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Strålsäkerhetsmyndigheten 

171 16  STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2017 

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) meddelade i juni 2009 att de anser att 

den bästa undersökta platsen för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige är 

Forsmark i Östhammars kommun. 

 

SKB lämnade in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) och 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 16 mars 2011. Med anledning av detta har 

kommunens arbete med att granska och informera om det fortlöpande arbetet 

intensifierats.  

 

Östhammars kommun lämnade 2012 ett första yttrande på de kompletteringar, 

utredningar eller förtydliganden som kommunen anser är nödvändiga i ansökan. 

Kommunstyrelsen har yttrat sig ett antal gånger både över ansökan enligt kärn-

tekniklagen till SSM och ansökan enligt miljöbalken till MMD såväl gällande 

kompletteringar samt yttranden i sak. Samtliga yttranden finns tillgängliga hos 

myndigheterna och via www.osthammar.se/slutforvar.  

 

I februari 2016 kungjorde såväl MMD som SSM respektive ansökningar (enligt 

miljöbalken och enligt kärntekniklagen) och kommunen har under 2016 arbetat 

med kunskapsuppbyggnad och yttrande i sak till respektive myndighet. 

 

En ansökan från SKB till såväl SSM som MMD om att få utöka och förändra 

befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR) har inkommit un-

der 2015 och slutförvarsorganisationen behandlar den på motsvarande sätt som 

slutförvar för använt kärnbränsle och har under 2016 haft kunskapsuppbyggnad 

samt avgett yttrande gällande kompletteringsbehov till denna ansökan. 

 

Det har under 2016 stått klart att Östhammars kommun även har sk veto-rätt gäl-

lande utbyggnaden av SFR. 

 

Slutförvarsorganisationen har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta med ut-

bildningsinsatser, informationsinsatser och samverkan för att kunna hantera till-

ståndsansökningarna och i förlängningen ge kommunfullmäktige den kunskap 

och den information man behöver för att fatta beslut om kommunen kan accep-

tera ett slutförvar för använt kärnbränsle eller inte samt fatta beslut i frågan om 

ett utbyggt SFR. Under 2016 sjösattes en ny organisation för slutförvarsarbetet 
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där fullmäktige i sin helhet blir involverad på ett mer aktivt sätt.  Tidpunkten för 

huvudförhandlingar i MMD är fn satt till våren 2017 och ett eventuellt beslut i 

kommunfullmäktige på regeringsfrågan om Östhammars kommun kan acceptera 

ett slutförvar eller inte, kan skönjas inom mandatperioden. Frågan intensifieras 

dessutom genom att majoritetspartierna tagit ställning för en lokal folkomröst-

ning i frågan. 

 

Med detta är bedömningen att allmänhetens intresse sannolikt kommer förstär-

kas ju närmare ett beslut kommunen kommer och behovet av så objektiv inform-

ation som möjligt, om slutförvar för använt kärnbränsle men även utbyggnad av 

SFR,  att öka.  

 

Enhetens arbete under 2016 med en slutförvarsportal på webben kommer att för-

stärkas ytterligare under 2017 med bla försöksverksamhet med appar för att nå 

ungdomar som är en viktig målgrupp för information. Web-sändningar av intres-

santa föredrag och möten kommer att startas och broschyrer och övrigt tryckt 

informationsmaterial kommer att uppdateras. Detta i samarbete med enheten för 

marknad och kommunikation samt extern konsulttjänst.  

 

Rundturerna med nyinflyttade är ett viktigt inslag i kunskapsuppbygganden 

kommunens arbete med slutförvarsfrågorna hos våra kommunmedborgare som 

kommer utvärderas under 2016. Östhammars kommun upplever själva, utan ut-

värdering ännu, att det varit uppskattat, och tar höjd för två turer även 2017. 

 

Det internationella intresset är påtagligt och kommunen själv har ett intresse av 

att utbyta närmare erfarenheter med kommuner eller regioner i EU som har 

kommit olika långt i slutförvarsfrågan. Det gäller såväl slutförvar för använt 

kärnbränsle som erfarenheter från slutförvar för låg- och medelaktivt avfall. Öst-

hammars kommun kommer vara fortsatt aktiva med sin omvärldsbevakning, 

framför allt med fokus Finland under 2017. 

 

Strategienheten har tagit fram ett förslag till Stratsys verksamhetsplan för 2017 

(bilaga 1), med tillhörande preliminär budget 2017 (bilaga 2) som bifogas. 

Enheten kommer att vara engagerad även fortsättningsvis i uppbyggnaden av 

kommunikationsarbetet i kommunen och också i arbetet med lednings- och styr-

system som påverkar slutförvarsorganisationen. 

 

Ansökan om medel från kärnavfallsfonden för 2017 ska vara SSM tillhanda sen-

ast den 1 oktober 2016. 
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Förslag till beslut 

 

 Planerad verksamhet för 2017 för kommunens arbete med slutförvar god-

känns. 

 

 Östhammars kommun ansöker om totalt  8 990 000 Skr ur kärnavfallsfon-

den för 2017 års verksamhet avseende granskning och information om slut-

förvar i Östhammars kommun.  

 

 

 

 

 

Jacob Spangenberg (C) 

Kommunstyrelsens ordförande   

 

Peter Nyberg 

      Kommunchef 
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Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Östhammars kommun 

   

Box 66 

742 21 Östhammar 

 

Beslut 

Vårt datum: 2016-12-13 

Er referens: Dnr KS-2016-658 

Diarienr: SSM2016-4245 

Dokumentnr: SSM2016-4245-4 

Handläggare: Helena Laurella 

Telefon: +46 8 799  43 06 

 

  

  

Ersättning till Östhammars kommun för 2017 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljar Östhammars kommun ersättning ur kärn-

avfallsfonden för kostnader på 8 990 000 kronor för kalenderåret 2017 avseende planerade 

informationsinsatser. Kommunens överskott av medel för 2015 på 2 086 000 kronor ska 

avräknas från beslutad ersättning för 2017, varför 6 904 000 kronor ska utbetalas till Öst-

hammars kommun. 

Ärendet 
Den 30 mars 2016 kom Östhammars kommun in med en redovisning av användningen av 

de medel som erhållits ur kärnavfallsfonden för 2015 (SSM2016-1841). Av redovisningen 

framgår att kostnaden för informationsinsatser har uppgått till 5 014 000 kronor. 

 

Den 23 september 2016 kom Östhammars kommun in med en ansökan om ersättning ur 

kärnavfallsfonden på 8 990 000 kronor för kostnader för 2017 års verksamhet avseende 

granskning och information om slutförvar i kommunen. Till ansökan har bifogats en 

verksamhetsplan med budget för 2017. 

Skälen för beslutet 
Med kärnavfallsavgift avses enligt 4 § 8 lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen), bl.a. avgift 

för kommunernas kostnader för information till allmänheten i frågor som rör hantering 

och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.  

 

Av 31 § första stycket förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) följer att SSM 

prövar frågor om i vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för att ersätta 

en kommun för kostnader för sådana informationskostnader som avses i 4 § 8 finans-

ieringslagen. Ersättningen får bestämmas till högst 10 miljoner kronor per kommun och 

kalenderår för kommuner där en anläggning för slutförvar för använt kärnbränsle planeras 

eller byggs. 

 

Enligt 36 § första stycket finansieringsförordningen ska utbetalade avgiftsmedel som inte 

har använts i enlighet med SSM:s anvisningar återbetalas till Kärnavfallsfonden vid 

kalenderårets slut eller avräknas mot kommande utbetalningar.  

