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Avgörande
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Överklaganden

Aktörer

2
3
4
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6

7
8

Ingvar Lars-Gunnar Bråvander, 441204-1651
NINNA Kerstin Elisabeth Edgardh, 551112-1088
LARS Evert Eriksson, 490902- 7353
ANNA KARIN Magdalena Hammar, 510416-4024
INGA Christina Hoffman, 521025-1426
KRISTINA Birgitta Jernberg, 560604-1126
Gerd MARGUERITE Mandell, 460820-0509
Östhammars kommun, KN0382

Klagande
Klagande
Klagande
Klagande
Klagande
Klagande
Klagande
Motpart

Saken

laglighetsprövning enligt kommunallagen
Händelser
Nr

2

Datum

Aktbilaga

Händelsetext

2020-10-30

1

Överklagan

2020-11-04

2

Info t klaganden skickat med lösbrev till Lars-Gunnar
Bråvander, Ninna Edgardh, Lars Eriksson, Anna Karin
Hammar, Inga Hoffman, Kristina Jernberg, Marguerite
Mandell. Information till den registrerade översänt till
Lars-Gunnar Bråvander, Ninna Edgardh, Lars Eriksson,
Anna Karin Hammar, Inga Hoffman, Kristina Jernberg,

3

2020-11-19

3

4

2020-11-25

4

Marguerite Mandell.
Föreläggande e-postat till Östhammars kommun. Kopia av
aktbilaga 1 översänt till Östhammars kommun.
Yttrande från kommunen (e-post)

5

2020-11-25

5

Bilaga till yttrande: protokollsutdrag

6

2020-11-25

6

Bilaga till yttrande:sammanträdesprotokoll

7

2020-11-25

7

Följebrev till yttrande från kommun

8

2020-11-25

8

Bilaga till yttrande: reservation

9

2020-12-21

9

Underrättelse skickat med lösbrev till Lars-Gunnar
Bråvander, Ninna Edgardh, Lars Eriksson, Anna Karin
Hammar, Inga Hoffman, Kristina Jernberg, Marguerite
Mandell. Kopia av aktbilaga 4-8 översänt till Lars-Gunnar
Bråvander, Ninna Edgardh, Lars Eriksson, Anna Karin

10

2021-01-01

10

Hammar, Inga Hoffman, Kristina Jernberg, Marguerite
Mandell.
Yttrande från klaganden

Samband
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Osthammars kommun och därmed avsäga sig kommunens vetorätt enligt
miljöbalken. Beslutet fattades i Östhammars kommunfullmäktige den 13 oktober
2020 och anslogs den 16 oktober 2020.
Vi anser att beslutet ovan ska upphävas på följande grunder i enlighet med
kommunallagens kapitel 13 paragraf 8:

• beslutet är fattat med bristande säkerhetsunderlag vad gäller
kopparkapslarnas tillförlitlighet att hålla i 100.000 år

• beslutet är fattat utan att en prövning gjorts i förhållande till barnkonventionen
om ett slutförvar till exempel är förenligt med barns hälsa och välbefinnande
i Östhammars kommun och barns rätt till trygghet och inflytande över sina liv

• beslutet är fattat utan en konsekvensanalys av riskerna för attentat och olyckor
under förvaring eller transporter it ex trånga passager sjövägen och vad
dessa skyddsbehov innebär för säkerheten i förhållande till terrorism inom
och utom landet. Därmed äventyras kommuninvånarnas säkerhet och med
dem även barnens säkerhet.

Vi yrkar att Förvaltningsrätten på dessa grunder upphäver Östhammars kommuns
beslut enligt ovan.

Östhammars kommun den 28 oktober 2020
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Anna Karin Hammar, fastighetsägare i Östhammars kommun (Öregrund 84:4)
Samaritergränd 1, 753 19 Uppsala
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN

INFORMATION

I UPPSALA

2020-11-04

Aktbilaga 2
Mål nr. 7941-20
Enhet 2

Mottagare, se nedan

Parter: Lars Eriksson m.fl .. /. Östhammars kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen

Domstolen har tagit emot ert/ ditt överklagande. Målnumret står längst upp till höger.
Domstolen har också tagit emot handlingarna i Östhammars kommuns ärende.
Vad händer nu?

Domstolen ska nu handlägga målet. Hur detta går till beror på vilken fråga som
domstolen ska ta ställning till. Handläggningen utgår oftast från de handlingar som
parterna har lämnat in i målet, och kan ta olika lång tid.
Domstolen skickar beslutet till er/ dig när målet är avgjort. Kom ihåg att meddela oss om
ni/ du ändrar adress eller någon annan kontaktuppgift.

Har ni/du frågor?

Läs gärna mer om hur domstolen arbetar på www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se.
Har ni/ du frågor är ni/ du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner
på sidan.

Bifogade informationsblad: Information till den registrerade
Mottagare

Lars-Gunnar Bråvander, Norrboda 96, 742 97 Gräsö
Ninna Edgardh, Bryggaregatan 20, 742 41 Öregrund
Lars Eriksson, Ljungvägen 8, 7 42 41 Öregrund
Anna Karin Hammar, Samaritergränd 1 Lgh 1202, 753 19 Uppsala
Inga Hoffman, Bragegatan 5, 7 42 41 Öregrund
Kristina Jernberg, Sjötullsgatan 10 Lgh 1002, 7 42 42 Öregrund
Marguerite Mandell, Ljungvägen 8, 742 41 Öregrund

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöks adress
Smedsgränd 22
Telefon
018-431 63 00

Öppettider
måndag-fredag
08:00-16:00

Postadress
Box 1853
751 48 Uppsala

E-post
forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

I

SVERIGES DOMSTOLAR

Information

Till dig som har lämnat personuppgifter till domstolen

Om du har lämnat uppgifter om dig själv till
domstolen är det viktigt att du tar del av
denna information.

Du kan begära rättelse, radering,
begränsning och invändning
Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Varför och hur behandlas dina
personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas på domstolen för att kunna handlägga målet/ärendet. Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas
myndighetsutövning och en uppgift av allmänt intresse.
För att domstolen ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Domstolen kan även
hämta kontaktuppgifter till dig från andra
register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i
ett annat mål eller ärende vid domstolen.
När målet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.
De som kan få del av personuppgifterna är
anställda på domstolen och andra som behöver få dem för målets ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar.
Dina personuppgifter kan, om någon begär
det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner
eller journalister, under förutsättning att
personuppgifterna inte omfattas av sekretess.
Om du har frågor om vilka personuppgifter
som behandlas eller hur de behandlas kan
du vända dig till domstolen.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till
att dessa rättigheter är starkt begränsade
under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade
eftersom allmänna handlingar endast får
ändras eller förstöras om det finns giltigt
stöd i författning.
Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva
om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till
Datainspektionen
Om du anser att domstolen har behandlat
dina personuppgifter på ett sätt som står i
strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända
dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.
Dataskyddsombud
Domstolens dataskyddsombud når du på
telefon 018-431 63 00 eller via e-post på
forvaltningsratteniuppsala@dom.se.

www.domstol.se

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

FÖRELÄGGANDE

I UPPSALA

2020-11-19

Aktbilaga 3
Mål nr. 7941-20
Enhet 2

Östhammars kommun

Parter: Lars Eriksson m.fl .. /. Östhammars kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen

Svara på överklagandet

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det
som begärs i överklagandet. Överklagandet följer med detta brev. Om ni motsätter er förklara varför.
Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis.
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Om ni begär förhör med vittnen ska
ni lämna deras namn samt adress, e-post, och telefon.
Domstolen måste ha svaret senast den 3 december 2020.
Målet behöver kompletteras

Ni ska ge in följande handlingar:
- det överklagade beslutet med eventuella bilagor.
- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på
anslagstavlan och vilken dag det togs ned.
Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut.
Kompletteringen ska ges in till domstolen snarast men senast den 3 december 2020
När ni skickar in handlingar

Uppge namn, målnummer 7941-20 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna om ni har frågor: 018-431 63 01.
Veronica Meyer
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 (mål 7941-20)
Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöks adress
Smedsgränd 22
Telefon
018-431 63 00

Öppettider
måndag-fredag
08:00-16:00

Postadress
Box 1853
751 48 Uppsala

E-post
forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
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Osthammars kommun och därmed avsäga sig kommunens vetorätt enligt
miljöbalken. Beslutet fattades i Östhammars kommunfullmäktige den 13 oktober
2020 och anslogs den 16 oktober 2020.
Vi anser att beslutet ovan ska upphävas på följande grunder i enlighet med
kommunallagens kapitel 13 paragraf 8:

• beslutet är fattat med bristande säkerhetsunderlag vad gäller
kopparkapslarnas tillförlitlighet att hålla i 100.000 år

• beslutet är fattat utan att en prövning gjorts i förhållande till barnkonventionen
om ett slutförvar till exempel är förenligt med barns hälsa och välbefinnande
i Östhammars kommun och barns rätt till trygghet och inflytande över sina liv

• beslutet är fattat utan en konsekvensanalys av riskerna för attentat och olyckor
under förvaring eller transporter it ex trånga passager sjövägen och vad
dessa skyddsbehov innebär för säkerheten i förhållande till terrorism inom
och utom landet. Därmed äventyras kommuninvånarnas säkerhet och med
dem även barnens säkerhet.

Vi yrkar att Förvaltningsrätten på dessa grunder upphäver Östhammars kommuns
beslut enligt ovan.

Östhammars kommun den 28 oktober 2020
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Anna Karin Hammar, fastighetsägare i Östhammars kommun (Öregrund 84:4)
Samaritergränd 1, 753 19 Uppsala
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Bilaga 9, KS § 290/2020
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Ö STHAMMARS
KOMMUN
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Förvaltningsrätten i lj.J~ NINGSRÄTTEN
Enhet 2

I UPPSALA
Enhet 2
INKOM:
MÅLNR:

AKTBIL:

2020-11-25
7941-20
4

Mål nr. 7941-20, Lars Eriksson m.fl. ./. Östhammars kommun, yttrande angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen

Östhammars kommun har förelagts att senast den 3 december 2020 yttra sig över inkommen överklagan av Lars Eriksson m.fl. (aktbilaga 1) avseende kommunfullmäktige i Östhammars kommuns beslut att tillstyrka Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) ansökan om anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (Kommunfullmäktiges beslut den 13 oktober 2020, Dnr KS-2020576, § 121). Östhammar får därför anföra följande.
1.

Laglighetsprövning

Enligt 13 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktiges
beslut överklagas i syfte att få lagligheten av ett beslut prövat. Enligt 13 kap. 8 §
kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas bland annat om det inte har
kommit till på lagligt sätt, dvs. det har förekommit fel i själva förfarandet vid beslutsfattandet, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Laglighetsprövning innebär att domstolen enbart kan upphäva kommunfullmäktiges beslut, inte ändra beslutet. Domstolen är alltså förhindrad att pröva beslutet, eller dess lämplighet, i sak. Domstolen kan inte fritt välja bland grunderna
för upphävande i 13 kap. 8 § kommunallagen utan är bunden till att pröva lagligheten av beslutet utifrån de grunder som klaganden åberopat.

2.
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Prövningens omfattning

Östhammars kommun tolkar överklagandet av Lars Eriksson m.fl. som att klagandena menar att beslutet strider mot lag eller annan författning då klagandena anser att beslutet är fattat utan ett en prövning har gjorts i förhållande till
barnkonventionen. Övriga framförda synpunkter i överklagandet avser beslutets
innehåll i sakfrågan och är inte föremål för en laglighetsprövning.
Östhammars kommun anser, mot bakgrund av ovanstående, att domstolen endast kan pröva lagligheten av beslutet i förhållande till om beslutet strider mot lag
eller annan författning. Övriga kriterier i 13 kap. 8 § kommunallagen är inte tilllämpliga.

Bilaga 9, KS § 290/2020

Sida 2 av 2

3.

Beslutets förenlighet med lag eller annan författning

Artiklarna 1-42 i barnkonventionen gäller som svensk lag genom lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, lika rätt till sitt liv
och att behandlas med respekt samt att få komma till tals vid åtgärder som rör
barnet. Vid sådana åtgärder ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Kommunfullmäktige har genom sitt beslut beaktat och tagit ställning till de centrala frågorna om säkerhet och långsiktigt ansvar för anläggningen. Kommunfullmäktige förlitar sig på Strålsäkerhetsmyndighetens expertkunskaper och bedömning för anläggningens säkerhet. Kommunfullmäktige har vidare beaktat
och tagit ställning till grundläggande frågor om den förväntade påverkan som
anläggningen kan få på omgivande miljö och människors hälsa. Kommunfullmäktige har genom att beakta frågor om ansvar, säkerhet och miljöpåverkan beaktat människors, och då även barns, hälsa och välbefinnande.
Kommunfullmäktige har i sitt beslut understrukit kommunens intresse av insyn
i utvecklingen av slutförvaret även efter att eventuellt tillstånd enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken meddelats. Detta för att stärka kommunens - och
därigenom dess medborgares, inklusive barns - fortsatt centrala roll inom områden där kommunen och dess medborgare kan påverkas.
En eventuell påverkan på människors hälsa och välbefinnande, och då även
barns hälsa och välbefinnande samt rätt till trygghet och inflytande över sina liv,
har således fullt ut beaktats i beslutet att tillstyrka SKB:s ansökan om anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall.
Östhammars kommun anser därför att barnkonventionen har beaktats och att
kommunfullmäktiges beslut därför inte strider mot lag eller annan författning.
Grund för upphävande av beslutet föreligger därmed inte.
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ÖSTHAMMARS
KOMMUN

- EN l>E~ AV ~oS~AAEN

Protokollsutdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

2020-11-24

51 (52)

Kommunstyrelsen

Dnr

§ 290.

FÖRVALTN INGSRÄTTEN
I UPPSALA
2
KS-202~-~
_4_
_
INKOM: 2020-11-25
MÅLNR: 7941-20

Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut ang[ående
Östhammars kommuns inställning till etablering av ett
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, mål nummer
7941-20

Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till
Förvaltningsrätten i Uppsala. (Bilaga 9)
Reservationer
Bertil Alm (C) reserverar sig mot beslutet med skriftlig reservation.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-13, beslut§ 121, angående Östhammars kommuns
inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ärendet hade
beretts i kommunledningsförvaltningen, slutförvarsenheten, samt av kommunstyrelsen.
Ärendet har överklagats enligt kommunallagen 13 kap. (laglighetsprövning) och kommer att
prövas av Förvaltningsrätten i Uppsala. Klagande anser att beslutet grundar sig på brister i
underlaget avseende kopparkapslarnas hållbarhet, prövningen i förhållande till
barnkonventionen samt konsekvensanalysen av risker för attentat och olyckor och därmed
strider mot kommunallagen och att beslutet ska upphävas. Östhammars kommun har förelagts
att yttra sig över överklagan. Yttrandet ska ha inkommit till Domstolen senast 2020-12-03.
Beslutsunderlag
- Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala inklusive överklagan
- Yttrande
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Uppsala, forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Utdrags bestyrkande

I

Justerarsignaturer

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN tia AV F-oS~,¼ EN

2020-10-13

Sid
1 (18)

Kommunfullmäktige
FÖRVALTN I NGSRÄTTEN
I UPPSALA
Enhet 2

Plats och tid

Storbrunn i Östhammar, 2020-10-13, kl. 18.00 - 20.55

Beslutande

INKOM:
MÅLNR:
AKTBIL:

Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Jan Holmberg (M) och Inger Abrahamsson (C)
Kommunhuset, 2020-10-16

Underskrifter
Sekreterare

~u

r G.,,:._: __
1

Paragrafer 121
-

Rebeck~

Ordförande:;.&~ ~a/>?~
Roger Lamell (S)
Justerande

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

2020-10-13
2020-10-16
2020-11-09
Lednir;r och verksa hetsstöd, kommunhuset, Östhammars kommun

Underskrift

Utdragsbestyrkande

,c~

C.(

I

Justerarsignaturer

2020-11-25
7941-20
6

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN 1>a AV ~oS~AAEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

2020-10-13

2 (18)

Kommunfullmäktige

§ 121. Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt
kärnbränsle i Forsmark
3

Utdragsbestyrkande

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DE~ AV Ro~~.¼EN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

2020-10-13

3 (18)

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2020-576

§ 121.

Östhammars kommuns inställning till etablering av ett
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Beslut
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.

