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Kommentarer över SKB:s preliminära MKB rörande
systemet för slutförvar av använt kärnbränsle

Inledning
Undertecknad har på uppdrag av Östhammars kommun granskat den preliminä-
ra MKB som SKB sände ut på remiss i slutet av år 2009. Granskningen har
gjorts ur ett juridiskt perspektiv. Granskningsdokumentet adresseras dels till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden dels till MKB-gruppen i Östhammars kom-
mun. De synpunkter som kommer fram i detta dokument återspeglar i detta
skede uteslutande författarens egna ståndpunkter.

Inledningsvis ges generella kommentarer samt sådana kommentarer som jag
vill ge viss tyngd. Därefter bifogas det ”protokoll” som användes när jag läste
MKB-dokumenten. I detta protokoll blandas stort med smått.

I dokumentet finns kommentarer gällande alla de tre preliminära MKB-
dokument som SKB under december månad 2009 sänt iväg för samråd.

 Miljökonsekvensbeskrivning Mellanlagring, inkapsling och slutförva-
ring av använt kärnbränsle.

 Vattenverksamhet i Forsmark I. Bortledande av grundvatten från slut-
förvarsanläggningen för använt kärnbränsle

 Vattenverksamhet i Forsmark II. Slutförvarsanläggningen för använt
kärnbränsle – vattenverksamheter ovan mark

Utgångspunkter för yttrandet
Mina utgångspunkter för dessa synpunkter är vilka krav som lagstiftningen stäl-
ler på en miljökonsekvensbeskrivning som dokument och som process. Primärt
är det de krav som uppställs i 6 kap. miljöbalken samt i EU:s MKB-direktiv
som utgör grunden, men också de krav som ställs i Esboo-konventionen och i
Århuskonventionen

Lagstiftningen uppställer krav på vad en MKB ska innehålla. Detta framgår dels
av 6 kap. 3§ där syfet med MKB beskrivs:

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera
och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden
kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kultur-
miljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan
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hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad be-
dömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

Dels beskrivs syftet närmare i 6 kap. 7§ MB.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksam-
hetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla
syftet enligt 3 §.

Om verksamheten eller åtgärden omfattas av samrådskravet i 4 § första stycket 2, ska mil-
jökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla
1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utformning
och omfattning,
2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, mins-
kas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds,
3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på männi-
skors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verk-
samheten eller åtgärden kan antas medföra,
4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar
tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning
av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och
5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4.

När en miljökonsekvensbeskrivning ska redovisa alternativa utformningar enligt andra
stycket 4 får länsstyrelsen, inom ramen för samrådsförfarandet, ställa krav på att även andra
jämförbara sätt att nå samma syfte ska redovisas.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett naturområde som har
förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid
innehålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om miljökon-
sekvensbeskrivningen har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, be-
höver beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den prövningen. Lag
(2009:652).

Olika balansgångar
Denna MKB är på flera sätt resultat av en balansgång. Dels handlar det om ba-
lansgången mellan detaljering och omfång, där min uppfattning är att strävan
efter att hålla ner omfånget i allt för hög grad har fått tränga undan behovet av
detaljbeskrivningar. På många sätt har SKB undvikit att ta med detaljerade re-
sonemang och underlag för slutsatser, på ett sätt att det inte är möjligt att kri-
tiskt granska slutsatserna, vilket i sin tur beror på att den preliminära MKB:n
presenterats före vissa bakgrundsrapporter. Jag menar att mycket av den detalj-
information som ska finnas med i en MKB, inte finns i denna preliminära
MKB. Ett exempel är listor över inventerade djur-, och växtarter.

Dels är det en balansgång mellan fackspråk och förstålighet, där jag menar att
strävan efter förstålighet allt för ofta har fått tränga undan kravet på bakgrunds-
beskrivningar och vetenskapligt preciserad analys. Jag menar att det i en MKB i
vissa lägen måste finnas utrymme för mer eller mindre komplicerade fackter-
mer. Ju mer komplicerad en verksamhet är desto större kan anledningen till
detta vara. Det som ska garantera att alla ska kunna tillgodogöra sig MKB:n,
eller i vart fall huvuddragen i en sådan, är den icke-tekniska sammanfattning
som ska finnas med. Jag menar dock att den föreliggande MKB:ns huvudtext i
vissa delar har karaktär av ”icke-teknisk sammanfattning”, med följd att nöd-
vändig exakthet gått förlorad.
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Ytterligare en balansgång är den mellan stora och små konsekvenser. Den
omständigheten att detta är ett storskaligt, komplext och avancerat projekt gör
inte att de små detaljerna är mindre värda att studera. Till exempel får inte nöd-
vändigheten av att inventera arter, skymmas av risken för storskaliga effekter.
Jag menar dock att den preliminära MKB:n snarast lider av det motsatta, nämli-
gen att sökanden mer ingående beskriver traditionella miljö- och hälsoeffekter
såsom buller, transporter och luftföroreningar i nutid än långsiktiga effekten av
t.ex. strålning i en mer diffus framtid.

Sökandens lösning på flera av dessa balansgångar har varit att låta mycket vik-
tig information ligga kvar i bakgrundsrapporter. I dessa bakgrundsrapporter är
sökanden mer exakt och preciserad. I och för sig bör det inte vara några pro-
blem med ett sådant upplägg, men det förutsätter att alla viktiga detaljer finns
med i det dokument som rent formellt sett utgör miljökonsekvensbeskrivningen.
För att upprätthålla alla processuella krav på en MKB är det också nödvändigt
att alla delar av MKB:n varit föremål för samrådsförfarandet. För närvarande
finns det anledning att i vart fall ifrågasätta om alla nödvändiga delar varit fö-
remål för samråd. Skulle så inte vara fallet, kan det vara ett hinder för domstol
och regering att hantera ansökan. En MKB med tillräckligt och relevant inne-
håll, och som utförts med vederbörliga samråd är en s.k. processförutsättning.

Jag menar att såväl frågan om radiologiska risker, val av metod som platsval
har hanterats allt för ytligt i det dokument som idag utgör den preliminära
MKB:n.

Rent generellt sett gäller också att sökanden i MKB:n utgår från allt för många
självsäkra slutsatser om t.ex. strålrisk, utan att i MKB:n ange grunderna för des-
sa slutsatser. Mycket av det som ligger i underlagsrapporter måste enligt min
uppfattning in i MKB:n.

Att läsaren i samband med denna preliminära MKB inte haft tillgång till alla
bakgrundsrapporter eftersom många av dem ännu inte är klara, har ingen for-
mell betydelse för processen med hänsyn till att det inte finns krav på att redo-
visa en preliminärversion av MKB. Denna brist leder dock till att sökanden inte
kan få tidiga synpunkter på allt eftersom mycket fattas, och att viss av de kom-
mentarer som nu ges, i efterhand kan visa sig onödiga eller överflödiga.

Layout mm
Den preliminära MKB:n är på drygt 350 sidor och omfattar hela systemet, från
Clab och Clink i Oskarshamn, till transporterna mellan Oskarshamn och Fors-
mark samt slutförvaret.

Att hela systemet beskrivs i ett sammanhang är bra, men det kan ifrågasättas om
det bäst görs i ett band. Ett band om 350 sidor kan ses som stort, men med hän-
syn till att dokumentet ska redogöra för fyra större delar framstår det inte som
överväldigande mycket. Sökanden bör fundera över om det inte vore bättre att
presentera materialet i fler band, även om det formellt sett är en och samma
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MKB. Detta skulle ge utrymme för en mer omfattande text, där vissa delar av
underlagsrapporter och säkerhetsanalys utgör viktiga delar.