 

Dokumentstatus: Godkänt 
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Östhammars kommun har i sin ansökan bl.a. anfört att medel ur kärnavfallsfonden kom-

mer att användas till kommunens verksamhet avseende granskning av och information om 

slutförvar i Östhammars kommun. En del av de ansökta medlen är avsedda att gå till ide-

ella föreningar. Kommunen beskriver också i sin ansökan sina pågående och planerade 

arbetsinsatser.  

 

SSM:s uppfattning är att det är rimligt att den som får ersättning för informationsinsatser 

även kan få ersättning för att följa och bedöma dessa frågor i den mån detta är nödvändigt 

för att ge information till allmänheten. Det är tillåtet att använda fondmedel till att följa 

prövningsprocessen i kunskapsuppbyggande syfte. Insatser som har att göra med att skriva 

yttranden, remissvar och aktivt delta i processen bedömer SSM dock faller utanför vad 

som är berättigat till fondstöd, då detta inte är nödvändigt för att ge information till all-

mänheten. 

 

Informationsinsatserna kring det svenska slutförvarsarbetet ska riktas till allmänheten, 

dvs. personer bosatta i Sverige. I det fall fondmedel används för att bjuda in eller ta emot 

utländska delegater till informationsmöten eller resa utomlands måste kommunen visa att 

syftet med insatsen är kunskapsuppbyggnad som behövs för att kunna arbeta med infor-

mation till personer bosatta i Sverige. Detta innebär att om syftet med informationsmötet 

är att lämna ut information till personer som är bosatta utanför Sverige kan detta inte 

finansieras med fondmedel. 

 

Beträffande kommuners eventuella stöd till organisationer hänvisar SSM till myndighet-

ens svar till Östhammars kommun i denna fråga (SSM2016-4586-2). Det är tillåtet för en 

kommun att ge organisationer i uppdrag att utföra sådana insatser som kommunen själv 

har rätt att göra, dvs. i enlighet med 4 § 8 finansieringslagen. 

 

SSM rekommenderar Östhammars kommun att alltid rådgöra med myndigheten om kom-

munen överväger att genomföra någon insats där det är oklart om denna kan finansieras 

med fondmedel.  

 

SSM bedömer mot bakgrund av ovanstående att Östhammars kommun för 2017 kan be-

viljas ersättning på 8 990 000 kronor för att finansiera den informationsverksamhet som 

bedrivs i kommunen. 

 

För 2015 tilldelades Östhammars kommun 7 100 000 kronor från Kärnavfallsfonden. 

Enligt kommunens redovisning uppgick kostnaderna för 2015 till 5 014 000 kronor. 

Skillnaden mellan tilldelade och förbrukade medel för 2015 är 2 086 000 kronor. Detta 

belopp ska avräknas mot beslutad ersättning för 2017 på 8 990 000 kronor, varför ett 

belopp på 6 904 000 kronor ska utbetalas till Östhammars kommun för 2017. 

 

Östhammars kommun ska enligt 44 § finansieringsförordningen senast den 31 mars 2018 

lämna en redovisning till länsstyrelsen av hur medlen för 2017 har använts. Länsstyrelsen 

ska med ett eget yttrande vidarebefordra den till SSM senast den 30 april 2018. 

 

SSM utför årligen revision av medelmottagarnas fondmedelsanvändning och rapporterar 

utfallet av granskningen i separat tillsynsrapport. 

___________________ 

 

I detta ärende har avdelningschefen Johan Anderberg beslutat. Ekonomen Helena Laurella 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annika 

Åström, chefsjuristen Ulf Yngvesson och ekonomen Andrea Siegers deltagit. 
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STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

 

Johan Anderberg 

 

   Helena Laurella 

 

 

 

 

För kännedom 
1. Kärnavfallsfonden 

2. Regionförbundet i Uppsala län 

3. Länsstyrelsen i Uppsala län 

4. Miljö- och energidepartementet, Kemikalieenheten 

5. Forsmarks Kraftgrupp AB 

6. OKG AB 

7. Ringhals AB 

8. Barsebäck Kraft AB 

9. Svensk Kärnbränslehantering AB 

10. Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 
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Bilaga 2 till ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för verksamhet 2017, Östhammars kommun 

 Beskrivning Budget 

2015 SSM 

Budget 

2016 SSM 

Budget 

2017 SSM 

     

45 Bidrag 300 000 400 000 600 000 

 (stöd till små ideella org. som vill 

engagera sig samt ordna ex seminarier) 

   

5 Löner, arvoden  4 700 000 5 500 000 5 500 000 

 (administrativa stödfunktioner, fasta 

och rörliga arvoden till 

politikerorganisationen) 

   

6 Övriga verksamhetskostnader 400 000 500 000 500 000 

 (Hyror, förbrukningsmtrl, porto, tele- 

och datakom mm) 

   

7 Övriga verksamhetskostnader som inte 

är specade nedan 

90 000 90 000 90 000 

70 Transporter 400 000 400 000 400 000 

 (studiebesök, resor till och från 

seminarier och konferenser för 

kompetensuppbyggn) 

   

71 Representation (inkl fika) 150 000 150 000 150 000 

72 Annonser och info    

 (info till allmänhet, tryck och 

publiceringskostnader) 

160 000 150 000 750 000 

74 Konsulttjänster mm 900 000 1 600 000 1 000 000 

 (miljöjurist, konstruktion, 

säkerhetsanalys mm under granskning 

av ansökan, opinionsundersökning) 

   

     

Summa  7 100 000 8 790 000 8 990 000 
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Uppföljning - 2017 (Slutförvarsenheten)

Nämndens

mål

Enhetens mål Styrtal Aktiviteter Status Senaste

kommentar

Slutdatum

Större

kunskapsbas

när det gäller

slutförvarsfrågan

bland skolelever

Vidareutveckling av

ungdomars delaktighet utifrån

plattformen.

Under 2017 har det varit
underbemannat gällande
strategiska aktiviteter för
ungdomar, vilket även påverkat
slutförvarsorganisationen.

Inget arbete gällande appen har
kunnat slutföras

Medverkan i

projektet

SpeakApp

Ej

genomförd

2017-12-31

Delta i samråd

Slutförvarsorganisationen har
deltagit i de samråd som
anordnats gällande slutförvar för
använt kärnbränsle och ett
utbyggt SFR.

Bla har slutförvarsorganisaitonen
medverkat vid två öppna möten
gällande transporter under 2017
(ett i Hargshamn och ett i
Snesslinge) i samarbete med
Trafikverket, region Uppsala
samt SKB.

Ev när det gäller

ett framtida SFL,

i övrigt är

samrådsperioden

slut för de flesta

ärenden.

Genomförd

2017-12-31

Utveckla web-

plattformen

ytterligare
Genomförd

2017-12-31Utveckla internetbaserade

kunskapsuppbyggnadskanaler

Slutförvarsorganisationen har
efter lanseringen av en ny web-
plattform
www.slutforvarforsmark.se
utvärderat och genomfört en del
större utvecklingsarbeten utifrån
driftserfarenheter på densamma
för ett ännu bättre genomslag.

Webben är anpassad för flertalet
devices på marknaden.

Slutförvarsorganisationen har
bidragit till uppbyggnaden av ett
nytt Öppet intranät "Ines" som
lanseras Q1, 2018.