Motiv till beslut

Bakgrund
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade i mars 2011 in en ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken (SFS 1998:808) till verksamhet vid anläggningar som ingår i ett
sammanhängande system för slutförvaring för använt kärnbränsle och kärnavfall. SKB
lämnade samtidigt in en ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen (SFS 1984:3). Ansökan
avser dels en utökning av det befintliga centrala mellanlagret och en inkapslingsanläggning i
Simpevarp i Oskarshamns kommun (Clink) och dels en slutförvarsanläggning i Forsmark i
Östhammars kommun.
Regerings prövningen
Regeringen prövar tillåtligheten av verksamheten enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men för att
regeringen ska få tillåta verksamheten krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan enligt 17 kap.
6 § i miljöbalken. Det är kommunfullmäktige i den kommun där verksamheten avses att
etableras som har så kallad vetorätt. Det innebär att Oskarshamns kommun har vetorätt för
Clink och Östhammars kommun för slutförvaret för använt kärnbränsle. Kommunfullmäktige
i Oskarshamns kommun tillstyrkte i juni 2018 etableringen av Clink i Simpevarp. Regeringen
har även att fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen för båda anläggningarna.
Veto ventilen
Regeringen kan enligt den så kallade vetoventilen i 17 kap. 6 § miljöbalken, trots kommunens
nyttjande av sin vetorätt, tillåta verksamheten om den är synnerligen angelägen ur nationell
synpunkt och inga lämpliga alternativ finns.
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen och villkor
Under hösten 2017 hölls en fem veckor lång huvudförhandling i tillåtlighetsfrågan i markoch miljödomstolen. Vid förhandlingarna avhandlades vilka miljöeffekter som ett anläggande
av kärnbränsleförvaret skulle kunna få och vilka skyddsåtgärder i form av tillståndsvillkor och
åtaganden som SKB åtog sig att vidta för att minimera miljöpåverkan. Därutöver avhandlades
frågor rörande långsiktig säkerhet, informationsbevarande, eventuellt behov av övervakning
efter förslutning samt frågan om ansvar efter förslutning. Östhammars kommun redovisade
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sina ställningstagande i relation till SKB:s förslag till villkor och åtaganden samt lämnade sin
inställning till övriga frågor, inklusive ansvar efter förslutning.
Östhammars kommun utgår från, som kommunen skrev i sitt yttrande till regeringen i
december 2019 (handling 93 i M2018/00217/Me ), att SKB kommer att stå fast vid de
tillståndsvillkor och åtaganden som presenterats i handläggningen i mark- och
miljödomstolen.
Östhammars kommun anser att regeringen i ett eventuellt tillåtlighetsbeslut med
tillåtlighetsvillkor inte bör föregripa eller begränsa möjligheten för mark- och miljödomstolen
att meddela särskilda villkor i en efterföljande tillståndsprövning.

Viktiga frågor för Östhammars kommun
Östhammars kommun har, genom att vara värdkommun och sin vetorätt, en central roll i
prövningen av kärnbränsleförvaret och kommunen har deltagit aktivt i processen i 25 år.
Under hela denna tid har Östhammars kommun haft en slutförvarsorganisation med ledamöter
från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige som utsetts att särskilt följa processen.
Organisationen har, ur ett kommunalt perspektiv, informerat om och granskat de handlingar
som rör slutförvaring av radioaktivt avfall som SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten och övriga
aktörer löpande presenterat. I detta arbete har kommunen byggt upp en omfattande kunskap
om slutförvaring, radioaktivt avfall och andra frågor kopplade till detta.
Denna kunskapsuppbyggnad innebär att kunskapsläget hos Östhammars kommuns beslutande
politiker är mycket högt. De politiker som idag är verksamma i kommunen har lång
erfarenhet av att arbeta med frågan; ett arbete som har bedrivits såväl internationellt,
nationellt som lokalt men även i huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen. Processen
har hittills präglats av öppenhet och tillit till att samtliga parter tar ansvar i enlighet med sina
respektive roller (verksamhetsutövare, prövande myndigheter och kommuner). Den
öppenheten och tilliten vill Östhammars kommun bibehålla för det är kommunens bedömning
att det gynnar staten, kommunen och inte minst verksamhetsutövaren.
Östhammars kommun anser att kommunens kunskap om, och därmedförståelseför, ett
planerat slutförvar; Forsmark nu är tillråcklig for att fatta beslut; tillåtlighetsfrågan.
Inför kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan eller avstyrkan gällande slutförvar för använt
kärnbränsle har det varit avgörande att frågor av central betydelse för kommunen har blivit
utredda och besvarade.
Ansvar efter förslutning
En viktig fråga för Östhammars kommun är, och har genom hela processen varit, frågan om
det långsiktiga ansvaret för slutförvarsanläggningen.
Riksdagen fattade den I O juni 2020 beslut om lagändringar som innebär att statens ansvar för
vissa kärntekniska anläggningar, till exempel slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall,
tydliggörs.
I och med de nu genomförda lagåndringarna bedömer Östhammars kommun att frågan är
tydligt klargjord.
Utdragsbestyrkande
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Den långsiktiga säkerheten
En grundläggandefrågaför kommunens ställningstagande är den långsiktiga säkerheten.
Östhammars kommun anser att frågan utretts på ett tillforlitligt sätt och forlitar sig på
Strålsäkerhetsmyndighetens expertkunskaper och bedomnmg när det gäller den långsiktiga
säkerheten.
Mark- och miljödomstolen framförde i sitt yttrande till regeringen ett antal förutsättningar,
framförallt kopplade till kopparkapselns skyddsförmåga, som domstolen ansåg skulle vara
uppfyllda för att verksamheten skulle vara tillåtlig. SKB lämnade i april 2019 in en
komplettering av ansökan i syfte att besvara bland annat dessa frågor. Östhammars kommun
lämnade i december 2019 sina synpunkter på kompletteringen.
Under hösten 20 I 9 tog SKB upp ett långtidsförsök i Äspö-laboratoriet i Oskarshamn, en del
av det så kallade LOT-försöket (Long Term Test of Buffer Material). Försöket är
huvudsakligen utformat för att undersöka förändringar i bentonitleran men innehåller även
kopparkomponenter. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har under en lägre
tid framhållit vikten av dessa försök och bedömer att de kan ge avgörande information om
koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Under vintern och våren har, med anledning
av LOT-försöken, en skriftväxling pågått mellan MKG och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheten håller inte med MKG om att försöken är av avgörande betydelse men har
meddelat att de har för avsikt att granska SKB:s kvalitetsarbete i samband med fältförsök i
Äspö-laboratoriet.
Östhammars kommun fick i september 2020 en skrivelse från den lokala miljöorganisationen
Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss). Oss anser att Östhammars kommun bör
avvakta resultaten från LOT-försöken, Strålsäkerhetsmyndighetens kvalitetssäkring av dessa
och regeringens fråga om kommunens inställning innan beslut tas om att tillstyrka eller
avstyrka att slutförvar för använt kärnbränsle byggs.
Östhammars kommun står kvar vid sin bedömning i samband med yttrandet till regeringen i
december 2019 och förlitar sig även fortsatt på Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller
bedömning av kapselns integritet och dess påverkan på slutförvarets långsiktiga säkerhet.
Miljöpåverkan
En central fråga för Östhammars kommun är den lokala miljöpåverkan och dess effekter för
kommunens medborgare. Det är ofrånkomligt att en verksamhet som ett slutförvar för använt
kärnbränsle påverkar omgivningen och det krävs därför omfattande åtgärder för att skydda
människors hälsa och miljö.
Mark- och miljödomstolen har, i sitt yttrande till regeringen, bedömt att SKB:s
miljökonsekvensbeskrivning uppfyller miljöbalkens krav. Domstolen skriver vidare att den
valda platsen, förutsatt att skyddsåtgärder föreskrivs och kompensationsåtgärder vidtas,
uppfyller miljöbalkens krav när det gäller lokalisering, skyddade områden och skyddade arter.
Transporter och buller
En etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark innebär en ökad mängd
transporter till och från Forsmarksområdet, inte minst tunga transporter. Om SKB ges
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tillåtlighet kommer den ökade trafikmängden innebära en ökad bullerstörning för boende
längs vägarna i närområdet.
I samband med huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen under hösten 2017, föreslog
SKB ett villkor som innebär att SKB ska erbjuda bullerdämpande åtgärder till
permanentboende längs väg 76 och väg 292 mellan Forsmark och Hargshamn. SKB föreslog i
sin komplettering i april 2019 ett tillåtlighetsvillkor med samma formulering. Ett motsvarande
förslag fanns för en vägsträcka i Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun föreslog i sitt
yttrande över kompletteringen att erbjudandet skulle omfatta alla boende längs den berörda
sträckan. Östhammars kommun föreslog i sitt yttrande motsvarande förändring i villkor för
den aktuella sträckan i Östhammars kommun. SKB har motsatt sig denna förändring.
Östhammars kommun är överlag positiv till villkorsförslaget där SKB i stort går kommunen
till mötes. Det kan enligt kommunens bedömning ses som ett allmänt intresse och kommunen
har ingen invändning mot att det meddelas som ett tillåtlighetsvillkor. Kommunen står dock
kvar vid sitt förslag från yttrandet till regeringen i december 2019 om att erbjudandet om
bullerdämpande åtgärder bör omfatta alla boende längs de berörda vägarna, inte enbart
permanentboende.
SKB har även föreslagit andra villkor kopplade till transporter och buller, bland annat
gällande sjötransporter av bergmassor och reglering av när på dygnet tunga transporter får
ske. Ett villkorsförslag innebär att SKB ska verka för att berörd väghållare (Trafikverket)
upprättar åtgärdsprogram för eventuella bullerdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
på väg 76 och 292 (Forsmark-Hargshamn). Gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder har SKB
begränsade möjligheter att påverka och kommunen vill betona vikten av att Trafikverket tar
sitt ansvar i denna del och tillser att eventuella åtgärder vidtas.
Mark- och miljödomstolen har i sin beredning av ärendet till regeringen gjort ett gediget och
omfattande arbete gällande bland annat granskningen av miljöpåverkan. Östhammars
kommun delar Mark- och miljödomstolens bedömning gällande miljöpåverkan och hänvisar
till ovan förda resonemang angående de villkorsförslag som SKB lämnat.

Östhammars kommuns fortsatta roll
Östhammars kommun anser sig ha befogad rätt till insyn i utvecklingen av slutförvaret för
använt kärnbränsle även efter det att ett eventuellt tillstånd har meddelats.
Östhammars kommun har genom åren, bland annat i sitt yttrande till regeringen i december
2019, betonat vikten av kommunens fortsatta roll. Det gäller dels den fortsatta stegvisa
prövningen enligt kärntekniklagen men även andra områden där kommunen och dess
medborgare påverkas.
Ett område där kommunen ( eller dess framtida motsvarighet) förväntas få en viktig roll är
gällande det långsiktiga informationsbevarandet, det vill säga informationsbevarande efter
förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle. Det är därför viktigt att kommunen ges
förutsättningar att både bevaka och följa frågan och vara med i arbetet med utformningen av
informationsbevarande för slutförvar i Östhammars kommun.
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Östhammars kommun anser att dess bidrag i processen, med bland annat lokal kunskap och
lokala frågeställningar, har förbättrat och även framöver kommer att bidra till att viktiga
frågor lyfts fram och belyses. Flera parter, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten och
Kärnavfallsrådet, har betonat kommunernas betydelse för planerings- och
prövningsprocessen.
Den öppenhet som hittills präglat slutförvarsfrågan är viktig för att skapa förtroende för
processen och för förankring och förståelse i lokalsamhället. Även här har kommunen en
viktig roll eftersom kommuninvånarna och de lokala organisationerna i första hand vänder sig
till kommunen för att framföra sina synpunkter. För en god fortsatt förståelse och kunskap om
en eventuell verksamhet i lokalsamhället, vill Östhammars kommun betona vikten av en
öppen process även under byggnation, drift och avveckling. Enligt kommunens bedömning
gynnar öppenhet alla parter i processen.
Dialogforum
SKB har föreslagit ett tillåtlighetsvillkor om dialogforum som kommunen är positiv till.
Under en eventuell tillståndsprocess behöver formen och mandatet för dialogforumet
preciseras.
Stegvis prövning
Angående kommunens roll i den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen, föreslogs i
utredningen "Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar" (SOU 2019: 16) att samråd med
bland annat kommuner ska ske innan beslut fattas om att gå vidare till nästa steg. Östhammars
kommun är positiva till detta förslag till lagändring och instämmer med utredarna om att
kärntekniklagen behöver moderniseras avseende insyn och inflytande i enlighet med
internationella rekommendationer och direktiv (till exempel Århuskonventionen).
Framtida beslutsprocesser
Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle har en bygg-, drift- och avvecklingsperiod
som tillsammans är mer än 70 år. Det slutförvar som SKB ansökt om att få bygga i Forsmark
är dessutom ett av de första slutförvaren för använt kärnbränsle i världen och en
teknikutveckling inom området kan förväntas ske. Till följd av bland annat dessa två aspekter
bedömer Östhammars kommun att kunskapsläget och förutsättningarna kan komma att ändras
och därmed leda till en omprövning av verksamheten innan förvaret försluts.
Östhammars kommun vill betona att om förutsättningarna förändras så att det krävs en
omprövning av verksamheten anser kommunen att tillstyrkan från kommunfullmäktige ( eller
dess dåvarande motsvarighet) ska inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
Östhammars kommun föreslår att ett eventuellt tillåtlighetsbeslut från regeringen förenas med
villkor för att säkerställa kommunens roll i eventuella framtida beslutsprocesser.
Östhammars kommun har under hela prövningen gett uttryck för att kommunen förutsätter att:
•
•
•

Den maximala volym använt kärnbränsle som ska slutförvaras är de cirka 12 000
ton som angetts i ansökan.
Det är det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverkens reaktorer som
ska slutförvaras inom landets gränser.
Sverige ska inte slutförvara använt kärnbränsle från andra länder.
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•

Metoden är KBS-3V.

Östhammars kommun utgår från att dessa förutsättningar kommer att utgöra grunden för ett
eventuellt tillstånd till kärnbränsleförvaret och att avvikelser innebär att verksamheten ska
omprövas.
Finansiering
En förutsättning för att Östhammars kommun ska kunna fortsatta vara en aktiv part är att
kommunens arbete med slutförvarsfrågor är fullt ut finansierat. En kunnig och engagerad
värdkommun ger ett annat perspektiv och legitimitet till prövningsprocesserna. I en
gemensam skrivelse till regeringen (M2019/02262/Ke) har Östhammars och Oskarshamns
kommun hemställt om ändring i lagen om finansiering av kärntekniska restprodukter. Även
Kärnavfallsrådet anser att kommunerna har en viktig roll att spela och skrev i sitt remissvar
ti 11 regeringen i september 2019 att "bestämmelserna enligt finansieringslagstiftningen
behöver ses över så att berörda kommuner kan få full finansiering för att följa prövningar
även enligt kärntekniklagen". Östhammars kommun vill betona vikten av att regeringen
skyndsamt hanterar kommunernas hemställan och därmed säkerställer kommunernas
möjligheter att fortsätta bidra i slutförvarsarbetet.

