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Mål nr M 7062-14

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning (MKG) i mål nr 7062-14 om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid
anläggningen för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark,
Östhammars kommun
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
(nedan föreningarna) har följande att anföra rörande kärnavfallsbolaget SKB:s (sökandens) yttrande med
begäran om tillstånd den 31 mars 2022 (ab 244) i villkorsprövningen för anläggningen för slutförvaring
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun. Föreningarna
benämner den befintliga anläggningen SFR och den planerade tillbyggnaden med ett nytt förvar SFR 2.
Föreningarna har i den hittillsvarande prövningen av målet, både i mark- och miljödomstolen och hos
regeringen, avstyrkt att ansökan ges tillstånd. Senaste yttrandet i frågan gjordes till regeringen den
16 december 2021 (bilaga 1). I yttrandet hänvisas till argumentation som framförts i yttranden från
föreningarna till domstolen den 31 oktober 2019 (ab 107 och ab 108) och den 20 februari 2020 (ab 184)
samt det som framfördes av föreningarna i slutpläderingar vid huvudförhandlingen hösten 2019 (ab 221
och ab 2221).
Trots att domstolen i sitt yttrande till regeringen den 13 november 2019 tillstyrkt tillåtlighet och
regeringen beviljat tillåtlighet i målet den 20 december 2021 vidmakthåller föreningarna att ansökan
borde avstyrkts. Den huvudsakliga grunden för detta ställningstagande är att föreningarna menar att
sökandens geohydrologiska modelleringar och scenarier för genombrott av utsläpp från förvaret till
ovanliggande havsvatten inte har tagit hänsyn till de storregionala grundvattenströmmar som kommer
från djupet och tränger igenom förvaret upp mot havsbotten. Efter tillslutning kan därmed ett genombrott
av radioaktiva ämnen till Öregrundsgrepen ske på relativt kort tid (mindre än 100 år) jämfört med de
långa tider som sökanden anger i säkerhetsanalysen och kan därmed orsaka betydande miljöpåverkan på
havsbotten och i havet ovanför förvaret.
Till detta tillkommer att förvaret lokaliserats så att omfattande läckströmmar från likströmsöverföringen
av el mellan Sverige och Finland redan nu orsakar korrosion vilket påverkar integriteten av
konstruktioner (rostande armeringsjärn) och behållare (rostande tunnor och containrar) vilket påverkar
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Som bilaga till yttrande finns hela slutpläderingen av föreningarnas dåvarande ombud Jonas Christensen och inte
endast föreningarnas slutliga yrkanden som finns i ab 221.
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hastigheten för radioaktiva ämnen att lämna förvaret. Att förvaret dessutom är lokaliserat i närheten av
flera Natura 2000-områden betyder att extra hänsyn bör tas till naturvärdesfrågor.
Hållningen att ansökan bör avstyrkas på ovanstående grunder påverkar de ställningstaganden som görs
nedan i de villkorsfrågor som föreningarna vill lyfta i den nu aktuella fasen av miljöprövningen.
Vikten av att det feldeponerade historiska radioaktiva återtas innan tillbyggnaden startar
Föreningarna anser att det är av synnerligen vikt att de containrar med avfallstunnor som innehåller
felaktigt deponerat historiskt radioaktivt avfall tas ut ur det nuvarande förvaret innan tillstånd ges för att
påbörja byggnation av den nya delen.
Föreningarna har i en skrivelse till domstolen den 29 oktober 2019 uppmärksammat att
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) vid tidpunkten hade ett pågående ärende att granska frågan om det
felaktigt deponerade avfallet (ab 236 och ab 237). Sedan dess har SSM utrett frågan vidare och sökanden
har meddelat att det är att föredra att ett återtag görs innan tillbyggnaden påbörjas.
För 10 år sedan upptäcktes att knappt 3 000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall felaktigt
deponerats i SFR. SSM skickade 2015 ett föreläggande i ärendet till sökanden 2015 som i slutet av 2020
inkom med en slutlig redovisning till myndigheten. Den 16 december 2020 avslutade SSM ärendet med