En generell synpunkt kan vara, att även om sökanden på annan plats än i före-
liggande MKB redogör för några eller många av de synpunkter som framförs
nedan, så kan det betraktas som en brist i sig att läsaren inte har funnit dem eller
förstått dem. Då bör sökanden istället fundera över hur och var dessa uppgifter
är redovisade. MKB:n brister i så fall i tydlighet / överskådlighet.

MKB och säkerhetsanalysen
Min uppfattning är att MKB:n i allt väsentligt saknar de delar som rör strålsä-
kerhet, nu och i framtiden. Det saknas t.ex. en allmän beskrivning av hur pass
radioaktivt avfallet är när det ska placeras i slutförvaret. Idag får jag en känsla
av att man underdriver, eller tonar ner, hur farligt det avfall är som avses föras
till slutförvaret.

Motiveringen för detta sätt att hantera frågor om strålning anges vara, att efter-
som säkerhetsanalysen visat att det inte föreligger några risker för spridning av
radioaktivitet, så behöver inte dessa aspekter tas med i en MKB. Min uppfatt-
ning är att ett sådant synsätt strider mot grundtankarna bakom MKB:n eftersom
hela systemet handlar om att hantera material som är radioaktivt.

I MKB:n, sid 30 skriver sökanden:
”Då SR-Site ännu inte finns framme i sin helhet har redovisningen av den lång-
siktiga säkerheten i denna miljökonsekvensbeskrivning hämtats från SR-Can
samt från det underlag som togs fram inför platsvalet. Den slutliga versionen av
miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in med ansökningarna om tillåtlig-
het och tillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring, inkapsling och slutförva-
ring samt enligt kärntekniklagen för slutförvarsanläggningen kommer att vara
uppdaterad med resultaten från SR-Site.”

Hur sökanden kommer fram till många av sina slutsatser kommer alltså att för-
klaras närmare i SR-Site (säkerhetsrapporten) som någon utomstående ännu
inte tagit del av. Jag ställer mig frågande till detta förhållningssätt, inte minst
mot bakgrund av att denna MKB uppges vara gemensam för prövningarna en-
ligt miljöbalken och kärntekniklagen. Vad som kan konstateras är att SSI och
SKI år 2007 på vissa viktiga punkter var mycket kritiska till SR-Can, och för
närvarande känner jag inte till huruvida dessa synpunkter blivit tillgodosedda
eller inte. På en direkt fråga om just detta förhållande på mötet i Östhammar
2010-02-06, blev svaret att det inte finns något samlat dokument där kritiken
från dessa myndigheter har bemötts.

Ett annat exempel utgörs av ett uttalande på sidan 277 i MKB:n: ”En konstruk-
tionsstyrande förutsättning för kapseln är att den ska klara av alla händelser vid
normal drift samt störning och missöde utan genomgående skada på kapselns
kopparhölje. Inget radioaktivt utsläpp kan därmed förekomma i slutförvarsan-
läggningen förutsatt att kapseln har uppfyllt acceptanskriterierna.”
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Jag menar att detta uttalande, sett mot bakgrund av vad denna ansökan handlar
är något förvånande. Frågor som genast infinner sig är, hur sökanden kan garan-
tera att konstruktionen inte kommer att gå sönder under 100 000 år, eller vad
som då kommer att hända med den radioaktivitet som sprids i berget?

Även om inte sökanden har hävdat något annat, förtjänar det att påpekas att
miljöbalken omfattar radioaktiv strålning och risk för sådan strålning. Vidare
utgör strålning en risk både för människors hälsa och för miljön i övrigt. Enligt
miljöbalkens inledningsparagraf ska hänsyn tas till nuvarande och kommande
generationer, i obestämd form pluralis (d.v.s. hänsyn ska tas till alla kommande
generationer). Det finns således ingen bortre tidsgräns för när hänsyn enligt
miljöbalken inte behöver tas till framtida effekter eller risker för effekter, och
därmed följer att det i en MKB måste finnas redogörelser för risker under såväl
nutid, som under en mycket avlägsen framtid.

På det offentliga samrådet i Östhammar 2010-02-06 framkom uppgifter som
tyder på att sökanden gör en skillnad mellan risker under driftsskedet, d.v.s.
under de 70-90 år som förvaret kommer att stå öppet, respektive för risker un-
der tiden därefter. Det senare kallas långsiktig säkerhet. Min uppfattning är att
medan man i MKB:n i vart fall kortfattat redogör för riskerna med sådan radon-
strålning som kommer att frigöras när lagret sprängs fram, så har man i princip
hoppat över avsnittet om de långsiktiga strålningsriskerna.

När man läser MKB:n får man vidare lätt intrycket att sökanden i mycket stor
utsträckning lagt fokus på risker i samband med normala förhållanden, men att
man inte ansett sig behöva redogöra för händelser och konsekvenser vid onor-
mala händelser. Också detta bör kritiseras, eftersom sökanden måste redogöra
för vilka risker som finns även till följd av den s.k. mänskliga faktorn, sabotage,
jordbävningar eller annat som ligger utanför normaliteten.

Enligt min uppfattning föreligger fortfarande stor osäkerhet om vilka effekterna
kan bli för människors hälsa och miljön till följd av onormala händelser, och ur
ett långsiktigt perspektiv.

Det betonas ofta att begreppet risk dels består av sannolikheten av att något ska
inträffa, dels av vilka konsekvenserna blir av att detta inträffar.

Ser man till verksamheten vid det planerade slutförvaret vid Forsmark förelig-
ger ännu, trots den preliminära MKB:n, oklarheter i hur man hanterat t.ex.:

- Vad är det som under transport från Oskarshamn till Forsmark i teorin
kan göra att det skulle kunna komma ut radioaktivitet från behållarna till
den fria atmosfären?

o Mekanisk påverkan på kapslar?
o Fall?
o Båthaverier?
o Sabotage?
o Felkonstruerade kapslar?
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o Etc.
- Vilka motsvarande risker finns i samband med att kapslarna slutförva-

ras?
o Mekanisk påverkan?
o Fall?
o Effekter på redan placerade kapslar vid sprängarbeten i berget?
o Etc.

- Vilka händelser skulle kunna leda till att radioaktivitet frisläpps från
kapslarna efter drifttiden:

o Kapselbrott p.g.a. geologiska händelser?
o Korrosion?
o Mekanisk påverkan?
o Framtida civilisationer plockar upp kapslarna?
o Etc.

När man så har redogjort för vilka dessa skeenden är, bör sannolikheten för
dessa beräknas.

Nästa steg bör vara att redogöra för vilka konsekvenserna skulle vara av sådana
missöden. Som underlag behövs information om hur stark strålningen är efter
olika tidsintervall, vilka barriärer som finns för att hindra att strålningen når
något som kan skadas samt förutsättningarna för att strålning transporteras med
grundvatten etc.

Mot bakgrund av miljöbalkens krav på att hänsyn ska tas även till risker i en
långt avlägsen framtid, och av att strålningen helt klingat av först efter många
tio-tusentals år så måste en sådan redogörelse sträcka sig långt in i tiden. Medan
vissa omständigheter bör vara relativt enkelt att beräkna, såsom hur mycket
strålning som finns kvar efter vissa tidsintervaller, så är andra mer komplicera-
de och möjligen omöjliga att beräkna. Till de senare kan t.ex. höra risken för
jordbävningar om 75 000 år.