Östhammars kommun som värdkommun
Östhammars kommuns viktiga roll i den svenska slutförvarsprocessen upphör inte i och med
vetobeslutet. Om tillåtlighet ges kommer kommunen, förutom den roll den bör ha i den
fortsatta stegvisa prövningen och utformandet av till exempel informationsbevarande åtgärder
(se ovan), att ha en central roll som värdkommun för både kärnbränsleförvaret och det
befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR). Det är även rimligt att
anta att Östhammars kommun kommer att vara en av platserna vid lokaliseringsutredning av
ett framtida slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFL).
Östhammars kommun vill i detta sammanhang uppmärksamma regeringen på de stora
samhälleliga konsekvenser som en verksamhet av denna dignitet och art kan generera.
De berörda kommunerna (Oskarshamn och Östhammar) har med tillgängliga medel från
Kärnavfallsfonden, byggt upp en organisation inom sina kommuner för att kunna informera
såväl inom kommunen som ut till dess kommuninvånare om processen och dess innehåll.
Båda kommunerna är små kommuner som ska bevaka anläggandet av en verksamhet som i
allra högsta grad är en nationell snarare än en kommunal angelägenhet.
Slutförvaret för använt kärnbränsles storlek och komplexitet ställer stora krav på kommunen,
både vad gäller resurser och upprätthållande av kompetens för att kunna bevaka och delta i
processen. Frågans dignitet och tidsperspektiv ställer således kommunens uthållighet på prov
både när det gäller kapacitet och kompetens att påverka och bidra till en så bra process som
möjligt med öppenhet och insyn.
Konsekvenserna för en värdkommun av en etablering av denna omfattande verksamhet, de
utmaningar det innebär för kommunens ekonomi och infrastruktur samt bibehållande av
kommunens kärnverksamhet är svåra att överblicka men Östhammars kommun har
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identifierat ett antal utmaningar som ryms under huvudrubrikerna kornpetensförsörjning och
infrastruktur nedan.
Kompetensförsörjning
För kärnteknisk verksamhet krävs många olika kompetenser ställt i relation till den fas som
olika anläggningar och projekt befinner sig i tidsmässigt. I samtliga faser behövs kompetent
arbetskraft i projektet. Det finns redan idag ett behov av såväl personal för
anläggningsarbeten, som ingenjörer och specialistkompetenser ute på Forsmarkshalvön och
inom de myndigheter som bedriver tillsyn på dessa verksamheter. Det är angeläget att det
finns utbildningar på yrkes-, högskole- och universitetsnivå som kan kompetensförsörja denna
typ av verksamhet i ett långt tidsperspektiv. Anläggningarna för kärnteknisk verksamhet
behöver av naturliga skäl ett mer enskilt läge, vilket gör att arbetskraften vid anläggningarna
måste ha goda förutsättningar att transportera sig till och från anläggningarna.
De kärntekniska verksamheterna i Östhammars och Oskarshamns kommun bidrar till en stor
del av Sveriges energiförsörjning och en lösning på ett nationellt avfallsproblem. Det är för
Östhammars kommun en självklar utgångspunkt att staten måste ta ett större ansvar för att
underlätta för kompetensförsörjningen för dessa verksamheter.
Infrastruktur
Infrastruktur rymmer vägar för samtliga trafikslag och trafikanter, elnätskapacitet för att möta
behov av elektrifiering av arbetsmaskiner, anslutande företagsetableringar och
bostadsbyggande exempelvis på Forsmarkshalvön och i Hargshamnsområdet och
bredbandskapacitet i hela kommunen för att möjliggöra distansarbete för att vara attraktiva
arbetsgivare.
Östhammars kommun ser att det finns en möjlighet för regeringen att styra alternativt
adressera medel inom ansvariga sektorsmyndigheter för att tillgodose allmänna intressen.
Östhammars kommun har tidigare framfört argument gällande detta i sitt yttrande till
regeringen i december 2019.

Med detta överlämnar Östhammars kommun till regeringen att fortsätta beredningen av
ärendet.

Reservationer

Bertil Alm (C), Cecilia Bernsten (C), Lisa Landberg (C), Ingeborg Sevastik (V), Mohammad
Sabur (V), Fredrik Jansson (BoA), Lars O Holmgren (BoA), Kerstin Dreborg (MP).
Bertil Alm (C) anmäler att han kommer lämna en skriftlig reservation. (Bilaga 1)
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Ärendebeskrivning

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för att bygga ett slutförvar
för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Prövningen av ansökan sker enligt
två lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen. Beslut fattas av regeringen men enligt
den så kallade vetorätten i miljöbalken krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan för att
regeringen ska få tillåta verksamheten. Fullmäktige i Östhammars kommun har därför att ta
ställning till om etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ska tillstyrkas
eller inte.
Miljödepartementets diarienummer: M2018/00217/Jvle
Besluts underlag

Bilagor:
)

Bilagorna 2-5 kommer tryckas och distribueras till samtliga i fullmäktige inför behandlingen
av ärendet 2020-10-13.
1. Handlingen har ersatts av motiv till beslut
2. Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark- beslutsunderlag
3. Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen
4. Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen (sammanfattning)
5. Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande över SKB:s komplettering i
milj öbalksprövningen
Länkar:
•

Östhammars kommuns yttrande.

•

Ansökningshandlingar

•

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen med bilagor

•

Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen

•

Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden över SKB:s komplettering med bilaga

•

Regeringens sida om slutförvaret

•

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska anläggningar

•

Oskarshamns vetobeslut

Reservationer:
Skriftlig reservation, bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll (längre reservation med
motivering distribueras med utskick, övrigt återges under rubriken ärendets behandling)
Ärendets behandling

Förslag till beslut har diskuterats på Villkorsrådets sammanträde.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Vid beredningen av ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-15,
§ 262, fanns fyra förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle återupptas på
extra arbetsutskott 2020-09-21 kl. 09.30.
Förslag 1.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förslag 2.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas
innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.
Förslag 3.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Östhammars kommun föreslår att regeringens tillåtlighetsbeslut förenas med följande villkor:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas
innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.
Förslag 4.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker inte att Svensk kärnbränslehantering
AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det
svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Kommunstyrelsens beredning
Vid kommunstyrelsens beredning 2020-09-29, § 218, lämnades följande yrkanden:
Bertil Alm (C) yrkade att beslutet ska vara: "Kommunstyrelsen föreslår att
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun avvaktar fråga från regeringen innan fullmäktige
tar ställning till att tillstyrka eller avstyrka att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar
anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
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kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun." Yrkandet
har en motivering, bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll.
Margareta Widen Berggren (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars O Holmgren (BoA) yrkade att beslutet ska vara:
"Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 pl a-e som är bifogat i
handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan
inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader från
Iagakraftvunnet beslut i KF."
Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann att kommunstyrelsen beslutade att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Bertil Alm (C) reserverar sig med hänvisning till motivering: bilaga 5. Lars O Holmgren
(BOA) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Jacob Spangenberg (C), Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M), Julia Carlström
(L), Linus Westin (S), Tomas Näslund (S), Inger Abrahamsson (C), Martin Wahlsten (SD),
Anna-Lena Söderblom (M), Lena Hagman (KD) och Jonas Lennström (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik (V) och
Mohammad Sabur (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras med motivering: i avvaktan på
fråga från regeringen enligt Bertil Alms (C) yrkande i kommunstyrelsen.
I andra hand yrkar Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik
(V) och Mohammad Sabur (V) att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan.
I tredje hand yrkar Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik
(V) och Mohammad Sabur (V) på tillägg enligt det förslag som betecknades "förslag 2" i
kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
Utdragsbestyrkande
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En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
Kerstin Dreborg (MP), Ingeborg Sevastik (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Linus Westin (S) yrkar på följande tillägg: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB
omlokaliserar sitt huvudkontor till Östhammars kommun till dess att förslutning och
avveckling av slutförvaret är klart.
Linus Westin (S) yrkar på följande tillägg: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB
finansierar säkerställandet av vattenförsörjningen till, samt fullt ut finansierar ombyggnation
och underhåll av VA-systemet i, Östhammars kommun till dess att förslutning och avveckling
av slutförvaret är klart.
Margareta Widen Berggren (S) yrkar avslag på Bertil Alms (C) förstahandsyrkande,
andrahandsyrkande och tredjehandsyrkande.
Margareta Widen Berggren (S) yrkar avslag på Linus Westins (S) tilläggsyrkanden (två
stycken).
Lars 0. Holmgren (BoA) yrkar att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 pl a-e
som är bifogat i handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
Lars 0. Holmgren (BoA) med bifall av Fredrik Jansson (BoA) yrkar i andra hand på följande
tillägg, som två separata tilläggsyrkanden:
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Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars, Oskarshamns
kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att bli en del av de årliga
ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes bereds av respektive
kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) yrkar avslag på alla alternativa yrkanden och
tillägg.
Jacob Spangenberg (C) yrkar avslag på Lars O Holmgrens (BoA) förstahandsyrkande och
andrahandsyrkande.
Sammanträdet ajourneras kl. 19.50-20.05.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Bertil
Alms (C) med flera yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
- Ja
- Nej
- Avstår

38

9

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att Jacob Spangenbergs (C) med flera bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag.
Ordförande behandlar Bertil Alms (C) med flera yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka
ansökan och Kerstin Dreborgs (MP) med flera avslagsyrkande som ett yrkande.
Ordförande ställer Bertil Alms (C) med flera yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka
ansökan mot Lars O Holmgrens (BoA) yrkande att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 p 1 a-e
som är bifogat i handlingarna.
Utdragsbestyrkande
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2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
och finner att kommunfullmäktige beslutar att Bertil Alms (C) med flera yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik (V)
och Mohammad Sabur (V) att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan ska vara motförslag.
Nej-röst för att Lars O Halmgrens (BOA) yrkande ska vara motförslag:
yrkar att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 pl a-e
som är bifogat i handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
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Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
Ja
- Nej
- Avstår

8
3

37

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att Bertil Alms (C) med flera yrkande att
kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan är motförslag till huvudförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenbergs (C) med flera bifallsyrkande mot Bertil
Alms (C) med flera yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Bertil Alm (C), Kerstin Dreborg (MP), Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad
Sabur (V) yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
- Ja
- Nej
- Avstår

38
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3

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Linus Westins (S) tilläggsyrkande från
Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) mot Linus
Westins (S) tilläggsyrkande: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB omlokaliserar sitt
huvudkontor till Östhammars kommun till dess att förslutning och avveckling av slutförvaret
är klart och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Linus Westins (S)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Linus Westins (S) tilläggsyrkande från
Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) mot Linus
Westins (S) tilläggsyrkande: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB finansierar
säkerställandet av vattenförsörjningen till, samt fullt ut finansierar ombyggnation och
underhåll av VA-systemet i, Östhammars kommun till dess att förslutning och avveckling av
slutförvaret är klart och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Linus Westins (S)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Lars 0. Halmgrens (BoA) tilläggsyrkande från Pär-Olof Olsson (M), Jonas Lennström (S) och Jacob Spangenberg (C) mot Lars
0. Halmgrens (BoA) med flera tilläggsyrkande: Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet"
mellan Östhammars, Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes bereds av respektive
Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelse och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars O Holmgrens
(BoA) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Lars 0. Holmgrens (BoA) tilläggsyrkande från Pär-Olof Olsson (M), Jonas Lennström (S) och Jacob Spangenberg (C) mot Lars
0. Holmgrens (BoA) med flera tilläggsyrkande: Kommunens ställningstagande gällande det
kommunala vetot är 24 månader från lagakraftvunnet beslut i KF och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars O Holmgrens (BoA) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Bertil Alms (C) tilläggsyrkande från
Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) mot
Bertil Alms (C) med flera tilläggsyrkande: enligt det förslag som betecknades "förslag 2" i
kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Bertil Alms (C) tilläggsyrkande.

Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet.
Nej-röst för att bifalla Bertil Alms (C) med flera tilläggsyrkande: enligt det förslag som
betecknades "förslag 2" i kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
-

Ja
Nej
Avstår

37
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Bertil Alms (C) tilläggsyrkande.
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Beslutet skickas till

-

Miljödepartementet, märkt med diarienummer M2018/002 l 7 /Me,
m.registrator@regeringskansliet.se
SKB, registrator@skb.se
Strålsäkerhetsmyndigheten
Länsstyrelsen i Uppsala län
Oskarshamns kommun
Slutförvarsenheten
Styrelsen för Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO)

Utdragsbestyrkande
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Voteringsrapport
Kommunfullmäktige 13 oktober 2020
Redogörelse för individuella röster under sammanträdets voteringar

Röst
1. Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

2
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
19
20
23
26
27
28

38
9

Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-Olof Olsson (M)
Lennart Owenius (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Röst

29
30
31
32
33
37
39
40
42
44
45
47
49
201
202
203
204
230
231
18
21
22
24
25
35
38
41
43
36

Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Allan Kruukka (M)
Lars O Holmgren (BOA)
Lena Hagman (KD)
Julia Carlström (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noten (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Richard Halvarsson (SD)
Bertil Alm (C)
Cecilia Bernsten (C)
Lisa Landberg (C)
Ingeborg Sevastik (V)
Mohammad Sabur (V)
Fredrik Jansson (BOA)
Madelene Alpsjö (KD)
Kerstin Dreborg (MP)
Mats Olsson(-)
Sabina Stål (KD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

I .Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik (V)
och Mohammad Sabur (V) att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan ska vara
motförslag.
Nej-röst för att Lars O Halmgrens (BOA) yrkande ska vara motförslag:
yrkar att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet enl Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 p 1 a-e
som är bifogat i handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska
kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller
tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte
av metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller
deponering av andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.

Resultat
Ja

8

Nej

3

Avstår

37

Frånvarande

1

18

Bertil Alm (C)

Ja

21

Cecilia Bernsten (C)

Ja

22

Lisa Landberg (C)

Ja

24

Ingeborg Sevastik (V)

Ja

25

Mohammad Sabur (V)

Ja

28

Lennart Owenius (M)

Ja

38

Madelene Alpsjö (KD)

Ja

41

Kerstin Dreborg (MP)

Ja

32

Allan Kruukka (M)

Nej

I It

33
35
1
2
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
19
20
23
26
27
29
30
31
36
37
39
40
42
43
44
45
47
49
201
202
203
204
230
231

Lars O Holmgren (BOA)
Fredrik Jansson (BOA)
Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-Olof Olsson (M)
Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Sabina Stål (KD)
Lena Hagman (KD)
Julia Carlströrn (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Mats Olsson(-)
Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noren (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Richard Halvarsson (SD)

Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

l.Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Bertil Alm (C), Kerstin Dreborg (MP), Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad
Sabur (V) yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan.

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

1
2
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
19
20
23
26
27
28
29
30
31
32
37
39
40
42
43

38
7
3
1

Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-0 lof Olsson (M)
Lennart Owenius (M)
Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Allan Kruukka (M)
Lena Hagman (KD)
Julia Carlström (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Mats Olsson(-)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

44
45
47
49
201
202
203
204
230
231
18
21
22
24
25
38
41
33
35
36

Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noren (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Richard Halvarsson (SD)
Be11il Alm (C)
Cecilia Bernsten (C)
Lisa Landberg (C)
Ingeborg Sevastik (V)
Mohammad Sabur (V)
Madelene Alpsjö (KD)
Kerstin Dreborg (MP)
Lars O Halmgren (BOA)
Fredrik Jansson (BOA)
Sabina Stål (KD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår

I .Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet.
Nej-röst för att bifalla Bertil Alms (C) med flera tilläggsyrkande: enligt det förslag som
betecknades "förslag 2" i kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas
innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

1
2
4
5

6
7
10
12
13
14
15

16
17
19
20
23
26
27
28
29
30
31
32

37
9
2
1

Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-Olof Olsson (M)
Lennart Owenius (M)
Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Allan Kruukka (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

37
39
40
42
43
44
45
47
49
201
202
203
204
230
18
21
22
24
25
33
35
38
41
36
231

Lena Hagman (KD)
Julia Carlström (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Mats Olsson(-)
Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noren (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Bertil Alm (C)
Cecilia Bernsten (C)
Lisa Landberg (C)
Ingeborg Sevastik (V)
Mohammad Sabur (V)
Lars O Halmgren (BOA)
Fredrik Jansson (BOA)
Madelene Alpsjö (KD)
Kerstin Dreborg (MP)
Sabina Stål (KD)
Richard Halvarsson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
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Ang Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. KF 2020-10-13
Vid kommunfullmäktigesammanträdet 2020-10-13 yrkade Bertil Alm (C) att ärendet återremitteras med motiveringen att Kommunfullmäktige i Östhammars kommun avvaktar
fråga från regeringen innan fullmäktige tar ställning till att tillstyrka eller avstyrka att
Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt l{BS-3-metoden i
Forsmark i Östhammars kommun.

Undertecknade reserverar oss mot beslutet att inte invänta fråga från regeringen utan att
i stället ensidigt avstå den kommunala vetorätten i ett ärende som kan få konsekvenser
för de närmaste 100 000 åren. Detta dessutom utan att ställa några som helst villkor.
Kommunfullmäktige accepterade inte ens ett rimligt och okontroversiellt villkor och som ingått och varit en förutsättning hela tiden nämligen:
•

Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan
inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.

•

En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande
omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.

Att fatta beslut under osäkerhet är inget nytt för oss i fullmäktige, vi vet inte alltid allt. Men
när det gäller att fatta beslut om att tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle som kan få
konsekvenser de närmaste 100 000 åren så är det lite större. Det är kanske det viktigaste beslutet som Östhammars kommun någonsin fattat och kommer att fatta.
Detta är en etisk och moralisk fråga och det vilar ett tungt ansvar på kommunfullmäktige i
Östhammars kommun. Vi kommer nämligen aldrig att ha full kunskap, men det fanns frågor
som hade varit angelägna att ha hanterat innan vi tog vårt vetobeslut. Det är också enda
gången som kommunen i formell mening har avgörandet i sin hand, även om regeringen kan
undanröja ett kommunalt vetobeslut.
Tillåtlighetsbeslutet finns reglerat i miljöbalken.
Bestämmelserna i miljöbalken gäller både slutförvarsanläggningens säkerhet/strålskydd
och andra frågor som exempelvis om störningar av buller, att natur- och kulturmiljöer ska
skyddas och att mångfald ska bevaras. Regeringen ska även pröva ansökan utifrån ett samhälleligt perspektiv, alltså om verksamheten kan tillåtas.
Först efter att regeringen eventuellt meddelat ett tillåtlighetsbeslut kommer tillståndsbeslut
och villkor som fastställs av Mark- och miljödomstolen. Då har kommunen yttrande- och förslagsrätt men ingen vetorätt. Tillstånd som meddelas av domstolen gäller sedan i princip så
länge det finns en verksamhet och verksamhetsutövare.
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När Mark- och miljödomstolen prövade frågan under 2017 och lämnade sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 fanns följande i sammanfattning.

