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Statens kärnkraftinspektion 
10658 Stockholm 
 
 
 

 
Svensk kärnbränslehantering AB:s, Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen 
för inkapslingsanläggningen och Clab 
 
 
Östhammars kommun har granskat SKB:s ansökan om tillstånd för inkapslings-
anläggningen och Clab enligt kärntekniklagen och lämnar följande synpunkter. 
 
 
Miljöbalkens försiktighetsprincip 
 
Enligt miljöbalkens försiktighetsprincip ska den som bedriver miljöfarlig verk-
samhet förebygga både tänkbara och möjliga skador och olägenheter för männi-
skors hälsa och miljö och bedriva verksamhet på ett sådant sätt att skada eller 
olägenhet inte kan uppstå. 
 
Lokaliseringen av inkapslingsanläggningen intill befintligt centralt lager för an-
vänt kärnbränsle, Clab, ställer särskilda krav på entreprenörers erfarenhet och 
kunskap om skonsam eller mycket skonsam sprängning. Det som särskilt måste 
uppmärksammas är risken för skada på bergrummet Clab då sprängning görs för 
schakt till inkapslingsanläggningen. 
 
- Hur stor är risken att skador uppkommer på Clab vid sprängningsarbetena? 
- Bör SKB redovisa en analys av risken att sprängningsarbetena för inkaps-

lingsanläggningen medför skada på Clab, för att motivera uteslutning av en 
alternativ lokalisering? 

 
 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  
 
Eftersom ansökan om tillstånd att få uppföra en inkapslingsanläggning inte om-
fattar hela slutförvarssystemet begränsas förutsättningarna för en bedömning av 
om de allmänna hänsynsreglerna tillgodoses. 
 
Den verksamhet som SKB avser att bedriva finns noga reglerad i speciallagstift-
ning, nämligen i lagen om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen. SKB 
anger att miljöbalkens allmänna hänsynsregler inte får tillämpas så att det ställs 
krav på verksamheten som är oförenliga med kraven enligt speciallagstiftningen. 
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- Om SKB har funnit att sådana konflikter kan föreligga bör SKB redovisa 

detta. 
 
SKB har redovisat teknik-, metod- och materialval anpassade till normala drift-
förhållanden. 
 
- Det bör förtydligas att hänsynsreglerna uppfylles även under onormala för-

hållanden, som olyckor och missöden. 
 
 
Forsmark som alternativ lokalisering för inkapslingsanläggningen 
 
Östhammars kommun har noterat att SKB:s alternativa placering av inkapslings-
anläggningen i Forsmark överlappas av en planerad lokalisering av ett mellanla-
ger för härdskrot. 
 
- Östhammars kommun utgår ifrån att en ny, möjlig, alternativ lokalisering 

kommer att presenteras av SKB.  
 
 
Olika lokalisering av inkapslingsanläggning och slutförvar 
 
I nuläget är det okänt om det utbrända kärnbränslet kommer att kapslas in på en 
ort för att sedan transporteras till ett slutförvar på annan ort. Transporten kan 
förväntas ske med båt. 
 
Transporter av kapslar och transportbehållare kräver att ett nytt system, med ny 
teknik implementeras. Det är önskvärt med en kompletterande redovisning av 
den befintlig planen för hantering av olyckor i samband med transport av kärn-
bränsle till Clab. 
 
 
Övriga synpunkter 
 
De förväntade klimatförändringarna leder med stor sannolikhet till fler oväder 
med höga vindstyrkor. Vi har uppfattat att SKB i sin ansökan angivit medelvär-
den för vindhastighet som underlag för konstruktionen. 
 
Är konsekvenserna vid t ex tromber försumbara eller har man tagit hänsyn till 
ökad frekvens av extremväder i konstruktionen? 
 
 
För Östhammars kommun 
 
 
Jacob Spangenberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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      Kommunchef 