Jag menar dock att det inte är tillräckligt att sökanden i MKB:n hävdar att det är
en noll-risk, m.h.t. vad som framkommer av säkerhetsanalysen som inte är en
formell del av MKB:n. Jag menar att man redan av MKB:n ska kunna utläsa
t.ex. hur spridningen av radioaktivitet 400 meter ner i berget kan komma att
spridas vid ett kapselbrott om 30 000 år, hur stark strålningen då är samt vilka
risker det finns för att strålningen ska påverka människan, den miljö hon då
lever i eller hennes förutsättningar att utnyttja den omgivande naturmiljön. Vad
är det som säger att människan om X antal tusen år inte anser någon idag värde-
lös mineral då vara utvinningsbar? Vilka konsekvenser kan då i berget spridda
radionukleider få?

Utgångspunkten för vad som ska tas med ur strålskyddssynpunkt i en MKB kan
gott vara de krav som finns i SSM 2008:37 Strålsäkerhetsmyndighetens före-
skrifter och allmänna råd om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt
omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall. Även om denna for-
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mellt sett inte har koppling till Miljöbalken så räknar den upp viktiga faktorer
ur ett strålningsperspektiv.

Val av metod och val av plats
I en MKB ska sökanden redovisa alternativa sätt att uppnå syftet med verksam-
heten och alternativa platser lämpade för verksamheten. Även i dessa delar
hänvisar sökanden till andra rapporter som inte avses ligga inom MKB:n. Jag
anser inte att detta är tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Vad är det
som säger att den valda metoden, d.v.s. de valda kapslarna och den valda lag-
ringsmetoden KBS3 verkligen är den bästa?

När det gäller teknikvalet så kräver miljöbalken att bästa möjliga teknik ska
väljas. Utgångspunkten ska då vara bästa teknik som idag används i full skala,
någonstans på jorden. Dilemmat i detta ärende är att det inte finns utvecklad
teknik som används i full skala, så frågan är vilken annan teknik man kan hän-
visa till. En utgångspunkt kan möjligen vara att man ska redovisa alla (eller i
vart fall ett antal) av de tekniker som man under resans gång har övervägt men
valt bort. Det ska då bl.a. tydligt framgå varför dessa har valts bort.

När det gäller val av plats så redogörs översiktligt för alternativet Laxemar.
Men frågan kvarstår om hur man kom fram till dessa två alternativ, och vilka
övriga lokaliseringar (i Sverige) som hade kunnat vara möjliga. Vad är det som
säger att detta verkligen är den bästa platsen i Sverige?

Det är viktigt att poängtera att Regeringens inriktningsbeslut om vald teknik
inte ska eller kan styra MKB processen eller prövningsprocessen.

Övrigt
Vem äger, råder över, ansvarar för anläggningen efter det att den har förslutits?
SKB, Staten, Kommunen?
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Protokoll från genomläsning

Miljökonsekvensbeskrivning Mellanlagring, inkapsling och slut-
förvaring av använt kärnbränsle

Sida Text i MKB som kommenteras Jonas Christensen kommen-
tarer

Stora övergripande frågor
SSM 2008:37 Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter och allmän-
na råd om skydd av människors hälsa
och miljön vid slutligt omhänder-
tagande av använt kärnbränsle och
kärnavfall

Jag anser att de krav som här
ställs upp när det gäller miljö,
säkerhet och hälsa även bör
ställas på en MKB enligt mil-
jöbalken.

Eftersom MKB:n avses vara
gemensam för prövningarna
enligt såväl MB som KTL så
framstår detta som en okon-
troversiell synpunkt.

Se även SSI SKI granskning
av SR Scan, sid 35.

Sid 36 i SSi SKI granskning av SR
Scan: ”Sammanfattningsvis menar
myndigheterna att SKB inför SR-site
bör ta fram en bättre konceptuell be-
skrivning av radionukleiders omsätt-
ning i olika ekosystem för att överty-
gande visa att människa och miljö kan
skyddas. Det är angeläget att SKB på
systematiskt sätt identifierar processer
av betydelse för ackumulering av radi-
oaktiva ämnen och vilka exponerings-
vägar som är av störst betydelse för
människa och miljö.

Detta beskriver väl de brister
som jag menar finns i den pre-
liminära MKB:n.

Det vore intressant att veta hur
sökanden har beaktat dessa
synpunkter.

Frågan ställdes på mötet i Öst-
hammar, men det var högst
oklart om det fanns någon
separat sammanfattning av
svaren.
Hur ska det hanteras att denna
MKB inte på detaljnivå be-
skriver de radiologiska risker-
na.
I detta dokument saknas artin-
venteringar.
Vilka dokument är det som
slutligen kommer att utgöra
MKB:n?

SSI SKI kontroll av SR Can s. 28. Detta krav från myndigheterna
stärker min uppfattning att
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Betonas vikten av att kunna beräkna
transport av radionukleider från ska-
dade kapslar.

man inte blint kan godta att
några olyckor inte kan komma
att ske, utan att MKB:n måste
redovisa spridning av radioak-
tivitet för det fall att det inträf-
far något oönskat.
Mht till att mycket ligger utan-
för den prel. MKB:n, och av-
ses ligga utanför MKB:n är
frågan hur man ska betrakta
den omständigheten att väldigt
lite av strålskyddsfrågor ligger
utanför MKB:n, och därmed
SAMRÅDEN ska hanteras.
MKB:n måste hantera andra
situationer än en tänkt Nor-
malsituation.
Man konstaterar ofta att san-
nolikheten för att olika scena-
rios ska inträffa är väldigt låg,
men det känns som att man
inte har redovisat effekterna
för det fall att det trots allt
skulle inträffa. Detta betyder
att man i vart fall i MKB:n
inte har bedömt båda de led
som anses ingå i begreppet
risk.
Vem ansvarar för säkerheten
efter det att anläggningen har
förslutits?

SKI:s och SSI:s gemensamma gransk-
ning av SR-Can gav ganska mycket
kritik

Hur har denna kritik beaktats
inför det slutliga platsvalet,
och utarbetandet av MKB:n?

Icke teknisk sammanfattning
22 Så länge kapseln är tät kan den inte ge

upphov till några utsläpp av radioakti-
va ämnen

Hur har man kommit fram till
denna slutsats?

22 normal drift, störningar och missöden Vad är? Hur avgränsas områ-
det för vad som är normal
drift.

22 Ungefär 1,5 kilometer öster om drift-
området kommer en ventilationsstation
att uppföras.

Risk för utsläpp genom detta?

23 Lakvatten från bergupplaget
renas från olja och partiklar i sedimen-
tationsdammar.

Andra ämnen? Tungmetaller?
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Inledande del

30 BAT” (Best Available Technology)
som innebär att ”bästa möjliga tek-
nik” ska användas.

BAT är inte samma begrepp som
det svenska ”bästa möjliga tek-
nik”. Det svenska begreppet an-
ses gå längre. Vilket är det man
avser?

30 Analysen av den långsiktiga säker-
heten visar att verksamheten inte ger
radiologiska konsekvenser av bety-
delse för människors hälsa och mil-
jön. Detta utgör en förutsättning för
miljökonsekvens-beskrivningen och
för att tillstånd för verksamheten ska
kunna erhållas. Eftersom slutförvaret
inte ger upphov till några radiologis-
ka miljökonsekvenser av betydelse
behandlas detta endast översiktligt
här i miljökonsekvensbeskrivningen
men istället desto utförligare i den
särskilda säkerhetsredovisningen och
dess analys av den långsiktiga säker-
heten.

Jag menar att detta inte är fören-
ligt med MKB-kraven. Man mås-
te i vart fall genom MKB:n kun-
na göra en egen bedömning av
om dessa slutsatser är korrekta.