Mark- och miljödomstolens yttrande

Verksamheten är tillåtlig om

I. Svensk Kärnbränslehantering AB redovisar underlag som visar att
slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav trots de
osäkerheter som kvarstår om hur kapselns skyddsförmåga påverkas av
a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten
b. gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion
c. spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive
saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion
d. väteförsprödning
e. radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion
och väteförsprödning,

2. del klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvarsanläggningen på lång sikt.
Domstolens andra fråga om ansvar efter förslutning har därefter hanterats av regering och
riksdag och en lagstiftning finns på plats. Borde egentligen vara ganska självklart i detta fall
att staten ska ta på sig det ansvaret när det inte längre finns någon verksamhetsutövare.
Hur domstolens yttrande när det gäller osäkerheter kring kopparkapseln skulle tolkas har varit föremål för diskussion där vissa hävdat att domstolen hade "bara några frågor".
På direkt fråga vid domstolens presskonferens svarade dock domstolens ordförande rådman
Anders Lillienau att det skulle tolkas som ett Nej.
Därefter har SKB kompletterat ansökan. Kompletteringen sänts på remiss och slutligen har
kompletteringen kungjorts av regeringen med svarsdatum 17 juni 2020.
De frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande har ännu inte behandlats av
någon som hade domstolens perspektiv på frågan dvs utifrån miljöbalken. Kärnavfallsrådets
yttrande från september förra året kan dock tolkas som att det fortfarande finns stora frågetecken.
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Bl.a. skrev l<ärnavfallsrådet: Det finns idag inte några vetenskapliga belägg för att utestående
frågor om kopparkapselns skyddsförmåga kommer att bli besvarade under den stegvisa
prövningsprocess som i så fall väntar.
Det ska då noteras att den stegvisa prövningsprocessen sker senare när tillstånd lämnats enligt kärntekniklagen. Någon motsvarighet till stegvis prövning finns inte enligt miljöbalken.

Strålsäkerhetsmyndigheten är expertmyndighet enligt kärntekniklagen men definitivt inte
enligt miljöbalken. Och det är tillåtligheten som finns reglerad i miljöbalken. Att Strålsäkerhetsmyndigheten först tillstyrkt ansökan och även efter Mark- och miljödomstolens tydliga
kritik och Sl<B:s kompletteringar kommit till samma slutsats som tidigare ändrar inte sakförhållandet att bedömningen ska ske även enligt miljöbalken och någon med domstolens kompetens. Detta perspektiv saknas fortfarande.
Regeringens rådgivande organ l<ärnavfallsrådet beskriver väldigt tydligt på sin hemsida två
separata processer som samordnas. Och när det gäller huvudfrågan om tillåtlighet enligt miljöbalken skriver l<ärnavfallsrådet: Regeringen frågar kommunerna om de tillstyrker eller avstyrker verksamheten. Se bilaga med den schematiska bilden från l<ärnavfallsrådet.
Även Sl<B skriver i sitt senaste yttrande till regeringen den 2 juli 2020 om den fortsatta handläggningen: Sl<B hemställer att regeringen inhämtar yttrande enligt 17 kap. 6 § miljöbalken
från kommunfullmäktige i Östhammar och därefter fattar beslut i tillåtlighetsfrågan.
Det kan knappast bli tydligare. Man svarar inte på frågor som inte ställts.

Mot bakgrund av att Mark- och miljödomstolen i sitt yttrande sa nej till tillåtlighet finns
inget enhetligt underlag.
Utan att avkräva ett förhandsyttrande från regeringen i tillåtlighetsfrågan så är det ändock
rimligt att det är först när regeringen anser att domstolens frågor är besvarade som Östhammars kommun avger sitt "vetebeslut".
Och det är först när vi får den formella frågan från regeringen som ärendet kan vara moget
för ett beslut i kommunfullmäktige.

Bertil Alm (C)

Cecilia Bernsten (C)

Lisa Landberg (C)
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Bilaga med den schematiska bilden från Kärnavfallsrådet

rom slutförvar för använt kärnbränsle prövas i två parallella processer:
Tv6 separata processer som samordnas

•••••••

gemensamt sområd och MKB
1. SKB håller samråd och skriver en
mlljökonsekvensbeskrlvnlng (MKB) Innan de
lämnar In sina ansökningar.

1. SKB håller samråd och skriver en
miljökonsekvensbeskrlvnlng (MKB) Innan de
lämnar In sina ansökningar.

2. SKB lämnar In ansökan enligt

2. SKB lämnar In ansökningar enligt
kärnteknlklagen till Strålsäkerhetsmyndlgheten

miljöbalken till mark- och miljödomstolen
(domstolen) 2011-03-16.

(SSM) 2011-03-16.

3. Domstolen bereder ansökan.

3. Strålsäkerhetsmyndlghetens (SSM) bereder
ansökan.

Remiss med fråga om ansökan behöver
kompletteras.

Remiss med fråga om ansökan behöver
kompletteras.

Remlsslnstanserna lämnar sina yttranden. SSM
är även remlsslnstans tlll domstolen. SKB
bemöter dessa yttranden.

SKB kompletterar utifrån SSM:s begäran.

4. Kungörelse av ansökan.

4. Kungörelse av ansökningarna.

S. Domstolen fortsätter bereda och skickar ut
remiss om sakfrågor.

S. SSM fortsätter bereda och skickar ut remiss
om sakfrågor.

Domstolen får yttrande från SSM I egenskap av
remlsslnstans I domstolsprocessen.

SKB kompletterar utifrån SSM:s begäran.
SSM är remlsslnstans till domstolen och lämnar
yttrande.

Domstolen håller huvudförhandling.
Domstolen lämnar sitt yttrande tlll regeringen.

SSM bereder ansökningarna och lämnar sitt
yttrande tlll regeringen

~
.,sti-o
6. Regeringen ~
frågar komm~
erna omde
tillstyrker eller
avstyrker
verksamheten.

,t<:: 6. Regeringen prövar om
tlllåtllghet enligt
miljöbalken och beslutar
om särskilda vlllkor för att
tlllgodose allmänna
lntressen.

7. Mark- och mlljödomstolen prövar ansökan I
en ny huvudförhandling och ger tlllstånd om
regeringen givit tlllåtllghet. Beslutar om vlllkor
för tlllståndet.

~
q,~

-~~

-6-.-Re_g_e-rl-n-ge_n_p-rö_va_ro_m_t_lll_st_å_n_d_e_n_ll_gt

,.

kärntekniklagen och beslutar om vlllkor för
tillståndet. Regeringen delegerar beslut om
ytterllgare vlllkor tlll SSM.

~
Q,~

'

<o·

8. SSM beslutar om villkor, bland annat om en
stegvis prövnlngsprocess.

I den stegvisa prövnlngsprocessen behöver SKB
godkännande från myndigheten Inför uppförandet av
slutförvaret, Inför provdrift, rutlnrnässlg drift och inför
avveckling och förslutning.

/k
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20:55:27

§121

2020-10-13 17:36:06

20:55:27

§121

2020-10-1317:38:21

20:55:27

§121

2020-10-13 17:21:37

20:55:27

§121

2020-10-13 17:38:29

20:55:27

§121

2020-10-13 17:40:48

20:55:27

§121

2020-10-1317:56:23

20:55:27

§121

2020-10-13 17:30:33

20:55:27

§121

2020-10-1317:47:04

20:55:27

§121

NR

DELEGAT

JÄVIG

Närvarande ledamöter

........... , .....

....

13

Ann-Charlotte Grehn (S)

14

Tomas Näslund (S)

15

Desiree Mattsson (S)

16

Linus Westin (S)

.. ..

..................... , ....

·············

17

Jacob Spangenberg (C)

18

Bertil Alm (C)

,,.

·•··

···············

19

Inger Abrahamsson (C)

20

Håkan Dannberg (C)

21

Cecilia Bernsten (C)

22

Lisa Landberg (C)

...... ,., ... ····· ...

,.,

23

Josefine Nilsson (C)

24

Ingeborg Sevastik

25

Mohammad Sabur 01)

26

Anna-Lena Söderblom (M)

,

........

M

........... ,

'

27

Pär-Olof Olsson (M)

28

Lennart Owenius (M)

29

Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)

31

Christer Lindström (M)

......... , ..

............

"

30

..... ,.

....
.................

.. ..................

,.,

..

.. ......

.. ...................
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Närvarorapport

NR

DELEGAT

STARTTID

SLUTTID

NÄRVARO

32

Allan Kruukka (M)

2020-10-13 17:30:09

20:55:27

§121

33

Lars O Halmgren (BOA)

2020-10-13 17:58:00

20:55:27

§121

35

Fredrik Jansson (BOA)

2020-10-13 17:48:11

20:55:27

§121

36

Sabina Stål (KO)

2020-10-13 17:53:06

20:55:27

§121

37

Lena Hagman (KO)

2020-10-1317:55:13

20:55:27

§121

38

Madelene Alpsjö (KO)

2020-10-13 17:41 :40

20:55:27

§121

39

Julia Carlström (L)

2020-10-13 17:54:46

20:55:27

§121

40

lrmeli Bellander (L)

2020-10-13 17:41 :49

20:55:27

§121

41

Kerstin Oreborg (MP)

2020-10-13 17:41 :48

20:55:27

§121

42

Martin Wahlsten (SO)

2020-10-1317:47:43

20:55:27

§121

43

Mats Olsson (-)

2020-10-1317:48:01

20:55:27

§121

44

Ylva Lundin (SO)

2020-10-13 17:46:54

20:55:27

§121

45

Bo Persson (SO)

2020-10-13 17:42:08

20:55:27

§121

47

Sirlis Persson (SO)

2020-10-13 17:38:54

20:55:27

§121

49

Stefan Larsson (SO)

2020-10-1317:51:59

20:55:23

§121

JÄVIG

'

........ , ., ....

.................

',,,

................

Tjänstgörande ersättare
201

Matts Eriksson (S)

2020-10-13 17:33:00

20:55:27

§121

202

Olle Olsson (S)

2020-10-13 17:38:56

20:55:27

§121

203

Lisbeth Persson (S)

2020-10-13 17:42:09

20:55:27

§121

204

Lennart Noren (S)

2020-10-1317:51:13

20:55:27

§121

230

Melinda Leufstadius (SO)

2020-10-13 17:52:35

20:55:27

§121

231

Richard Halvarsson (SO)

2020-10-1317:55:49

20:55:26

§121

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
205

Raili Karjalainen (S)

2020-10-1317:29:14

20:55:27

206

Per Malmsten (S)

2020-10-1317:41:02

20:55:27

207

Erik Rudolfsson (S)

2020-10-1317:48:46

20:55:27

208

Roger Jansson (S)

2020-10-13 17:49:23

20:55:27

210

Gunnel Wahlgren (C)

2020-10-1317:43:29

20:55:27

214

Inger Arvidsson (V)

2020-10-13 17:54:34

20:55:27

216

Katarina Asplunden (M)

2020-10-13 17:40:28

20:55:27

223

Eva Fredriksson (KO)

2020-10-13 17:44:46

20:55:27

224

Maria Nyström (KO)

2020-10-13 17:44:40

20:55:27

226

Rune Nilsson (L)

2020-10-1317:51:05

20:55:27

227

Freddie Eriksson (MP)

2020-10-13 17:53:58

20:55:27

Frånvarande ledamöter
3

Sanne Lennström (S)

8

Kristina Woxdal Pihl (S)

https:/ /secure.quickchannel .com/qc/create/report. asp?GROU PCOLU M N= 1 &Layout=3&PRODUCER_I D=ability395&SESSION I D=0x1 c93b85aba
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Närvarorapport

NR

DELEGAT

9

Vakant (S)

11

Suzan Karagöz (S)

34

Jan-Olof Ahlinder (BOA)

46

Håkan Sjöblom (SO)

48

Lennart Dahlberg (SO)

STARTTID

SLUTTID

NÄRVARO

JÄVIG

................. , ......

Frånvarande ersättare
209

vakant (C)

211

Camilla Strandman (C)

212

Olle Rehn (C)

213

Elisabeth Karlsson (V)

215

Anders Kjellgren (M)

217

Mikael Holmkvist (M)

218

Niklas Ekström (M)

219

Lars Alm (BOA)

221

Ronny lnnala (BOA)

225

Christer Bohlin (L)

228

Malin Aldal (MP)

229

Ywonne Lindgren (SO)

232

Vakant (SO), ny ersättare kunde inte utses

https://secure.quickchannel .com/qc/create/report. asp?GROU PCOLU M N= 1 &Layout=3&PRODUCER _I D=ability395&SESSION I D=0x1 c93b85aba...
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Registrator Förvaltningsrätten i Uppsala - FUP
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bifogade filer:

Kommunstyrelsen < Kommunstyrelsen@osthammar.se>
den 25 november 2020 15:55
FÖRVALTNI NGSRÄTTEN
Registrator Förvaltningsrätten i Uppsala - FUP
I UPPSALA
Beslut KS 2020-11-14 § 290. Yttrande gällande laglighetsprövnif €},fl~tbpslut
angående Östhammars kommuns inställning till etablering av e t slutf~rvar för
använt kärnbränsle i Forsmark
INKOM. 2020-11-25
MÅL,~13-; 7941- 20
KF 20201013.pdf; KS-2020-724_Protokollsutdrag KS 2020-11-2 · •A*iB1~-P~f;
KS-2020- 724_Bilaga 9, KS § 290_2020.pdf

Hej!
Översänder beslut med yttrande gällande laglighetsprövning av beslut angående Östhammars kommuns inställning
till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, mål nummer 7941-20.
Bifogar det justerade protokollet. Av framsidan framgår när tillkännagivandet varit publicerat på anslagstavlan.
Meddela om ni även önskar logg från hemsidan så ordnar vi det!
Kallelsen till fullmäktiges sammanträde med de beslutsunderlag de hade finns via denna länk:
http://www.osthammar.se/sv/dokument/kallelser/kommunfullmaktige/2020/kallelse-och-arendelistakommunfullmaktige-13-oktober-2020/

Med vänlig hälsning

Kersti lngemarsson
Kansliadministratör
Lednings- och verksamhetsstöd
----------------------------------·

Stångörsgatan 10, Box 66
742 21 Östhammar
Tfn 0173-86 115
www.osthammar.se

~--.:--11

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
I.V Ro~t.M

När du har kontakt med oss på Östhammars kommun via e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Mer om hur vi gör det kan du
läsa här: https://www.osthammar.se/gdpr

1(2)

RESERVATION
2020-11-24

Ang Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut angående Östha
kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärn
Forsmark, mål nummer 7941-20

:
MÅLN~:

ZIWJ11-25
Z~41-20

Undertecknad reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med motivering i ythl1\M@. t~I
Förvaltningsrätten i Uppsala.

Frågan om kommunfullmäktiges beslut är förenligt med lag eller annan författning är
intressant.
Tillåtlighet "vetobeslutet" återfinns endast i miljöbalken. I kommunens yttrande hänvisas till
Strålsäkerhetsmyndighetens expertkunskaper. Den myndigheten är expertmyndighet enligt
kärntekniklagen. Men vid prövningen enligt miljöbalken är det Mark- och miljödomstolen
som är expertmyndighet.
Med hänvisning till min reservation i kommunfullmäktige 2020-10-13 där citerade jag
domstolens ordförande rådman Anders Lillienau som på direkt fråga vid domstolens
presskonferens svarade att domstolens yttrande skulle tolkas som ett Nej.
De frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande har ännu inte behandlats av
någon som hade domstolens perspektiv på frågan dvs utifrån miljöbalken. Kärnavfallsrådets
yttrande från september förra året kan också tolkas som att det fortfarande finns stora
frågetecken.
Det ska då noteras att den stegvisa prövningsprocessen sker senare när tillstånd lämnats enligt kärntekniklagen. Någon motsvarighet till stegvis prövning finns inte enligt miljöbalken.
Att Strålsäkerhetsmyndigheten först tillstyrkt ansökan och även efter Mark- och
miljödomstolens tydliga kritik och SKB:s kompletteringar kommit till samma slutsats som
tidigare ändrar inte sakförhållandet att bedömningen ska ske även enligt miljöbalken och
någon med domstolens kompetens. Detta perspektiv saknas fortfarande.
Det överklagade beslutet avser tillåtlighet enligt miljöbalken. Miljöbalkens fokus ligger på att
värna människa och miljö. Det är därför tveksamt om hänsyn tagits till barnkonventionen i
avsaknad av en barnkonsekvensanalys. Till detta ska också läggas om en ovillkorad tillstyrkan
kan anses ha tagit hänsyn till barnkonventionen.
Kommunfullmäktige accepterade inte ens ett rimligt och okontroversiellt villkor och som ingått och varit en förutsättning hela tiden nämligen:
•

Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan
inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.

