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Yttrande över Svensk Kärnbränslehanterings AB (SKB) preliminära ver

sion av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) for mellanlagring, inkapsling 
och slutförvaring av använt kärnbränsle 

Dokumentet 
Den 21 december 2009 presenterades rubricerade rapport för Östhammars kom
mun som en del i det samråd som fortfarande pågår inför SKB:s ansökan till mil
jödomstolen att etablera ett slutförvar för använt kämbränsle i Forsmark, Öst
hammars kommun. Denna rapport var också underlag inför det öppna samråd 
som SKB höll i Storbrunn Östhammar den б februari 3009. 2010, 

Att presentera en preliminär MKB är något nytt och ovanligt i svensk miljö
prövningstradition, vilket ger ett utmärkt tillfälle för alla inblandade parter att 
ytterligare förbättra underlaget för prövning och identifiera och räta ut eventuella 
frågetecken som finns kvar innan ansökan går in i mer formella processer, vilket 
Östhammars kommun ser som mycket positivt och har som högsta ambition. 

Föratom en preliminär MKB presenterades på samrådsmötet den 6 februari 2009 2010 
två underlagsrapporter om vattenverksamhet; 
Vattenverks ämnet i Forsmark I  Bortledande av grundvatten från slutförvarsan

läggningen för använt kärnbränsle. 
Vattenverksamhet i Forsmark II  Slutförvarsanläggningen för använt käm

bränsle  vattenverksamheter ovan mark, 

Granskningen i Östhammars kommun 
Inför SKB:s val av plats 2009 hade Östhammars kommun förberett en ny orga

nisation för att granska SKB:s fortsatta arbete, för det fall att Östhammar och 
Forsmark blev aktuellt för etablering av ett slutförvar. Med anledning av SKB:s 
beslut den 3 juni att välja Forsmark, Östhammar som plats för en ansökan, be

mannades och startade den nya organisationen i slutet av augusti 2009. 

1 den organisationen finns två granskande grupper, en grupp med fokus på den 
långsiktiga säkerheten (säkerhetsgruppen) och en grupp med fokus på miljökon

s ek vens er för människors hälsa och miljö (MKBgruppen). Därutöver finns en 
referensgrupp med deltagare från samtliga politiska partier, grannkommuner och 
intresseorganisationer med huvudsyfte att infbnnera inom, och utom, kommunen 
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till medborgare och intresserade om frågan samt en samordnings-och informar 
tionsgrupp som koordinerar insatserna. 

I^arallelltmed denna organisation finnsikommunen också gängsemyndighets-
granskning för miljöprövningsärenden via miljö-och hälsoskyddsnämndens som 
har avgett eget yttrande öv^r denna preliminära MKB. 

säkerhetsgruppen och MKB-gruppen har granskat den preliminäraMKB som 
^KB tagit fram.Angreppssätten harvarit något olika och grupperna har sam
manställt sina synpunkt^ritvå dokument som ingårikommunens yttrande och 
biläggs denna skrivelse Båda grupperna har också anlitat konsulthjälp för för
djupningar och rapporterna återfinns som underlagsrapporter till gruppemas do-
kument. 

Î okus har av naturligaskällegat på slutförvarsanläggningenmen Östhammars 
kommun har även synpunkter som omfattar ^link och ^lab. 

^transkningsdokumentet är uppbyggtitvå delars 

Dell med större principiella frågoriyttrandet. 

Del^ med gruppernas synpunkter, gruppernas dokument innehåller frågeställ
ningar hade på princip-ooh detaljnivå. 

De synpunkter som framförsidettagranskningsdokum^ntutesluterinte art de 
kan återkomma senareiden formella processens om kommunen anser frågan 
vara viktig. Detta gi^anskningsdokument utesluter inie heller att nya frågeställ
ningar kan komma upp och beredas när ytterligare underlagsrapporter hos ^KB 
hlirfardiga ochisainbandmed granskningen av ansökan.Aven de synpunkter 
som förs framikonsultrapporiema och som är författarnas egna kan återkomma 
isainband med granskningens det gäller framför allt de frågeställningar som 
kommunen lidigare identifierat och där det fortfarande kan återstå följdfrågor. 

Östhammars kommun vill ookså framföra att det är dess absoluta ambition att 
lyf̂ a frågetecken nu^ävenilite svårare frågor^undersamrådsskede^ for att un
derlätta den fortsatta prövningen och minimeraprocessuella störningar. 

Del^ l^nderlagsrappoi^ter som bla innehåller ytterligare en granskning av kom
munens tidigare ställda frågortill^KB. 

^ t a ^ de viktigaste dokumenten för den långsiktiga säkerheten-^-^ite-ä^ 
fortfarande under uppbyggnad inför ansökan vilket göratt granskningen hlir 
ofullständig. Många frågeställningar kopplade till den långsiktiga säk^rh^n 
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finnsoch även hurmycket av den informationen som ska ingåimiljökonse^ 
kvensbeskrivningen. 

^tt riktigt dokument som sakiiasför att kunna se att alla frågor som tagits upp 
under samrådet behandlats av holaget är den samlade samrådsredogörelsen. Öst
hammars kommun är dock medveten om att detta kan vara svårt att sammanstäl-
la underpågående samråd och ^KB har också tidigare årligen publicerat samrå
den löpande. 

MKB-giuppen har som ett ledisin granskning också relaterat till frågeställning-
ariden preliminära MKBmsomiansökan kan föreslås som villkor för en even
tuell verksamhet. 

