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§ 112. Yttrande över SKB:s yrkanden och villkorsförslag i 
prövningen av utbyggnad och fortsatt drift av SFR 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande över SKB:s yrkanden och villkorsförslag i 
prövningen om tillstånd enligt miljöbalken till utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Yttrandet 
översänds till Mark- och miljödomstolen. (Bilaga) 
 

Reservation 
Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O. Holmgren (BoA), Fabian Sjöberg (M) 
och Ylva Lundin (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte i december 2014 om tillstånd enligt 
miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och 
medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. Kommunfullmäktige i 
Östhammars kommun tillstyrkte i april 2021 utbyggnaden och i december 2021 meddelade 
regeringen tillåtlighet för verksamheten.  
 
I och med regeringens tillåtlighetsbeslut lämnades ärendet åter till mark- och miljödomstolen 
för tillståndsprövning. Den 31 mars 2022 lämnade SKB in en komplettering till mark- och 
miljödomstolen innehållande bland annat yrkanden och förslag till villkor.  
Synpunkter på SKB:s yrkanden och villkorsförslag ska lämnas till Mark- och miljödomstolen 
vid Nacka tingsrätt senast den 15 juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga, förvaltningens förslag till yttrande över SKB:s yrkanden och villkorsförslag 
SKB:s komplettering är tillgänglig via SKB:s hemsida: https://skb.se/nyheter/nytt-steg-i-
provningen-for-forvarsutbyggnad/ 
 
Dagens sammanträde 
Yrkanden 
Pär-Olof Olsson (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras, och yrkar i andra hand 
avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslår Pär-Olof Olsson (M) avslagsyrkande.  
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