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Kommunens ställningstagande i vetofrågan inför
regeringens beslut om att tillåta utbyggnad av Clab till
Clink
Kommunfullmäktiges

beslut enligt kommunstyrelsens

f örslag

Oskarshamns kommun tillstyrker att regeringen beslutar att tillåta att en inkapslingsanläggning för
använt kärnbränsle, Clink, etableras invid mellanlagret Clab i Simpevarp, Oskarshamns kommun.

Jäv
Mathias J Karlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Bakgrund
Svensk Kärnbränslehantering, SKB, lämnade 2011 in ansökningar till Mark- och miljödomstolen
MMD, och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, om att få bygga ett sammanhållet slutförvarssystem för
Sveriges använda kärnbränsle. Ansökan har sedan dess prövats parallellt av båda instanserna.
Oskarshamns kommun har vid flera tillfällen yttrat sig över ansökningarna och i samband med
kompletteringsremisser. Kommunen har i samtliga yttranden valt att i huvudsak uttala sig om
verksamheten vid Clab och Clink eftersom det är de verksamheterna som finns, respektive ska
etableras, inom kommunen. Samtidigt har man i yttrandena varit mycket tydlig med att Oskarshamns
kommun anser att det är angeläget att slutförvarsfrågan får en snar lösning och att man inte får
betrakta mellanlagret i Clab som en långsiktigt hållbar lösning.
Kommunen deltog i Mark- och miljödomstolsförhandlingarna som genomfördes under fem veckor
hösten 2017. Kommunen uttalade i samband med förhandlingarna att man tillstyrker ansökan men
att man avser att återkomma med sitt slutliga uttalande om till- eller avstyrkande efter det att MMD
OCH SSM har lämnat sina respektive yttranden till regeringen, som därefter har att avgöra ärendet.

Det kommunala vetot
I 17 kapitlet 6 paragrafen i Miljöbalken är det skrivet att regeringen endast får tillåta en kärnteknisk
anläggning om kommunfullmäktige i den kommun i vilken anläggningen ska lokaliseras tillstyrker
detta. Det står också skrivet att det finns en undantagsmöjlighet för regeringen att bortse från det
kommunala vetot när det gäller anläggningar för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller
kärnavfall, om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till
stånd.

SSM:s och MMD:s yttranden till regeringen
Både SSM och Mark- och miljödomstolen lämnade sina yttranden till regeringen den 23 januari i år.
SSM, som enligt kärntekniklagen genomför en stegvis prövning, har lämnat ett yttrande där de
tillstyrker ansökan. De anser att de frågetecken som i nuläget finns kring ansökan kan besvaras i de
nästkommande prövningsstegen efter regeringens ställningstagande.
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MMD skriver i sitt yttrande till regeringen att de anser att verksamheten är tillåtlig om:
”1. Svensk Kärnbränslehantering AB redovisar underlag som visar att
slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav trots de
osäkerheter som kvarstår om hur kapselns skyddsförmåga påverkas av
a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten
b. gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på
gropkorrosion
c. spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på
spänningskorrosion
d. väteförsprödning
e. radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och väteförsprödning.
2. det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvarsanläggningen på lång sikt.
Innan tillåtlighet ges behöver Svensk Kärnbränslehantering AB ge in en samlad redovisning av
anläggningens verksamhetsområden och ange var två eventuella ventilationstorn ska placeras.
Regeringen bör överväga om en lagändring behövs avseende arbetstid för vattenverksamhet.
Det bör även övervägas att ge Strålsäkerhetsmyndigheten talerätt enligt 22 kap. 6 § miljöbalken och
en möjlighet att ansöka om omprövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken.”

Clab och Clink
MMD är i yttrandet tydlig med att den del av SKB:s ansökan som gäller inkapslingsanläggningen
Clink kan tillåtas. De skriver i sammanfattningen till yttrandet att: ” Mark- och miljödomstolen
bedömer att den sökta verksamheten vid Clab och Clink i Oskarshamn kan tillåtas enligt
miljöbalken.”
SSM tillstyrker att SKB ges tillstånd enligt kärntekniklagen att fortsatt driva anläggningen för
mellanlagring vid Clab och att i anslutning till Clab uppföra inkapslingsanläggningen Clink.
Oskarshamns kommun ska till regeringen yttra sig och tillstyrka eller avstyrka att den anläggning
som ska uppföras i Oskarshamns kommun får komma till stånd. Granskningsgruppen har under hela
prövningsprocessen granskat underlaget och lämnat flera yttrandeförslag till kommunfullmäktige.
SKB har på flera punkter tagit hänsyn till kommunens synpunkter. Med hänvisning till detta samt att
både SSM och MMD, efter sin noggranna prövning, har tillstyrkt Clab och Clink anser LKO:s
granskningsgrupp att det bör vara möjligt för kommunfullmäktige att tillstyrka att regeringen ger
tillstånd till att inkapslingsanläggningen Clink etableras invid det befintliga mellanlagret Clab.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2018-05-16, från tillväxt- och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns
kommun tillstyrker att regeringen beslutar att tillåta att en inkapslingsanläggning för använt
kärnbränsle, Clink, etableras invid mellanlagret Clab i Simpevarp, Oskarshamns kommun.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-22, § 109, beslut enligt tillväxt-och näringslivskontorets förslag.
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§ 95 fortsättning

Dagens sammanträde
Chef för strategiska utvecklingsprojekt Bodil Liedberg Jönsson medges rätt att lämna
sakupplysningar i ärendet samt att svara på frågor.
Rigmor Eklind (S) yrkar för majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och
Miljöpartiet) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Erik Gustafsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Tillväxt- och näringslivskontoret 2018-05-16
SSM2011-1135-23 Yttrande över ansökningar om tillstånd till anläggningar för slutligt
omhändertagande av använt kärnbränsle
SSM2011-1135-24 Överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar för slutligt
omhändertagande av använt kärnbränsle.pdf
M 1333-11 Sammanfattning
M 1333-11 Beslut om överlämnande 2018-01-23
Kommunstyrelsen, 2018-05-22, § 109
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