Jag menar att slutsatser som den-
na istället kan leda till oro som
inte alltid är befogad.

Hänsyn till s.k. psykiska immis-
sioner enligt miljöbalken?

När kommer säkerhetsanalysen?

Säkerhetsanalysen uppges inte
vara en del av MKB:n, vilket
måste ses som en stor brist.

Vad betyder detta ur perspektivet
av samråd.

Är det några aspekter i säkerhets-
analysen som borde ha omfattats
av samråd enligt miljöbalken
men som inte varit det?

30 Då SR-Site ännu inte finns framme i
sin helhet har redovisningen av den
långsiktiga säkerheten i denna mil-
jökonsekvensbeskrivning hämtats
från SR-Can samt från det underlag
som togs fram inför platsvalet. Den
slutliga versionen av miljökonse-
kvensbeskrivningen som lämnas in
med ansökningarna om tillåtlighet
och tillstånd enligt miljöbalken för
mellanlagring, inkapsling och slut-
förvaring samt enligt kärnteknikla-
gen för slutförvarsanläggningen

Dessa omständigheter gör att hela
denna MKB vad gäller strålsä-
kerhet är högst oklar. Går det
överhuvudtaget att ha synpunk-
ter? Denna fråga understryks av
all den kritik som SSI och SKI
riktat mot SR Can.
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kommer att vara uppdaterad med
resultaten från SR-Site..

30 Då kommer även den långsiktiga
utvecklingen på platsen samt strål-
doser i de olika scenarier som stude-
rats att beskrivas

Omfattas detta av alla nödvändi-
ga samråd?

Varför är inte detta med i denna
preliminära MKB:n?

33 SKB:s uppdrag omfattar att uppföra,
driva och försluta en slutförvarsan-
läggning för använt
kärnbränsle med

Vem äger, råder över, ansvarar
för anläggningen efter det att den
stängts?

33 Slutförvaret är avsett för använt
kärnbränsle från de svenska reakto-
rerna och ska skapas inom Sveriges
gränser

Hur förhåller sig detta till: ”.”
Kommissionen anser att regi-
onalt och internationellt samar-
bete kan påskynda beslut om
slutgiltiga avfallslösningar. Även
om regionala lösningar är tillta-
lande på grund av stordriftsför-
delarna, eftersom avsevärda be-
sparingar i form av pengar och
andra resurser kan göras, är det
uppenbart att ett land måste vara
villigt att hysa en sådan regional
anläggning, vilket förutsätter
politisk och samhällelig accep-
tans.
SJÄTTE LÄGESRAPPORTEN OM HANTERINGEN
AV RADIOAKTIVT AVFALL OCH ANVÄNT
BRÄNSLE I EUROPEISKA UNIONEN. RAPPORT
FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLA-
MENTET OCH RÅDET. Bryssel den 8.9.2008,
KOM(2008)542 slutlig. Sid. 4

41 Ingen av de andra metoderna uppfyl-
ler dessa i alla delar eller så är de
inte tillgängliga. De behandlas därför
inte inom ramen för alternativredo-
visningen i denna miljökonsekvens-
beskrivning. Däremot kommer in-
formation om alternativa metoder att
redovisas i Bilaga om metodhistorik
som ska skickas med ansökningarna.

Kommer man att redogöra för
varför man valt bort dessa?

Bedömer sökanden att det inte
finns några alternativ där syftet
uppnås, men som man ändå valt
bort?
Vilka är i så fall dessa?

41 Nedan ges en översikt av strategier
och metoder för omhändertagande
av använt kärnbränsle.

Översikten innehåller också de be-
dömningar som SKB har gjort. För
mer detaljerade redovisningar hänvi-
sas till de Fud-program som SKB
har publicerat samt till /3-8/ och /3-

Är de dokument som hänvisning
sker till en del av MKB och an-
sökan?

Har dessa dokument varit före-
mål för MKB-samråd?
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10/.
42 De säkerhetsanalyser som har gjorts

av KBS-3-metoden visar att inne-
slutningen av bränslet i den täta
kopparkapseln är den väsentligaste
säkerhetsfunktionen på lång sikt. För
djupa borrhål antas istället lång-
samma grundvattenrörelser vara den
viktigaste säkerhetsfunktionen.

Hur lång tid skulle det ta för
strålningen att nå markytan med
KBS-3 vid händelse av kapsel-
brott?

Betyder att kvalitén på kapseln är
avgörande.

43 Beträffande djupa borrhål: Den be-
gränsade kunskapen om förhållande-
na så djupt ned i berggrunden gör att
utvärdering
av systemets säkerhet är förknippat
med mycket stora svårigheter. SKB
gjorde år 2000 bedömningen att det
skulle ta cirka 30 år och kosta minst
fyra miljarder kronor i dåtidens pen-
ningvärde, att nå en kunskapsnivå
som gör det möjligt att göra en sä-
kerhetsanalys av samma kvalitet som
för KBS-3-metoden.

Men om man börjat med detta
samtidigt som utvärderingen av
KBS-3 så hade man kommit
långt idag.

Varför håller inte kapslar för det-
ta när de ska hålla för KBS-3?

44 WP-cave. Framgår inte varför det inte anses
bra, framgår inga kostnader.

46 Arbetet började med att skaffa kun-
skap om den svenska berggrunden
och vilka egenskaper berget måste
ha för att kravet på en säker slutför-
varing
skulle kunna uppnås

Vilka är dessa egenskaper? Det
förefaller viktigt att sökanden
redogör för vilka parametrar man
utgått från.

47 Geologiska detaljstudier av platser
för slutförvaring borde, enligt utred-
ningen, omgående påbörjas i första
hand nära Forsmark och Simpevarp.
Även andra platser borde studeras
för att klarlägga alternativen.

Vilken betydelse har dessa ställ-
ningstagande från en utredning
från 1973 haft på valet av platsal-
ternativ?

52 Regeringens beslut i november 2001
innebar klartecken för SKB att fort-
sätta arbetet enligt den
redovisning som lämnades i Fud-K
/3-16/. Regeringen hade inget att
invända mot att SKB inledde
platsundersökningar inom de tre om-
rådena Simpevarp, Forsmark och
Tierp norra/Skutskär.

Detta beslut från regeringen spe-
lar ingen roll för MKB-
processen.

52 Med stöd av 3:e kapitlet 8:e § miljö-
balken beslutade SKI (Statens kärn-

Finns det anledning att kolla upp
att SKI hade denna befogenhet?
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kraftinspektion, numera Strålsäker-
hetsmyndigheten, SSM) i december
2004 att de områden i Forsmark och
Oskarshamn där SKB bedriver
platsundersökningar är av riksintres-
se för slutförvaring av använt kärn-
bränsle och kärnavfall

63 ..och kapslarnas initiala resteffekt… Vad betyder detta begrepp?
63 Kapslarna omges av en buffert av

bentonit som skyddar dem, men som
även fungerar som ett filter och för-
hindrar att radioaktiva ämnen från en
otät kapsel sprids i omgivningen.
Det omgivande berget skyddar kap-
seln och bufferten från påverkan
utifrån och fördröjer transporten av
eventuellt frigjord aktivitet till
markytan. Bergets barriärfunktion
ersätts av återfyllning i de tunnlar
där deponeringen av kapslar gjorts.

Hur säkert.?

Hur mycket strålning kan detta
handla om?

Vilken är sannolikheten för att
detta når biosfären?

Hur mycket påfrestning tål ben-
tonit?