Slutförvarsorganisaiotnen har på
majoriteten av referensgruppens
öppna möten och på våra öppna
seminarier valt att web-sända
live samt göra sändningarna
tillgängliga på vår web i
efterhand.

Utveckla och

delta i

försöksprojekt

gällande appar

Genomförd

Vår web-portal är

anpassad för mobil.

2017-12-31

Hög

tillgänglighet

och öppenhet

Öppna möten för allmänheten

Slutförvarsorganisationen har
genomfört flera öppna möten. I
de flesta fall har mötena web-
sänts. I de fall enbart
referensgruppen
haft informationsmöten har även
dessa web-sänts.

Tema har varit:

Transporter på väg och vatten

Kunskapslägesrapporten från
kärnavfallsrådet

Erfarenheterna från SKB:s
Grönlandsprojekt (GAP)

Klimat

Fjärde generationens reaktorer

Vad händer under
huvudförhandlingen

Öppna aktiviteter för

allmänheten

Måltalet 2 st per kvartal
är uppfyllt.

sida 1 av 3 (2018-02-15)
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Nämndens

mål

Enhetens mål Styrtal Aktiviteter Status Senaste

kommentar

Slutdatum

Former för CO2-beräkningar

Utfallet beroende av större
beräkningsverktyg för
Östhammars kommun som
helhet.

Avvaktar redovisning från
resebyrån på utsläpp av
koldioxid från tjänsteresor.

Östhammars kommun har under
2017 bytt ut fordonsflottan till
elbilar och laddhybrider, varur
slutförvarsorganisationen
använder sina fordon för
transport.

Skype, Lync eller

andra

distansverktyg

för möten

Försenad

Utfallet beroende av

ett digitalt

konferensverktyg

inom Östhammars

kommun.

Beslut om

gemensamt sådant

har inte fattats.

2017-12-31Klimatneutral

kommun

Minskade transporter

Året har präglats av arbete på
hemmaplan, ett fåtal studieresor.

Ökad

användning av

kollektivtrafik
Genomförd

Samtliga medarbetare

har idag ett

företagsflexkort på UL

för att underlätta

kollektivtrafikresandet.

Gör sammanställning

av resandestatistik vid

årets slut.

2017-12-31

Arbete med utmaningar och

hög kompetens för ändamålet

Ett utvecklingsarbete har
genomförts gällande web och
web-design.

Huvudförhandlingarna i målet
gällande kärnbränsleförvaret har
varit en mycket stor utmaning
och kompetenshöjning för att
kunna förklara processen för
våra medborgare.

Run Your

Meeting Genomförd

Enhetsmöten samt

APT-möten kallas och

skrivs i RYM.

2017-12-31

Minst två medarbetarsamtal

per år eller enligt avtal

Det har under 2017 skett ett
utbyte av personal: såväl
utredare som kommunikation
vilket inneburit att detta inte varit
möjligt.

Genomförda

medarbetarsamtal

Attraktiv

arbetsgivare

100 % frisknärvaro

Ingen rapportering från Adato på
personal i
slutförvarsorganisationen.

Ingen flaggning från

Adato

Ingen flaggning under
2017 i
slutförvarsorganisationen

Andel som upplever att

vi har en god

tillgänglighet och ett

gott bemötande

Andel som får

direktsvar på

telefonfråga

Andelen som får svar

på e-post inom 2dgr

Andel som upplever att

vi möjliggör för

medborgarna att delta

sida 2 av 3 (2018-02-15)
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Nämndens

mål

Enhetens mål Styrtal Aktiviteter Status Senaste

kommentar

Slutdatum

i kommunens

utveckling.

Andel medborgare

som upplever att de

har inflytande över

kommunens

verksamhet

Andel medborgare

som upplever en trygg

kommun

Befolkningsökning/år

Miljöaktuellts ranking,

senast 2018

Minskning av

koldioxidutsläpp (CO2)

från tjänsteresor med

bil (2018)

sida 3 av 3 (2018-02-15)
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Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor 

Rapport till KS 2017-01-24 
Perioden 2017-01-01 - 2017-03-01 

 

Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 

får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och 

miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 

anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Ansokningarna/Ansokan-om-

slutforvar/ 

samt hos mark- och miljödomstolen:  

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/Ansokan-om-

slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/ 

Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 

bemötande av desamma. 

19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 

bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. 

Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: 

http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/karnbransleforvaret/vara-ansokningar/ 

 

Ansökningar om slutförvar 

Den 17 oktober inkom SKB med svar till Mark- och miljödomstolen på remissinstansernas 

synpunkter i sak rörande slutförvaret för använt kärnbränsle. Dessa har nu skickats ut på 

remiss av domstolen till bland annat Östhammars kommun med sista svarsdag 2017-02-14. 

Huvudförhandling förväntas kunna genomföras som tidigast med start i september 2017 enligt 

beslut från Mark- och miljödomstolen. Ny tidplan kommer att tas fram efter det att motparter 

(Östhammars kommun är en av dessa) fått tillfälle att yttra sig över sambandet mellan de fyra 

olika prövningarna i Forsmarksområdet (kärnbränsleförvaret, utbyggnation av SFR, utökad 

hamnverksamhet samt artskyddsdispens) samt eventuellt behov av samprövning av två eller 

fler av prövningarna samt SKB gets tillfälle att bemöta dessa synpunkter. Synpunkter ska ha 

inkommit till domstolen senast den 14februari. 

Yttranden över de båda remisserna behandlades på KS Au den 17 januari och kommer att 

behandlas på KS sammanträde 24 januari. 

 

 

Information 

Johanna Yngve Törnqvist har deltagit i OECD/NEAs workshop om steakholder involvement 

in nuclear decision making 17-19 januari och hållit i en presentation tillsammans med skb och 

ssm med rubriken Sweden: a case study med fokus på tid, kompetens och utmaningar. 

 

Den 2 februari anordnar referensgruppen ett öppet möte om SKBs grönlnadsprojekt i 

biografen i Öregrund. 

 

Den 16 februari anordnar Referensgruppen ett öppet möte om fjärde generationens 

kärnkraftverk i gamla missionskyrkan i Östhammar. 

Den 13 december lanserades kommunens nya slutförvarsportal slutforvarforsmark.se Titta 

gärna in där regelbundet, sidan uppdateras med ny information kontinuerligt. 
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Aktuellt från Strategienheten i 
slutförvarsfrågan 
Rapport till KS 2017-02-28 
 
Perioden 2017-01-24 – 2017-03-21 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
Den 14 februari var sista svarsdag till Mark- och Miljödomstolen angående de två olika 

remisserna om SKB:s bemötande av synpunkter i sak samt komplettering V samt behovet 

av en samordnad prövning av ansökningar i Forsmarksområdet, dvs. slutförvar för använt 

kärnbränsle, utbyggnation av SFR, artskyddsdispens samt utökad hamnverksamhet. De 

flesta remissinstanser har valt att inte ta ställning alternativt avråda från en samordnad 

prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnationen av SFR. Domstolen 

förväntas fatta beslut om ny tidplan för handläggning under våren.  