att konstatera att det råder ett samförstånd mellan sökanden och myndigheten om att ett återtag av
tunnorna ska genomföras innan arbetet med att bygga SFR 2 påbörjas (bilaga 2)2.
Ett viktigt skäl att återtaget ska ske så fort som möjligt är att avfallstunnorna och de containrar som de
förvaras i korroderar kraftigt i SFR. Detta redovisas tydligt på bilder i en rapport från en
verksamhetsbevakning som SSM genomförde i april 2020 (bilaga 33)4. Föreningarna uppskattar att SSM
gjort denna redovisning då den kan ses som en komplettering av den syn som skedde vid
huvudförhandlingen. Under synen ville föreningarna att utrymmet 1BLA där containrarna finns skulle
ingå men sökanden ville inte det. Detta agerande ledde till att föreningarna skrev till SSM och redovisade
detta i en skrivelse till domstolen (se ovan).
Föreningarna menar att tillstånd till att påbörja bygget av SFR 2 inte bör beviljas innan de felaktiga
containrarna är bortförda från SFR.
Möjligheten till att förvaret aldrig försluts – en fråga som kan kopplas till behovet av att ett system för att
föra information om förvaret till framtiden etableras
Om SFR 2 byggs kommer det att vara i drift under många år eftersom det ska innehålla rivningsavfall
från de svenska kärnkraftreaktorerna och de sista av dessa enligt nuvarande planering inte ska stängas
förrän i mitten av 2040-talet. Rivningen och deponering i SFR 2 kommer sedan med all sannolikhet att
pågå in på 2050-talet.
Föreningarna menar att de skäl som framförts för att inte ge tillstånd till verksamheten sannolikt kommer
att medföra att förvaret aldrig tillsluts. I stället kan beslut tas om långsiktig övervakning med en möjlighet
att aktivt se till att avfallet inte börja läcka ut. En sådan övervakning behövs i 300-400 år tills dess att
aktiviteten på avfallet sjunkit till nivåer då en förslutning inte längre riskerar att orsaka betydande
miljöpåverkan på havsbotten och i havet ovanför.
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Se även nyhet på MKG:s hemsida: https://www.mkg.se/nyheter/ssm-vill-ha-snabbare-atertag-av-feldeponeratavfall-i-sfr .
3
Bilden på sidan 2 i rapporten som visar ingången till 1BLA är mörkad av sekretesskäl eftersom den innehåller
information som rör fysiskt skydd.
4
Se även nyhet på MKG:s hemsida: https://www.mkg.se/nyheter/skb-lampligt-att-ta-upp-feldeponerat-avfall-foresfr-2 . I nyheten finns även sökandens rapportering till SSM där det framgår att ett återtag lämpligen utförs innan
SFR 2 börjar byggas.
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Även om förvaren SFR och SFR 2 tillsluts kommer det att finnas behov av att föra över information om
förvaren till framtida generationer som av olika skäl kan behöva denna. Även om behovet kan anses vara
av en lägre prioritet än exempelvis behovet av informationsöverföring om kärnbränsleförvaret så är det
enligt föreningarna en fråga som bör hanteras i villkorsdelen av den nu aktuella tillståndsprövningen.
Vikten av att hänsyn tas till naturvärden, särskilt till kumulativa effekter från andra projekt
Föreningarna har under huvudförhandlingen och i regeringsprövningen menat att tillåtlighet för
verksamheten inte kan meddelas förrän frågan om artskyddsdispens har avgjorts och att föreningarna
motsätter sig att sådan dispens ges. Föreningen menar att det är viktigt att hänsyns tas till naturvärden,
särskilt till kumulativa effekter som kan tillkomma från andra projekt (kärnbränsleförvaret, byggnation i
hamnen). Att förvaret dessutom är lokaliserat i närheten av flera Natura 2000-områden betyder att extra
hänsyn bör tas till naturvärdesfrågor.

Enligt fullmakt dag som ovan,

Johan Swahn
Kanslichef, MKG
Mobil: 070-467 37 31
E-post: johan.swahn@mkg.se eller info@mkg.se
Bilaga 1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen om SFR 2 med
bilagor, 2021-12-16
Bilaga 2. SSM:s beslut om avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR med bilaga
(granskningsrapport), SSM2013-2073-98-99, 2020-12-16
Bilaga 3. SSM:s rapport från verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020, SM2020-3235-2,
2020-05-18
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