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MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING FÖR PLANERAD UTBYGGNAD AV SLUTFÖRVARET 

FÖR KORTLIVAT LÅG- OCH MEDELAKTIVT RADIOAKTIVT AVFALL I FORSMARK, 

ÖSTHAMMARS KOMMUN I SVERIGE  

 

Sverige har underrättat Finland om en miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) av utökning 

av befintligt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR). Projektet omfattas 

av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 

sammanhang (Esbokonventionen). 

 

Befintlig anläggning som ägs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har varit i drift sedan 

1988. I SFR slutförvaras kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall från svensk 

kärnkraftsverken, samt kortlivat låg- och medelaktivt avfall från svensk forskning, sjukvård och 

industri.  En utbyggnad av SFR behövs för att anläggningen ska kunna ta emot kortlivat låg- och 

medelaktivt rivningsavfall från Sveriges kärntekniska anläggningar. Behovet har aktualiserats av att 

de båda reaktorerna i Barsebäck har stängts. Kommande tillståndsprövning omfattar såväl befintlig 

anläggning som planerad utbyggnad. Prövningen ska omfatta såväl byggande av den nya 

anläggningsdelen som drift av den utvidgade anläggningen. 

 
Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har en möjlighet att framföra sina åsikter om 

huruvida projektet eventuellt medför sådana betydande skadliga miljökonsekvenser i Finland, som ger 

Finland anledning att delta i projektets MKB-förfarande. Dessutom är det möjligt att framföra åsikter 

om samrådsunderlags innehåll till de delar som konsekvenserna av projektet kan anses sträcka sig till 

Finland. Samrådsunderlag är en plan som det projektansvariga bolaget SKB har uppgjort över de 

utredningar som behövs för en bedömning av miljökonsekvenserna. Resultaten från bedömningen 

sammanställs senare i form av en konsekvensbeskrivning. Beskrivningen tas upp till offentlig 

behandling i Finland om Finland uppger att man har för avsikt att delta i MKB-förfarandet.  

 

Framförande av åsikter 

Åsikter och utlåtanden om Finlands deltagande i Sveriges MKB-förfarande och om samrådsunderlag 

kan framföras skriftligen. De skall lämnas in till Miljöministeriet senast 5.1.2012. Besöksadress: 

Fabiansgatan 6, Helsingfors, Postadress: Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet. 

 

Mer information 

Handlingarna som inlämnats av Sverige finns till påseende 30.11.2011–5.1.2012 på följande platser 

- Ålands landskapsregerings registratorskontor, Mariehamn 

- Eckerö kommunkansli 

- internet, på adressen www.miljo.fi/internationellmkb.  

- Mer information finns på projektansvariges internetsidor på adressen http://www.skb.se under SKB i 

Forsmark och SFR. 

 

Kontakt 

- Jorma Jantunen, ledande expert, Finlands miljöcentral, internationell miljökonsekvensbedömning, 

jorma.jantunen(at)ymparisto.fi, tfn 040 517 3446 

- Pia Ottosson, projektansvarig, Svens Kärnbränslehanteringein AB, pia.ottosson.konsult(at)skb.se, tfn 

+46 70 300 1236. 

 

 

Helsingfors 30.11.2011       Miljöministeriet 

 

 

http://www.miljo.fi/internationellmkb
http://www.skb.se/