Övrig aktuell information 
Två öppna möten har anordnats av referensgruppen under februari, dels om SKB:s 

grönlandsprojekt i Öregrund den 2 februari där ca 37 personer deltog i publiken och dels 

om 4:de generationens kärnkraft i Östhammar den 16 februari där ca 83 personer deltog i 

publiken. Nästa öppna möte kommer att anordnas i Gimo den 23 mars kl. 18:00 med 

tema jordbävningar, mer information finns på www.slutforvarforsmark.se   

 

 

 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får 
bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i 
Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 
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 att tillgå på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-03-22 
Rapport från Strategienheten till KS  
 
Perioden 2017-02-28 – 2017-05-02 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
Den 14 februari var sista svarsdag till Mark- och Miljödomstolen angående de två olika 

remisserna om SKB:s bemötande av synpunkter i sak samt komplettering V samt behovet 

av en samordnad prövning av ansökningar i Forsmarksområdet, dvs. slutförvar för använt 

kärnbränsle, utbyggnation av SFR, artskyddsdispens samt utökad hamnverksamhet. 

Domstolen har nu gett SKB möjlighet att yttra sig över sin syn på den fortsatta 

handläggningen av målen samt bemöta de synpunkter som inkommit i hamnmålet. Sista 

svarsdag för SKB är den 15 mars. Domstolen förväntas fatta beslut om ny tidplan för 

handläggning under våren.  

Övrig aktuell information 
Den 23 februari överlämnade kärnavfallsrådet sin kunskapslägesrapport för 2017 till 

miljöminister Karolina Skog. Årets tema är ”Kärnavfallet – en fråga i ständig 

förändring”. Förutom att ge en bild av Kärnavfallsrådets verksamhet under 

2016  beskriver rapporten bland annat hur kraven på ett slutförvar för använt kärnbränsle 

har växt fram i Sverige, framtidsscenarier för slutförvarsprojektet,  fortsatta politiska 

utmaningar, en ny generation kärnkraftsreaktorer (Gen-IV) och organisatoriska 

utmaningar för slutförvarsprojektet.  

 

Två öppna möten anordnats av referensgruppen under mars-april, dels om Jordbävningar 

i Gimo den 23 mars kl. 18:00 och dels om klimatutveckling den 26 april kl. 18:00. Mer 

information finns på www.slutforvarforsmark.se där seminariet om jordbävningar 

också webb-sänds. 

 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får 
bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i 
Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 
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 att tillgå på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-05-02 
Rapport från Strategienheten till KS  
 

Perioden 2017-03-22 – 2017-07-30 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
 

Huvudförhandling av kärnbränsleförvaret 

SKB inkom den 3 april till mark- och miljödomstolen med förslag till förhandlingsordning 
för kärnbränsleansökan samt artskyddsdispensmålet. Enligt förslaget kommer 
huvudförhandlingen ta fem veckor och planeras enligt följande: 

- 5-8 september, Stockholm 
- 11-14 september, Stockholm 
- 2-6 oktober, Oskarshamn 
- 9-13 oktober, Östhammar (Ladan i Gimo) 
- 23-27 oktober, Stockholm 

 

Huvudförhandlingen förväntas kungöras den 6 juli.  
 

Enligt den preliminära tidplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om 
tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december. 
 

Kompletteringar av SFR-ansökan 

Senast den 15 maj ska SKB inkomma med kompletteringar av SFR-sansökan till Mark- och 
miljödomstolen och SSM. 

Övrig aktuell information 
 

Ny VD för SKB 

Från och med den 1 april 2017 är Eva Halldén VD för SKB. Hon har tidigare varit VD för 
Ringhals Kärnkraftverk och därefter Ringhals och Forsmarks Kärnkraftverk. Nu senast har 
hon arbetat centralt på Vattenfall med att driva projekt Ringfors samt BA Generations 
förbättringsarbete, uppgifter som SKB:s avgående VD Christopher Eckerberg tar över med 
målet att öka länsaheten i kärnkraften.  
 

Riksväg 76 

Den 18 respektive den 22 maj kommer SKB att anordna informationsträffar angående 
problematiken kring riksvägs 76 samt ett eventuellt slutförvars påverkan på trafiken. Med 
på mötet kommer även representanter från Trafikverket och Region Uppsala att vara.  
 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-05-30 
Rapport från Strategienheten till KS  
 

Perioden 2017-05-02 – 2017-06-30 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
 

Huvudförhandling av kärnbränsleförvaret 

SKB inkom den 3 april till mark- och miljödomstolen med förslag till förhandlingsordning 
för kärnbränsleansökan samt artskyddsdispensmålet. Enligt förslaget kommer 
huvudförhandlingen ta fem veckor och planeras enligt följande: 

- 5-8 september, Stockholm 
- 11-14 september, Stockholm 
- 2-6 oktober, Oskarshamn 
- 9-13 oktober, Östhammar (Ladan i Gimo) 
- 23-27 oktober, Stockholm 

 

Förslaget till förhandlingsordning har varit ute på remiss från mark- och miljödomstolen 
till motparter som haft möjlighet att dels yttra sig över huvudförhandlingens upplägg samt 
dels under vilka punkter de har för avsikt att föra fram mer omfattande synpunkter (mer 
än 5 minuter) samt hur många man avser delta med under förhandlingen. 
 
Huvudförhandlingen förväntas kungöras den 6 juli.  
 
Enligt den preliminära tidplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om 
tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december. 
 

Sammanställning av åtaganden 
Den 30 juni inkommer SKB till mark- och miljödomstolen med en sammanställning av 
åtaganden som man tagit på sig i ansökan angående slutförvaret för använt kärnbränsle. 
 

Kompletteringar av SFR-ansökan 
Den 15 maj inkom SKB med kompletteringar av SFR-sansökan till Mark- och 
miljödomstolen och SSM. I kompletteringen framgår att SKB inte längre avser att 
mellanlagra långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR. Dessutom avser SKB inte längre 
deponera hela reaktortankar, de ska istället segmenteras vilket medför att det inte längre är 
aktuellt att bygga en tredje nedfart till förvaret. 

Övrig aktuell information 
 

Riksväg 76 

Den 18 (Hargshamn) respektive den 22 maj (Snesslinge) har SKB anordnat 
informationsträffar angående problematiken kring riksvägs 76 samt ett eventuellt 
slutförvars påverkan på trafiken. Med på mötena har även representanter från 
Trafikverket, Region Uppsala (endast den 18 maj) samt kommunen varit.  Ungefär 50 
personer närvarade vid de olika tillfällena. 
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Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-08-22 
Rapport från Strategienheten till KS  
 
Perioden 2017-06-30 – 2017-09-12 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
 

Huvudförhandling av kärnbränsleförvaret 
Mark- och miljödomstolen kungjorde den 4 juli förhandlingsordningen för 
huvudförhandlingarna som startar 5 september 2017. Förhandlingarna gäller såväl 
kärnbränsleförvaret (M 1333-11) som artskyddsmålet (M 4617-13). Förhandlingen kommer 
pågå fem veckor enligt nedan: 

- 5-8 september, Stockholm 
- 11-14 september, Stockholm 
- 2-6 oktober, Oskarshamn 
- 9-13 oktober, Östhammar (Ladan i Gimo) 
- 23-27 oktober, Stockholm 

 

Enligt den preliminära tidplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om 
tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december. 
 

Sammanställning av villkor & åtaganden, kärnbränsleförvaret 
Den 30 juni lämnade  SKB ytterligare kompletteringar till mark- och miljödomstolen. De 
innehöll: 

1. Yttrande från Mannheimer Swartling (Aktbil. 552) 

2. Bilaga K:1 Förslag till villkor (Aktbil. 553) 

3. Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument (Aktbil. 554) 

4. Bilaga K:27 Påverkan på vattenmiljöer (Aktbil. 555) 

5. Bilaga K:28 Åtaganden 
 

Kärnavfallsavgifter  2018-2020 
Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ut förslag till kärnavfallsavgifter på remiss över 
vilka avgifter kärnkraftsindustrin ska betala in till kärnavfallsfonden under perioden. 
Avgifterna beräknas och beslutas för att täcka de kostnader som kan förväntas för att ta 
omhand det radioaktiva avfall som uppstår i det svenska kärnenergiprogrammet. Yttrande 
över detsamma behandlas på KS sammanträde 22 augusti. 
 