•

En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande
omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.

RESERVATION

2(2)

2020-11-24

Först efter att regeringen eventuellt meddelat ett tillåtlighetsbeslut kommer tillståndsbeslut
och villkor som fastställs av Mark- och miljödomstolen. Då har kommunen yttrande- och förslagsrätt men ingen vetorätt. Tillstånd som meddelas av domstolen gäller sedan i princip så
länge det finns en verksamhet och verksamhetsutövare.

Bertil Alm (C)

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

UNDERRÄTTELSE

I UPPSALA

2020-12-21

Aktbilaga 9
Mål nr. 7941-20
Enhet 2

Mottagare, se nedan

Parter: Lars Eriksson m.fl .. /. Östhammars kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.
Vill ni/du lämna ett yttrande?
Ni/Du får nu tillfälle att yttra er/ dig över det som står i handlingarna. Vill ni/ du göra det ska
yttrandet vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 4 januari 2021.

När ni/du skickar in yttrandet
Uppge namn, målnummer 7941-20 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni/du kan
nås på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingar med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni/du frågor?
På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor - ni/ du når oss enklast per telefon 018-431 63 01.

Andrietta Claesson
Bifogade handlingar: aktbilaga 4-8 (mål 7941-20)

Mottagare
Lars-Gunnar Bråvander, Norrboda 96, 742 97 Gräsö
Ninna Edgardh, Bryggaregatan 20, 742 41 Öregrund
Lars Eriksson, Ljungvägen 8, 742 41 Öregrund
Anna Karin Hammar, Samaritergränd 1 Lgh 1202, 753 19 Uppsala
Inga Hoffman, Bragegatan 5, 742 41 Öregrund
Kristina Jernberg, Sjötullsgatan 10 Lgh 1002, 7 42 42 Öregrund
Marguerite Mandell, Ljungvägen 8, 7 42 41 Öregrund

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöks adress
Smedsgränd 22
Telefon
018-431 63 00

Öppettider
måndag-fredag
08:00-16:00

Postadress
Box 1853
751 48 Uppsala

E-post
forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

Bilaga 9, KS § 290/2020
Sida 1 av 2

Ö STHAMMARS
KOMMUN
- EN pa, AV f!..oSl.r¼fN

Förvaltningsrätten i lj.J~ NINGSRÄTTEN
Enhet 2

I UPPSALA
Enhet 2
INKOM:
MÅLNR:

AKTBIL:

2020-11-25
7941-20
4

Mål nr. 7941-20, Lars Eriksson m.fl. ./. Östhammars kommun, yttrande angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen

Östhammars kommun har förelagts att senast den 3 december 2020 yttra sig över inkommen överklagan av Lars Eriksson m.fl. (aktbilaga 1) avseende kommunfullmäktige i Östhammars kommuns beslut att tillstyrka Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) ansökan om anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (Kommunfullmäktiges beslut den 13 oktober 2020, Dnr KS-2020576, § 121). Östhammar får därför anföra följande.
1.

Laglighetsprövning

Enligt 13 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktiges
beslut överklagas i syfte att få lagligheten av ett beslut prövat. Enligt 13 kap. 8 §
kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas bland annat om det inte har
kommit till på lagligt sätt, dvs. det har förekommit fel i själva förfarandet vid beslutsfattandet, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Laglighetsprövning innebär att domstolen enbart kan upphäva kommunfullmäktiges beslut, inte ändra beslutet. Domstolen är alltså förhindrad att pröva beslutet, eller dess lämplighet, i sak. Domstolen kan inte fritt välja bland grunderna
för upphävande i 13 kap. 8 § kommunallagen utan är bunden till att pröva lagligheten av beslutet utifrån de grunder som klaganden åberopat.

2.

(j)

i
0

cc

(J1

'°
'.:;
0

Prövningens omfattning

Östhammars kommun tolkar överklagandet av Lars Eriksson m.fl. som att klagandena menar att beslutet strider mot lag eller annan författning då klagandena anser att beslutet är fattat utan ett en prövning har gjorts i förhållande till
barnkonventionen. Övriga framförda synpunkter i överklagandet avser beslutets
innehåll i sakfrågan och är inte föremål för en laglighetsprövning.
Östhammars kommun anser, mot bakgrund av ovanstående, att domstolen endast kan pröva lagligheten av beslutet i förhållande till om beslutet strider mot lag
eller annan författning. Övriga kriterier i 13 kap. 8 § kommunallagen är inte tilllämpliga.

Bilaga 9, KS § 290/2020

Sida 2 av 2

3.

Beslutets förenlighet med lag eller annan författning

Artiklarna 1-42 i barnkonventionen gäller som svensk lag genom lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, lika rätt till sitt liv
och att behandlas med respekt samt att få komma till tals vid åtgärder som rör
barnet. Vid sådana åtgärder ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Kommunfullmäktige har genom sitt beslut beaktat och tagit ställning till de centrala frågorna om säkerhet och långsiktigt ansvar för anläggningen. Kommunfullmäktige förlitar sig på Strålsäkerhetsmyndighetens expertkunskaper och bedömning för anläggningens säkerhet. Kommunfullmäktige har vidare beaktat
och tagit ställning till grundläggande frågor om den förväntade påverkan som
anläggningen kan få på omgivande miljö och människors hälsa. Kommunfullmäktige har genom att beakta frågor om ansvar, säkerhet och miljöpåverkan beaktat människors, och då även barns, hälsa och välbefinnande.
Kommunfullmäktige har i sitt beslut understrukit kommunens intresse av insyn
i utvecklingen av slutförvaret även efter att eventuellt tillstånd enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken meddelats. Detta för att stärka kommunens - och
därigenom dess medborgares, inklusive barns - fortsatt centrala roll inom områden där kommunen och dess medborgare kan påverkas.
En eventuell påverkan på människors hälsa och välbefinnande, och då även
barns hälsa och välbefinnande samt rätt till trygghet och inflytande över sina liv,
har således fullt ut beaktats i beslutet att tillstyrka SKB:s ansökan om anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall.
Östhammars kommun anser därför att barnkonventionen har beaktats och att
kommunfullmäktiges beslut därför inte strider mot lag eller annan författning.
Grund för upphävande av beslutet föreligger därmed inte.
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ÖSTHAMMARS
KOMMUN

- EN l>E~ AV ~oS~AAEN

Protokollsutdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

2020-11-24

51 (52)

Kommunstyrelsen

Dnr

§ 290.

FÖRVALTN INGSRÄTTEN
I UPPSALA
2
KS-202~-~
_4_
_
INKOM: 2020-11-25
MÅLNR: 7941-20

Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut ang[ående
Östhammars kommuns inställning till etablering av ett
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, mål nummer
7941-20

Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till
Förvaltningsrätten i Uppsala. (Bilaga 9)
Reservationer
Bertil Alm (C) reserverar sig mot beslutet med skriftlig reservation.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-13, beslut§ 121, angående Östhammars kommuns
inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ärendet hade
beretts i kommunledningsförvaltningen, slutförvarsenheten, samt av kommunstyrelsen.
Ärendet har överklagats enligt kommunallagen 13 kap. (laglighetsprövning) och kommer att
prövas av Förvaltningsrätten i Uppsala. Klagande anser att beslutet grundar sig på brister i
underlaget avseende kopparkapslarnas hållbarhet, prövningen i förhållande till
barnkonventionen samt konsekvensanalysen av risker för attentat och olyckor och därmed
strider mot kommunallagen och att beslutet ska upphävas. Östhammars kommun har förelagts
att yttra sig över överklagan. Yttrandet ska ha inkommit till Domstolen senast 2020-12-03.
Beslutsunderlag
- Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala inklusive överklagan
- Yttrande
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Uppsala, forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Utdrags bestyrkande

I

Justerarsignaturer

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN tia AV F-oS~,¼ EN

2020-10-13

Sid
1 (18)

Kommunfullmäktige
FÖRVALTN I NGSRÄTTEN
I UPPSALA
Enhet 2

Plats och tid

Storbrunn i Östhammar, 2020-10-13, kl. 18.00 - 20.55

Beslutande

INKOM:
MÅLNR:
AKTBIL:

Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Jan Holmberg (M) och Inger Abrahamsson (C)
Kommunhuset, 2020-10-16

Underskrifter
Sekreterare

~u

r G.,,:._: __
1

Paragrafer 121
-

Rebeck~

Ordförande:;.&~ ~a/>?~
Roger Lamell (S)
Justerande

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

2020-10-13
2020-10-16
2020-11-09
Lednir;r och verksa hetsstöd, kommunhuset, Östhammars kommun

Underskrift

Utdragsbestyrkande

,c~

C.(

I

Justerarsignaturer

2020-11-25
7941-20
6

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN 1>a AV ~oS~AAEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

2020-10-13

2 (18)

Kommunfullmäktige

§ 121. Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt
kärnbränsle i Forsmark
3

Utdragsbestyrkande

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DE~ AV Ro~~.¼EN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

2020-10-13

3 (18)

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2020-576

§ 121.

Östhammars kommuns inställning till etablering av ett
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Beslut
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.

Motiv till beslut

Bakgrund
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade i mars 2011 in en ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken (SFS 1998:808) till verksamhet vid anläggningar som ingår i ett
sammanhängande system för slutförvaring för använt kärnbränsle och kärnavfall. SKB
lämnade samtidigt in en ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen (SFS 1984:3). Ansökan
avser dels en utökning av det befintliga centrala mellanlagret och en inkapslingsanläggning i
Simpevarp i Oskarshamns kommun (Clink) och dels en slutförvarsanläggning i Forsmark i
Östhammars kommun.
Regerings prövningen
Regeringen prövar tillåtligheten av verksamheten enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men för att
regeringen ska få tillåta verksamheten krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan enligt 17 kap.
6 § i miljöbalken. Det är kommunfullmäktige i den kommun där verksamheten avses att
etableras som har så kallad vetorätt. Det innebär att Oskarshamns kommun har vetorätt för
Clink och Östhammars kommun för slutförvaret för använt kärnbränsle. Kommunfullmäktige
i Oskarshamns kommun tillstyrkte i juni 2018 etableringen av Clink i Simpevarp. Regeringen
har även att fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen för båda anläggningarna.
Veto ventilen
Regeringen kan enligt den så kallade vetoventilen i 17 kap. 6 § miljöbalken, trots kommunens
nyttjande av sin vetorätt, tillåta verksamheten om den är synnerligen angelägen ur nationell
synpunkt och inga lämpliga alternativ finns.
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen och villkor
Under hösten 2017 hölls en fem veckor lång huvudförhandling i tillåtlighetsfrågan i markoch miljödomstolen. Vid förhandlingarna avhandlades vilka miljöeffekter som ett anläggande
av kärnbränsleförvaret skulle kunna få och vilka skyddsåtgärder i form av tillståndsvillkor och
åtaganden som SKB åtog sig att vidta för att minimera miljöpåverkan. Därutöver avhandlades
frågor rörande långsiktig säkerhet, informationsbevarande, eventuellt behov av övervakning
efter förslutning samt frågan om ansvar efter förslutning. Östhammars kommun redovisade
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sina ställningstagande i relation till SKB:s förslag till villkor och åtaganden samt lämnade sin
inställning till övriga frågor, inklusive ansvar efter förslutning.
Östhammars kommun utgår från, som kommunen skrev i sitt yttrande till regeringen i
december 2019 (handling 93 i M2018/00217/Me ), att SKB kommer att stå fast vid de
tillståndsvillkor och åtaganden som presenterats i handläggningen i mark- och
miljödomstolen.
Östhammars kommun anser att regeringen i ett eventuellt tillåtlighetsbeslut med
tillåtlighetsvillkor inte bör föregripa eller begränsa möjligheten för mark- och miljödomstolen
att meddela särskilda villkor i en efterföljande tillståndsprövning.

Viktiga frågor för Östhammars kommun
Östhammars kommun har, genom att vara värdkommun och sin vetorätt, en central roll i
prövningen av kärnbränsleförvaret och kommunen har deltagit aktivt i processen i 25 år.
Under hela denna tid har Östhammars kommun haft en slutförvarsorganisation med ledamöter
från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige som utsetts att särskilt följa processen.
Organisationen har, ur ett kommunalt perspektiv, informerat om och granskat de handlingar
som rör slutförvaring av radioaktivt avfall som SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten och övriga
aktörer löpande presenterat. I detta arbete har kommunen byggt upp en omfattande kunskap
om slutförvaring, radioaktivt avfall och andra frågor kopplade till detta.
Denna kunskapsuppbyggnad innebär att kunskapsläget hos Östhammars kommuns beslutande
politiker är mycket högt. De politiker som idag är verksamma i kommunen har lång
erfarenhet av att arbeta med frågan; ett arbete som har bedrivits såväl internationellt,
nationellt som lokalt men även i huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen. Processen
har hittills präglats av öppenhet och tillit till att samtliga parter tar ansvar i enlighet med sina
respektive roller (verksamhetsutövare, prövande myndigheter och kommuner). Den
öppenheten och tilliten vill Östhammars kommun bibehålla för det är kommunens bedömning
att det gynnar staten, kommunen och inte minst verksamhetsutövaren.
Östhammars kommun anser att kommunens kunskap om, och därmedförståelseför, ett
planerat slutförvar; Forsmark nu är tillråcklig for att fatta beslut; tillåtlighetsfrågan.
Inför kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan eller avstyrkan gällande slutförvar för använt
kärnbränsle har det varit avgörande att frågor av central betydelse för kommunen har blivit
utredda och besvarade.
Ansvar efter förslutning
En viktig fråga för Östhammars kommun är, och har genom hela processen varit, frågan om
det långsiktiga ansvaret för slutförvarsanläggningen.
Riksdagen fattade den I O juni 2020 beslut om lagändringar som innebär att statens ansvar för
vissa kärntekniska anläggningar, till exempel slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall,
tydliggörs.
I och med de nu genomförda lagåndringarna bedömer Östhammars kommun att frågan är
tydligt klargjord.
Utdragsbestyrkande
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Den långsiktiga säkerheten
En grundläggandefrågaför kommunens ställningstagande är den långsiktiga säkerheten.
Östhammars kommun anser att frågan utretts på ett tillforlitligt sätt och forlitar sig på
Strålsäkerhetsmyndighetens expertkunskaper och bedomnmg när det gäller den långsiktiga
säkerheten.
Mark- och miljödomstolen framförde i sitt yttrande till regeringen ett antal förutsättningar,
framförallt kopplade till kopparkapselns skyddsförmåga, som domstolen ansåg skulle vara
uppfyllda för att verksamheten skulle vara tillåtlig. SKB lämnade i april 2019 in en
komplettering av ansökan i syfte att besvara bland annat dessa frågor. Östhammars kommun
lämnade i december 2019 sina synpunkter på kompletteringen.
Under hösten 20 I 9 tog SKB upp ett långtidsförsök i Äspö-laboratoriet i Oskarshamn, en del
av det så kallade LOT-försöket (Long Term Test of Buffer Material). Försöket är
huvudsakligen utformat för att undersöka förändringar i bentonitleran men innehåller även
kopparkomponenter. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har under en lägre
tid framhållit vikten av dessa försök och bedömer att de kan ge avgörande information om
koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Under vintern och våren har, med anledning
av LOT-försöken, en skriftväxling pågått mellan MKG och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheten håller inte med MKG om att försöken är av avgörande betydelse men har
meddelat att de har för avsikt att granska SKB:s kvalitetsarbete i samband med fältförsök i
Äspö-laboratoriet.
Östhammars kommun fick i september 2020 en skrivelse från den lokala miljöorganisationen
Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss). Oss anser att Östhammars kommun bör
avvakta resultaten från LOT-försöken, Strålsäkerhetsmyndighetens kvalitetssäkring av dessa
och regeringens fråga om kommunens inställning innan beslut tas om att tillstyrka eller
avstyrka att slutförvar för använt kärnbränsle byggs.
Östhammars kommun står kvar vid sin bedömning i samband med yttrandet till regeringen i
december 2019 och förlitar sig även fortsatt på Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller
bedömning av kapselns integritet och dess påverkan på slutförvarets långsiktiga säkerhet.
Miljöpåverkan
En central fråga för Östhammars kommun är den lokala miljöpåverkan och dess effekter för
kommunens medborgare. Det är ofrånkomligt att en verksamhet som ett slutförvar för använt
kärnbränsle påverkar omgivningen och det krävs därför omfattande åtgärder för att skydda
människors hälsa och miljö.
Mark- och miljödomstolen har, i sitt yttrande till regeringen, bedömt att SKB:s
miljökonsekvensbeskrivning uppfyller miljöbalkens krav. Domstolen skriver vidare att den
valda platsen, förutsatt att skyddsåtgärder föreskrivs och kompensationsåtgärder vidtas,
uppfyller miljöbalkens krav när det gäller lokalisering, skyddade områden och skyddade arter.
Transporter och buller
En etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark innebär en ökad mängd
transporter till och från Forsmarksområdet, inte minst tunga transporter. Om SKB ges
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tillåtlighet kommer den ökade trafikmängden innebära en ökad bullerstörning för boende
längs vägarna i närområdet.
I samband med huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen under hösten 2017, föreslog
SKB ett villkor som innebär att SKB ska erbjuda bullerdämpande åtgärder till
permanentboende längs väg 76 och väg 292 mellan Forsmark och Hargshamn. SKB föreslog i
sin komplettering i april 2019 ett tillåtlighetsvillkor med samma formulering. Ett motsvarande
förslag fanns för en vägsträcka i Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun föreslog i sitt
yttrande över kompletteringen att erbjudandet skulle omfatta alla boende längs den berörda
sträckan. Östhammars kommun föreslog i sitt yttrande motsvarande förändring i villkor för
den aktuella sträckan i Östhammars kommun. SKB har motsatt sig denna förändring.
Östhammars kommun är överlag positiv till villkorsförslaget där SKB i stort går kommunen
till mötes. Det kan enligt kommunens bedömning ses som ett allmänt intresse och kommunen
har ingen invändning mot att det meddelas som ett tillåtlighetsvillkor. Kommunen står dock
kvar vid sitt förslag från yttrandet till regeringen i december 2019 om att erbjudandet om
bullerdämpande åtgärder bör omfatta alla boende längs de berörda vägarna, inte enbart
permanentboende.
SKB har även föreslagit andra villkor kopplade till transporter och buller, bland annat
gällande sjötransporter av bergmassor och reglering av när på dygnet tunga transporter får
ske. Ett villkorsförslag innebär att SKB ska verka för att berörd väghållare (Trafikverket)
upprättar åtgärdsprogram för eventuella bullerdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
på väg 76 och 292 (Forsmark-Hargshamn). Gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder har SKB
begränsade möjligheter att påverka och kommunen vill betona vikten av att Trafikverket tar
sitt ansvar i denna del och tillser att eventuella åtgärder vidtas.
Mark- och miljödomstolen har i sin beredning av ärendet till regeringen gjort ett gediget och
omfattande arbete gällande bland annat granskningen av miljöpåverkan. Östhammars
kommun delar Mark- och miljödomstolens bedömning gällande miljöpåverkan och hänvisar
till ovan förda resonemang angående de villkorsförslag som SKB lämnat.

