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Förslag till kompletteringsyttrande över Svensk 
Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) ansökningar enligt 
miljöbalken och kärntekniklagen avseende inkapslings-

anläggning och slutförvar för använt kärnbränsle 

Sammanfattning 
Oskarshamns kommun har beretts tillfälle att senast 20120601 yttra sig över behovet 
av kompletteringar avseende de ansökningar som Svensk Kämbränslehantering A B (SKB) 
20110316 lämnade in till Mark och miljödomstolen i Nacka samt Strålsäkerhets

myndigheten (SSM). Ansökningarna är indelade i tre delar: 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt 
mellanlager för använt kärnbränsle, vid Simpevarp i Oskarshamns kommun. 

 Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen (KTL) för slutförvarsanläggning för 
använt kärnbränsle. 

Granskningsgruppen inom LKOprojektet har under 2011 ägnat sig åt att granska SKB:s 
ansökningar. Gruppen har framför allt fokuserat på miljöbalksansökan och ansökan 
enligt K T L avseende inkapslingsanläggningen. Arbetet har bedrivits på så sätt att 
gruppens deltagare själva har studerat de väsentligaste delarna av ansökningarna. V i d 
de möten som har genomförts har gruppen under ledning av experter gått igenom del 
for del och lämnat synpunkter. Dessutom har SKB, SSM och Kämavfallsrådet vid olika 
tillfällen bjudits in för redovisning och diskussion. 

Till behandling vid dagens sammanträde föreligger ett förslag till yttrande som tagits fram 
av granskningsgruppen och som därefter har fastställts av projektets ledningsgrupp, utveck
lingsgruppen. Förslaget till beslut från LKOprojektet är följande: 

Föreliggande förslag till kompletteringsyttrande avseende SKB:s ansökningar enligt 
rmljöbalkenochJcämteW^ 
och SSM som Oskarshamns kommuns yttrande. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 2012-04-24, § 98 följande beslut: 

Föreliggande förslag till kompletteringsyttrande avseende Svensk Kärnbränsle
hantering AB:s ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen överlämnas 
till Mark- och milj ödomstolen i Nacka och Strålsäkerhetsmyndigheten som 
Oskarshamns kommuns yttrande. 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Yrkanden 
Rigmor Eklind (S), Lars Blomberg (M), Matti Wahlström (V) och Mathias Karlsson (FP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Elisabeth Wanneby (MP) yrkar på följande tillägg i förslaget till yttrande: 

På sidan 3, under punkt 2, efter meningen "Kommunen hyser stor oro över att slut
förvarssystemets igångsättning och drift försenas" skrivs följande nya mening in 
"Ett exempel på en fråga som kan leda till förseningar i projektet är huruvida koppar 
korroderar i syrefritt vatten." 

På sidan 7, under rubriken Avfallshantering, efter meningen "Inför fortsatt depone
ring i M L A vi l l kommunen ha belyst ansvar och huvudmannaskap för M L A när O K G 
avslutat sin verksamhet" skrivs följande nya mening in "Generellt anser kommunen 
att beskrivningen av hantering av avfall är knapphändigt beskriven i ansökan." 

Rigmor Eklind (S) yrkar tillägget att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att göra en översyn 
av LKO:s uppdrag samt granskningsgruppens sammansättning. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i oktober ska kommunstyrelsen redovisa ett förslag till eventuell förändring 
av givet uppdrag. 

Rigmor Eklind (S), Matti Wahlström (V) och Mathias Karlsson (FP) yrkar bifall till 
Elisabeth Wannebys tilläggsyrkande. 

Elisabeth Wanneby (MP), Lars Blomberg (M), Matti Wahlström (V) och Mathias 
Karlsson (FP) yrkar bifall till Rigmor Eklinds tilläggsyrkande. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att tre förslag till beslut föreligger, 
kommunstyrelsens förslag samt Elisabeth Wannebys tilläggsyrkande och Rigmor Eklinds 
tilläggsyrkande. Dessa tre ska prövas var för sig och kommunfullmäktige godkänner denna 
propositionsordning. 

Proposition 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull
mäktige beslutar bifalla detta. 