65 Den plats som SKB utrett i Laxemar
är optimerad med avseende på goda
berggrundsförhållanden för uppfö-
rande av schakt och tunnelramp samt
skulle ge kort avstånd till inkaps-
lingsanläggningen. Laxemar är där-
för det lokaliseringsalternativ till
slutförvaret i Forsmark, som be-
skrivs och konsekvensbedöms i den-
na miljökonsekvensbeskrivning.

Endast ett alternativ?

Ju större anläggningen är och ju
högre risker den kan antas ha,
dess större bör anledning vara till
att många alternativ ska redovi-
sas.

65 De flesta av de alternativa lösningar
som SKB har övervägt utgör detalj-
utformningar, sett utifrån KBS-3-
systemet som helhet, och kan därför
inte i miljöbalkens mening anses
utgöra alternativa utformningar i
förhållande till sökt verksamhet

Det beror nog på vilken abstratk-
tionsnivå man håller sig på. Nog
kan man kräva alternativredovis-
ning av olika detaljer, och del-
moment i processen.

66 SKB anser därför att någon annan
lösning än att behålla Clab, som mel-
lanlager för använt kärnbränsle, inte
är miljömässigt motiverad eller eko-
nomiskt försvarbar.

Finns anledning för Östhammar
att ha synpunkter på detta?

67 Med hänvisning till ovanstående har
SKB funnit att våt hantering är mer
fördelaktig i inkapslings anläggning-
en. Miljökonsekvens-beskrivningen
utgår därför från en våt hantering av

Har valet av metod någon bety-
delse ur säkerhetssynpunkt vid
slutförvaret?

Har Östhammar anledning att ha
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bränslet i bassäng i inkapslingsan-
läggningen vid Clab.

synpunkter på Laxemar?

68 Den högre tillförlitligheten är också
positiv från strålskyddssynpunkt,
eftersom det minskar sannolikheten
för att bränslefyllda kapslar behöver
åtgärdas. Friktionssvetsning har där-
för sammantaget bedömts vara den
bästa möjliga tekniken för att sam-
manfoga kopparlocket med koppar-
kapseln.

Är detta av betydelse ur säker-
hetssynpunkt i Forsmark?

68 platsen ska vara lämplig med hänsyn
till ändamålet med verksamheten,
det vill säga att åstadkomma ett
långsiktigt säkert slutförvar,

Lagstiftaren har inte begränsat
det till ett visst antal jämförelse-
platser. Formuleringen är inte
OK. Kan få det att se ut som att
det är OK med endast de alterna-
tiv som sökanden har presenterat.

69 Den systematiska genomgången av
förhållanden på platserna visar att
Forsmark ger bäst för utsättningar
för att säkerhet på lång sikt ska upp-
nås i praktiken.

Hade det varit möjligt att placera
anläggningen i Laxemar?

Hur pass unik kan Forsmark an-
ses vara?

72 En nackdel är behovet av utfyllnader
för etableringen av driftområdet.
Utfyllnaden kommer delvis att ske i
ett vattenområde och den strandnära
miljön kommer att påverkas av ut-
fyllnaden. Det kommer också att
finnas ett nettobehov av bergmassor
i inledningsskedet, innan den egna
bergproduktionen börjar generera
överskott.

Ekologiska konsekvenser?

73 Sett till slutförvarsanläggningen som
helhet bedöms dock inte valt alterna-
tiv medföra någon betydande skill-
nad i miljöpåverkan i förhållande till
övervägda utformningsalternativ. De
övervägda utformningsalternativen
som redovisats i detta avsnitt be-
skrivs därför inte vidare i denna mil-
jökonsekvensbeskrivning.

Avgränsning av MKB:n.

På vilka grunder har olika alter-
nativ valts bort?

Denna info saknas MKB:n så vitt
jag kunnat se.

75 Baserat på detta har MKB:n
avgränsats till att omfatta följdverk-
samhet i form av transporter till och
från anläggningarna samt vatten-
verksamheter, se figur 5-
1.Verksamheter som inte ingår i

Ä r detta en vettig avgränsning?

Transporterna av bentonit med
pråm från Hargshamn?

Ev. utbyggnad av nya hamnar?
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MKB:n är kärnkraftverken, brytning
av koppar och järn för tillverkning
av kapslar, kapseltillverkning, bryt-
ning av bentonit till slutförvars-
anläggningen samt anläggningar för
att ta hand om drift- och rivningsav-
fall (SFR samt slutförvar för långli-
vat låg- och medelaktivt avfall). Båt-
transport av material, till exempel
bentonit från brytningsområde, till
hamn-anläggning i Sverige ingår inte
heller i MKB:n.

77 Det gör att en del miljöaspekter, som
till exempel påverkan
från ljussken, beskrivs i miljökonse-
kvensbeskrivningen trots att miljö-
påverkan enligt SKB:s
uppfattning inte är betydande.

Var har SKB satt gränsen för
vilka miljöeffekter som ska tas
med?

78 För slutförvarsanläggningen planeras
inga motsvarande beräkningar för
driftskedet, eftersom inga händelser
har identifierats som kan ge utsläpp
av radioaktiva ämnen till omgiv-
ningen.

Beträffande strålrisk.
Kan detta accepteras?
Jag menar att detta är allt för ka-
tegoriskt för att kunna godtas,
krävs i vart fall att det i MKB:n
finns en hållbar motivering till
denna uppfattning.

79 Avgränsning i tid Men hur gör man med det myck-
et långa tidsskedet, upp till
100 000 år?

Platsförutsättningar
91 Utanför området finns tre Natura

2000-områden varav två även utgör
naturreservat.

Påverkan?

95 Ju färre sprickor, desto högre brukar
spänningarna vara. I Forsmark är
sprickfrekvensen mycket låg på stör-
re djup, vilket sannolikt är en bidra-
gande orsak till att de horisontella
spänningarna är avsevärt högre än de
genomsnittliga bakgrundsvärdena
för urbergsmiljö i Sverige

Medför detta ökad risk för att
spänningarna utlöses?

97 Största delen av Forsmarksområdet
är beläget lägre än 20 meter över
havets nivå,

Hur mycket kan havet höjas vid
ett klimatskifte?

100 Vattnets salthalt ökar gradvis mot
djupet och redan vid 100– 150 me-

Vilka konsekvenser kan dras av
detta?



16

ters djup är kloridhalten högre än i
havet utanför Forsmark (Littorinaha-
vet var 2–3 gånger saltare än nuva-
rande havsvatten i Öregrundsgre-
pen). Kloridhalten fortsätter att öka
och ligger mellan 200–600 meter
ganska konstant i intervallet 5 000–6
000 milligram per liter (mg/l), det
vill säga knappt en procent salt.

163 För sjötransporter av använt kärn-
bränsle från kärnkraftverken till Clab
förbrukas drygt 700 ton diesel per år.
Sigyn har utrustats med katalytisk
avgasrening för att reducera utsläp-
pen av kväveoxider (NOx). Kataly-
satorn är operativ ungefär 50 procent
av tiden och medför en minskning av
NOx-emissionerna med över 80 pro-
cent då den är igång.

Måste betyda att det släpps ut
mycket från Sigyn. Motsvarar
detta BAT?

165 Clab: En mer utförlig beskrivning av
effekterna av kylvatten på naturmiljö
finns i miljökonsekvens-
beskrivningen för Oskarshamnsver-
ket /8-14/.

Är denna referens en del av den-
na MKB?

168 Sannolikheten för att en fartygs-
olycka med m/s Sigyn sker är myck-
et låg och beredskapen mycket hög
vilket gör miljöskaderisken mindre
än för normala fraktfartyg.

