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Samrådsfrågor 2010-02-09  samt yttrande över preliminär Miljökonsekvensbeskrivning etc. 
 
Döderhults Naturskyddsförening lämnar härmed följande synpunkter på SKB: s preliminära miljökon-
sekvensbeskrivning samt en del övriga frågor som kan hänföras till samrådet 2010-02-09. 
 
Det är en till volymen omfattande MKB, men innehållsmässigt finner vi väldigt lite av substans för att 
kunna bedöma de slutsatser som SKB kommit fram till. Man måste gå till underliggande rapporter för 
att få fram de värden som ligger till grund för den bedömning SKB gör av konsekvenser för boende 
och miljö. Texten är också ganska rörig och det är svårt att hitta vad man söker. Man måste hoppa 
mellan olika kapitel.  Vi efterlyser ett sakregister. 
Vi undrar också varför inte den lokala naturskyddsföreningen fått de underbilagor som berör vatten-
verksamheten i Laxemar-Simpevarp. 
 
Eftersom vår nationella organisation kommer att ta upp frågor som rör hela projektet kommer vi här 
endast att beröra lokala frågor såsom mellanlagret och inkapslingsanläggningen (CLAB respektive 
CLINK) förutom några övergripande frågor. Vi kommer inte att göra några bedömningar av de värden 
och konsekvenser SKB presenterar, det får ske i samband med ansökan.  
 

1. Avgränsning 
Vi anser att avgränsningen är för snävt gjord. SKB borde även behandla miljökonsekvensbe-
skrivningar för brytning och framställning av koppar och järn, kapseltillverkningen, brytning 
och transporter av bentonit samt anläggningar för drift- och rivningsavfall gällande Clab och 
Clink.  
 

2. Kapseltransporter till havs 
Transportbåten M/S Sigyn börjar bli gammal och kommer sannolikt att behöva bytas ut före 
eller i samband med att slutförvaret tas i drift. Vi saknar en beskrivning av vilka krav som 
kommer att ställas på den nya båten samt en analys av de effekter och konsekvenser som 
transporterna medför och kommer att medföra för den marina miljön. Likaså saknar vi en 
miljökonsekvensbeskrivning av en eventuell terroristattack på M/S Sigyn.  
 

3. Buller 
Bullerbedömningar, såväl byggbuller som industribuller i landsbygdsmiljö bör göras utifrån 
lägre riktvärden än dem som gäller i tätbebyggda områden. I en för övrigt tyst miljö upplevs 
buller mer störande än i en redan bullrig miljö. Vad grundar sig SKB på när man gör bedöm-
ningar att boende inte kommer att störas?  
 

4. Vägtransporter 
Samma resonemang som för industri- och byggbuller bör användas för transportbuller i lands-
bygdsmiljö. Hur har SKB bedömt boendes störningar av trafiken? Fler boende kommer att ut-
sättas för trafikbuller. Vilka konsekvenser medför detta? Trafikbullret utmed väg 743 har två 
extrema toppar (morgon och kväll), bullernivåerna för dessa toppar bör redovisas samt konse-
kvenserna av dessa trafiktoppar avseende både buller och trafiksäkerhet.  
Vi saknar konsekvensbeskrivning av den effekt trafikökningen kan ha på trafiksäkerheten för 
både människor och djur.  
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5. Dagvatten 
Vi saknar beskrivning av hur dagvattnet skall renas från ev. radioaktiva utsläpp t.ex. vid brand 
i anläggningen (släckvatten). 
 

6. Kylvatten och utsläpp  
Vi saknar beskrivningar av kylvattenintagets och kylvattnets påverkan på det lokala fiskbe-
ståndet och annat marint liv.  
 

7. Radioaktiva utsläpp 
Det framgår av MKBn att mängden radioaktiva utsläpp kommer att öka. Vilka blir konsekven-
serna om SKB inte lyckas minska dessa utsläpp?  
SKB har i sin säkerhetsanalys för inkapslingsanläggningen gjort vissa beräkningar av vilken 
omgivningspåverkan s.k. störningar och missöden i Clink kan få. Radioaktivitet kan spridas 
upp till 10 km har man beräknat, men man anger utsläppsmängden som understigande accep-
tanskriteriet. Eftersom det handlar om spridning av radioaktiva ämnen efterlyser vi en konse-
kvensbeskrivning av påverkan på biologiskt liv.  
Vad stödjer sig SKB på när man inte anser att allvarligare händelser kan inträffa, t.ex. ett ter-
roristangrepp på anläggningen? Clink kommer att ligga ytligare än bränslebassängerna och 
blir därmed mer sårbar för yttre våld.  
 

8. Ev. Clab 3 
Med enkla beräkningar kommer man fram till att bränslebassängerna i Clab 1 och 2 kan 
komma att vara fyllda i princip samtidigt som SKB räknar med att provdriften av Clink och 
slutförvaret kan komma att starta. Blir starten framflyttad så betyder det att lagren är fyllda 
och det kan bli aktuellt att bygga ytterligare en förvaringsbassäng för utbränt kärnbränsle. Vi 
anser att en utbyggnad av Clab och dess miljökonsekvenser, liksom säkerhetskonsekvenser för 
Clink om Clab byggs ut, bör finnas med i ansökan och i MKBn.  
 

9. Höjning av havsnivån 
SKB har gjort en kartskiss över hur en havsnivåhöjning skulle kunna påverka inkapslingsan-
läggningen. Den valda siffran 341 cm höjning är resultat en ren teoretisk beräkning. Med hän-
syn till de stora osäkerheter som råder när det gäller framtida klimatförändringar och med-
följande havsnivåhöjningar bör även högre nivåhöjningar redovisas för att se vilka effek-
ter/konsekvenser det har samt ett antagande att det kan inträffa tidigare än år 2100, dvs. redan 
under pågående drift och innan bassängerna är tömda och Clink riven.  
 

10. Närheten till annan kärnteknisk verksamhet 
Vilka risker finns med att förlägga en inkapslingsanläggning direkt i anslutning till ett kärn-
kraftverk? Vi saknar en miljökonsekvensbeskrivning av en situation där man i händelse av en 
allvarlig kärnkraftsolycka inte kan nå fram till CLINK beroende på att området blir allvarligt 
kontaminerat.  
 

Vi anser att samrådstiden inte borde ha avslutats förrän Säkerhetsanalysen för hela projektet (SR Site) 
är klar. Vi anser att de långsiktiga säkerhetsbedömningarna i MKBn vilar på mycket osäkra grunder 
eftersom de gjorts utifrån en säkerhetsanalys från 2006 (SR Can) och många nya bedömningsfaktorer 
tillkommit sedan dess; bl.a. frågor om kopparkorrosion och bentonitlerans möjligheter att isolera 
kapslarna.  
 
Döderhults Naturskyddsförening 
 
 
 
Enligt uppdrag   Kuno Nilsson 
Catharina Lihnell Järnhester   ordförande 


