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Mål nr M 7062-14 avdelning 3

Förslag till tillåtlighetsvillkor vid tillåtlighetsprövning enligt 
17 kap. miljöbalken av anläggningen för slutförvaring av låg- 
och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars 
kommun, Uppsala län
Mål nr M 7062-14

Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar i detta yttrande förslag till tillåtlighetsvillkor 
vid den efterföljande tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken (1998:808) 
av anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i 
Forsmark. 

Länsstyrelsens förslag till villkor för tillåtlighet
Länsstyrelsen lämnar följande förslag till tillåtlighetsvillkor till mark- och miljö-
domstolen inför domstolens beredning av yttrande till regeringen avseende 
Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan.

Säker strålmiljö

1. Det långsiktiga skyddet av människors hälsa och miljön från skadlig verkan 
av joniserande strålning, samt minimering av anläggningens påverkan på 
vattenrecipienten, ska vara styrande för utformningen av slutförvaret av låg- 
och medelaktivt avfall under mark samtidigt som påverkan på naturmiljön 
och klimatpåverkan samt övrig omgivningspåverkan minimeras.

Begränsad klimatpåverkan och frisk luft

2. Anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall i Forsmark 
ska anläggas och drivas så att nollutsläpp av växthusgaser uppnås.
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Bevarande och utvecklande av naturmiljöerna Forsmarksområdet

3. Anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall ska anläggas 
med minsta möjliga negativa påverkan på naturmiljön i vatten och på land. 
SKB ska vidta åtgärder för att motverka, minimera och följa upp verksam-
hetens påverkan. Särskild vikt ska läggas vid att minimera påverkan av 

• utsläpp till vatten och 
• buller under fåglars häckningssäsong.

4. Särskilda åtgärder ska vidtas för att utreda och kompensera 

• utsläpp av övergödande ämnen i vatten och

• bortfallet av habitat samt lek- och uppväxtmiljöer för fisk och 
vattenlevande organismer. 

God bebyggd miljö

5. SKB ska upprätta och tillämpa en plan för nyttiggörande av de bergmassor 
som uppkommer under uppförande av anläggningen för slutförvaring av låg- 
och medelaktivt avfall. Planen ska omfatta transporter av bergmassorna och 
innehålla en redovisning av tekniska och ekonomiska möjligheter till transport 
sjövägen relativt andra alternativ i syfte att minska belastningen på vägar i 
närområdet samt möjliggöra avsättning på längre avstånd från SFR.

De som medverkat i beslutet
Beslutet om att lämna yttrande innehållande förslag om tillåtlighetsvillkor 
har fattats av chef miljöskyddsenheten Ida Lindén med miljöskyddshandläggare 
Bernt Forsberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har även 
naturvårdshandläggare Emila Wolfhagen, vattenhandläggare Daniel Melin 
samt miljöskyddshandlägare Lars Johnsson medverkat.

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Svensk kärnbränslehantering AB - registrator@skb.se
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