Dåligt och allt för kortfattat be-
skrivet av risker och effekter
kopplade till Sigyn

169 Bränsle trp med Sigyn: Vid jordbäv-
ning eller annan yttre påverkan på
anläggningen kommer bränslet att
förbli intakt.

Vad grundas detta på?

173 Clab/Clink: System som försörjer
inkapslingsanläggningen med vatten
och kyla är gemensamma med Clab,
liksom de system som avleder och
renar vatten.

Hur säkert är detta?

Ett system som går sönder och
båda anläggningarna utsetts för
risk?

178 Transportbehållaren är licensierad
enligt IAEA:s krav för typ-B behål-
lare.

Vad säger denna, och vilka
aspekter inryms inte i denna li-
cens?

184 Frigörelse av aktivitet inom inkaps-
lingsanläggningen kan endast ske
från det använda kärnbränslet till
vatten i anläggningens bassänger
eller till luft i anläggningens hanter-
ingscell. All hantering av kärnbräns-

Låter mycket kategoriskt.

Vad baseras detta på?

Inkluderar det mänskliga fel och
olyckor?
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let sker i avskilda och strålskyddade
utrymmen med kontrollerad ventila-
tion. Olika utrymmen klassificeras
utifrån risken för kontaminering och
strålningsnivå. Klassificeringen av
så kallade kontrollerade områden
styr begränsningar i tillträdet till
området. När bränslet har kapslats in
är det inte längre en källa till luftbu-
ren aktivitet men strålskärmning
krävs även under den fortsatta han-
teringen av det inkapslade kärn-
bränslet.

184 Det kärnbränsle som hanteras har två
olika huvudkällor av aktivitet som
kan spridas i anläggningen; dels ak-
tiveringsprodukter på bränsleele-
mentens yta (så kallad crud), dels
klyvningsprodukter inne i kärnbräns-
let. De senare kan endast frigöras
från skadat bränsle. De nuklider som
dominerar aktivitetsavgivningen från
crud respektive klyvningsprodukter
är kobolt-60 (Co-60) respektive ce-
sium-137 (Cs-137). Det förekommer
även små mängder av andra aktive-
ringsprodukter, klyvnings produkter
och transuraner.

Detta borde utvecklas mer.

Hur farligt och potent är egentli-
gen det använda kärnbränslet
som ska slutförvaras?

194 9.1.4.1 Naturmiljö Var finns artinventeringen?
201 De farliga radioaktiva ämnena som

finns kvar är mestadels svårlösliga
och fast integrerade i det keramiska
materialet. De doser som kan avges
till omgivningen, i samband med en
olycka med låg sannolikhet, är i stor-
leksordningen upp till 10–4 millisie-
vert, vilket ligger många tiopotenser
under skadliga nivåer /9-26/.

Saknar en generell beskrivning
över hur strålande, eller hur far-
ligt, det avfall är som kommer att
slutförvaras.

202 Den största helkroppsdosen beräknas
uppstå vid extremväder typ A på 200
meters avstånd från anläggningen.
Helkroppsdosen beräknades vid des-
sa förhållanden till 0,00065 millisie-
vert i samband med tappad bränsle-
hisskorg, 0,0029 millisievert i sam-
band med tappad transportkassett
och 0,041 i samband med tappad
kopparkapsel. Acceptanskriteriet för

Överraskande hur små utsläpp
som kan förväntas.

Är detta glädjekalkyler?
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omgivningsdos för den typen av
händelser är 50 millisievert och un-
derskrids med marginal vid samtliga
scenarier.

204 Om valet av inkapslingsanläggning
hade stannat på Forsmark: Transpor-
ter av använt kärnbränsle

Finns det några avgörande säker-
hetsskillnader när det gäller
transporter av icke inkapslat
bränsle från Clab, till en inkaps-
ling i Forsmark jämfört med re-
dan inkapslat?

206 Några beräkningar för utsläppsnivåer
har inte gjorts för alternativet inkaps-
lingsanläggning i Forsmark.

Kan det accepteras?

209 Vid jämförelse mellan lokalisering
av inkapslingsanläggningen: Inga
väsentliga skillnader mellan studera-
de lokaliseringar har identifierats i
den miljöriskanalys som gjorts /9-
24/.

Finns anledning att från Öst-
hammars sida ifrågasätta platsva-
let beträffande inkapslingsan-
läggningen?

209 Om inkapsling i Forsmark: Inga ris-
ker för skador på allmänhet eller
omgivning som skulle kräva ytterli-
gare säkerhetsåtgärder utöver dem
som redan vidtagits har identifierats.

Hur underbyggt är detta påståen-
de?

223 Transporten av tunnelberget kommer
att ske med dumper till ytan.

Finns inga mer miljövänliga al-
ternativ till transporter upp till
ytan? Hiss, rullband eller något
spårbundet? Eller är detta enbart
under uppförandet??

Skippen ersätter detta?
233 SKB planerar att använda Hargs-

hamns hamn även för masshantering.
Hamnen i Hargshamn har goda för-
utsättningar för den typen av verk-
samhet medan hamnen i Forsmark i
dagsläget inte lämpar sig för det /10-
2/.

Vinster, förluster och förutsätt-
ningar att använda Forsmarks
hamn?

Alternativa transportslag till
Hargshamn

233 Kajen förlängs lämpligen i den östra
delen, där det i dagsläget hanteras
bulkgods /10-2/. En sådan förändring
kan genomföras inom hamnens nu-
varande tillstånd /Muntl. Hans
Klingenberg, KFS Anläggningskon-
struktörer AB/.

Stämmer detta?

238 Hur läser man tab. 10-9?
242 För att begränsa bullret kommer Varför måste det överhuvudtaget
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krossning av berg på markytan, last-
ning och uttransport av bergmassor
från bergupplaget samt ytliga
sprängningsarbeten nattetid i möjli-
gaste mån att undvikas.

ske verksamhet nattetid?

Är det sådan brådska att få an-
läggningen klar?

246 Vibrationer från tung trafik ger säl-
lan upphov till byggnadsskador på
närliggande byggnader, men kan ge
upphov till störning för boende i
närliggande byggnader. Riksväg 76
mellan Forsmark och Hargshamn är
jämn, vilket är gynnsamt från vibra-
tions synpunkt.

Av relevans för spridning av vib-
rationer torde också vara vilken
geologi som råder i marken. Är
det utrett?

247 En konstruktionsförutsättning för
kapseln är att den ska innestänga
både radionuklider och den alfa och
betastrålning som uppstår vid radio-
aktivt sönderfall. Dessa kommer
därför inte att spridas utanför kaps-
larna.

Redogörelse för vilka bergrörel-
ser som kan spräcka en kapsel?

Hur säkra är man på detta?

Jag har svårt att lita på att det
teoretiskt sett inte kan ske olyck-
or där kapslar går sönder.

Hur ser spridningsberäkningar ut
för fall av kapselbrott?

Hur långt kan strålning spridas i
berget efter förslutning och om
kapsel går sönder?

248 Kapslarna med det använda kärn-
bränslet ger inga utsläpp av radioak-
tiva ämnen.

Ett bland många exempel på att
sökanden inte redovisar hur man
kommit fram till många av de
slutsatser som dras i MKB:n.
Detta gäller i synnerhet sådan
som rör strålskydd.

MKB:n är bl.a. ur detta perspek-
tiv allt för avgränsad, antingen
lyfter man in säkerhetsanalysen i
MKB:n eller skriver man in mer i
MKB:n

248 Det kommer inte att ske några ut-
släpp av radioaktiva ämnen från
kapslarna.

Vad grundas detta på?
ska redovisas i MKB:n.

MKB:n måste hantera annat än
en förväntad Normalsituation.