Hamnverksamhet i Forsmark 

Mark- och miljödomstolen har översänt målet om tillstånd till hamnverksamhet till 
kommunen för yttrande. Ärendet (som är tätt förbundet med såväl kärnbränsleförvaret 
som utbyggnaden av SFR) kommer till kommunstyrelsen i september. 

Övrig aktuell information 
 

 
Nya medarbetare i slutförvarsorganisationen 

Vi hälsar Anna Bergsten välkommen som utredare och Magnus Degerman välkommen 
som kommunikatör. Anna kommer börja fokusera på SFR-prövningen och Magnus ska 
arbeta med våra ökade kommunikationsinsatser under hösten och våren. 
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Öppet möte för allmänheten 

Den 29 augusti kommer det hållas ett öppet möte i Frösåkersskolan för att informera om 
processen, kommunens roll, huvudförhandlingen och folkomröstningen. 
 

 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-09-12 
Rapport från Strategienheten till KS  
 
Perioden 2017-08-29 – 2017-10-31 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
 

Huvudförhandling av kärnbränsleförvaret 
Mark- och miljödomstolen kungjorde den 4 juli förhandlingsordningen för 
huvudförhandlingarna som startar 5 september 2017. Förhandlingarna gäller såväl 
kärnbränsleförvaret (M 1333-11) som artskyddsmålet (M 4617-13). Förhandlingen kommer 
pågå fem veckor enligt nedan: 

- 5-8 september, Stockholm 
- 11-14 september, Stockholm 
- 2-6 oktober, Oskarshamn 
- 9-13 oktober, Östhammar (Ladan i Gimo) 
- 23-27 oktober, Stockholm 

 

Enligt den preliminära tidplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om 
tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december. 
Följ gärna den löpande rapporteringen från huvudförhandlingen via 
www.slutforvarforsmark.se och våra lokalmedia, men även miljöorganisationerna har 
löpande rapportering.  
Frågor ? Ställ dem gärna via webben och formuläret under fliken frågor och svar, det kan 
vara fler som undrar samma sak. 
 

Hamnmål - Forsmarks hamn 

SKB har tillmötesgått Östhammars kommun gällande möjligheterna att transportera massor 

sjövägen genom att lämna in en separat ansökan om tillstånd till hamnverksamhet. Målet 

tangerar såväl kärnbränsleansökan som SFR-utbyggnaden som kommer generera 

bergmassor. Ansökan visar att man söker ett generellt tillstånd för olika typer av material, 

såväl radioaktivt som annat material. Transporter av m/s Sigrid kommer alltid ha företräde 

för annan godstransport. Yttrande över ansökan finns på kommunstyrelsens 

föredragningslista idag. 
 

Lokala ideella organisationers medverkan i slutförvarsarbetet 

Östhammars kommun har tidigare stöttat lokala ideella organisationer som velat engagera 
sig i slutförvarsfrågan. Detta har vi gjort som en del av vår egen ansökan till 
kärnavfallsfonden. Vi har stött oss på att de nationella miljöorganisationerna kunnat söka 
bidrag från kärnavfallsfonden. Den möjligheten är inte lika självklar längre då bidraget till 
nationella organsationer omdirigerats från kärnavfallsfonden till Naturvårdsverket. 
Förslag ligger på kommunstyrelsens bord att ändå inkorporera föreningars arbete 2018, 
under förutsättning att SSM beviljar kommunen medel enligt ansökan. 
 
Ansökan om medel ur kärnavfallsfonden för kommunens arbete med 
slutförvarsfrågorna 2018. 

Östhammars kommun ansöker om motsvarande ungefär 7 miljoner kr ur 
kärnavfallsfonden för arbete med slutförvarsfrågorna under 2018. Arbetet kommer 
fokusera på kunskapsuppbyggnad till våra medborgare inför folkomröstningen gällande 
slutförvar för använt kärnbränsle samt prövningen av utbyggnad SFR. 
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Övrig aktuell information 
 

 
Besked från regeringen om flytt av SSM  
Under senaste veckorna kom besked om att regeringen föreslår en flytt av SSM (delar) från 
Stockholm till Katrineholm. 
 
Öppet möte för allmänheten i samband med kommunfullmäktige 26 september 
I samband med referensgruppens möte innan kommunfullmäktigesammanträdet har 
slutförvarsorganisationen för avsikt att ge en lägesbild från huvudförhandlingarna. 
 

 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-10-31 
Rapport från Strategienheten till KS  
Perioden 2017-09-12 – 2017-11-28 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 

Huvudförhandling om kärnbränsleförvaret 
Huvudförhandlingar om kärnbränsleförvaret i Mark- och miljödomstolen startade den 
5 september 2017. Förhandlingarna gäller såväl kärnbränsleförvaret (M 1333-11) som 
artskyddsmålet (M 4617-13). Förhandlingen pågår fem veckor enligt nedan: 

- 5-8 september, Stockholm 
- 11-14 september, Stockholm 
- 2-6 oktober, Oskarshamn 
- 9-13 oktober, Östhammar (Ladan i Gimo) 
- 23-27 oktober, Stockholm 

Enligt den preliminära tidsplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om 
tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december.  

Följ gärna den löpande rapporteringen från huvudförhandlingen via 
www.slutforvarforsmark.se där det även går att anmäla sig till ett nyhetsbrev.  
 
Tidsplan för handläggning av SFR-ansökan 
Mark- och miljödomstolen har kommit med en ungefärlig tidsplan för handläggningen av 
ansökan om utbyggnad av SFR (M 7062-14). Tidsplanen ser ut enligt följande: 

December 2017: Ansökan kungörs enligt miljöbalken 
Mars 2018: Yttrande i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare. 
April 2018: Yttrande enligt ovan skickas till SKB för bemötande. 
April-oktober 2018: Fortsatt skriftväxling. 
November-december 2018: Huvudförhandling. 
Januari-mars 2019: Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.  

Samordning sker mellan prövningen av ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen. 
Även en kungörelse enligt kärntekniklagen planeras ske i december.  

Övrig aktuell information 

Öppet möte för allmänheten den 30 november 

Ett öppet möte för allmänheten planeras den 30 november för att rapportera från de då 
avslutade huvudförhandlingarna och berätta om vad som händer framöver. 
 
Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet 
Regeringen har uppdragit åt Gabor Szendrö att enligt Direktiv 2017:76 se över behovet av 
ändringar i kärntekniklagen och vid behov även i strålskyddslagen, miljöbalken och 
finansieringslagen till följd av detta. I det ingår att se över frågan om ansvar efter 
förslutning. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober. 

 

 

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 (SSM). 
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Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-11-28 
Rapport från Strategienheten till KS  
Perioden 2017-10-31 – 2018-01-16 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 

Kärnbränsleförvaret 
Huvudförhandlingarna om kärnbränsleförvaret i Mark- och miljödomstolen (M 1333-11) 
avslutades den 26 oktober efter fem veckors förhandling. Enligt den preliminära 
tidsplanen kommer Mark- och miljödomstolen att överlämna sitt yttrande samt övriga 
handlingar i ärendet till regeringen den 20 december 2017  för prövning av tillåtlighet. 

