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Strategienheten
Marie Berggren

Riksgälden
103 74 STOCKHOLM

Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2019
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. De yttranden som kommit från Östhammars kommun gällande
frågeställningar från ett kommunperspektiv finns tillgängliga hos myndigheterna
och via www.slutforvarforsmark.se.
Under hösten 2017 höll mark- och miljödomstolen förhandling i fem veckor där
Östhammars kommun aktivt informerade våra kommunmedborgare på olika sätt
om förhandlingen i sig, kommunens roll och resultaten därifrån.
Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen enligt miljöbalken samt
SSM´s yttrande till regeringen enligt Kärntekniklagen kom den 23 januari 2018.
Regeringen har under 2017 gett ett utredningsuppdrag gällande bla ansvar efter
förslutning med avrapportering hösten 2018. Utredningen har fått förlängd tid
till april 2019 för avrapportering. Regeringen har även bett SKB inkomma med
kompletteringar med utgångspunkt i MMD´s yttrande. Remisstid tom april 2019.
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 under 2015 och slutförvarsorganisationen behandlar den på motsvarande sätt som
slutförvar för använt kärnbränsle och har under 2017 haft kunskapsuppbyggnad
och kommunen har avgett yttrande gällande kompletteringsbehov till denna ansökan.
Slutförvarsorganisationen har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta med utbildningsinsatser, informationsinsatser och samverkan för att kunna hantera tillståndsansökningarna och i förlängningen ge kommunfullmäktige den kunskap
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tera ett slutförvar för använt kärnbränsle eller inte samt fatta motsvarande beslut
i frågan om ett utbyggt SFR. Tidpunkten för huvudförhandlingar gällande SFR i
MMD är hösten 2019.
Ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige på regeringsfrågan om Östhammars
kommun kan acceptera ett slutförvar eller inte, kan föregås av en lokal folkomröstning. Detta planerades under 2018, men ställdes in på grund av de kompletteringsbehov som MMD identifierat hos SKB.
Med detta är bedömningen att allmänhetens intresse sannolikt kommer förstärkas ju närmare ett beslut kommunen kommer och behovet av så objektiv information som möjligt, om slutförvar för använt kärnbränsle men även utbyggnad av
SFR, att öka. Detta blev påtagligt i förarbetena av kommunen när det gällde den
lokala folkomröstning som ställdes in. Fokus ligger på att styra mot slutförvarswebben men många andra satsningar behöver genomföras ut mot allmänheten
inför vetobesluten för att ge vår allmänhet en bred kunskapsbas i de frågeställningar som finns i slutförvarsprocessen, bland annat ett antal seminarier.
Web-sändningar av intressanta föredrag och möten kommer fortsätta under
2019. Detta i samarbete med enheten för marknad och kommunikation samt extern konsulttjänst. Utbildningsinsatserna för förtroendevalda kommer att intensifieras då vi har ett nytt kommunfullmäktige fr o m 2018.
Rundturerna med nyinflyttade är ett viktigt inslag i kunskapsuppbygganden gällande kommunens arbete med slutförvarsfrågorna hos våra kommunmedborgare,
därför fortsätter vi denna aktivitet även under 2019.
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. Östhammars kommun kommer vara fortsatt aktiva med sin omvärldsbevakning,
både inom nätverket ENWD och Eu-projektet Modern 2020.
Strategienheten har tagit fram ett förslag till Stratsys verksamhetsplan för 2019
(bilaga 1), med tillhörande preliminär budget 2019 (bilaga 2) som bifogas.
Enheten kommer att vara engagerad även fortsättningsvis i uppbyggnaden av
kommunikationsarbetet i kommunen, ffa intranätet som en viktig kanal för info
och också i arbetet med lednings- och styrsystem som påverkar slutförvarsorganisationen.
Ansökan om medel från kärnavfallsfonden för 2019 ska vara Riksgälden tillhanda senast den 1 oktober 2018.
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Förslag till beslut
•

Planerad verksamhet för 2019 för kommunens arbete med slutförvar godkänns.