252 Släckvattnet kan innehålla sotpartik-
lar och annat partikulärt material

Stämmer detta? Bör det inte fin-
nas fler typer av föroreningar i
släckvatten? Oförbrända ämnen
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etc?

Vad är det man anser kunna börja
brinna, vilka material är det?

253 10.1.3.9 Avfall Är detta den samlade redovis-
ningen av avfallshantering?
Kommer den slutliga MKB:n att
innehålla mer uppgifter?

Mängden avfall, klassificerat
enligt EWC måste vara precisare.

253 10.1.3.10 Energianvändning Vilka energikällor? Enligt 2:5 ska
i första hand alternativa energi-
källor användas.

Se kommentaren om avfall ovan.
256 Området kring Forsmark har ett rikt

fågelliv, men SKB:s markanspråk
bedöms inte påverka några områden
med skyddsvärd fågelfauna. Häck-
ande fåglar kan dock störas av män-
niskor som rör sig i närheten av de-
ras bon.

Vilka fåglar?

Vilka är skyddade?

Hur berörs de, vilka slags olä-
genheter?

Hur och när har inventeringar
utförts?

Utifrån vilka parametrar kan man
säga att fåglarna inte kommer att
påverkas?

Hur är det t.ex. med den pir som
kommer att beröras av arbetena,
och där man uttryckligen säger
att den kommer att påverka ett
fågelområde?

259 I det fall inga förebyggande åtgärder
vidtas antas en grundvattensänkning
enligt modellerade resultat kunna
medföra stora negativa konsekven-
ser.

Vad har utgångspunkten varit för
värderingar av miljöpåverkan.

Var går t.ex. gränsen för ”stora
negativa konsekvenser”?
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263 Konsekvenserna av detta bedöms
dock bli små.

Bra om man i konsekvensdelarna
kan hänvisa till tidigare tabeller
etc. i MKB dokumentet.

270 Sprängmetoder och försiktighets-
åtgärder, till exempel täcknings-
åtgärder, fastställs i ett senare skede.

Hur sent?

Detta bör in i MKB:n.

Går inte att bedöma verkan och
effekter utan att veta vad och hur
man ska agera.

271 För byggnader inom fem meter från
riksväg 76 kan vibrationsnivåerna
från tunga transporter komma att
uppgå till 1,5 mm/s i grundlägg-
ningsnivå. Inga skador riskeras där-
med.

Hur har man kommit fram till
detta?

272 Strålning och utsläpp av radioaktiva
ämnen

Förvånande att inget sägs om
annan strålning än radon. Särskilt
mot bakgrund av att det just är
detta som många kan vara rädda
för.

Måste redovisa delar av strålsä-
kerhetsutredningen i MKB:n.

Inte minst förutsättningarna att
motverka psykiska immissioner
är viktig.

276 10.1.5.2 Radiologisk säkerhet under
drift I kapitel 8 i den preliminära
säkerhetsredovisningen för slutför-
varsanläggningens drift finns den
säkerhetsanalys som verifierar hur
anläggningen klarar alla tänkbara
störningar och missöden och vilken
radiologisk omgivningspåverkan
som störning eller missöde kan ge
upphov till /10-29/.

Detta måste in i MKB:n.

277 En konstruktionsstyrande förutsätt-
ning för kapseln är att den ska klara
av alla händelser vid normal drift
samt störning och missöde utan
genomgående skada på kapselns
kopparhölje. Inget
radioaktivt utsläpp kan därmed före-
komma i slutförvars-anläggningen
förutsatt att kapseln har uppfyllt ac-
ceptanskriterierna.

Hur kan man garantera att den
inte kommer att gå sönder under
100 000 år?

Vad kommer då att hända med
den radioaktivitet som sprids i
berget?
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277-
278

Detta avsnitt är helt centralt, för-
modligen har man helt rätt men
det måste med all önskvärd tyd-
lighet framgå av MKB, hur man
kommit fram till detta, vilket
skydd de olika barriärerna ger

278 10.1.6 Långsiktig säkerhet
Kommer mer redovisningar i den
slutliga MKB

Detta betyder att vi inte korrekt
kan bedöma dessa uppgifter.

306
tab

Psykosociala effekter X Psykosocia-
la effekter har inte kvantifieras utan
en diskussion förs nedan.

Dessa kan nog endast elimineras
genom korrekt, tydlig och ge-
nomskinlig information. Spelar
egentligen ingen roll om de är
kvantifierade eller inte, de kan
endast minimeras genom att de
tas på allvar och att man är öppen
och inte tillåter att man utsätter
sig för misstanke om smusslande.

313 Eftersom bullret från de olika verk-
samheterna har olika karaktär och
därmed upplevs olika, även i de fall
decibelnivåerna är likvärdiga, har det
inte bedömts vara meningsfullt att
beskriva den samlade bullerpåverkan
i form av sammantagna ekvivalent-
nivåer. Det finns dessutom inte någ-
ra permanentboende som bedöms
störas av bullret.

Varför inte?

Finns annat än människan som
kan störas av buller?

316 Hur mycket radioaktivitet som even-
tuellt skulle kunna frigöras vid olika
typer av missöden under anlägg-
ningarnas drifttid redogörs för i de
olika säkerhetsredovisningar som har
tagits fram för transportsystemet,
Clab och inkapslingsanläggningen
samt för slutförvarsanläggningen.
Analyser visar på att de doser som
beräknas till en person är långt under
gällande gränsvärden.

Dessa uppgifter måste tas in i
MKB:n

329 Kontrollprogram för radiologisk
omgivningskontroll bedöms inte
behövas för slutförvarsanläggningen,
eftersom ingen fri radioaktivitet fö-
religger i anläggningen. Inte heller
någon radiologisk utsläppskontroll
bedöms behövas för slutförvarsan-
läggningen.

OK?
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330 Slutförvaret är utformat så att kon-
troller av exempelvis utsläpp av ra-
dioaktivitet inte ska behövas. nulä-
get är därför inga kontroller planera-
de för detta skede. Kontroller be-
döms inte heller vara nödvändiga i
Simpevarp/Oskarshamn runt Clink
efter det att verksamheten där av-
vecklats och marken återställts.

OK?
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Synpunkter på prel. MBK avseende Vattenverksamhet i Fors-
mark I. Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggning-
en för använt kärnbränsle
Sida Text i MKB som kommenteras Jonas Christensen kommen-

tarer

Stora övergripande frågor

Ingen vet vad som kommer att
hända om tusen år.

Vore det inte lämpligt att be-
skriva vad kapslarna, tunnlar etc
både under och efter driftsske-
det tål i form av tryck, geolo-
giska rörelser, förändringar i
salthalt, slitage, korrosion, ökat
tryck på markytan, ökad eller
minskad vattengenomströmning
genom berget.
Hur beaktas effekter som beror
på att man påskyndar en natur-
lig process, långt in i fram-
tiden. D.v.s. även om ingen ef-
fekt kan ses under den över-
skådliga tiden, så kommer en
effekt längre fram som kanske
ändå skulle uppstått men först
senare.
Förutsättningar att flytta allt åter
nord ost för att inte inkräkta på
gölgrodorna?

3 Beräkningsmodellerna Hur tillförlitliga är dessa?
21 Länshållningsvattnet bedöms vara

tillräckligt rent för att släppas ut i en
närliggande havsvik (Söderviken)
utan ytterligare reningsåtgärder ut-
över de som beskrivits ovan
/Ridderstolpe och Stråe 20XX/.

Korrekt?
Vad gäller ämnen som naturligt
finns i berget?

