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YTTRANDE ÖVER SKB:S FUD-PROGRAM 2010 

Remissen 

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk har erhållit rubricerade FUD-
program for yttrande. Yttrandet ska vara StrMsäkerhetsmyndigheten tillhanda senast den 
31 december. 

Noteras att Oskarshamns kommun avger eget yttrande över FUD- programmet genom att 
LKO- projektet utarbetar ett förslag till korrminnstyrelsen. 

Yttrande 

Inledningsvis konstateras att lokala säkerhetsnämnden ställer sig bakom yttrandet frän 
Oskarshamns kommun. Efter beslutet om slutförvaret fokuserar kommunen i sitt ytt ande 

frågor som kan fa konsekvenser for Chnk. 

Vidare är tmsynsmynmghetens oberoende roll och tmgångmiresmser av s to rv^ 
räcmgaresmsermWeaidelasStrå^^ 
slutforvarssystemet. 

LOMA- programmet omfattar låg- oeh medelaktiyt.avfall från de svenska.kärnkraftverken 

Barsebäcksverket kan inledas när utbyggnaden av SFR i Forsmark ar klar 2020. 



Säkerhetsnämnden anser att berörda kommuners behov och synpunkter kring rivning av 
anläggningar måste beröras, särskilt konsekvenserna av olika tidplaner för rivning. 
Kompetensfrågorna är också av vikt. Det krävs kunskaper kring avställning, avveckling och 
nedmontering för att på ett säkert sätt kunna riva kärnkraftverken. En unik kunskap som på 
sikt kommer att försvinna eftersom den idag 6hns\hös en begränsad men kunnig grupp. 
Förlusten av kompetent personal och frågan om kompetensbevarande insatser är också 
faktorer av vikt vid planeringen av rivningen även kärnteknisk anläggning. 

BFA (Bergrum för avfall) ingår också i LOMA-programmet. Ett sådant markförvar finns vid 
Oskarshanmsverket. Säkerhetsnämnden konstaterar att mellanlagringen utökas i Oskarshamn 
när härdkomponenter från övriga svenska kärnkraftverk tas emot för torr mellanlagring fr o m 
2011. Tillståndet sträcker sig till 2045 då slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall 
(SFR) beräknas vara i drift. Säkerhetsnämnden anser att det bör klarläggas om befintliga 
markförvar på lång sikt kan avvecklas och hur detta ska ske i så fall. I sammanhanget är det 
proj ekt som inletts vid OKG och Studsvik när det gäller att utveckla en metod för volym-
minskning av komponenter och hur denna metod kan utvecklas och appliceras på fler 
komponenter av intresse. Härigenom kan mer material packas i varje kolli och behovet av 
utrymme i förvaren minskar. 

SKB framhåller att en stor källa till osäkerhet är möjligheten att en del av rivningsavfallet 
friklassas eller placeras i markförvar i stället för i SFR. Utifrån den kunskap som i dag finns 
om friMassningskrav och krav som ställs på dagens markförvar, bedömer SKB att ungefär en 
tredjedel av rivningsavfallet kan friklassas eller placeras i markförvar. Denna kategori avfall 
utgör en stor volym, men innehåller endast en relativtliten del av den aktivitet som följer det radioaktiva 
avfallet från kärnkraftverken. S&erhetsnärnnden Ъефтег att friklassning av såväl material, 
lokaler, byggnader och mark bör innebära att dessa resurser kan återvinnas eller användas för 
annan verksamhet, vilket innebär en hushållning med naturresurser som är positiv ur 
miljösynpunkt. Lokal deponering eller återanvändning av rivningsmassor bör även leda till 
kortare transporter än vad som vore fallet om materialet skulle behöva hanteras som 
radioaktivt avfall och deponeras i ett slutförvar. 
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