Proposition 2 
Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Wannebys tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Proposition 3 
Ordföranden ställer proposition på Rigmor Eklinds tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Elisabeth Wanneby (MP) meddelar att Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning i ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 6ån LKO-projektet, 2012-03-30. 
- Förslag till yttrande, LKO-projektet, 2012-03-30. 

Toppdokumentet för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
Toppdokumentet för ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslings-
anläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle, vid Simpevarp i 
Oskarshamns kommun. 
Särtryck av delar av miljökonsekvensbeskrivningen. 
2 CD-sldvor med de kompletta ansökningshandlingarna avseende miljöbalks-
ansökan och ansökan enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggningen. 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-04-10, § 94. 
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-24, § 98. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges beslut 

* Föreliggande förslag till kompletteringsyttrande avseende Svensk Kärnbränsle

hantering AB:s ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen överlämnas 
till Mark och miljödomstolen i Nacka och Strålsäkerhetsmyndigheten som 
Oskarshamns kommuns yttrande med följande tillägg: 

På sidan 3, under punkt 2, efter meningen "Kommunen hyser stor oro över att slut

förvarssystemets igångsättning och drift försenas" skrivs följande nya mening in 
"Ett exempel på en fråga som kan leda till förseningar i projektet är huruvida 
koppar korroderar i syrefritt vatten." 

På sidan 7, under rubriken Avfallshantering, efter meningen "Inför fortsatt depo

nering i M L A vill kommunen ha belyst ansvar och huvudmannaskap for M L A när 
O K G avslutat sin verksamhet" skrivs följande nya mening in "Generellt anser 
kommunen att beskrivningen av hantering av avfall är knapphändigt beskriven i 
ansökan." 

* Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av LKO:s uppdrag samt 
granskningsgruppens sammansättning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
20121008 ska kommunstyrelsen redovisa ett förslag till eventuell förändring av 
givet uppdrag. 

Protokollsanteckning 
Elisabeth Wanneby (MP) och IngaLill Stavervik (MP) lämnar en protokollsanteckning 
i ärendet vilken biläggs till protokollet. 

Beslutsexpediering: 
Mark och milj ödomstolen i Nacka 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Kommunstyrelsen (LKOprojektet) 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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B i l a g a t i l l k o m m u n f u l l m ä k t i g e s p r o t o k o l l 2012 -05 -14 , 9 ? 9 

Miljöpartiet i Oskarshamn 2012-04-24 
Protokollsanteckning 

Miljöpartiet i Oskarshamn, nedan MP samtycker med alla de delar som kommunens yttrande 
beskriver och tar upp. i - - i + 
MP förstår avvägningen som kommunen har gjort, det vil l säga att man pa alla satt kritiskt 
granskat det som rör den egna kommunen; MP menar dock att man översiktligt borde 
granskat och tagit upp hela ansökan i sitt yttrande, detta då MP tror att delar av ansökan kan 
komma att inte granskas fullt ut eller att man glömmer att konsekvenser och händelser som 
sker kring slutförvaret i Östhammars kommun direkt påverkar vår kommun och verksamheten 
vid Clink. Materialet är som bekant omfattande. 

MP önskar därför att påtala, som vi ser det några brister i Ansökan om tillstånd enligt M B 
som kan ha betydelse för WWeM. 
MP anser att det finns brister då det gäller förslag på villkor, bolaget inkommer inte med 
konkreta förslag att ta ställning till. 

Särskilt noterar M P den vattenverksamhet som planeras vid slutförvarsanläggningen. Där 
kommer SKB att fylla igen och gräva nya dammar for gölgroda. Denna art är sammankopplad 
med rika trollsländefaunor och omfattas av EU.s habitatdirektiv 92/43EEO bilaga 4 och har 
ett eget åtgärdsprogram som Naturvårdsverket har upprättat. Arten är även upptagen av 
Behmkonventionen bilaga 3. (SKB har ansökt om dispens från artskyddsföroråiingen.) 

Under punkt 9.6 sidan 29 menar SKB att det inte finns något områdesskydd enligt 7 kap 
miljöbalken, MP anser att detta är felaktigt. Enligt N V V tillämpande lagstifming omfattas 
gölgroda av biotoppskyddet 7 kap 11§, samt av Arbetsföretag i småvatten. 

