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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till markförvar av 
kortlivat mycket lågaktivt avfall på fastigheten Simpevarp 
1:8 i Oskarshamns kommun 
Mål M 6215-21, 3:2 

Ärendet 
Länsstyrelsen har givits möjlighet att yttra sig över bolagets bemötande 
av ingivna yttranden, aktbilaga 44.   

Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen har ett yrkande om villkor. Detta är föranlett av bolagets 
yrkande om tillståndets giltighetstid, de bemötanden som lämnats och 
den förutsättning att bestämmelserna i förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall inte gäller för verksamheten.  

Bolaget har i ansökan och i den tekniska beskrivningen redogjort för 
utformningen av deponin och försiktighetsåtgärder som ska iakttas i 
samband med deponering och lagring inför deponering. Det redogörs 
också för omhändertagande av lakvatten och kontroll. Bolaget föreslår 
att kontroller ur radiologiskt och konventionellt perspektiv ska pågå 
minst 30 år efter den sista deponeringskampanjen. Detta tidsspann är 
också vad som föreskrivs i förordningen om deponering. För en del av 
denna tid kommer inte tillståndet att finnas. Omfattning av kontroll och 
eventuella skyddsåtgärder kommer då bland annat att utgå från och 
kunna föreskrivas utifrån hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och 
tillsynsbestämmelser i 26 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen anser att dessa 
förutsättningar behöver hanteras på ett tydligt och rättssäkert sätt. Därför 
yrkar vi om ytterligare ett villkor, med denna innebörd. Förslag på 
formulering är enligt följande: 

Bolaget ska senast ett år innan tillståndet upphör att gälla till 
tillsynsmyndigheterna lämna förslag på fortsatt kontroll av 
verksamheten och beskriva eventuella underhållsåtgärder att gälla efter 
det att tillståndet upphört.   

 

Yttrande  
 

Datum 
2023-02-13  
 

  
 

Ärendebeteckning  
551-5862-2022  
 

Anläggningsnr 
0882-107 
 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
3:2 
 
INKOM: 2023-02-13 
MÅLNR: M 6215-21 
AKTBIL: 50



Länsstyrelsen Kalmar län  Yttrande  
 

2023-02-13  
 

2 (2) 
 

551-5862-2022  

 
 

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter över handlingen.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av tf. chef Miljöenheten Lill Thunberg med 
miljöskyddshandläggare Lotta Bohman som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  