Östhammars kommuns fortsatta roll
Östhammars kommun anser sig ha befogad rätt till insyn i utvecklingen av slutförvaret för
använt kärnbränsle även efter det att ett eventuellt tillstånd har meddelats.
Östhammars kommun har genom åren, bland annat i sitt yttrande till regeringen i december
2019, betonat vikten av kommunens fortsatta roll. Det gäller dels den fortsatta stegvisa
prövningen enligt kärntekniklagen men även andra områden där kommunen och dess
medborgare påverkas.
Ett område där kommunen ( eller dess framtida motsvarighet) förväntas få en viktig roll är
gällande det långsiktiga informationsbevarandet, det vill säga informationsbevarande efter
förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle. Det är därför viktigt att kommunen ges
förutsättningar att både bevaka och följa frågan och vara med i arbetet med utformningen av
informationsbevarande för slutförvar i Östhammars kommun.
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Östhammars kommun anser att dess bidrag i processen, med bland annat lokal kunskap och
lokala frågeställningar, har förbättrat och även framöver kommer att bidra till att viktiga
frågor lyfts fram och belyses. Flera parter, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten och
Kärnavfallsrådet, har betonat kommunernas betydelse för planerings- och
prövningsprocessen.
Den öppenhet som hittills präglat slutförvarsfrågan är viktig för att skapa förtroende för
processen och för förankring och förståelse i lokalsamhället. Även här har kommunen en
viktig roll eftersom kommuninvånarna och de lokala organisationerna i första hand vänder sig
till kommunen för att framföra sina synpunkter. För en god fortsatt förståelse och kunskap om
en eventuell verksamhet i lokalsamhället, vill Östhammars kommun betona vikten av en
öppen process även under byggnation, drift och avveckling. Enligt kommunens bedömning
gynnar öppenhet alla parter i processen.
Dialogforum
SKB har föreslagit ett tillåtlighetsvillkor om dialogforum som kommunen är positiv till.
Under en eventuell tillståndsprocess behöver formen och mandatet för dialogforumet
preciseras.
Stegvis prövning
Angående kommunens roll i den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen, föreslogs i
utredningen "Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar" (SOU 2019: 16) att samråd med
bland annat kommuner ska ske innan beslut fattas om att gå vidare till nästa steg. Östhammars
kommun är positiva till detta förslag till lagändring och instämmer med utredarna om att
kärntekniklagen behöver moderniseras avseende insyn och inflytande i enlighet med
internationella rekommendationer och direktiv (till exempel Århuskonventionen).
Framtida beslutsprocesser
Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle har en bygg-, drift- och avvecklingsperiod
som tillsammans är mer än 70 år. Det slutförvar som SKB ansökt om att få bygga i Forsmark
är dessutom ett av de första slutförvaren för använt kärnbränsle i världen och en
teknikutveckling inom området kan förväntas ske. Till följd av bland annat dessa två aspekter
bedömer Östhammars kommun att kunskapsläget och förutsättningarna kan komma att ändras
och därmed leda till en omprövning av verksamheten innan förvaret försluts.
Östhammars kommun vill betona att om förutsättningarna förändras så att det krävs en
omprövning av verksamheten anser kommunen att tillstyrkan från kommunfullmäktige ( eller
dess dåvarande motsvarighet) ska inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
Östhammars kommun föreslår att ett eventuellt tillåtlighetsbeslut från regeringen förenas med
villkor för att säkerställa kommunens roll i eventuella framtida beslutsprocesser.
Östhammars kommun har under hela prövningen gett uttryck för att kommunen förutsätter att:
•
•
•

Den maximala volym använt kärnbränsle som ska slutförvaras är de cirka 12 000
ton som angetts i ansökan.
Det är det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverkens reaktorer som
ska slutförvaras inom landets gränser.
Sverige ska inte slutförvara använt kärnbränsle från andra länder.
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•

Metoden är KBS-3V.

Östhammars kommun utgår från att dessa förutsättningar kommer att utgöra grunden för ett
eventuellt tillstånd till kärnbränsleförvaret och att avvikelser innebär att verksamheten ska
omprövas.
Finansiering
En förutsättning för att Östhammars kommun ska kunna fortsatta vara en aktiv part är att
kommunens arbete med slutförvarsfrågor är fullt ut finansierat. En kunnig och engagerad
värdkommun ger ett annat perspektiv och legitimitet till prövningsprocesserna. I en
gemensam skrivelse till regeringen (M2019/02262/Ke) har Östhammars och Oskarshamns
kommun hemställt om ändring i lagen om finansiering av kärntekniska restprodukter. Även
Kärnavfallsrådet anser att kommunerna har en viktig roll att spela och skrev i sitt remissvar
ti 11 regeringen i september 2019 att "bestämmelserna enligt finansieringslagstiftningen
behöver ses över så att berörda kommuner kan få full finansiering för att följa prövningar
även enligt kärntekniklagen". Östhammars kommun vill betona vikten av att regeringen
skyndsamt hanterar kommunernas hemställan och därmed säkerställer kommunernas
möjligheter att fortsätta bidra i slutförvarsarbetet.

Östhammars kommun som värdkommun
Östhammars kommuns viktiga roll i den svenska slutförvarsprocessen upphör inte i och med
vetobeslutet. Om tillåtlighet ges kommer kommunen, förutom den roll den bör ha i den
fortsatta stegvisa prövningen och utformandet av till exempel informationsbevarande åtgärder
(se ovan), att ha en central roll som värdkommun för både kärnbränsleförvaret och det
befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR). Det är även rimligt att
anta att Östhammars kommun kommer att vara en av platserna vid lokaliseringsutredning av
ett framtida slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFL).
Östhammars kommun vill i detta sammanhang uppmärksamma regeringen på de stora
samhälleliga konsekvenser som en verksamhet av denna dignitet och art kan generera.
De berörda kommunerna (Oskarshamn och Östhammar) har med tillgängliga medel från
Kärnavfallsfonden, byggt upp en organisation inom sina kommuner för att kunna informera
såväl inom kommunen som ut till dess kommuninvånare om processen och dess innehåll.
Båda kommunerna är små kommuner som ska bevaka anläggandet av en verksamhet som i
allra högsta grad är en nationell snarare än en kommunal angelägenhet.
Slutförvaret för använt kärnbränsles storlek och komplexitet ställer stora krav på kommunen,
både vad gäller resurser och upprätthållande av kompetens för att kunna bevaka och delta i
processen. Frågans dignitet och tidsperspektiv ställer således kommunens uthållighet på prov
både när det gäller kapacitet och kompetens att påverka och bidra till en så bra process som
möjligt med öppenhet och insyn.
Konsekvenserna för en värdkommun av en etablering av denna omfattande verksamhet, de
utmaningar det innebär för kommunens ekonomi och infrastruktur samt bibehållande av
kommunens kärnverksamhet är svåra att överblicka men Östhammars kommun har
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identifierat ett antal utmaningar som ryms under huvudrubrikerna kornpetensförsörjning och
infrastruktur nedan.
Kompetensförsörjning
För kärnteknisk verksamhet krävs många olika kompetenser ställt i relation till den fas som
olika anläggningar och projekt befinner sig i tidsmässigt. I samtliga faser behövs kompetent
arbetskraft i projektet. Det finns redan idag ett behov av såväl personal för
anläggningsarbeten, som ingenjörer och specialistkompetenser ute på Forsmarkshalvön och
inom de myndigheter som bedriver tillsyn på dessa verksamheter. Det är angeläget att det
finns utbildningar på yrkes-, högskole- och universitetsnivå som kan kompetensförsörja denna
typ av verksamhet i ett långt tidsperspektiv. Anläggningarna för kärnteknisk verksamhet
behöver av naturliga skäl ett mer enskilt läge, vilket gör att arbetskraften vid anläggningarna
måste ha goda förutsättningar att transportera sig till och från anläggningarna.
De kärntekniska verksamheterna i Östhammars och Oskarshamns kommun bidrar till en stor
del av Sveriges energiförsörjning och en lösning på ett nationellt avfallsproblem. Det är för
Östhammars kommun en självklar utgångspunkt att staten måste ta ett större ansvar för att
underlätta för kompetensförsörjningen för dessa verksamheter.
Infrastruktur
Infrastruktur rymmer vägar för samtliga trafikslag och trafikanter, elnätskapacitet för att möta
behov av elektrifiering av arbetsmaskiner, anslutande företagsetableringar och
bostadsbyggande exempelvis på Forsmarkshalvön och i Hargshamnsområdet och
bredbandskapacitet i hela kommunen för att möjliggöra distansarbete för att vara attraktiva
arbetsgivare.
Östhammars kommun ser att det finns en möjlighet för regeringen att styra alternativt
adressera medel inom ansvariga sektorsmyndigheter för att tillgodose allmänna intressen.
Östhammars kommun har tidigare framfört argument gällande detta i sitt yttrande till
regeringen i december 2019.

Med detta överlämnar Östhammars kommun till regeringen att fortsätta beredningen av
ärendet.

Reservationer

Bertil Alm (C), Cecilia Bernsten (C), Lisa Landberg (C), Ingeborg Sevastik (V), Mohammad
Sabur (V), Fredrik Jansson (BoA), Lars O Holmgren (BoA), Kerstin Dreborg (MP).
Bertil Alm (C) anmäler att han kommer lämna en skriftlig reservation. (Bilaga 1)
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Ärendebeskrivning

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för att bygga ett slutförvar
för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Prövningen av ansökan sker enligt
två lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen. Beslut fattas av regeringen men enligt
den så kallade vetorätten i miljöbalken krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan för att
regeringen ska få tillåta verksamheten. Fullmäktige i Östhammars kommun har därför att ta
ställning till om etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ska tillstyrkas
eller inte.
Miljödepartementets diarienummer: M2018/00217/Jvle
Besluts underlag

Bilagor:
)

Bilagorna 2-5 kommer tryckas och distribueras till samtliga i fullmäktige inför behandlingen
av ärendet 2020-10-13.
1. Handlingen har ersatts av motiv till beslut
2. Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark- beslutsunderlag
3. Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen
4. Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen (sammanfattning)
5. Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande över SKB:s komplettering i
milj öbalksprövningen
Länkar:
•

Östhammars kommuns yttrande.

•

Ansökningshandlingar

•

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen med bilagor

•

Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen

•

Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden över SKB:s komplettering med bilaga

•

Regeringens sida om slutförvaret

•

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska anläggningar

•

Oskarshamns vetobeslut

Reservationer:
Skriftlig reservation, bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll (längre reservation med
motivering distribueras med utskick, övrigt återges under rubriken ärendets behandling)
Ärendets behandling

Förslag till beslut har diskuterats på Villkorsrådets sammanträde.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Vid beredningen av ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-15,
§ 262, fanns fyra förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle återupptas på
extra arbetsutskott 2020-09-21 kl. 09.30.
Förslag 1.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förslag 2.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas
innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.
Förslag 3.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Östhammars kommun föreslår att regeringens tillåtlighetsbeslut förenas med följande villkor:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas
innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.
Förslag 4.
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker inte att Svensk kärnbränslehantering
AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det
svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Kommunstyrelsens beredning
Vid kommunstyrelsens beredning 2020-09-29, § 218, lämnades följande yrkanden:
Bertil Alm (C) yrkade att beslutet ska vara: "Kommunstyrelsen föreslår att
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun avvaktar fråga från regeringen innan fullmäktige
tar ställning till att tillstyrka eller avstyrka att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar
anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
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kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun." Yrkandet
har en motivering, bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll.
Margareta Widen Berggren (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars O Holmgren (BoA) yrkade att beslutet ska vara:
"Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB
etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska
kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 pl a-e som är bifogat i
handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan
inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader från
Iagakraftvunnet beslut i KF."
Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann att kommunstyrelsen beslutade att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Bertil Alm (C) reserverar sig med hänvisning till motivering: bilaga 5. Lars O Holmgren
(BOA) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Jacob Spangenberg (C), Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M), Julia Carlström
(L), Linus Westin (S), Tomas Näslund (S), Inger Abrahamsson (C), Martin Wahlsten (SD),
Anna-Lena Söderblom (M), Lena Hagman (KD) och Jonas Lennström (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik (V) och
Mohammad Sabur (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras med motivering: i avvaktan på
fråga från regeringen enligt Bertil Alms (C) yrkande i kommunstyrelsen.
I andra hand yrkar Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik
(V) och Mohammad Sabur (V) att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan.
I tredje hand yrkar Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik
(V) och Mohammad Sabur (V) på tillägg enligt det förslag som betecknades "förslag 2" i
kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
Utdragsbestyrkande
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En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
Kerstin Dreborg (MP), Ingeborg Sevastik (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Linus Westin (S) yrkar på följande tillägg: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB
omlokaliserar sitt huvudkontor till Östhammars kommun till dess att förslutning och
avveckling av slutförvaret är klart.
Linus Westin (S) yrkar på följande tillägg: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB
finansierar säkerställandet av vattenförsörjningen till, samt fullt ut finansierar ombyggnation
och underhåll av VA-systemet i, Östhammars kommun till dess att förslutning och avveckling
av slutförvaret är klart.
Margareta Widen Berggren (S) yrkar avslag på Bertil Alms (C) förstahandsyrkande,
andrahandsyrkande och tredjehandsyrkande.
Margareta Widen Berggren (S) yrkar avslag på Linus Westins (S) tilläggsyrkanden (två
stycken).
Lars 0. Holmgren (BoA) yrkar att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 pl a-e
som är bifogat i handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
Lars 0. Holmgren (BoA) med bifall av Fredrik Jansson (BoA) yrkar i andra hand på följande
tillägg, som två separata tilläggsyrkanden:
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Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars, Oskarshamns
kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att bli en del av de årliga
ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes bereds av respektive
kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) yrkar avslag på alla alternativa yrkanden och
tillägg.
Jacob Spangenberg (C) yrkar avslag på Lars O Holmgrens (BoA) förstahandsyrkande och
andrahandsyrkande.
Sammanträdet ajourneras kl. 19.50-20.05.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Bertil
Alms (C) med flera yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
- Ja
- Nej
- Avstår

