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Växjö Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolen
mmd.vaxjo@dom.se

OKG Aktiebolag, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
markförvar av kortlivat mycket lågaktivt avfall på fastigheten 
Simpevarp 1:8, Oskarshamns kommun
Mark- och miljödomstolens mål nr M 6215–21, 3:2

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen Kalmar län tillstyrker ansökan om markförvar inklusive 
tillfällig lagring av kortlivat mycket lågaktivt avfall med de yrkanden 
som begärts och de åtaganden som bolaget har angett. De villkor som 
föreslagits innefattande en delegation till tillsynsmyndigheten att kunna 
föreskriva ytterligare villkor avseende hantering av lakvatten och 
dagvatten anser länsstyrelsen är rimliga för verksamheten. 

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet kan 
godkännas.

Beskrivning av ärendet

Bolagets yrkande 
OKG Aktiebolag ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande 
och drift av en fristående tredje etapp av markförvaret för mycket 
lågaktivt, kortlivat kärnavfall och radioaktivt avfall (MLA3) på 
fastigheten Simpevarp 1:8 i Oskarshamns kommun Tillståndet innefattar 
markförvaring av drift- och rivningsavfall från de kärntekniska 
anläggningarna vid Oskarshamnsverket, Barsebäckverket och det 
centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab), samt därtill 
mellanlagring av avfallet i anslutning till MLA3 i avvaktan på 
markförvaring, allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges 
i ansökan.

OKG yrkar att domstolen

(a) föreskriver att tillståndet ska gälla i 25 år från det att det 
vunnit laga kraft,
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(b) föreskriver att markförvaring i MLA3 ska ha påbörjats senast 
fem (5) år efter att tillståndet vunnit laga kraft 
(igångsättningstid),
(c) föreskriver de villkor som föreslås i avsnitt F.4; samt
(d) godkänner den till ansökan bifogade 
miljökonsekvensbeskrivningen 

Bolagets redogörelse för ärendet (översiktligt beskrivet)
Den totala mängden avfall som planeras deponeras i markförvaret inom 
ramen för tillståndet kommer att uppgå till högst 18 000 m3, varav ca 12 
000 m3 har sitt ursprung från rivning, övrigt har sitt ursprung i drift. Det 
innebär en ändring till en större andel av inert avfall (tex betong), metall 
och isolering i jämförelse med tidigare. Markförvaring kommer endast 
att användas för avfall som är omöjligt eller orimligt att återvinna. 

Anläggningsskedet

Förvaret planeras på ett utfyllt område omgärdat av jordvallar i vilka 
schaktmassor deponerades i samband med byggnationer på 1970-talet.

Området behöver schaktas och en del sprängning behöver genomföras 
inför grundläggning. Det kan förekomma krossning i en mobil 
krossanläggning under några veckors tid. Anläggande av system för 
lakvattenhantering, med tank för uppsamling, filterbarriär och 
kontrollbrunnar genomförs. 

Under denna period kommer det förekomma en del transporter till och 
från anläggningen. Behovet av material för att anlägga deponin och 
filterbarriären beräknas till ca 18 600 m3 massor vilket motsvarar ca 
1200 transporter med lastbil och släp. Massor som finns och uppkommer 
inom området kan komma att återanvändas i markförvarskonstruktionen, 
i det fall de uppfyller kraven för mindre än ringa föroreningsrisk (NV 
handbok 2010:1) Bullerpåverkan kommer att uppstå från arbetsmaskiner 
vid anläggningsarbeten samt från transporter. Bullerpåverkan bedöms 
vara marginell i jämförelse med närliggande verksamheten varför inga 
särskilda åtgärder med avseende på buller bedöms nödvändiga. 

Markförvar

Konstruktionen av förvaret följer de krav som ställs på deponi för farligt 
konventionellt avfall, eftersom en mindre mängd av avfallet som 
deponeras har egenskaper som motsvarar konventionellt farligt avfall. 
Den absoluta merparten av det avfall som avses placeras i MLA3 
motsvarar icke farligt eller inert avfall vad avser dess icke-radiologiska 
egenskaper. Markförvarets bottenyta uppskattas till cirka 7 400 m2 och 
förvaret kommer att byggas ut etappvis. Placering av avfallskollin görs 
så att upplaget får en trappstegsformad konfiguration. Avfallet staplas på 
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en höjd av upp till fyra containrar och byggs på med sopbalar av 
komprimerat avfall. Betongblock sönderdelas och placeras direkt i 
förvaret. Alla håligheter i containrar och mellan avfall fylls med 
stenmjöl, för att minimera luftfickor. Förutom återanvändning av vissa 
massor kan även krossad betong från rivning av O1 och O2 komma att 
bli aktuella att användas som utfyllnad i förvaret.

Riskbedömning visar ingen risk för strålningsskador med anledning av 
den ansökta verksamheten. Bolaget föreslår att kontroller ur ett 
radiologiskt och konventionellt perspektiv ska pågå i minst 30 år efter 
den sista deponeringskampanjen.

Bolaget har bedömt att det till följd av det lakvatten som uppstår finns en 
risk för föroreningsspridning som kan påverka vattenlevande organismer 
i recipienten, Hamnefjärden. Det gäller framför allt en del tungmetaller, 
som bly och zink. En miljöriskanalys har genomförts i recipienten som 
visar att halterna sannolikt kommer att understiga riktvärden för skada. 
Mängden lakvatten förväntas bli störst under driftfasen. Efter 
sluttäckning blir lakvattenmängden betydligt mindre. Bolaget föreslår 
rening av lakvattnet och att uppföljning ska ske genom kontrollprogram. 
Om behov av ytterligare vattenrening uppstår kan det lösas med en 
temporär vattenreningsanläggning anpassad efter aktuell situation. 

