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Ansokan fran Svensk Karnbranslehantering AB, 8KB, om tillstand att fa bygga ett
nytt slutforvar for kortlivat radioaktivt avfall, som tillbyggnad till nuvarande SFR
Mai 7062-14
Naturskyddsforeningen Uppsala Ian har avgivit yttranden under den tid som 8KB bar
samratt angaende bolagets planer att ansoka om tillstand att bygga ut slutfb'rvaret for
kortlivat lag- och medelaktivt avfall i Forsmark, SFR, for mottagning och slutfb'rvaring
av rivningsavfall och a'ven for mellanlagring av langlivat lag- och medelaktivt avfall.
Ansokan inlamnades 19 december 2014 av 8KB till Mark- och miljodomstolen och till
Stralsakerhetsmyndigheten.
Den tankta utbyggnaden av nuvarande SFR gar i detta yttrande under beteckningen
SFR2, for att markera att det ar en ny anlaggning och for att fa enklare benamning.
Foreningen ansluter till den inlaga som Naturskyddsforeningen och/eller
Miljoorganisationernas ka'rnavfallsgranskning, MKG, skickar in.
Provningsprocessen
Under samrad februari 2014 ingav Naturskyddsforeningen Uppsala Ian foljande
uttalande till Svensk Karnbranslehantering AB (8KB):
Naturskyddsforeningen Uppsala Ian utgarfran att den planerade utbyggnaden av SFR
hommer att tillatlighetsprovas av regeringen som en ny anlaggning och att Osthammars
kommun hammer att tillfragas om sin instdllning till planer ad anlaggning i ett sa kallat
veto-beslut.
8KB ansoker om provning enligt miljobalken 9:e kapitlet (miljofarlig verksamhet) och
11 :e kapitlet (vattenverksamhet) samt enligt karntekniklagen av den karntekniska
verksamheten.

Foreningen konstaterar att 8KB med den ansokan som inlamnades i december 2014 inte
betraktar SFR2 som en ny anlaggning, utan enbart som en tillbyggnad till nuvarande
SFR i Forsmark. Gentemot detta anfb'r foreningen att SFR avses att bli utbyggt for
mottagning av rivningsavfall, ett avfallsslag som nuvarande SFR inte ar tillstandsprovad
for, och aven for mellanlagring av langlivat lag- och medelaktivt avfall, ett avfallsslag
som inte heller far placeras i nuvarande SFR. Genom planerad utbyggnad av SFR
forandras verksamheten pa ett sadant satt att det inte kan betraktas som enbart en
utbyggnad av volym for befintlig verksamhet, utan maste betraktas som belt ny
verksamhet.
Lokalisering
I miljokonsekvensbeskrivningen agnas kapitel 11 at fragor om alternativredovisning. De
enda alternativa lokaliseringar som pa allvar diskuteras av 8KB galler omradena
Laxemar och Simpevarp i Oskarshamns kommun, dar 8KB tidigare har gjort ett stort
geologiskt undersokningsprogram i samband med val av lokalisering for slutforvar for
anvant karnbransle.
I MKB:n pekas omradet Simpevarp ut som lampligare an omradet Laxemar for en
anlaggning som SFR2 pa grund av omradets storlek som ger flexibilitet vid
platsanpassning av forvaret (sidan 139 i miljokonsekvensbeskrivningen).
I miljokonsekvensbeskrivningens inledning (sidan 22) firms en upprakning av vad
svensk lagstiftning och de internationella overenskommelser som Sverige anslutit sig
till omfattar. Den tredje punkten lyder: havet och havsbotten far inte utnyttjas
Lokalisering av nuvarande SFR och planerad utbyggnad till SFR strider mot ovan
ndmnda internationella overenskommelse
Pa sid 140 i miljokonsekvensbeskrivningen skriver 8KB foljande: "Skulle en
sakerhetsanalys visa att intrangsrisken ar oacceptabel med ett fbrvarsdjup pa 140-200
meter skulle formodligen ett djupare fbrlagt forvar under landomradet i Simpevarp vara
mer realistiskt an ett havsbaserat forvar."
Foreningen konstaterar att 8KB inte gjort nagon jamforbar sakerhetsanalys av langsiktig
stralsakerhet for en alternativ lokalisering av anlaggningen SFR2 an som en utbyggnad
till nuvarande SFR.
Naturskyddsforeningen Uppsala Ian anser att det inte ar acceptabelt att 8KB inte utrett
nagon eller nagra alternativa sakerhetsanalyser av langsiktig stralsakerhet for
alternativa lokaliseringar av SFR2 pa samma detaljeringsniva somforslaget att
forldgga SFR2 under havets batten som en utbyggnad till nuvarande SFR i Forsmark.
Foreningen anser att den planerade anlaggningen bor tillatlighetsprovas av Regeringen
som en ny kdrnteknisk anlaggning med mojlighetfor vardkommunen att tillampa
vetordtt.

Yrkande
Naturskyddsforeningen Uppsala Ian yrkar att 8KB kompletterar ansokan med
sakerhetsanalyser av langsiktig stralsakerhet for alternativa lokaliseringar av SFR2 pa
samma detaljeringsniva som forslaget att forlagga SFR2 under havets botten som en
utbyggnad till nuvarande SFR i Forsmark.
Foreningen yrkar att ansokan tillstandsprovas av regeringen som en ny karnteknisk
anlaggning enligt Miljobalken 17 kap 3§ punkt 1.

Delta yttrande har tagits fram i ett samarbete mellan Naturskyddsforeningen i
Osthammars kommun och Naturskyddsforeningen Uppsala Ian.
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