I samband med huvudförhandlingarna har det även varit sammanträde i artskyddsmålet 
(M 4617-13). Bland annat Naturvårdsverket har yrkat att även det ärendet ska överlämnas 
till regeringen. I samband med att Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till 
regeringen har de för avsikt att meddela hur de kommer gå vidare med handläggningen av 
artskyddsärendet. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att de avser att avge yttrande till regeringen 
gällande tillstånd enligt kärntekniklagen vid årsskiftet 2017/2018. 

På www.slutforvarforsmark.se finns aktuell information om kärnbränsleförvaret och där 
går det även att anmäla sig till ett nyhetsbrev.  
 
Tidsplan för handläggning av SFR-ansökan 

Mark- och miljödomstolen har kommit med en ungefärlig tidsplan för handläggningen av 
ansökan om utbyggnad av SFR (M 7062-14). Tidsplanen ser ut enligt följande: 

December 2017: Ansökan kungörs enligt miljöbalken 
Mars 2018: Yttrande i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare. 
April 2018: Yttrande enligt ovan skickas till SKB för bemötande. 
April-oktober 2018: Fortsatt skriftväxling. 
November-december 2018: Huvudförhandling. 
Januari-mars 2019: Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.  

Samordning sker mellan prövningen av ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen. 
Även kungörelse enligt kärntekniklagen planeras ske i december.  

Övrig aktuell information 

Öppet möte för allmänheten den 30 november 
Den 30 november hålls en informationsträff om vad som har hänt under 
huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen under hösten och hur kommande steg i 
processen ser ut.  
 
Seminarium om kommunerna och tillståndsprocessen framåt den 4 december 
Kärnavfallrådet anordnar den 4 december ett seminarium om vad som händer efter Mark- 
och miljödomstolens huvudförhandlingar om slutförvaret för använt kärnbränsle. Fokus 
kommer att vara på regeringens beslut om tillåtlighet och kommunernas vetobeslut.  
 
Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet 

Regeringen har uppdragit åt Gabor Szendrö att enligt Direktiv 2017:76 se över behovet av 
ändringar i kärntekniklagen och vid behov även i strålskyddslagen, miljöbalken och 
finansieringslagen till följd av detta. I det ingår att se över frågan om ansvar efter 
förslutning. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018. 
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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 (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor 

Rapport till KF 2017-02-14 
Perioden 2017-01-01 - 2017-04-25 

 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och 
miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Ansokningarna/Ansokan-om-
slutforvar/ 
samt hos mark- och miljödomstolen:  
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/Ansokan-om-
slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/ 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. 
Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: 
http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/karnbransleforvaret/vara-ansokningar/ 
 
Ansökningar om slutförvar 
Den 17 oktober inkom SKB med svar till Mark- och miljödomstolen på remissinstansernas 
synpunkter i sak rörande slutförvaret för använt kärnbränsle. Dessa har nu skickats ut på 
remiss av domstolen till bland annat Östhammars kommun med sista svarsdag 2017-02-14. 
Huvudförhandling förväntas kunna genomföras som tidigast med start i september 2017 enligt 
beslut från Mark- och miljödomstolen. Ny tidplan kommer att tas fram efter det att motparter 
(Östhammars kommun är en av dessa) fått tillfälle att yttra sig över sambandet mellan de fyra 
olika prövningarna i Forsmarksområdet (kärnbränsleförvaret, utbyggnation av SFR, utökad 
hamnverksamhet samt artskyddsdispens) samt eventuellt behov av samprövning av två eller 
fler av prövningarna samt SKB gets tillfälle att bemöta dessa synpunkter. Synpunkter ska ha 
inkommit till domstolen senast den 14februari. 
Yttranden över de båda remisserna behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 
januari. 
 
Efter den 29 januari har miljöorganisationer inte längre möjlighet att söka medel från 
kärnavfallsfonden för att arbeta med frågeställningar gällande slutförvaring av använt 
kärnbränsle. Istället finns möjlighet att söka medel via Naturvårdsverket enligt följande 
(Regeringsbeslut I:12, 2016-12-20, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende 
Naturvårdsverket, sid. 11 ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer punkt 3): ”Högst 2 500 
000 kronor ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers insatser i samband med 
frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle.” 
 
Information 

SSM har i en tillsynsrapport från den 25 november 2016 riktat kritik mot SKB angående hur 
chefer i sitt ledarskap påverkar säkerhetsarbetet i organisationen. 
 
SKB lämnade den 9 januari in sin återkommande beräkning av kostnaderna för att ta hand om 
det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken, Plan 2016, till SSM.  
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Göran Enander, landshövding i Uppsala län, har varit på besök i Östhammars kommun. Under 
besöket informerade Barbro Andersson Öhrn och Marie Berggren om kommunens arbete med 
slutförvarsfrågan. 
 
ÖSOS-möte mellan Östhammars och Oskarshamns kommuner ägde rum onsdagen den 18 
januari. Under mötet diskuterades bland annat yttrande till mark- och miljödomstolen 
angående samlad prövning av ansökningar rörande slutförvaring av radioaktivt avfall samt 
förberedelser inför kommande huvudförhandling i mark- och miljödomstolen. 
 
Johanna Yngve Törnqvist har deltagit i OECD/NEAs workshop om steakholder involvement 
in nuclear decision making 17-19 januari och hållit i en presentation tillsammans med SKB 
och SSM med rubriken Sweden: a case study med fokus på tid, kompetens och utmaningar. 
 
Den 2 februari anordnade referensgruppen ett öppet möte om SKBs grönlandsprojekt i 
biografen i Öregrund. 
 
Den 16 februari anordnar Referensgruppen ett öppet möte om fjärde generationens 
kärnkraftverk i Equmeniakyrkan i Östhammar, kl. 18:00-20:00 
 
Den 23 mars anordnar Referensgruppen ett öppet möte om jordbävningar. 
 
Den 13 december lanserades kommunens nya slutförvarsportal slutforvarforsmark.se Titta 

gärna in där regelbundet, sidan uppdateras med ny information kontinuerligt. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-04-25 
Rapport från Strategienheten till KF  
 

Perioden 2017-02-14 – 2017-06-13 

Senaste nytt om kärnbränsleansökan 
SKB inkom den 3 april till mark- och miljödomstolen med förslag till 
förhandlingsordning för kärnbränsleansökan samt artskyddsdispensmålet. Enligt förslaget 
kommer huvudförhandlingen ta fem veckor och planeras enligt följande: 

- 5-8 september, Stockholm 
- 11-14 september, Stockholm 
- 2-6 oktober, Oskarshamn 
- 9-13 oktober, Östhammar 

- 23-27 oktober, Stockholm 
Remissinstanser kommer att få möjlighet att yttra sig över förslaget varefter SKB 
kommer att få möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. Huvudförhandlingen förväntas 
kungöras den 6 juli.  
 

Enligt den preliminära tidplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om 
tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december. 

Senaste nytt om SFR-ansökan 
Senast den 15 maj ska SKB inkomma med kompletteringar av ansökan om att bygga ut 
SFR till mark- och miljödomstolen och strålsäkerhetsmyndigheten. 

Övrig aktuell information 
Referensgruppen anordnar ett öppet möte om klimatutveckling i Österbybruksskolans 
matsal onsdagen den 26 april kl. 18:00-20:00 
 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får 
bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i 
Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 
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 att tillgå på SKB:s hemsida. 

