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Punkt 86
Villkor
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Punkt 86

Villkor 1 Allmänt villkor
•

Östhammars kommun accepterar villkoret

•

Positivt med förtydligande av åtaganden i bilaga K:28

•

Uppfattar att verksamheten i övrigt ska bedrivas i
huvudsak såsom SKB har uppgivit eller åtagit sig i målet

Punkt 86

Villkor 2, 3 och 4
Östhammars kommun accepterar:
•

Villkor 2 buller från anläggningen

•

Villkor 3 kemiska produkter och avfall

•

Villkor 4 damning (med gjord justering vid
huvudförhandlingen den 3 oktober 2017)
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Punkt 86

Villkor 5
Östhammars kommun accepterar villkor 5 angående utsläpp
till luft med följande tillägg i kursivt:
”SKB:s egna och upphandlade maskiner och fordon ska
uppfylla vid var tidpunkt gällande miljökrav enligt Trafikverkets
generella miljökrav vid entreprenadupphandling eller
motsvarande riktlinjer med minst likvärdiga miljökrav.”

Punkt 86

Villkor 6
• Östhammars kommun accepterar villkor 6 om
kontrollprogram
• Anser att tillsynsmyndigheten bör bemyndigas att vid
behov få justera utformningen av kontrollprogrammet (i
enlighet med Länsstyrelsen i Uppsala läns förslag)

3

Punkt 86

Villkor 13
• Östhammars kommun accepterar villkor 13 om buller
under byggtiden

Punkt 86

Villkor 14
• Östhammars kommun accepterar villkor 14 första stycket
och andra stycket om omhändertagande av lakvatten från
bergupplag och spillvatten
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Punkt 86

Villkor 14
• Östhammars kommun accepterar villkor 14 tredje stycket
och fjärde stycket om länshållningsvatten då SKB har
åtagit sig att vidta kompensationsåtgärder som reducerar
kvävebelastningen på Öregrundsgrepen med en mängd
motsvarande utsläppens sammanlagda storlek (uppfattar
en komplettering till bilaga K:28)

Punkt 86

Villkor 15-18
Östhammars kommun anser att villkoren är alltför vaga vad
gäller:
- När det finns behov av att vidta skyddsåtgärder
- När det anses uppstå en betydande negativ påverkan
- Kriterier för bedömning av grundvattenbortledningens
påverkan på grundvattennivåer i omgivningen

5

Punkt 83

Villkor 15-18
•

Östhammars kommun anser att det i prövningen bör
kunna fastställas när det finns behov av att vidta
skyddsåtgärder och vilka åtgärder som ska vidtas

•

Det är inte tillräckligt att hänvisa till upprättande av
kontrollprogrammet tre månader innan åtgärden ska
vidtas

Punkt 86

Villkor 19, 20, 21, 22
Östhammars kommun accepterar:
• Villkor 19 om utfyllnad av Söderviken
• Villkor 20 om dialogforum
• Villkor 21 om skötselplan
• Villkor 22 om deponeringstakt med bemyndigandet till
tillsynsmyndigheten
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Punkt 86

Villkor 23
• Vägtransporter får ske från kl. 06.00 om bullerdämpande
åtgärder vidtas.
• Då SKB har gjort ett åtagande om erbjudande om
vidtagande av bullerdämpande åtgärder på
permanentbostäder utefter väg 76 och 292 mellan
Forsmark och Hargshamn kan transporter från kl. 06.00
godtas. (uppfattar en komplettering till bilaga K:28)

Punkt 86

Villkor 23
• 100 transporter per år vid andra än i villkoret angivna tider
får ske om information lämnas i förväg via SKB:s och
kommunens hemsidor om det förväntas ske fler än 10
transporter ett enskilt dygn. Detta ska dock användas
mycket restriktivt och transporter nattetid bör undvikas.
• Närmare former för informationsgivning kan hanteras i
dialogforumet.
• Det bör anges inom vilken tid ett åtgärdsprogram bör ha
tagits fram, rimligen tre år från när tillståndet meddelats
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Punkt 86/99
Villkor

Punkt 86/99

Metoder för slutförvar
Östhammars kommun anser att SKB under drifttiden bör
bedriva en strukturerad omvärldsbevakning rörande metoder
för slutförvaring och slutförvarsmiljöer och med
regelbundenhet rapportera resultatet av arbetet till
tillsynsmyndigheten (SSM och Länsstyrelsen)
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Punkt 86/99

Informationsbevarande
Östhammars kommun anser att SKB under drifttiden bör hålla
frågan om informationsbevarande efter förslutning aktuell och
levande och till tillsynsmyndigheten (SSM och Länsstyrelsen)
med regelbundna intervaller redovisa utvecklingen av
tekniker och strategier för bevarande av information efter
förslutning.

Punkt 86/99

Övervakning efter förslutning
Östhammars kommun anser att SKB under drifttiden bör hålla
frågan om övervakning efter förslutning aktuell och levande
och till tillsynsmyndigheten (SSM och Länsstyrelsen) med
regelbundna intervaller redovisa utvecklingen av tekniker och
strategier för övervakning efter förslutning.
Kommunen ser positivt på att berörd tillsynsmyndighet får ett
bemyndigande att meddela eventuella ytterligare villkor i
frågan.
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