38

9

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att Jacob Spangenbergs (C) med flera bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag.
Ordförande behandlar Bertil Alms (C) med flera yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka
ansökan och Kerstin Dreborgs (MP) med flera avslagsyrkande som ett yrkande.
Ordförande ställer Bertil Alms (C) med flera yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka
ansökan mot Lars O Holmgrens (BoA) yrkande att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 p 1 a-e
som är bifogat i handlingarna.
Utdragsbestyrkande
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2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
och finner att kommunfullmäktige beslutar att Bertil Alms (C) med flera yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik (V)
och Mohammad Sabur (V) att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan ska vara motförslag.
Nej-röst för att Lars O Halmgrens (BOA) yrkande ska vara motförslag:
yrkar att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet en! Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 pl a-e
som är bifogat i handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.
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Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
Ja
- Nej
- Avstår

8
3

37

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att Bertil Alms (C) med flera yrkande att
kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan är motförslag till huvudförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenbergs (C) med flera bifallsyrkande mot Bertil
Alms (C) med flera yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Bertil Alm (C), Kerstin Dreborg (MP), Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad
Sabur (V) yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
- Ja
- Nej
- Avstår

38
7
3

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Linus Westins (S) tilläggsyrkande från
Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) mot Linus
Westins (S) tilläggsyrkande: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB omlokaliserar sitt
huvudkontor till Östhammars kommun till dess att förslutning och avveckling av slutförvaret
är klart och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Linus Westins (S)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Linus Westins (S) tilläggsyrkande från
Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) mot Linus
Westins (S) tilläggsyrkande: förutsättningar för denna tillstyrkan är att SKB finansierar
säkerställandet av vattenförsörjningen till, samt fullt ut finansierar ombyggnation och
underhåll av VA-systemet i, Östhammars kommun till dess att förslutning och avveckling av
slutförvaret är klart och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Linus Westins (S)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Lars 0. Halmgrens (BoA) tilläggsyrkande från Pär-Olof Olsson (M), Jonas Lennström (S) och Jacob Spangenberg (C) mot Lars
0. Halmgrens (BoA) med flera tilläggsyrkande: Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet"
mellan Östhammars, Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes bereds av respektive
Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelse och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars O Holmgrens
(BoA) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Lars 0. Holmgrens (BoA) tilläggsyrkande från Pär-Olof Olsson (M), Jonas Lennström (S) och Jacob Spangenberg (C) mot Lars
0. Holmgrens (BoA) med flera tilläggsyrkande: Kommunens ställningstagande gällande det
kommunala vetot är 24 månader från lagakraftvunnet beslut i KF och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars O Holmgrens (BoA) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande på Bertil Alms (C) tilläggsyrkande från
Margareta Widen Berggren (S), Pär-Olof Olsson (M) och Jonas Lennström (S) mot
Bertil Alms (C) med flera tilläggsyrkande: enligt det förslag som betecknades "förslag 2" i
kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Bertil Alms (C) tilläggsyrkande.

Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet.
Nej-röst för att bifalla Bertil Alms (C) med flera tilläggsyrkande: enligt det förslag som
betecknades "förslag 2" i kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges
tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av
metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av
andra länders använda kärnbränsle.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):
-

Ja
Nej
Avstår

37
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2

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Bertil Alms (C) tilläggsyrkande.
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Beslutet skickas till

-

Miljödepartementet, märkt med diarienummer M2018/002 l 7 /Me,
m.registrator@regeringskansliet.se
SKB, registrator@skb.se
Strålsäkerhetsmyndigheten
Länsstyrelsen i Uppsala län
Oskarshamns kommun
Slutförvarsenheten
Styrelsen för Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO)

Utdragsbestyrkande
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Voteringsrapport
Kommunfullmäktige 13 oktober 2020
Redogörelse för individuella röster under sammanträdets voteringar

Röst
1. Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

2
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
19
20
23
26
27
28

38
9

Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-Olof Olsson (M)
Lennart Owenius (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Röst

29
30
31
32
33
37
39
40
42
44
45
47
49
201
202
203
204
230
231
18
21
22
24
25
35
38
41
43
36

Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Allan Kruukka (M)
Lars O Holmgren (BOA)
Lena Hagman (KD)
Julia Carlström (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noten (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Richard Halvarsson (SD)
Bertil Alm (C)
Cecilia Bernsten (C)
Lisa Landberg (C)
Ingeborg Sevastik (V)
Mohammad Sabur (V)
Fredrik Jansson (BOA)
Madelene Alpsjö (KD)
Kerstin Dreborg (MP)
Mats Olsson(-)
Sabina Stål (KD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

I .Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att Bertil Alm (C) med bifall av Kerstin Dreborg (MP) och Ingeborg Sevastik (V)
och Mohammad Sabur (V) att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan ska vara
motförslag.
Nej-röst för att Lars O Halmgrens (BOA) yrkande ska vara motförslag:
yrkar att beslutet ska vara:
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk
kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.
Förutsättningar för denna tillstyrkan är följande:
1. Tillåtlighet enl Mark- o Miljödomstolens yttrande 2018-01-23 p 1 a-e
som är bifogat i handlingarna.
2. Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska
kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet eller
tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte
av metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller
deponering av andra länders använda kärnbränsle.
3. Det tidigare tecknade "Mervärdesavtalet" mellan Östhammars,
Oskarshamns kommun och SKB omförhandlas och omdirigeras till att
bli en del av de årliga ordinarie kommunala budgeterna vilka framledes
bereds av respektive kommunstyrelse.
Kommunens ställningstagande gällande det kommunala vetot är 24 månader
från lagakraftvunnet beslut i KF.

Resultat
Ja

8

Nej

3

Avstår

37

Frånvarande

1

18

Bertil Alm (C)

Ja

21

Cecilia Bernsten (C)

Ja

22

Lisa Landberg (C)

Ja

24

Ingeborg Sevastik (V)

Ja

25

Mohammad Sabur (V)

Ja

28

Lennart Owenius (M)

Ja

38

Madelene Alpsjö (KD)

Ja

41

Kerstin Dreborg (MP)

Ja

32

Allan Kruukka (M)

Nej

I It

33
35
1
2
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
19
20
23
26
27
29
30
31
36
37
39
40
42
43
44
45
47
49
201
202
203
204
230
231

Lars O Holmgren (BOA)
Fredrik Jansson (BOA)
Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-Olof Olsson (M)
Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Sabina Stål (KD)
Lena Hagman (KD)
Julia Carlströrn (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Mats Olsson(-)
Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noren (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Richard Halvarsson (SD)

Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

l.Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Bertil Alm (C), Kerstin Dreborg (MP), Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad
Sabur (V) yrkande att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan.

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

1
2
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
19
20
23
26
27
28
29
30
31
32
37
39
40
42
43

38
7
3
1

Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-0 lof Olsson (M)
Lennart Owenius (M)
Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Allan Kruukka (M)
Lena Hagman (KD)
Julia Carlström (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Mats Olsson(-)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

44
45
47
49
201
202
203
204
230
231
18
21
22
24
25
38
41
33
35
36

Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noren (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Richard Halvarsson (SD)
Be11il Alm (C)
Cecilia Bernsten (C)
Lisa Landberg (C)
Ingeborg Sevastik (V)
Mohammad Sabur (V)
Madelene Alpsjö (KD)
Kerstin Dreborg (MP)
Lars O Halmgren (BOA)
Fredrik Jansson (BOA)
Sabina Stål (KD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår

I .Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i
Forsmark

Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet.
Nej-röst för att bifalla Bertil Alms (C) med flera tilläggsyrkande: enligt det förslag som
betecknades "förslag 2" i kommunstyrelsens arbetsutskott:
En förutsättning för denna tillstyrkan är följande:
Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas
innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.
En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från
nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

1
2
4
5

6
7
10
12
13
14
15

16
17
19
20
23
26
27
28
29
30
31
32

37
9
2
1

Margareta Widen-Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Roger Lamell (S)
Lisa Noren (S)
Jonas Lennström (S)
Anna Frisk (S)
Mika Muhonen (S)
Örjan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Tomas Näslund (S)
Desiree Mattsson (S)
Linus Westin (S)
Jacob Spangenberg (C)
Inger Abrahamsson (C)
Håkan Dannberg (C)
Josefine Nilsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Pär-Olof Olsson (M)
Lennart Owenius (M)
Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)
Christer Lindström (M)
Allan Kruukka (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

37
39
40
42
43
44
45
47
49
201
202
203
204
230
18
21
22
24
25
33
35
38
41
36
231

Lena Hagman (KD)
Julia Carlström (L)
Irmeli Bellander (L)
Martin Wahlsten (SD)
Mats Olsson(-)
Ylva Lundin (SD)
Bo Persson (SD)
Sirlis Persson (SD)
Stefan Larsson (SD)
Matts Eriksson (S)
Olle Olsson (S)
Lisbeth Persson (S)
Lennart Noren (S)
Melinda Leufstadius (SD)
Bertil Alm (C)
Cecilia Bernsten (C)
Lisa Landberg (C)
Ingeborg Sevastik (V)
Mohammad Sabur (V)
Lars O Halmgren (BOA)
Fredrik Jansson (BOA)
Madelene Alpsjö (KD)
Kerstin Dreborg (MP)
Sabina Stål (KD)
Richard Halvarsson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
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Ang Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. KF 2020-10-13
Vid kommunfullmäktigesammanträdet 2020-10-13 yrkade Bertil Alm (C) att ärendet återremitteras med motiveringen att Kommunfullmäktige i Östhammars kommun avvaktar
fråga från regeringen innan fullmäktige tar ställning till att tillstyrka eller avstyrka att
Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt l{BS-3-metoden i
Forsmark i Östhammars kommun.

Undertecknade reserverar oss mot beslutet att inte invänta fråga från regeringen utan att
i stället ensidigt avstå den kommunala vetorätten i ett ärende som kan få konsekvenser
för de närmaste 100 000 åren. Detta dessutom utan att ställa några som helst villkor.
Kommunfullmäktige accepterade inte ens ett rimligt och okontroversiellt villkor och som ingått och varit en förutsättning hela tiden nämligen:
•

Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan
inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.

•

En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande
omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.

Att fatta beslut under osäkerhet är inget nytt för oss i fullmäktige, vi vet inte alltid allt. Men
när det gäller att fatta beslut om att tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle som kan få
konsekvenser de närmaste 100 000 åren så är det lite större. Det är kanske det viktigaste beslutet som Östhammars kommun någonsin fattat och kommer att fatta.
Detta är en etisk och moralisk fråga och det vilar ett tungt ansvar på kommunfullmäktige i
Östhammars kommun. Vi kommer nämligen aldrig att ha full kunskap, men det fanns frågor
som hade varit angelägna att ha hanterat innan vi tog vårt vetobeslut. Det är också enda
gången som kommunen i formell mening har avgörandet i sin hand, även om regeringen kan
undanröja ett kommunalt vetobeslut.
Tillåtlighetsbeslutet finns reglerat i miljöbalken.
Bestämmelserna i miljöbalken gäller både slutförvarsanläggningens säkerhet/strålskydd
och andra frågor som exempelvis om störningar av buller, att natur- och kulturmiljöer ska
skyddas och att mångfald ska bevaras. Regeringen ska även pröva ansökan utifrån ett samhälleligt perspektiv, alltså om verksamheten kan tillåtas.
Först efter att regeringen eventuellt meddelat ett tillåtlighetsbeslut kommer tillståndsbeslut
och villkor som fastställs av Mark- och miljödomstolen. Då har kommunen yttrande- och förslagsrätt men ingen vetorätt. Tillstånd som meddelas av domstolen gäller sedan i princip så
länge det finns en verksamhet och verksamhetsutövare.
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När Mark- och miljödomstolen prövade frågan under 2017 och lämnade sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 fanns följande i sammanfattning.

Mark- och miljödomstolens yttrande

Verksamheten är tillåtlig om

I. Svensk Kärnbränslehantering AB redovisar underlag som visar att
slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav trots de
osäkerheter som kvarstår om hur kapselns skyddsförmåga påverkas av
a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten
b. gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion
c. spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive
saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion
d. väteförsprödning
e. radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion
och väteförsprödning,

2. del klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvarsanläggningen på lång sikt.
Domstolens andra fråga om ansvar efter förslutning har därefter hanterats av regering och
riksdag och en lagstiftning finns på plats. Borde egentligen vara ganska självklart i detta fall
att staten ska ta på sig det ansvaret när det inte längre finns någon verksamhetsutövare.
Hur domstolens yttrande när det gäller osäkerheter kring kopparkapseln skulle tolkas har varit föremål för diskussion där vissa hävdat att domstolen hade "bara några frågor".
På direkt fråga vid domstolens presskonferens svarade dock domstolens ordförande rådman
Anders Lillienau att det skulle tolkas som ett Nej.
Därefter har SKB kompletterat ansökan. Kompletteringen sänts på remiss och slutligen har
kompletteringen kungjorts av regeringen med svarsdatum 17 juni 2020.
De frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande har ännu inte behandlats av
någon som hade domstolens perspektiv på frågan dvs utifrån miljöbalken. Kärnavfallsrådets
yttrande från september förra året kan dock tolkas som att det fortfarande finns stora frågetecken.
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Bl.a. skrev l<ärnavfallsrådet: Det finns idag inte några vetenskapliga belägg för att utestående
frågor om kopparkapselns skyddsförmåga kommer att bli besvarade under den stegvisa
prövningsprocess som i så fall väntar.
Det ska då noteras att den stegvisa prövningsprocessen sker senare när tillstånd lämnats enligt kärntekniklagen. Någon motsvarighet till stegvis prövning finns inte enligt miljöbalken.

Strålsäkerhetsmyndigheten är expertmyndighet enligt kärntekniklagen men definitivt inte
enligt miljöbalken. Och det är tillåtligheten som finns reglerad i miljöbalken. Att Strålsäkerhetsmyndigheten först tillstyrkt ansökan och även efter Mark- och miljödomstolens tydliga
kritik och Sl<B:s kompletteringar kommit till samma slutsats som tidigare ändrar inte sakförhållandet att bedömningen ska ske även enligt miljöbalken och någon med domstolens kompetens. Detta perspektiv saknas fortfarande.
Regeringens rådgivande organ l<ärnavfallsrådet beskriver väldigt tydligt på sin hemsida två
separata processer som samordnas. Och när det gäller huvudfrågan om tillåtlighet enligt miljöbalken skriver l<ärnavfallsrådet: Regeringen frågar kommunerna om de tillstyrker eller avstyrker verksamheten. Se bilaga med den schematiska bilden från l<ärnavfallsrådet.
Även Sl<B skriver i sitt senaste yttrande till regeringen den 2 juli 2020 om den fortsatta handläggningen: Sl<B hemställer att regeringen inhämtar yttrande enligt 17 kap. 6 § miljöbalken
från kommunfullmäktige i Östhammar och därefter fattar beslut i tillåtlighetsfrågan.
Det kan knappast bli tydligare. Man svarar inte på frågor som inte ställts.

Mot bakgrund av att Mark- och miljödomstolen i sitt yttrande sa nej till tillåtlighet finns
inget enhetligt underlag.
Utan att avkräva ett förhandsyttrande från regeringen i tillåtlighetsfrågan så är det ändock
rimligt att det är först när regeringen anser att domstolens frågor är besvarade som Östhammars kommun avger sitt "vetebeslut".
Och det är först när vi får den formella frågan från regeringen som ärendet kan vara moget
för ett beslut i kommunfullmäktige.

Bertil Alm (C)

Cecilia Bernsten (C)

Lisa Landberg (C)
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Bilaga med den schematiska bilden från Kärnavfallsrådet

rom slutförvar för använt kärnbränsle prövas i två parallella processer:
Tv6 separata processer som samordnas

•••••••

gemensamt sområd och MKB
1. SKB håller samråd och skriver en
mlljökonsekvensbeskrlvnlng (MKB) Innan de
lämnar In sina ansökningar.

1. SKB håller samråd och skriver en
miljökonsekvensbeskrlvnlng (MKB) Innan de
lämnar In sina ansökningar.

2. SKB lämnar In ansökan enligt

2. SKB lämnar In ansökningar enligt
kärnteknlklagen till Strålsäkerhetsmyndlgheten

miljöbalken till mark- och miljödomstolen
(domstolen) 2011-03-16.