Bilaga 5, KS § 75/2018 
Sida 41 av 52



 

 

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-06-13 
Rapport från Strategienheten till KF  
 

Perioden 2017-04-25 – 2017-06-30 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
 

Huvudförhandling av kärnbränsleförvaret 

SKB inkom den 3 april till mark- och miljödomstolen med förslag till förhandlingsordning 
för kärnbränsleansökan samt artskyddsdispensmålet. Enligt förslaget kommer 
huvudförhandlingen ta fem veckor och planeras enligt följande: 

- 5-8 september, Stockholm 
- 11-14 september, Stockholm 
- 2-6 oktober, Oskarshamn 
- 9-13 oktober, Östhammar (Ladan i Gimo) 
- 23-27 oktober, Stockholm 

 

Förslaget till förhandlingsordning har varit ute på remiss från mark- och miljödomstolen 
till motparter som haft möjlighet att dels yttra sig över huvudförhandlingens upplägg samt 
dels under vilka punkter de har för avsikt att föra fram mer omfattande synpunkter (mer 
än 5 minuter) samt hur många man avser delta med under förhandlingen. 
 
Huvudförhandlingen förväntas kungöras den 6 juli.  
 
Enligt den preliminära tidplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om 
tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december. 
 

Sammanställning av åtaganden 
Den 30 juni inkommer SKB till mark- och miljödomstolen med en sammanställning av 
åtaganden som man tagit på sig i ansökan angående slutförvaret för använt kärnbränsle. 
 

Kompletteringar av SFR-ansökan 
Den 15 maj inkom SKB med kompletteringar av SFR-sansökan till Mark- och 
miljödomstolen och SSM. I kompletteringen framgår att SKB inte längre avser att 
mellanlagra långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR. Dessutom avser SKB inte längre 
deponera hela reaktortankar, de ska istället segmenteras vilket medför att det inte längre är 
aktuellt att bygga en tredje nedfart till förvaret. 

Övrig aktuell information 
 

Riksväg 76 

Den 18 (Hargshamn) respektive den 22 maj (Snesslinge) har SKB anordnat 
informationsträffar angående problematiken kring riksvägs 76 samt ett eventuellt 
slutförvars påverkan på trafiken. Med på mötena har även representanter från 
Trafikverket, Region Uppsala (endast den 18 maj) samt kommunen varit.  Ungefär 50 
personer närvarade vid de olika tillfällena. 
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Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-11-14 
Rapport från Strategienheten till KF  
Perioden 2017-09-26 – 2017-12-12 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 

Huvudförhandling om kärnbränsleförvaret 
Huvudförhandlingarna om kärnbränsleförvaret i Mark- och miljödomstolen (M 1333-11) 
avslutades den 26 oktober efter fem veckors förhandling. Enligt den preliminära 
tidsplanen kommer Mark- och miljödomstolen att överlämna sitt yttrande samt övriga 
handlingar i ärendet till regeringen den 20 december 2017  för prövning av tillåtlighet. 

I samband med huvudförhandlingarna har det även varit sammanträde i artskyddsmålet 
(M 4617-13). Bland annat Naturvårdsverket har yrkat att även det ärendet ska överlämnas 
till regeringen. I samband med att Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till 
regeringen har de för avsikt att meddela hur de kommer gå vidare med handläggningen av 
artskyddsärendet. 

På www.slutforvarforsmark.se finns aktuell information om kärnbränsleförvaret och där 
går det även att anmäla sig till ett nyhetsbrev.  
 
Tidsplan för handläggning av SFR-ansökan 
Mark- och miljödomstolen har kommit med en ungefärlig tidsplan för handläggningen av 
ansökan om utbyggnad av SFR (M 7062-14). Tidsplanen ser ut enligt följande: 

December 2017: Ansökan kungörs enligt miljöbalken 
Mars 2018: Yttrande i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare. 
April 2018: Yttrande enligt ovan skickas till SKB för bemötande. 
April-oktober 2018: Fortsatt skriftväxling. 
November-december 2018: Huvudförhandling. 
Januari-mars 2019: Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.  

Samordning sker mellan prövningen av ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen. 
Även en kungörelse enligt kärntekniklagen planeras ske i december.  

Övrig aktuell information 

Öppet möte för allmänheten den 30 november 
Ett öppet möte för allmänheten planeras den 30 november för att rapportera från de då 
avslutade huvudförhandlingarna och berätta om vad som händer framöver. 
 
Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet 
Regeringen har uppdragit åt Gabor Szendrö att enligt Direktiv 2017:76 se över behovet av 
ändringar i kärntekniklagen och vid behov även i strålskyddslagen, miljöbalken och 
finansieringslagen till följd av detta. I det ingår att se över frågan om ansvar efter 
förslutning. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018. 

 

 

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 (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
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Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-12-12 
Rapport från Strategienheten till KF  
Perioden 2017-11-14 – 2018-01-30 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 

Huvudförhandling om kärnbränsleförvaret 
Huvudförhandlingarna om kärnbränsleförvaret i Mark- och miljödomstolen (M 1333-11) 
avslutades den 26 oktober efter fem veckors förhandling. Enligt den preliminära 
tidsplanen kommer Mark- och miljödomstolen att överlämna sitt yttrande samt övriga 
handlingar i ärendet till regeringen den 20 december 2017  för prövning av tillåtlighet. 

I samband med huvudförhandlingarna har det även varit sammanträde i artskyddsmålet 
(M 4617-13). Bland annat Naturvårdsverket har yrkat att även det ärendet ska överlämnas 
till regeringen. I samband med att Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till 
regeringen har de för avsikt att meddela hur de kommer gå vidare med handläggningen av 
artskyddsärendet. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att de avser att avge yttrande till regeringen 
gällande tillstånd enligt kärntekniklagen vid årsskiftet 2017/2018. 

På www.slutforvarforsmark.se finns aktuell information om kärnbränsleförvaret och där 
går det även att anmäla sig till ett nyhetsbrev.  
 
Tidsplan för handläggning av SFR-ansökan 

Mark- och miljödomstolen har kommit med en ungefärlig tidsplan för handläggningen av 
ansökan om utbyggnad av SFR (M 7062-14). Tidsplanen ser ut enligt följande: 

December 2017: Ansökan kungörs enligt miljöbalken 
Mars 2018: Yttrande i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare. 
April 2018: Yttrande enligt ovan skickas till SKB för bemötande. 
April-oktober 2018: Fortsatt skriftväxling. 
November-december 2018: Huvudförhandling. 
Januari-mars 2019: Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.  

Samordning sker mellan prövningen av ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen. 
Även en kungörelse enligt kärntekniklagen planeras ske i december.  

Övrig aktuell information 

Öppet möte för allmänheten den 30 november 
Den 30 november hålls en informationsträff om vad som har hänt under 
huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen under hösten och hur kommande steg i 
processen ser ut.  
 
Kärnavfallsrådets seminarium den 4 december inställt 
Kärnavfallrådets planerade seminarium den 4 december om kommunerna och tillstånds-
processen framåt ställdes in. Seminaret planeras istället att hållas i början av nästa år.  
 
Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet 
Regeringen har uppdragit åt Gabor Szendrö att enligt Direktiv 2017:76 se över behovet av 
ändringar i kärntekniklagen och vid behov även i strålskyddslagen, miljöbalken och 
finansieringslagen till följd av detta. I det ingår att se över frågan om ansvar efter 
förslutning. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018. 
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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 (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
 

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 att tillgå 
på SKB:s hemsida. 
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Sammanställning slutförvarsgrupperna 2017   BILAGA  

Antal protokollförda möten, MKB-gruppen: 9 

Sammanfattning av punkter som har behandlats under året: 

 Yttrande till mark- och miljödomstolen om komplettering V och bemötande för 

kärnbränsleförvaret 

 Seminarium om hur en huvudförhandling går till 

 Studiebesök vid gölgrodegölar och gulyxnelokaler i Forsmark 

 SKB presentation av utredning om förutsättningar för sjötransport av bentonit 

 Huvudförhandling om slutförvar för använt kärnbränsle i Mark- och miljödomstolen 

 SKB presentation om mellanlagring av låg- och medelaktivt avfall 

 SKB presentation av komplettering av ansökan om utbyggnad av SFR 

 Komplettering av ansökan om utbyggnad av SFR 

 Mark- och miljödomstolens kungörelse av SFR-ansökan 

 Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 

 Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2017 

 Möte med SKB:s forskningsavdelning 

 Möte med MKG 

 Studiebesök på Barsebäcks kärnkraftverk 

 Deltagit i öppna möten om GAP-projektet, fjärde generationens kärnkraft och slutförvar, 

jordbävningar, klimat och huvudförhandlingarna i mark- och miljödomstolen. 

 

Antal protokollförda möten, Säkerhetsgruppen: 7 

Sammanfattning av punkter som behandlats under året: 

 Seminarium om hur en huvudförhandling går till 

 Huvudförhandling om slutförvar för använt kärnbränsle i Mark- och miljödomstolen  

 SKB presentation om mellanlagring av låg- och medelaktivt avfall 

 SKB presentation av komplettering av ansökan om utbyggnad av SFR 

 Komplettering av ansökan om utbyggnad av SFR 

 Strålsäkerhetsmyndighetens kungörelse av SFR-ansökan 

 Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 

 Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2017 

 Studiebesök på Barsebäcks kärnkraftverk 

 Deltagit i öppna möten om GAP-projektet, fjärde generationens kärnkraft och slutförvar, 

jordbävningar, klimat och huvudförhandlingarna i mark- och miljödomstolen. 

 

Antal möten, Presidiegruppen: 2 st med minnesanteckningar 

Sammanfattning av punkter som har behandlats under året: 

 Övervakning efter förslutning 

 Kärnavfallrådets kunskapslägesrapport 
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Referensgruppen 

Har under året haft informationsmöten som behandlat följande ämnen: 

 Slutrapport om GAP-projektet 

 Fjärde generationens kärnkraft och slutförvar 

 Jordbävningar 

 Klimat  

 Information inför samt rapportering från huvudförhandlingarna i mark- och miljödomstolen 

Därutöver ett antal möten med arbetsutskottet. 
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MB31 GJ2 Slutförvar 2018-02-02 17:17:45

Period 2017-12 

NÄMND 1 Kommunstyrelsen

OMRÅDE 18 Slutförvarsenheten

VHT #99050,99060

ANSV 18*

VHT KTYP kkl BUDGET År Budget Ack UTFALL Ack UTFALL Per Avvikelse Avvikelse % PROGNOS

10030 Nämnder I Intäkter/Inkomster 3 Intäkter/inkomster 0,0 0,0 1 550,6 919,8 1 550,6 #DIVISION/0! 0,0

Summa I 0,0 0,0 1 550,6 919,8 1 550,6 #DIVISION/0! 0,0

10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 5 Kostnader för arbetskraft -1 513,0 -1 513,0 -1 389,1 -154,5 123,9 91,8% -1 513,0

10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 6 Övriga verksamhetskostnader -120,0 -120,0 -37,5 -13,5 82,5 31,3% -120,0

10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 7 Övriga verksamhetskostnader -70,0 -70,0 -124,0 -16,3 -54,0 177,1% -70,0

Summa K -1 703,0 -1 703,0 -1 550,6 -184,3 152,4 91,1% -1 703,0

Summa 10030 -1 703,0 -1 703,0 0,0 735,4 1 703,0 0,0% -1 703,0

21523 Slutförvar I Intäkter/Inkomster 3 Intäkter/inkomster 8 990,0 8 990,0 4 686,4 2 731,8 -4 303,6 52,1% 8 990,0

Summa I 8 990,0 8 990,0 4 686,4 2 731,8 -4 303,6 52,1% 8 990,0

21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 4 Kostnader/utgifter -550,0 -550,0 -674,0 -100,0 -124,0 122,5% -550,0

21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 5 Kostnader för arbetskraft -3 156,0 -3 156,0 -2 084,0 -70,1 1 072,0 66,0% -3 156,0

21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 6 Övriga verksamhetskostnader -185,0 -185,0 -173,0 -12,7 12,0 93,5% -185,0

21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 7 Övriga verksamhetskostnader -3 396,0 -3 396,0 -1 755,1 -75,0 1 640,9 51,7% -3 396,0

21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 8 RR övr intäkter o kostnader 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 #DIVISION/0! 0,0

Summa K -7 287,0 -7 287,0 -4 686,4 -258,0 2 600,6 64,3% -7 287,0

Summa 21523 1 703,0 1 703,0 0,0 2 473,8 -1 703,0 0,0% 1 703,0

0,0 0,0 0,0 3 209,2 0,0 0,0% 0,0

1 / 1
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 BILAGA  7 

 

 
 
 
Kommentar till ekonomisk redovisning för slutförvarsorganisationen 2017. 

 
En del poster i redovisningen föranleder vissa kommentarer; 
 
45 Bidrag 

Ekonomiskt stöd till ideell organisation.  Förutom Oss som sökt många år så 
tillkom ytterligare en extern aktör, SweQ med en lokal förening sökt 
engångsbelopp för motsvarande tre månader december 2017 till mars 2018.  
 

47 Konsulttjänster 
Slutförvarsorganisationen har även under 2017 valt att arbeta med 
kunskapsuppbyggnad själva gällande såväl slutförvar för använt kärnbränsle, 
samt utbyggnad av SFR. Här återfinns två stora leverantörer: Matador för 
framtagande av vår nya kunskapsportal-slutförvarswebben samt Front 
Advokatbyrå med miljöjuridisk kompetens. 
 

50 Löner och arvoden 
Minskade lönekostnader för enheten med anledning av personalomsättning och 
visst glapp vid rekrytering. 

  
60 Diverse främmande tjänster 

Här ryms bland annat uppgraderingskostnader av organisations datorer. 
 

 
70 & 71 Transporter och representation 

Kostnaderna små för slutförvarsorganisationen som helhet 2017 med anledning 
av att slutförvarsorganisationen satsat på att bjuda hit föredragshållare till 
kommunen istället för att åka iväg själva på konferens. Dock gjorde båda 
granskningsgrupperna studieresa till Barsebäck under 2017 för att få information 
om avställningsarbetet samt planerna för rivning och verkets hantering av avfall 
från detta. Under representation ryms ett antal lokalhyror (inkl lunch och fika) 
för egna arrangemang inom kommunen med föredrag och öppna möten. 

 
72 Annonser och info  

Under hösten har regelbunden annonsering skett i lokalpress. Dels för att leda 
våra medborgare in på den nya web-portalen men också för att informera från 
huvudförhandlingarna för slutförvar för använt kärnbränsle under rubriken 
”Signerat”.  Viss annonsering i samband med föredrag med extern 
föredragshållare likväl som öppna möten med information om 
huvudförhandlingarna. 
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