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Samråds- och MKB-grupp Forsmark 
Syfte 
Samråds- och MKB-grupp Forsmark (nedan kallad Samrådsgruppen Forsmark) har bildats 
med utgångspunkt i länsstyrelsens, de närmast berörda centrala statliga myndigheternas och 
kommunens ansvar1 samt SKB:s ansvar enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Syftet 
med Samrådsgruppen Forsmark är att få till stånd ett effektivt och samordnat samråd samt 
informationsutbyte mellan de deltagande parterna. 
 

Deltagare 
I Samrådsgruppen Forsmark ingår företrädare för Länsstyrelsen i Uppsala län, Östhammars 
kommun, Statens kärnkraftinspektion (SKI), Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB). Vid behov kan Samrådsgruppen Forsmark adjungera 
representanter för andra parter. Samrådsgruppen Forsmark kan också ta initiativ till att 
arrangera gemensamma möten med motsvarande organisation i Kalmar län.  
 

Arbetsformer  
För arbetet i Samrådsgruppen Forsmark gäller följande arbetsformer: 

1. Samrådsgruppen Forsmark samråder om informations- och samrådsfrågor inför 
anläggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt om den planerade 
verksamhetens omfattning, utformning, platsanpassning2 och miljöpåverkan samt innehåll 
och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökan om 
byggande och drift av slutförvaret. Samråden ska också, på motsvarande sätt, behandla 
lokalisering av en inkapslingsanläggning till Forsmark. 

 
2. Det är sökanden (SKB) som är ansvarig för att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
3. Samrådsgruppen Forsmark är enbart rådgivande. Deltagarna i samrådsgruppen är inte 

bundna att fatta beslut i enlighet med samrådsgruppens synpunkter. De frågor som 
behandlas tas upp på initiativ från deltagarna.  

 
4. Samrådsgruppen Forsmark ska medverka till att underlaget för MKB för slutförvaret 

respektive för inkapslingsanläggningen blir fullgott med avseende på tillförlitlighet, 
allsidighet och relevans utifrån kraven i tillämpliga lagar.  

 
5. Samrådsgruppen Forsmark ska årligen upprätta ett arbetsprogram för sin verksamhet. Vid 

samrådsgruppens sammanträden redovisar de deltagande organisationerna de aktiviteter 
som utförts. Formerna för samrådsgruppens arbete kan komma att ändras efter hand.  

 
6. Samrådsgruppen Forsmark sammanträder i regel i Uppsala. Vissa sammanträden kan vara 

offentliga och bör då förläggas till Östhammars kommun.  
 

                                                 
1 Bland annat enligt regeringsbeslut 1995-05-18 (dnr M93/1228/5, M93/4176/5, M94/3127/5, M94/3450/5) 
2 Med platsanpassning avses de överväganden om lokalisering som syftar till val av lämplig plats (enligt 2 kap. 4 
§ miljöbalken) inom kandidatområdet Forsmark. Samråd om alternativa lokaliseringar, vid en jämförelse mellan 
olika kandidatområden, kommer att inledas i ett senare skede, när erforderliga data från platsundersökningar 
föreligger. 
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7. Länsstyrelsen i Uppsala län bistår med ordförande för Samrådsgruppen Forsmarks möten 
och SKB bistår med sekreterare som skriver protokoll.  

 
8. Samrådsgruppen Forsmarks arbete ska dokumenteras. 
 
9. Protokollet  ska redovisa vad som avhandlats på mötet och de slutsatser med motiveringar 

som Samrådsgruppen Forsmark kommit fram till. Protokollet administreras  av 
Länsstyrelsen och ska justeras av en företrädare för respektive deltagande organisation.3 
Inför varje möte med samrådsgruppen upprättar SKB en dagordning. Deltagarna i 
samrådsgruppen anmäler till SKB ärenden att sätta upp på dagordningen. Kallelse skickas 
14 dagar före mötet. 

 
10. Deltagarna står själva för sina kostnader i anslutning till samrådsgruppens arbete. 
 
11. En adressförteckning med kontaktpersoner ska hållas uppdaterad av sekreteraren. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Anm. SKB upprättar en separat samrådsredogörelse som tar upp möjliga svar på frågor som ställs samt de 
eventuella åtgärder som SKB vidtar och som samrådet har föranlett. 