24 begreppen grundvattennivå och
grundvattenyta

Jag förstår inte skillnaden mellan
dessa begrepp

31 Beskrivningen är fokuserad på
aspekter som är relevanta för de be-
dömningar av grundvattenbortled-
ningens effekter och konsekvenser
som presenteras i kapitel 5 och 6.

Vad har valts bort?
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41 Forsmarksområdet är ur naturvårds-
synpunkt alltså ett mycket värdefullt
område.

Faller detta under några bestäm-
melser som gör att området skall
skyddas? Natura 2000?

41 Kärren i området innehåller över 50
arter som är typiska för Natura 2000-
naturtypen

Anledning att reagera mer?

Var har dessa listats?
42 Bolundsfjärden: Flera av dessa få-

gelarter är rödlistade eller finns med
i EU:s fågeldirektiv och i artskydds-
förordningen (havsörn, fiskgjuse,
fisktärna, svarttärna och skräntärna)

Av betydelse? Vad görs av SKB?

Vilka fler?

Hur har hänsyn tagits till dessa?
43 Som nämnts tidigare är Forsmarks-

området rikt på rödlistade arter. To-
talt har 52 rödlistade arter observe-
rats i samband med de ekologiska
inventeringarna /

Tas tillräcklig hänsyn?

Dessa arter var för sig, men också
det sammanlagda värdet av att
dessa arter finns i samma region.
Blir det ”kumulerade” värdet av
naturen högre än värdet av varje
art i sig?

Var finns listan över alla rödlis-
tade arter?

50 För det mest extrema scenariot, samt
korrigerat för lokal landhöjning, är
det prognostiserade havsvattenstån-
det i Forsmark år 2100 maximalt
0,56 m (RHB 70) /Brydsten et al.
2009/.

Är det realistiskt?

74 Det finns dokumentation från vissa
undermarksanläggningar i berg avse-
ende grundvattenavsänkning
/Axelsson och Follin 2000/. Under
byggnationen av Bolmentunneln
sänktes grundvattennivån i berg med
cirka 1 m i den södra delen av tun-
neln och 5–16 m i den centrala och
norra delen.

Hur förhöll sig dessa sänkningar
till de beräknade / prognostisera-
de? Kan man säga något om pro-
gnosernas säkerhet utifrån tidiga-
re erfarenhet?

Hur är dessa tunnlar / gruvors
geologi. Är det samma förutsätt-
ningar så att erfarenheter verkli-
gen kan dras?

76 Enligt MOUSE SHE-beräkningarna
ger grundvattenbortledningen upp-
hov till en obetydlig sänkning av
vattennivån i sjöarna Eckarfjärden
och Fiskarfjärden. Den största sjöni-
våsänkningen under det studerade
året (2006) är enligt modelleringen
mindre än 0,01 m för dessa två sjöar.

Hur djupa är dessa sjöar?

80 Detta ger en lägre tilltro till att den Vad är konsekvenserna av denna
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vertikala hydrauliska konduktiviteten
skulle vara tio gånger högre i de övre
200 m av berget jämfört med refe-
rensfallet.

slutsats?

81 5.7.3 Inverkan av ett utbyggt SFR Betydelse av detta? Innebär detta
att slutförvaret kommer att vara
känsligt för hur markan ovan
kommer att användas under de
närmaste 70 åren?

Vilken betydelse skulle en ökad
eller minskad trädbeväxnad ha
för slutförvaret och grundvatten-
nivåer?

83 Hydrogeologiska och hydrologiska
förhållanden i Forsmarksområdet
år 2100

Ingen vet vad som kommer att
hända om tusen år.

Vore det inte lämpligt att beskri-
va vad kapslarna, tunnlar etc.
både under och efter driftsskedet
tål i form av tryck, geologiska
rörelser, förändringar i salthalt,
slitage, korrosion, ökat tryck på
markytan, ökad eller minskad
vattengenomströmning genom
berget.

91 Även om dessa två arter tillhör de
mest krävande, bör det noteras att
grundvattenbortledningen kan med-
föra att även andra arter får försäm-
rade spridningsmöjligheter i Fors-
marksområdet.

Vilka arter är det?

96 Resultaten visar att en konstant och
stor avsänkning av grundvattenytan i
anslutning till en våtmark inte behö-
ver innebära en konstant och stor
minskning av tillgången på ytvatten.
Denna slutsats är viktig i samman-
hanget eftersom tillgången på ytvat-
ten, som nämnts tidigare, är en viktig
faktor för till exempel gölgroda.

Är detta trovärdigt?

98 Den metodik som använts (så kallad
partikelspårning) innebär att ”märkta
partiklar” släpps i MOUSE SHE-
modellen

Hur bra anses denna metodik
vara?

106 6.1.6 Konsekvenser för rödlistade Hur beaktas effekter som beror
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arter samt arter upptagna i artskydds-
förordningen

på att man påskyndar en naturlig
process, långt in i framtiden.
D.v.s. även om ingen effekt kan
ses under den överskådliga tiden,
så kommer en effekt längre fram
som kanske ändå skulle uppstått
men först senare.



28

Synpunkter på Vattenverksamhet i Forsmark II. Slutförvarsan-
läggningen för använt kärnbränsle – vattenverksamheter ovan
mark
4 Detta innebär att det inte finns några

motstående intressen inom påver-
kansområdet, som inte påverkas av
andra åtgärder och verksamheter.
Detta innebär att det inte kommer att
uppstå några negativa konsekvenser
till följd av länshållningen från
schakten.

Menar man verkligen inga mot-
stående intressen, eller menar
man att det inte finns några mar-
ker som ägs av andra som berörs?

4 Det finns flera åtgärder som kommer
att kunna vidtas för att minimera
grumlingen
och/eller dess konsekvenser

Vilket alternativ kommer att väl-
jas?

4 Reglering av Tjärnpussen Redogörelse för vilka arter som
finns, var finns den?

5 Fågelskyddsområden kring ett antal
öar som är belägna 1–3,5 kilometer
öster och norr om piren. Buller som
stör fågellivet inom fågelskyddsom-
råden bedöms främst kunna uppstå i
samband med eventuell krossning av
sprängsten

Vilka fågelarter?

Hur känsliga är dessa för buller?
Kommer man att utför arbetena
under perioder då fåglarna stör
minst?

11 Det finns dock för närvarande inga
detaljerade uppgifter om vattenom-
rådenas djup eller bottenförhållan-
den. Sådana uppgifter kommer att tas
fram inför detaljprojektering och
planering av arbetena inom driftom-
rådet.

Borde inte sådana undersökning-
ar ha gjorts tidigare för att man
ska få koll på arter?

12 Ytterligare artbeskrivningar presen-
teras i /Hamrén och Collinder
20XX/.

Dessa bör väl tydlig finnas med i
slutlig MKB.

13 Massorna kommer i första hand att
läggas upp i närområdet, bland annat
för att minska transporterna.

Krävs redovisning även för hur
detta ska ske. Kräver en egen
anmälan?

15 Anläggande av en våtmark är en an-
mälningspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap. miljöbalken.

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur
garanterar man att de nya gölarna
fungerar innan man tar bort de
gamla?

17 Mycket kort avstånd mellan
driftområde och gölar. Hur
kommer slitaget att se ut utanför
stängsel? Behov av väg eller stig
för vaktrundor, service på staket
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etc?
19 Inför byggstart kommer omfattning-

en och genomförandet av ovanståen-
de åtgärder att utredas närmare.

Detta måste ske tidigare.

28 som en reglermunk, vilken förses
med ett V-format Thomsonöverfall.

Vad är det?

Jonas Christensen