Försök med grävande av nya dammar är redan igång for att se om man kan flytta denna art 
och uppfylla en godtagbar status på populationen. Detta sammankopplat med gulyxne och 
olika kärrtrollsländor. 

MP menar att man måste kunna visa på lyckade försök för att kunna ge tillåtlighet for 
vattenverksamheten. 

Vid samtal med Länsstyrelsen framkommer att det som rör vattenverksamheten 
sammankopplat med sjön Tjärnpussen inte är godtagbart, utan att SKB har att inkomma med 
annat förslag. M P menar att SKB måste komplettera, både sin M K B (6 kap MB), men aven 
sin ansökan M B . Detta enligt tillåtligheten enligt 11 kap M B . 
MP menar att verksamheten medför tillståndsplikt enligt 7 kap 28 a och 29 b M B . 

MP menar att detta är faktorer som kan påverka igångsättning av verksamheten i Forsmark 
och som då kommer att påverka SKB:s verksamhet i vår kommun. 

När det gäller M K B m oroas MP av det buller som kommer att uppstå vid anläggandet av 
Clink i-Oskarshamn, j a m U e l . h u l l e j j m n M ^ transporterna till och från. 
SKB skriver själva "beräkningarna visar att många boende har ett trafikbuller som överstiger 
de riktvärden", både vad gäller ekvivalent och maximal ljudnivå. MP menar att detta inte är 
godtagbart utan menar att SKB måste inkomma med konkreta förslag på hur buller ska 
minskas. 

På sidan 155 ger SKB förslag på åtgärder för minskade utsläpp 6ån Clab. Bolaget konstaterar 
att "om inga åtgärder vidtas kommer de framtida utsläppen 6ån Clab öka märkbart". 



SKB kan idag inte säga vilka konkreta åtgärder och insatser som ska göras, utan att arbetet 

Detta är en brist enligt MP. V i vi l l se konkreta förslag att ta ställning till , inte eventuella 
teoretiska. När SKB kan visa hur detta ska lösas, anser MP att detta ska omfattas av 
prövotidsvillkor. 

MP menar att skadat bränsle är en nyckelfråga, skadat bränsle ger ett högre utsläpp till luft 
och vatten, varav denna fråga måste belysas vidare. 

MP menar att SKB måste få krav och villkor for att fa ner de totala utsläppen. Att som SKB 
ännu en gång på sidan 177, hänvisa till ytterligare praktiska tester och utredningar förstärker 
vår uppfattning. 

När det gäller slutförvarsmetod har SKB valt KBS-3. 
Koppar reagerar med syrgasfHtt vatten enligt experter. MP undrar med vilken hastighet som 

koppar reagerar med vatten. Beroende på hur snabb reaktionen är, desto allvarligare är det. 
Beroende på hur stor påverkan det har, desto allvarligare är det för val av metod for 
slutförvaret. Hastigheten for korrosionen måste kunna verifieras vetenskapligt. När vi vet det, 
vet vi också om metoden är tillförlitlig. 

MP menar att SKB måste kunna visa på en korrosionshastighet på koppar. 

Avslutningsvis vill MP att SKB redovisar hur man kommer att arbeta med att minska sin 
avfallsbelastning under uppförandet av sina anläggningar. MP saknar livscykelanalyser från 
SKB, där man kan se en produkts livscykel från råvamutvirming, via tillverkningsprocesser 
och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i 
mellanleden. Detta för att kunna se ett effektivt miljöledningssystem, men även for att 
efterfrågan på detta har ökat, en stärkt lagstiftning inom E U och ett globalt ansvarstagande for 
våra ändliga resurser. SKB har i sin M K B inte tagit upp sina behov av koppar, stål, kalk, 
cement, betong med mera och M P vil l framföra behovet av att handskas varsamt med och 
hela tiden väga in miljönytta, bästa tänkbara teknik och metod i bruket av våra ändliga 

MP anser att SKB ska redovisa risken for sabotage i MKB:n . Det är en riskfaktor som på 
senare tid belysts och uppmärksammats i Europa vid kärntekniska amäggningar. Bland annat 
har Greenpeace visat detta i Frankrike och organisationen har använt Oskarshamn som ett 
exempel på sårbarhet. 

pågår. 

resurser. 

Elisabeth Wanneby 
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