Mellanlagring i avvaktan på deponeringskampanj

Mellanlagring av avfall i avvaktan på deponering ska ske 
nederbördsskyddat på en hårdgjord yta i anslutning till MLA3. Två olika 
slags avfall avses mellanlagras dels löst avfall i sopbalar som förvaras 
inuti helhöjdscontainers, dels fast avfall som förvaras i 
halvhöjdscontainer. 

Mellanlagret av containers innehållande komprimerade sopbalar vid 
MLA3 byggs upp succesivt under perioderna mellan 
deponeringskampanjer och OKG har bedömt att det kan röra sig om som 
mest 900 m3 och inledningsvis under tre år men efter det att avveckling 
av reaktorerna genomförts kan mellanlagring ske under högst 10 år. De 
fasta avfallet är exempelvis metallskrot av olika slag, betong och ej 
kompakterbart eller brännbart byggnadsmaterial. Avfallet kommer att 
kompakteras om det är möjligt. Mängden mellanlagrat avfall kommer att 
motsvara som mest totalt 1100 m3 och lagring kommer att ske under ca 
en månads tid.

Dagvatten från mellanlagringsytan bedöms inte har varit i kontakt med 
något avfall och bedöms inte vara förorenat. Mellanlagring kommer 
främst att ske på grusade ytor där en del av vattnet kan infiltrera och en 
del behöver ledas bort. Dagvatten som blir aktuellt att ledas bort föreslås 
ledas via diken och ledningar till naturområdet norr om filterbarriären. 
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Där kan vattnet släppas i skogen där det sedan kan rinna diffust vidare 
mot Hamnefjärden.

Motivering till beslutet
I ansökan beskrivs ansvarsfrågan för kärnavfallet som blir föremål för 
deponering. Det anges att övriga aktörer BKAB och SKB kommer att ha 
ett visst parallellt ansvar för de kärnavfall som kommer från deras 
anläggningar. OKG förtydligar ansvarsfrågan i komplettering. Bolaget 
bedömer att deras ansvar för MLA3 är heltäckande utifrån miljöbalkens 
bestämmelser. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att denna 
förutsättning på detta sätt tydligt uttrycks så att uppföljning och tillsyn 
av verksamheten kan göras korrekt. 

Länsstyrelsen anser att bolaget har visat att platsen för verksamheten är 
godtagbar och att anläggningen kan drivas så att påverkan på människors 
hälsa och miljö kan accepteras. 

De frågor som bedömts ha störst betydelse är avfallets innehåll av icke 
radiologiska föroreningar och åtgärder för att minska risken för 
utlakning av dessa och möjligheten att rena lakvattnet innan dessa 
föroreningar släpps ut i recipienten. Bolaget har redogjort för 
förutsättningarna. Underlaget visar inte på några oacceptabelt höga 
halter. Länsstyrelsen bedömer att riskerna kan hanteras på ett acceptabelt 
sätt. Förutom rening och kontroll har man också åtagit sig att genomföra 
ytterligare reningsåtgärder i det fall någon av dessa förorenande ämnen, 
exempelvis bly, zink och krom, skulle föreligga i höga halter. Med 
anledning av detta ser inte länsstyrelsen skäl att det fastställs specifika 
villkor i denna fråga. Verksamheten bör kunna bedriva verksamheten 
med de försiktighetsåtgärder som vidtas. Länsstyrelsen anser det därmed 
också lämpligt att mark- och miljödomstolen delegerar möjligheten att 
föreskriva ytterligare villkor avseende hantering av lak- och dagvatten 
till tillsynsmyndigheten.  

Miljöriskanalysen som utförts är en bra utgångspunkt för fortsatt 
undersökning efter driftsättning. Länsstyrelsen anser det rimligt att, som 
föreslås av bolaget, ett kontrollprogram ska vara framtaget innan 
deponeringen påbörjas. Riskanalysen bygger på tidigare provtagning av 
lakvatten från MLA2 och MLA1 samt analyser i recipienten. I och med 
att sammansättningen av avfallet som ska deponeras är annorlunda än 
för de tidigare deponierna finner länsstyrelsen att de har stor betydelse 
att kontrollprogrammet, i vart fall inledningsvis ges en relativt stor 
omfattning. En del av föroreningarna kommer vara bundna till fasta 
partiklar och fastläggs troligen i filterbarriären, men det kan också 
förekomma ämnen som är lösta i vattnet och då inte kan fångas upp lika 
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effektivt. Detta är bland annat frågor som länsstyrelsen anser bör vara 
föremål för kontroll.

De som medverkat i beslutet
Beslut om detta yttrande har fattats av tf. chef Miljöenheten Lill 
Thunberg med miljöskyddshandläggare Lotta Bohman som 
föredragande.

Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i 
Länsstyrelsens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Kopia
Samhällsbyggnadsnämnden, Oskarshamns kommun, e-post 

Strålsäkerhetsmyndigheten, e-post
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Hej! 
Bifogar länsstyrelsens yttrande över OKG Aktiebolags ansökan om anläggning av MLA3 med mera vid Simpevarp i 
Oskarshamns kommun. 
Med vänliga hälsningar 
Lotta Bohman 

_______________________________________ 
Lotta Bohman 
Miljöenheten/Miljöskyddshandläggare 
010 223 85 75 
lotta.b.bohman@lansstyrelsen.se
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