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Datum

Vår beteckning

2019-09-26
Ert datum

Er beteckning

M2018/00217/Me
Tjänsteställe/handläggare

Tillväxt-och Näringslivskontoret
Bodil Liedberg Jönsson
E-post: bodil.liedbergjonsson@oskarshamn.se
Tel: 0491-76 47 42

Miljödepartementet

RemissvaravseendeSvenskkärnbränslehantering ABs kompletterande yttrande i
ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett
sammanhängandesystemför slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
Oskarshamns
kommunlämnar,på inbjudanav Miljödepartementet,sinasynpunkter
avseendeSvenskkärnbränslehanterings
(SKB) kompletteringsyttrande,.
Kommunens
svar omfattari huvudsakförhållandensom gäller förinkapslingsanläggningenClink.
Synpunkternarör uteslutandeSKBs förslagtill villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken.
Allmänt:

Kommunenvill påtalaatt SKB i sin ansökansökertillstånd för dennya verksamheten
Clink som skabyggasihop med det nuvarandemellanlagretför använtkärnbränsleClab.
Kommunenanseratt hela densammanlagda
anläggningenClab/Clink ingår och bör
prövassom en helheti ansökan.Detta bedömsnaturligt eftersomde bådaanläggningarna
som nu integrerasmedvarandrakommeratt vara i drift undermångadecennierefter att
djupförvaretför använtkärnbränslehar tagitsi drift.
SKBs förslag till villkor 7:
SKBs förslaglyder: SKBskalöpandeunderverksamhetstiden
vidta åtgärderför att
energiförbrukningsamtutsläppav klimatpåverkandegaserbegränsasvid anläggande
och drift av Kärnbränsleförvaretoch inkapslingsdelenvid Clink.
Kommunenansermed hänvisningtill vad som ovananförtsunderAllmäntatt de båda
delarnaClink och Clabska omfattasav villkoret.
Kommunenanseratt villkor 7 skalyda:
SKB skalöpandeunderverksamhetstiden
vidta åtgärderför att energiförbrukningsamt
utsläppav klimatpåverkandegaserbegränsasvidanläggandeoch drift av mellanlagret
Clab och Clink.
SKBs förslag till villkor 20:angesi förstameningen:
Skbsvillkorsförslag,förstameningen lyder SKBska erbjudabullerskyddandeåtgärder
till ägareav fastighetsomvid tiden för detta beslutanvändssompermanentbostad
belägenutmedväg 743 mellantrafikplats Fårbo och Simpevarpoch somtill följd av
anläggandeoch drift av Clink beräknasutsättasför bullernivåerutomhusvid fasadöver
60 dBA dygnsekvivalentljudnivå eller över 70 dBA maximalljudnivå.
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Kommunen anser att ordet permanentbostad ska ersättas med ordet bostad i villkor 20.
Användningen av bostäder längs väg 743varierar över tid. Numera skiljer man som regel
inte på fritidsbostäder och permanentbostäder eftersom samma byggnad kan komma att
användas som det ena eller det andra. Gamla boningshus på landet används ofta under en
stor del av åter även om ägaren inte är folkbokförd på fastigheten. Kommunen är
angelägen om att bostäder utmed väg 743 inte ska utsättas för störande buller.
Kommunen anser att villkor 20 i första meningen ska lyda:
SKB ska erbjuda bullerskyddande åtgärder till ägare av fastighet som vid tiden för detta
beslut används som bostad belägen utmed väg 743 mellan trafikplats Fårbo och
Simpevarp och som till följd av anläggande och drift av Clink beräknas utsättas för
bullernivåer utomhus vid fasad över 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå eller över 70 dBA
maximal ljudnivå.
Villkor 22:
SKB anger i Villkor 22: SKB ska med Oskarshamns kommun och behöriga
tillsynsmyndigheter, samt myndigheter och organisationer som kommunen kan föreslå,
minst en gång per år mötas för att avhandla lokala miljöfrågor utifrån miljöbalkens mål
och tillämpningsområde. Inom ramen för dessa möten ska SKB fortlöpande lämna
information om sådana förhållanden i verksamheten vid Clab/Clink som kan ge upphov
till lokal miljöpåverkan eller som är av betydelse för kommunen. SKB ska svara för
kostnader för möteslokaler och liknande.
Kommunen anser att villkor 22 bör klargöra att kommunen ska kunna påkalla möten
stadgade i villkoret. Kommunen anser därför att villkor 22 ska kompletteras enligt
följande:
SKB ska med Oskarshamns kommun och behöriga tillsynsmyndigheter, samt myndigheter
och organisationer som kommunen kan föreslå, efter påkallande av SKB eller
kommunen, minst en gång per år mötas för att avhandla lokala miljöfrågor utifrån
miljöbalkens mål och tillämpningsområde. Inom ramen för dessa möten ska SKB
fortlöpande lämna information om sådana förhållanden i verksamheten vid Clab/Clink
som kan ge upphov till lokal miljöpåverkan eller som är av betydelse för kommunen. SKB
ska svara för kostnader för möteslokaler och liknande.
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