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Tre av fyra för ett slutförvar i Forsmark
Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i
Östhammars kommun. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus
Opinion genomfört åt SKB. Tre av fyra som tillfrågats lokalt är för det
planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark, visar
undersökningen bland annat.
– Resultatet visar att det finns ett stort stöd för SKB:s planer att bygga ett
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och att SKB:s verksamhet kan
bidra till positiv utveckling i kommunen, säger SKB:s vd Eva Halldén.
Även förtroendet för SKB som företag är fortsatt högt i kommunen. 78
procent av de tillfrågade uppger att de har mycket stort eller ganska stort
förtroende för SKB som företag, en nivå som ligger stabilt sedan förra årets
mätning.
– De fina förtroendesiffrorna från Östhammarborna känns förstås väldigt
hedrande. Förtroendet lokalt är en förutsättning för SKB:s arbete, både i vår
pågående verksamhet och i den som vi planerar för framtiden. SKB vill
fortsätta att vara ett företag som har en aktiv roll i kommunen och som är en
attraktiv arbetsplats under lång tid framöver, säger Eva Halldén.
Fakta om undersökningen
Den årliga opinionsundersökningen har genomförts av Novus Opinion under
perioden mars-april 2017 och omfattar 800 genomförda telefonintervjuer
med invånare i Oskarshamns respektive Östhammars kommun.

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk
Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt
avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla
kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så
omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kontaktpersoner
Simon Hoff
Presskontakt
Presschef
simon.hoff@skb.se
0736-33 85 01
08-459 84 83
Erica A Wallin
Presskontakt
Presskontakt Östhammar/Forsmark
erica.a.wallin@skb.se
070-338 04 38
08-459 84 83
Jenny Rees
Presskontakt
Presskontakt Oskarshamn
jenny.rees@skb.se
0706-938520
08-459 84 83