(SSM) 2011-03-16.

3. Domstolen bereder ansökan.

3. Strålsäkerhetsmyndlghetens (SSM) bereder
ansökan.

Remiss med fråga om ansökan behöver
kompletteras.

Remiss med fråga om ansökan behöver
kompletteras.

Remlsslnstanserna lämnar sina yttranden. SSM
är även remlsslnstans tlll domstolen. SKB
bemöter dessa yttranden.

SKB kompletterar utifrån SSM:s begäran.

4. Kungörelse av ansökan.

4. Kungörelse av ansökningarna.

S. Domstolen fortsätter bereda och skickar ut
remiss om sakfrågor.

S. SSM fortsätter bereda och skickar ut remiss
om sakfrågor.

Domstolen får yttrande från SSM I egenskap av
remlsslnstans I domstolsprocessen.

SKB kompletterar utifrån SSM:s begäran.
SSM är remlsslnstans till domstolen och lämnar
yttrande.

Domstolen håller huvudförhandling.
Domstolen lämnar sitt yttrande tlll regeringen.

SSM bereder ansökningarna och lämnar sitt
yttrande tlll regeringen

~
.,sti-o
6. Regeringen ~
frågar komm~
erna omde
tillstyrker eller
avstyrker
verksamheten.

,t<:: 6. Regeringen prövar om
tlllåtllghet enligt
miljöbalken och beslutar
om särskilda vlllkor för att
tlllgodose allmänna
lntressen.

7. Mark- och mlljödomstolen prövar ansökan I
en ny huvudförhandling och ger tlllstånd om
regeringen givit tlllåtllghet. Beslutar om vlllkor
för tlllståndet.

~
q,~

-~~

-6-.-Re_g_e-rl-n-ge_n_p-rö_va_ro_m_t_lll_st_å_n_d_e_n_ll_gt

,.

kärntekniklagen och beslutar om vlllkor för
tillståndet. Regeringen delegerar beslut om
ytterllgare vlllkor tlll SSM.

~
Q,~

'

<o·

8. SSM beslutar om villkor, bland annat om en
stegvis prövnlngsprocess.

I den stegvisa prövnlngsprocessen behöver SKB
godkännande från myndigheten Inför uppförandet av
slutförvaret, Inför provdrift, rutlnrnässlg drift och inför
avveckling och förslutning.

/k
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2020-10-1317:48:29

20:55:26

§121

2020-10-13 17:49:56

20:55:27

§121

2020-10-13 17:29:19

20:55:27

§121

2020-10-13 17:48:28

20:55:23

§121

2020-10-13 17:52:25

20:55:27

§121

2020-10-13 17:46:19

20:55:27

§121

2020-10-13 17:49:00

20:55:27

§121

2020-10-13 17:49:23

20:55:27

§121

2020-10-13 17:48:10

20:55:26

§121

2020-10-13 17:33:36

20:55:27

§121

2020-10-13 17:45:58

20:55:27

§121

2020-10-1317:51:55

20:55:27

§121

2020-10-13 17:36:06

20:55:27

§121

2020-10-1317:38:21

20:55:27

§121

2020-10-13 17:21:37

20:55:27

§121

2020-10-13 17:38:29

20:55:27

§121

2020-10-13 17:40:48

20:55:27

§121

2020-10-1317:56:23

20:55:27

§121

2020-10-13 17:30:33

20:55:27

§121

2020-10-1317:47:04

20:55:27

§121

NR

DELEGAT

JÄVIG

Närvarande ledamöter

........... , .....

....

13

Ann-Charlotte Grehn (S)

14

Tomas Näslund (S)

15

Desiree Mattsson (S)

16

Linus Westin (S)

.. ..

..................... , ....

·············

17

Jacob Spangenberg (C)

18

Bertil Alm (C)

,,.

·•··

···············

19

Inger Abrahamsson (C)

20

Håkan Dannberg (C)

21

Cecilia Bernsten (C)

22

Lisa Landberg (C)

...... ,., ... ····· ...

,.,

23

Josefine Nilsson (C)

24

Ingeborg Sevastik

25

Mohammad Sabur 01)

26

Anna-Lena Söderblom (M)

,

........

M

........... ,

'

27

Pär-Olof Olsson (M)

28

Lennart Owenius (M)

29

Jan Holmberg (M)
Fabian Sjöberg (M)

31

Christer Lindström (M)

......... , ..

............

"

30

..... ,.

....
.................

.. ..................

,.,

..

.. ......

.. ...................
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Närvarorapport

NR

DELEGAT

STARTTID

SLUTTID

NÄRVARO

32

Allan Kruukka (M)

2020-10-13 17:30:09

20:55:27

§121

33

Lars O Halmgren (BOA)

2020-10-13 17:58:00

20:55:27

§121

35

Fredrik Jansson (BOA)

2020-10-13 17:48:11

20:55:27

§121

36

Sabina Stål (KO)

2020-10-13 17:53:06

20:55:27

§121

37

Lena Hagman (KO)

2020-10-1317:55:13

20:55:27

§121

38

Madelene Alpsjö (KO)

2020-10-13 17:41 :40

20:55:27

§121

39

Julia Carlström (L)

2020-10-13 17:54:46

20:55:27

§121

40

lrmeli Bellander (L)

2020-10-13 17:41 :49

20:55:27

§121

41

Kerstin Oreborg (MP)

2020-10-13 17:41 :48

20:55:27

§121

42

Martin Wahlsten (SO)

2020-10-1317:47:43

20:55:27

§121

43

Mats Olsson (-)

2020-10-1317:48:01

20:55:27

§121

44

Ylva Lundin (SO)

2020-10-13 17:46:54

20:55:27

§121

45

Bo Persson (SO)

2020-10-13 17:42:08

20:55:27

§121

47

Sirlis Persson (SO)

2020-10-13 17:38:54

20:55:27

§121

49

Stefan Larsson (SO)

2020-10-1317:51:59

20:55:23

§121

JÄVIG

'

........ , ., ....

.................

',,,

................

Tjänstgörande ersättare
201

Matts Eriksson (S)

2020-10-13 17:33:00

20:55:27

§121

202

Olle Olsson (S)

2020-10-13 17:38:56

20:55:27

§121

203

Lisbeth Persson (S)

2020-10-13 17:42:09

20:55:27

§121

204

Lennart Noren (S)

2020-10-1317:51:13

20:55:27

§121

230

Melinda Leufstadius (SO)

2020-10-13 17:52:35

20:55:27

§121

231

Richard Halvarsson (SO)

2020-10-1317:55:49

20:55:26

§121

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
205

Raili Karjalainen (S)

2020-10-1317:29:14

20:55:27

206

Per Malmsten (S)

2020-10-1317:41:02

20:55:27

207

Erik Rudolfsson (S)

2020-10-1317:48:46

20:55:27

208

Roger Jansson (S)

2020-10-13 17:49:23

20:55:27

210

Gunnel Wahlgren (C)

2020-10-1317:43:29

20:55:27

214

Inger Arvidsson (V)

2020-10-13 17:54:34

20:55:27

216

Katarina Asplunden (M)

2020-10-13 17:40:28

20:55:27

223

Eva Fredriksson (KO)

2020-10-13 17:44:46

20:55:27

224

Maria Nyström (KO)

2020-10-13 17:44:40

20:55:27

226

Rune Nilsson (L)

2020-10-1317:51:05

20:55:27

227

Freddie Eriksson (MP)

2020-10-13 17:53:58

20:55:27

Frånvarande ledamöter
3

Sanne Lennström (S)

8

Kristina Woxdal Pihl (S)

https:/ /secure.quickchannel .com/qc/create/report. asp?GROU PCOLU M N= 1 &Layout=3&PRODUCER_I D=ability395&SESSION I D=0x1 c93b85aba
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Närvarorapport

NR

DELEGAT

9

Vakant (S)

11

Suzan Karagöz (S)

34

Jan-Olof Ahlinder (BOA)

46

Håkan Sjöblom (SO)

48

Lennart Dahlberg (SO)

STARTTID

SLUTTID

NÄRVARO

JÄVIG

................. , ......

Frånvarande ersättare
209

vakant (C)

211

Camilla Strandman (C)

212

Olle Rehn (C)

213

Elisabeth Karlsson (V)

215

Anders Kjellgren (M)

217

Mikael Holmkvist (M)

218

Niklas Ekström (M)

219

Lars Alm (BOA)

221

Ronny lnnala (BOA)

225

Christer Bohlin (L)

228

Malin Aldal (MP)

229

Ywonne Lindgren (SO)

232

Vakant (SO), ny ersättare kunde inte utses

https://secure.quickchannel .com/qc/create/report. asp?GROU PCOLU M N= 1 &Layout=3&PRODUCER _I D=ability395&SESSION I D=0x1 c93b85aba...
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Registrator Förvaltningsrätten i Uppsala - FUP
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bifogade filer:

Kommunstyrelsen < Kommunstyrelsen@osthammar.se>
den 25 november 2020 15:55
FÖRVALTNI NGSRÄTTEN
Registrator Förvaltningsrätten i Uppsala - FUP
I UPPSALA
Beslut KS 2020-11-14 § 290. Yttrande gällande laglighetsprövnif €},fl~tbpslut
angående Östhammars kommuns inställning till etablering av e t slutf~rvar för
använt kärnbränsle i Forsmark
INKOM. 2020-11-25
MÅL,~13-; 7941- 20
KF 20201013.pdf; KS-2020-724_Protokollsutdrag KS 2020-11-2 · •A*iB1~-P~f;
KS-2020- 724_Bilaga 9, KS § 290_2020.pdf

Hej!
Översänder beslut med yttrande gällande laglighetsprövning av beslut angående Östhammars kommuns inställning
till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, mål nummer 7941-20.
Bifogar det justerade protokollet. Av framsidan framgår när tillkännagivandet varit publicerat på anslagstavlan.
Meddela om ni även önskar logg från hemsidan så ordnar vi det!
Kallelsen till fullmäktiges sammanträde med de beslutsunderlag de hade finns via denna länk:
http://www.osthammar.se/sv/dokument/kallelser/kommunfullmaktige/2020/kallelse-och-arendelistakommunfullmaktige-13-oktober-2020/

Med vänlig hälsning

Kersti lngemarsson
Kansliadministratör
Lednings- och verksamhetsstöd
----------------------------------·

Stångörsgatan 10, Box 66
742 21 Östhammar
Tfn 0173-86 115
www.osthammar.se

~--.:--11

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
I.V Ro~t.M

När du har kontakt med oss på Östhammars kommun via e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Mer om hur vi gör det kan du
läsa här: https://www.osthammar.se/gdpr
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RESERVATION
2020-11-24

Ang Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut angående Östha
kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärn
Forsmark, mål nummer 7941-20

:
MÅLN~:

ZIWJ11-25
Z~41-20

Undertecknad reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med motivering i ythl1\M@. t~I
Förvaltningsrätten i Uppsala.

Frågan om kommunfullmäktiges beslut är förenligt med lag eller annan författning är
intressant.
Tillåtlighet "vetobeslutet" återfinns endast i miljöbalken. I kommunens yttrande hänvisas till
Strålsäkerhetsmyndighetens expertkunskaper. Den myndigheten är expertmyndighet enligt
kärntekniklagen. Men vid prövningen enligt miljöbalken är det Mark- och miljödomstolen
som är expertmyndighet.
Med hänvisning till min reservation i kommunfullmäktige 2020-10-13 där citerade jag
domstolens ordförande rådman Anders Lillienau som på direkt fråga vid domstolens
presskonferens svarade att domstolens yttrande skulle tolkas som ett Nej.
De frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande har ännu inte behandlats av
någon som hade domstolens perspektiv på frågan dvs utifrån miljöbalken. Kärnavfallsrådets
yttrande från september förra året kan också tolkas som att det fortfarande finns stora
frågetecken.
Det ska då noteras att den stegvisa prövningsprocessen sker senare när tillstånd lämnats enligt kärntekniklagen. Någon motsvarighet till stegvis prövning finns inte enligt miljöbalken.
Att Strålsäkerhetsmyndigheten först tillstyrkt ansökan och även efter Mark- och
miljödomstolens tydliga kritik och SKB:s kompletteringar kommit till samma slutsats som
tidigare ändrar inte sakförhållandet att bedömningen ska ske även enligt miljöbalken och
någon med domstolens kompetens. Detta perspektiv saknas fortfarande.
Det överklagade beslutet avser tillåtlighet enligt miljöbalken. Miljöbalkens fokus ligger på att
värna människa och miljö. Det är därför tveksamt om hänsyn tagits till barnkonventionen i
avsaknad av en barnkonsekvensanalys. Till detta ska också läggas om en ovillkorad tillstyrkan
kan anses ha tagit hänsyn till barnkonventionen.
Kommunfullmäktige accepterade inte ens ett rimligt och okontroversiellt villkor och som ingått och varit en förutsättning hela tiden nämligen:
•

Vid en eventuell omprövning av verksamheten ska kommunfullmäktiges tillstyrkan
inhämtas innan tillåtlighet eller tillstånd meddelas.

•

En sådan tillstyrkan ska alltid inhämtas om verksamheten kan antas få betydande
omfattning eller bli av ingripande slag, såsom exempelvis vid byte av metod, deponering av avfall från nya kärnkraftsanläggningar eller deponering av andra länders använda kärnbränsle.

RESERVATION
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2020-11-24

Först efter att regeringen eventuellt meddelat ett tillåtlighetsbeslut kommer tillståndsbeslut
och villkor som fastställs av Mark- och miljödomstolen. Då har kommunen yttrande- och förslagsrätt men ingen vetorätt. Tillstånd som meddelas av domstolen gäller sedan i princip så
länge det finns en verksamhet och verksamhetsutövare.

Bertil Alm (C)

Aktbilaga 10

Yttrande över målnummer 7941-20 laglighetsprövning enligt kommunallagen
avgivet av
Lars Gunnar Bråvander (lgbravander@gmail.com 0709 52 57 35)

Lars Eriksson (lasseruben@hotmail.com 0703 42 74 88)
Anna Karin Hammar (pastorhammar@gmail.com 0703 48 41 61)
Christina Hoffman (christinahoffman500@hotmail.com 0703 04 30 63)
Kristina Jernberg (jernbergkicki@hotmail.com 0709 96 36 78)
Marguerite Mandel! (marguerite mandell@hotmail.com 0706 0912 67)

Samordnare:
Anna Karin Hammar
pastorhammar@gmail.com
Mobil 070 3484161

Vi har enats om följande yttrande över Östhammars kommuns yttrande över vårt överklagande till
förvaltningsrätten enligt handlingarna i mål nummer 7941-20:

Östhammars kommun har i sitt beslut och beslutsunderlag inte särskilt beaktat svensk lag 2018:1197,
den sk barnrättskonventionen.
Östhammars kommun argumenterar att deras handlande är bra för alla människor och därmed också
för barnen.
Barnkonventionen ställer större krav än så på myndigheter, förvaltningar och organisationer.
Barnkonventionen kräver att barns bästa beaktas på ett särskilt sätt och att barn efter förmåga blir
hörda i beslut som kommer att påverka deras liv på ett avgörande sätt.
Östhammars kommun har inte låtit barnen bli hörda i processen med förvaret av kärnbränsle och att
avsäga sig vetorätten att säja nej till kärnbränsleförvaring enligt de modeller som skrivits fram.
Barnen har rätt att få sin säkerhet beaktad enligt miljöbalken och inte enbart enligt förordningar för
kärnkraft. Barn har rätt att få bli informerade om och att avge sin syn på att mark- och
miljödomstolen hyst tvivel om processens säkerhet.

Beslutsprocessen som berör kopparkapslarnas bristande säkerhet är därmed också den underställd
barnkonventionen.

Artikel 12 stadgar: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Eftersom barn är barn ända upp till 18 års ålder enligt barnkonventionen har barnen i grundskola och
gymnasium rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör barnet. Frågan om
kärnbränsleförvar berör i synnerhet barnen inom Östhammars kommun vars framtid kommer att
påverkas oerhört mycket av de mått och steg som kommunen nu vidtar.

Det vore att ignorera svensk lag att inte höra barnens uppfattning om sin livsmiljö och de
konsekvenser för den som kommunens beslut i frågan om etablering av slutförvar för använt
kärnbränsle i Forsmark innebär. Att frånsäga sig vetorätten för kommunen innan barnen hörts och
barnens bästa på ett grundligt sätt beaktats upphäver enligt vår mening Östhammars kommuns
beslut i denna fråga.

Orcr1nd cl!,P} / ;'4 1&/'J' ,;iu;,._/
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Marguerite Mandel!

