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Kajsa Högström  Mark-och miljödomstolen  
E-post: Kajsa.Hogstrom@oskarshamn.se  
 

Yttrande gällande Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
markförvar av kortlivat mycket lågaktivt avfall på fastigheten 
Simpevarp 1:8 i Oskarshamns kommun    
Ärendet 
OKG Aktiebolag har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till markförvar (”MLA3”) av 
kortlivat mycket lågaktivt avfall, samt därtill mellanlagring av avfallet i anslutning till 
MLA3 i avvaktan på markförvaring. Allt på fastigheten Simpevarp 1:8 i Oskarshamns 
kommun. Bolaget yrkar om tillstånd för att bl.a. få deponera högst 18 000 m3 avfall 
under tillståndstiden. Tillstånd söks för 25 år.  
Avfallet kommer att läggas i containrar respektive sopbalar vilka staplas på varandra, 
betongblock kan även komma att placeras direkt i förvaret. Containrarna är så kallade 
sjöcontainrar vilka uppges att i vatten ha en livslängd på 25 år, livslängden ovan vatten 
bedöms vara längre.  
Efter avslutad deponering kommer aktiviteten i markförvaret att avta förhållandevis 
snabbt. Kontroll av anläggningen ur radiologiskt och konventionellt perspektiv föreslås 
att pågå i minst 30 år efter sista deponeringskampanjen. 
De föroreningar som främst förväntas förekomma i lakvattnet är metaller. Om det 
deponeras impregnerade textilier som t.ex. arbetskläder i markförvaret så skulle även 
PFAS kunna förekomma.  
Yttrande 
Om markförvarets tätskikt skulle tappa sin funktion skulle vattenkvaliteten och 
vattenlevande organismer i Hamnefjärden kunna påverkas negativt eftersom 
lakvattenutsläppen och föroreningsbelastningen då avsevärt skulle öka. Så länge 
konstruktionen är tät är det efter sluttäckning relativt liten mängd lakvatten som kommer 
bildas. Det är därför viktigt att säkerställa konstruktionens funktion över tid.   
Hur länge containrarna håller är i dagsläget oklart, hållbarheten bedöms dock vara längre 
än 25 år. Framöver kommer containrarna dock att korrodera detta kommer att resultera i 
sättningar i deponin. Hållfastheten kommer då att reduceras och på sikt kommer detta 
troligtvis innebära att tätskiktets funktion försämras avsevärt. Vilket resulterar i en ökad 
mängd lakvatten. Lakvattnet förväntas främst innehålla föroreningar i form av metaller 
men även PFAS kan förekomma. 
Samhällsbyggnadskontoret ifrågasätter därför om 30 år är en tillräckligt lång tid för 
efterkontroll. Det finns risk att containrarna korroderar efter att tiden för efterkontroll 
passerat. Lakvatten innehållande föroreningar kommer då okontrollerat att kunna läcka 
ut. 
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