•

Östhammars kommun ansöker om totalt 7 030 000 Skr ur kärnavfallsfonden för 2019 års verksamhet avseende granskning och information om slutförvar för radioaktivt avfall i Östhammars kommun.
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Bilaga 2 till ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för verksamhet 2019, Östhammars kommun

Beskrivning

45
5

6
7
70

71
72
74

Summa

Bidrag
(stöd till små ideella org. som vill
engagera sig samt ordna ex seminarier)
Löner, arvoden
(administrativa stödfunktioner, fasta
och rörliga arvoden till
politikerorganisationen)
Övriga verksamhetskostnader
(Hyror, förbrukningsmtrl, porto, teleoch datakom mm)
Övriga verksamhetskostnader som inte
är specade nedan
Transporter
(studiebesök, resor till och från
seminarier och konferenser för
kompetensuppbyggn)
Representation (inkl fika)
Annonser och info
(info till allmänhet, tryck och
publiceringskostnader)
Konsulttjänster mm
(miljöjurist, konstruktion,
säkerhetsanalys mm under granskning
av ansökan, opinionsundersökning)

Budget
2017 SSM

Budget
2018 SSM

Budget
2019
Riksgälden

600 000

550 000

500 000

5 500 000

4 000 000

4 000 000

500 000

350 000

350 000

90 000

90 000

90 000

400 000

400 000

400 000

150 000

90 000

90 000

750 000

600 000

600 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8 990 000

7 080 000

7 030 000
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Verksamhetsplan - 2019 (Slutförvar för radioaktivt avfall)
Strategiskt inriktning...

Nämndmål

Mål

Styrtal

En attraktiv och växande
kommun

Uppdrag

Aktivitet

Bevaka intressen och arbetet
med ÅVS för Lv 76:an
Ge medarbetarna rätt
förutsättningar för att göra
ett gott jobb

En hållbar kommun

Att bereda kommunens
remissyttranden till
Strålsäkerhetsmyndigheten,
Mark- och miljödomstolen
samt regeringen.

Bereda FUD2019

Andel av material och
inredning som är giftfri vid
inköp
Måltal

Minska klimatpåverkan från
våra tjänsteresor i enlighet
med Resepolicy
En lärande kommun

Större kunskapsbas när det
gäller slutförvarsfrågan bland
skolelever
Större kunskapsbas bland
våra kommunmedborgare

Ett antal seminarier öppna för
allmänheten kommer att
anordnas
En aktiv web-plats för
information upprätthålls,
www.slutforvarforsmark.se
Bussrundtur i kommunen för
kommuninnevånare
Återkommande information i
olika kanaler i enlighet med
kommunikationsplan
Göra en film om kommunens
arbete över tid
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Verksamhetsplan - 2019 (Slutförvar för radioaktivt avfall)
Strategiskt inriktning...

Nämndmål

Mål

Styrtal

Uppdrag

•Att förbereda
kommunfullmäktige inför
regeringens fråga om
eventuellt nyttjande av vetorätten.

Aktivitet
Utbildningstillfällen för
kommunfullmäktige med
samtliga aktörer vid ett flertal
tillfällen under året
Delta i huvudförhandlingar
och arbeta med förslag till
villkor

Hantera ideella föreningars
ansökningar om medel för
aktiviteter gällande
slutförvarsfrågan

Följa upp
verksamhetsberättelse för
föregående år samt evntuella
ansökningar om nya medel
2020

Skriva ansökan om medel för
slutförvarsorganisationens
arbete
En öppen kommun

•Att informera
förtroendevalda och
allmänhet om kommunens
arbete.

Öppna aktiviteter för
allmänheten
Måltal

Ett antal öppna seminarier för
allmänheten
Följa och rapportera om
processen i
kärnbränsleförvaret
Skapa en sk vitbok om
kommunens arbete,
ställningstaganden och svar
över tid gällande slutförvar
för använt kärnbränsle
Att ha en god
omvärldsbevakning gällande
processer runt slutförvar.

Följa det fortsatta arbetet
med ENWD
Följa nyhetsflödena via vår
omvärldsbevakning
Meltwater
Följa arbetet i Modern 2020
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Verksamhetsplan - 2019 (Slutförvar för radioaktivt avfall)
Strategiskt inriktning...

Nämndmål

Mål

Styrtal

Uppdrag

Aktivitet
Studiebesök till Finland
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