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Hej Lars!

Tack för samtalet!

Jag vill aktualisera det beslut som Länsstyrelsen i Uppsala län tog 2010-09-29 om samråd och
betydande miljöpåverkan inför kommande ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat
rivningsavfall från kärntekniska anläggningar, i huvudsak kärnkraftreaktorer. Beslutet, som
bifogas, var riktat till verksamhetsföreträdaren, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. 

Samtidigt skickade länsstyrelsen verksamhetsföreträdaren kommentarer efter det samrådsmöte
som ägt rum samma dag. Dokumentet bifogas. 

Samrådsmötet som ägde rum samma dag, 2010-09-29 var mellan verksamhetsföreträdaren och
länsstyrelsen, Östhammars kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Protokollet bifogas.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan samrådets början i samrådet sagt
att föreningen anser att slutförvaret för kortlivat rivningsavfall är en ny kärnteknisk anläggning och
att ansökan ska gälla en ny anläggning. Föreningen benämner den nya anläggningen SFR 2.
Därmed ska miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, fullt ut hantera alternativ lokalisering och
alternativ metod fullt ut. 

I protokollet från samrådsmötet som ägde rum samma dag som länsstyrelsen tog sitt beslut,
2010-09-29, framgår det att även SSM anser att SFR 2 ska betraktas som en ny kärnteknisk
anläggning. Något som myndigheten upprepat flera gånger i det fortsatta samrådet.

På samrådsmötet som verksamhetsföreträdaren genomförde i lördags, 2014-02-01, var det
fortfarande tydligt att verksamhetsföreträdaren inte tänker ansöka om att SFR 2 ska vara en ny
anläggning, utan att ansökan ska gälla en utbyggnad av det nuvarande slutförvaret för kortlivat
driftsavfall, SFR. Det var på samrådet tydligt att verksamhetsföreträdaren avser att ha en mycket
begränsad redovisning av alternativ metod i MKB:n. När detta diskuterades på mötet sa
verksamhetsföreträdaren att länsstyrelsen inte beslutat enligt miljöbalken 6 kap. §7 tredje stycket
att ställa krav på att  "även andra jämförbara sätt att nå samma syfte ska redovisas". Det menar
verksamhetsföreträdaren betyder att endast alternativa utformningar av utbyggnaden behöver
redovisas i MKB:n.

MKG har i samrådet framfört att det bl.a. bör undersökas om det nya slutförvaret med fördelar för
långsiktig miljömässig säkerhet kan lokaliseras i inlandet i ett inströmningsområde för storregional
grundvattenströmning. Ett sådant slutförvar skulle kunna ligga på ett större djup och ha en annan
utformning än om SFR 2 byggs i anslutning till nuvarande SFR.

Med anledning av ovanstående frågar sig MKG vilka överväganden som länsstyrelsen gjorde när
beslutet om samråd och betydande miljöpåverkan togs direkt efter samrådsmötet 2010-09-29.
Frågan om länsstyrelsens möjlighet att besluta enligt miljöbalken 6 kap. §7 tredje stycket berörs
inte i beslutet.

Länsstyrelsen har enligt miljöbalken 6 kap. §5 att verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får
den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen fick på
samrådsmötet 2010-09-29 veta att SSM ansåg att SFR 2 var att betrakta som en ny kärnteknisk
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samrådsmötet 2010-09-29 veta att SSM ansåg att SFR 2 var att betrakta som en ny kärnteknisk
anläggning. Länsstyrelsen var inte närvarande på mötet i lördags. MKG vill med anledning av det
som hänt i samrådet uppmärksamma länsstyrelsen på att verksamhetsföreträdaren verkar
planera för att ansökan ska innehålla en MKB som riskerar att inte kommer att anses vara fullgod i
en kommande miljöprövning.

Med vänlig hälsning,

Johan Swahn

cc Christine Anvegård, MKG
  Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen
  Anders Wiebert, SSM
  Marie Berggren, Östhammars kommun

-- 
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