Med anledning av detta är detmycket angeläget att dettydligt framgår av ansö
kan vilka dokument som faktiskt ingåiri ansökan och inte bara ärunderlagsrap-
porterutan juridisk betydelse. Det gäller såväl själva ansökan som ingående 
bilagor som MKB och^-^ i te . Detta har betydelse för vilkaskrivningar och 
förslag till lösningar som kommer attrymmas inom det sk allmänna villkoret för 
miljödomstolen^ dvs ^ t t verksamheten ska huvudsakligen bedrivasienligh^t 
med ansökan^samt vilka dokument som man faktiskt har haft samråd på. Båda 
grupperna harpekat på den rad av underlagsrapporter som saknasidenprelimi^ 
näraMKBm. 

Det är avvikt att de rapporter och undersökningar man hänvisar till inte är för 
gamla för att dra slutsatserpå för dagsläget. B^empel på det kan vara hurman 
beskriv^r^da^enspendlingssituation^på en rapport från 200^.Om underlaget 
fortfarande ärrelevant är det inga problem men det är angeläget att det framgår 
att en uppdatering av uppgifterna gjorts. 

Båda gruppens tarupp frågor om kvalitetssäki^ng^osäkerhete^ trovärdighet! 
modells upptäckt av bristerisystemet.åtgärdervid bristers extern granskning 
mm^vilket behöver beskrivas mycket tydligare. Östhammars kommun har ställt 
en rad frågor tidigare som just har berört detta ämne^ och där vi nu också tillde
lar behöver ytterligare beskrivning. 

Bådagruppernaharfrågormnt^KB^shanteringavvarianterpåd^onering. 
KB^-^^referensutfbrmning^samtKB^-rlrlur skulle en övergång till 
KB^-I1 hanteras urprövningssynpunktooh planeras förvaretrent fysiskt att 
kunna fungera för hådavarianterna7 

systemet hyggcr på ett visst ^flöd^ av kapslar som kommer att deponeras.^Bad 
händer om en störning inträffar som gör att takten på deponering måste minska7 
Vilka förvaringsutrymmen och dimensioneringar räknarman med behövs såväli 
Oskarshamn somif^orsmark^ Östhammars 

Med en utbyggnad av slutfö^are^ för koi^livat radioaktivt av fa l l ^^ i ^o r s -
mark^ och ett eventuellt slutfö^ar finner hådagiuppema att de kumula^iva^sam-
lade^effektema och konsekvenserna måsteredovisas tydligare^ både näidet 
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gäller radiologi, hydrologi och annan miljöpåverkan (tex förändringar för flera 
rödlistade arter jämfört med varje art för sig). 

MKB;n innehåller en hel del påståenden som i och för sig kan vara grundade 
men som saknar ett uppbyggande resonemang om varför det förhåller sig på det 
sättet, företrädesvis när det gäller utsläpp av radioaktiva ämnen. Även om detta 
gäller vid normal drift så måste man redovisa störningssituationer där det kan 
ske utsläpp. 

Det är viktigt att så mycket som möjligt av jämförelsematerialet mellan platserna 
Lax em ar i Oskarshamn och Forsmark i Östhammar är likartat beskrivet med lik

artade enheter, exempelvis kloridhalter i ytan, osäkerheter 1 sprickfrekvenser, 
samma grundin formation i kartmaterial exempelvis när det gäller grund v att en

sänkning (motsvarighet till fig 1019 saknas) och sprickzoner (fig 314 relativt 
fig 316) i dokumentet. 

SKB har gjort tydligt att den ansökan man avser att inge omfattar det nuvarande 
käfnbränsleprogrammet. Därutöver vill Östhammars kommun påpeka at det på
går ett lagstiftningsarbete som (om det verkställs) kommer att innebära föränd

ringar när det gäller kärnkraften och följaktligen även dess avfallshantering och 
som gäller bland annat utbyte av reaktorer och nya typer av reaktorer. 

Mot bakgrund av detta anser Östhammars kommun att det är angeläget att det 
någonstans framgår var SKB kommer att behandla, kommunicera och samråda 
om dessa frågor om det inte kommer att tas med i denna ansökan. 

Följande dokument medföljer och ingår i kommunens yttrande 
Gruppernas yttrande: 
^öA /̂Vzg^gn^pcMJ y/fm7%̂ G över SKB:s preliminära MKB, daterad 20100222 
(Bilaga la). 

A^grwppeMjyffrWg över SKB:s preliminära MKB, daterad 20100222 
samt underlagsrapporterna Vattenverksamhet i Forsmark I & II (SKB:s rapportnr 
inte klara) (Bilaga Ib) 

Följande dokument kompletterar kommunens yttrande, som författarnas egna 
och inte som kommunens ståndpunkter, men med frågeställningar som bör be

mötas. 

Konsultrapport erna: 

Z.6mg.\f&/fg jcz&er/ie/;' /кШЗ лд/м/ Ао/лмитен.? fzW;'gm'c /Mgo/

Preliminär rapport 20100228, Hans Roos konsult 
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Granskning av SKB:s preliminära miljökonsekvensbeskrivning, Antonio Fereira 

Granskning av kämsäkerhetsfrågor i Svensk kämbränslehanterings AB (SKB) 
preliminära miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Öivind Toverud 

МЮЫоЫмел/е/ -/%л'Щ g/^л^уд^ем осЛ 6м//бг 

Kommentarer över SKB;s preliminära MKB rörande system för slutförvar av 
använt kämbränsle, Ekolagen Miljöjuridik 

Granskning för Östhammars kommun av grundvattenrelaterade frågor i Svensk 
kärnbränslehantering AB, SKB:s preliminära miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB), rörande byggnation av slutförvar för använt kärnbränsle, Melica 

Granskning av buller och vibrationsrelaterade frågor, Tunemalm Akustik 

JadobSpangenberg / / у , ' 
Ordf samordnings och informationsgruppen (V//T /?/%"}? // ") 

Marie Berggren 
Enhetschef 
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