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Remissvar- Svensk kärnbränslehantering AB,
kompletterande yttrande tillåtlighetsprövning
Kommunstyrelsens beslut
LKO-beredningens förslag till remissyttrande antas som Oskarshamns kommuns yttrande över
rubricerat ärende.

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

Ärendet
Regeringen ger Oskarshamns kommun möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende.
SKB har 2011 ansökt om tillstånd att uppföra en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle
vid Forsmark i Östhammars kommun och en anläggning för inkapsling av det använda kärnbränslet
som kopplas till centrallagret för använt kärnbränsle, Clab, i Simpevarp.
Ärendet har 2017 behandlats av Mark- och miljödomstolen, MMD, under en fem veckor lång
domstolsprocess. MMD lämnade därefter sitt yttrande till regeringen inför den nu pågående
tillåtlighetprövningen. Regeringen har begärt att SKB ska komplettera sitt ansökningsunderlag på ett
antal punkter. Sådana kompletteringar har bland annat gjorts för att säkerställa att kopparkapseln är
tillräckligt motståndskraftig mot olika typer av korrosion och för att tydligare beskriva anläggningen i
Forsmark.
Oskarshamns kommun har 2018-06-11, Kf § 2018/95, tagit ställning i den så kallade vetofrågan och
tillstyrkt att en inkapslingsanläggning får etableras vid Clab.

LKO-beredningen
Kommunens beredningsgrupp för kärnavfallsfrågor (LKO-beredningen) har tagit del av SKB:s
komplettering med den bedömning som SKB har inhämtat från fristående forskare på kopparkorrosionsområdet. Det framgår av det samlade materialet att kopparkapslarna bedöms vara
tillräckligt motståndskraftiga mot korrosion i den miljö som uppstår i det framtida slutförvaret i
Forsmark.
Kommunens beredningsgrupp har huvudsakligen koncentrerat sig på att granska SKB:s
komplettering och förslag till villkor med utgångspunkt i att man söker tillstånd för en inkapslingsanläggning vid Clab och avstår från att yttra sig över de delar av materialet som berör anläggningarna i Forsmark och korrosionsfrågan.
Beredningsgruppens förslag gäller några av de villkor som SKB föreslår för inkapslingsanläggningen, det vill säga villkoren 7, 20 och 22. Därutöver föreslår beredningen att kommunen ställer
krav på att de villkor som nu fastställs för inkapslingsanläggningen även ska gälla det sedan länge
etablerade och i drifttagna mellanlagret. Hela verksamheten, med mellanlagring och inkapsling, är
att betrakta som en enhet som kommer att vara verksam under många decennier efter det att
slutförvaret för använt kärnbränsle har tagits i drift.
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Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-10-03, från kommundirektören och chefen för strategiska
utvecklingsprojekt föreslås att kommunstyrelsen antar LKO-beredningens förslag till remissyttrande
som sitt eget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-10-01, § 148, beslut enligt förslaget från
kommundirektören och chefen för strategiska utvecklingsprojekt.

Dagens sammanträde
Pontus Welin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, LKO-beredning, 2019-09-26
Förslag till yttrande, LKO-beredningen.
Missiv Regeringskansliet, 2019-04-25.
SKB Komplettering och yttrande.
Yttrande Mark- och miljödomstolen, 2018-01-23, Mål nr M 1333-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01, § 148.
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