-till-anlaggningar-i-ett-sammanhangande-system-for-slutforvaring-av-anvant-karnbransle-och-karnavfall/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/beslut-om-utokad-mellanlagring-av-anvant-karnbransle/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/slutforvaret-for-anvant-karnbransle/
https://www.slutforvarforsmark.se/wp-content/uploads/2019/12/SFR-utbyggnad-KTL-SSM.pdf
https://www.slutforvarforsmark.se/wp-content/uploads/2019/12/SFR-utbyggnad-MB-MMD.pdf
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/


 
 

slutförvar (M 2021:B). Uppdraget gäller från och med den 17 augusti 2021 till dess att 
utredningen är genomförd och slutredovisad.  
Utredningen ska bl a analysera och bedöma vilka kostnader kommuner och ideella 
organisationer har i dessa frågor, föreslå hur dessa kostnader bör finansieras och i vilken 
omfattning det är rimligt att använda fondmedel eller statliga bidrag för dessa kostnader.  
 
Avslag på överklagan om medel från Kärnavfallsfonden för 2021 
Den 1 juli meddelade regeringen att de avslår Östhammars kommun överklagan av beslut 
om medel från Kärnavfallsfonden för 2021. Den innebär att Riksgäldens beslut om att 
reducera det sökta beloppet med motsvarande de kostnader som kommunen uppskattat 
sig ha för arbete med informationsbevarande och för bidrag till lokala ideella 
organisationer kvarstår.  
 
Planeringsdag för Granskningsgruppen 
Den 26 augusti hade Granskningsgruppen planeringsdag inför 2022.  
 
Referensgruppsmöte 
Den 14 september ordnas ett referensgruppsmöte om den senaste tidens händelser i 
prövningen av ett sammanhållet system för slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall. Slutförvarsenheten kommer att hålla en presentation och det kommer att finnas 
tid för frågor.  
 
 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR.  
Ansökningshandlingarna finns på SKB:s hemsida. Alla handlingar i ärendena, förutom de som är 
belagda med sekretess som till exempel det fysiska skyddet runt anläggningen, är offentliga.  

Östhammars kommuns slutförvarswebb och nyhetsbrev 
På kommunens slutförvarswebb www.slutforvarforsmark.se hittar du information om de slutförvar 
som är eller kan bli aktuella i Östhammars kommun. På hemsidan hittar du även webbsändningar 
av Referensgruppens möten och en dokumentbank med bland annat kommunens yttrande i 
prövningarna.  
På hemsidan kan du även anmäla dig till Slutförvarsenhetens nyhetsbrev.  

http://www.slutforvarforsmark.se/
https://www.slutforvarforsmark.se/vara-webbsandningar/
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/
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