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Kommunledningsförvaltningen
Marie Berggren/AnnaBergsten

Miljödepartementet
Kemikalienheten

Yttrande över SvenskKärnbränslehantering
AB:s kompletteringi regeringsprövningen
enligt kärntekniklagen(M2018/00221/Ke)
Bakgrund
SvenskKärnbränslehantering
AB (SKB) lämnadei mars2011 in två
ansökningarenligt lagen(1984:3)om kärntekniskverksamhet(kärntekniklagen)
om att få uppföra,innehaoch driva kärntekniskaanläggningari sambandmed
det slutliga omhändertagandet
av använtkärnbränsle.Den enaansökanavseren
inkapslingsanläggning
i Oskarshamnoch denandraett slutförvarför använt
kärnbränsle(kärnbränsleförvaret)
i Forsmark.SKB lämnadesamtidigtin en
ansökanom tillstånd enligt miljöbalken (1998:808).
Strålsäkerhetsmyndigheten
överlämnadeyttrandeöver SKB:s ansökanom
tillstånd enligt kärntekniklagentill regeringenden 23 januari2018.Myndigheten
tillstyrkte ansökan.Sammadag överlämnadeMark-och miljödomstolenvid
Nackatingsrätt(MMD) yttrandeöver ansökanenligt miljöbalkentill regeringen.
MMD identifieradebrister i ansökanoch SKB har berettstillfälle att komplettera
ansökanbl.a. i enlighetmed dessabrister.SKB lämnadeden 4 april 2019 in ett
yttrandei prövningenenligt kärntekniklagen.Innehålletär huvudsakligen
inriktat på de bristerMMD identifierade.
Östhammarskommunhar efter erhålletanståndberettstillfälle att senastden 4
december2019inkommamedeventuellasynpunkterpå SKB:s kompletteringav
ansökanenligt såvälmiljöbalken som kärntekniklagen.

Östhammars kommuns synpunkter
Östhammarskommunhar i hanteringenav SKB:s kompletteringhuvudsakligen
fokuseratpå miljöbalksprövningen,i vilken kommunenhar vetorätt.Kommunen
uppfattarävenatt SKB:s kompletteringi regeringsprövningen
enligt
kärntekniklageni huvudsakär inriktad på de bristersom MMD identifieradei
prövningenenligt miljöbalken.Östhammarskommunshuvudsakligasynpunkter
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på SKB:s kompletteringgesi kommunensyttrandei prövningenenligt
miljöbalken (M2018/00217/Me)mennedangesnågrasynpunktersom
kommunensärskiltvill betonai prövningenenligt kärntekniklagen.
Östhammarskommunvill ävenlyfta det remissvarsom kommunenden3
september2019lämnadeöver utredningen”Ny kärntekniklag–med förtydligat
ansvar(SOU 2019:16)där kommunenutveckladesin syn på någraav
lagförslagen.

Kapselintegritet
Östhammarskommunhar underhela granskningsprocessen
förlitat sig på SSM
när det gäller strålsäkerhetsfrågor.
Kommunenhar tagit del av myndighetens
yttrandeoch granskningsrapport
över kompletteringenoch anserinteatt det
finns skäl att ändrainställning i dennafråga.
Östhammarskommunhänvisartill SSM:sbedömningnär det gäller kapselns
integritetoch desspåverkanpå slutförvaretslångsiktigasäkerhet.
SSM skriver i sitt yttrandeangåendeSKB:s kompletteringom kapselintegritet
att myndighetenanseratt ”SKB på ett tillfredställandesätthar utrett och svarat
på domstolensspecifikafrågor om kapselnsintegritetmot eventuella
degraderings-ochkorrosionsprocesser”.
SSM anför vidare att ”SKB har på ett
tillförlitligt sättvisat att de utreddaprocesserna
har en liten påverkanpå
slutförvaretssammantagna
skyddsförmåga”.SSM står därför kvar vid sitt
tidigareställningstagande
om tillstyrkandeav tillåtlighet enligt miljöbalken.
SSM har äventillstyrkt att tillstånd kan lämnasenligt kärntekniklagen.
Östhammarskommunnoterardock att flera remissinstanser,
inklusive
Kärnavfallsrådet,lyft att det finns återstående
frågor koppladetill kapselns
integritet,frågor somSSM bedömerkan hanterasi denfortsattastegvisa
prövningenenligt kärntekniklagen.Det är på förhandinte möjligt att veta vilket
resultatetav forskningenblir för att besvaradessafrågor och det är därmedinte
givet att de blir positivt besvarade,vilket Kärnavfallsrådetlyfter i sitt yttrande.
SSM lyfter dock vikten av slutförvaretssamtligabarriäreroch anser,som
kommunenuppfattardet, inte att de återstående
frågornaär av avgörande
betydelseför denlångsiktigasäkerheten.Med tankepå det långatidsperspektivet
och de komplexaprocessersom kan kommaatt påverkakärnbränsleförvaret
är
kommunenmedvetenom att det är ofrånkomligtatt det finns kvarstående
osäkerheter.
Om det i denfortsattaforskningenkommerfram resultat somgör att SSM:s
bedömningförändras,förlitar sig Östhammarskommunpå att myndigheten
tillser att åtgärder vidtas.Östhammarskommunförlitar sig ävenpå att
myndighetenstopparverksamheten
om så behövs,till dessnödvändigaåtgärder
eventuellthar vidtagits och verksamheten
eventuelltkan fortsätta att bedrivas.
SSM:sgranskningav SKB:s fortsattaforsknings-ochutredningsarbetet
inom
ramenför den stegvisaprövningenär en viktig del i säkerställandet
av
besvarandetav de osäkerhetersom fortfarandekvarstår.Östhammarskommun
anserdärför att det måstefinnas en öppenheti SKB:s arbetesom går utöver
myndighetensgranskning.En sådanöppenhetskaparförtroendeför både
processenoch vetenskapligheten
i den forskningsom SKB genomför.
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Östhammarskommunförutsätteratt SKBföljer god vetenskapligpraxis i sin
forskningsverksamhet
och hanterar forskningsresultatmedden öppenhetoch
förutsättningslöshetsomkrävsför att besvaraåterståendefrågor på ett
tillförlitligt sätt.

Den stegvisaprövningen
Etableringenav ett kärnbränsleförvarärföremålför parallellaprövningar,en
enligt miljöbalkenoch en enligt kärntekniklagen.Den prövningsom involverar
en allmänhetoch sörjerför att alla perspektivomhändertasärprövningenenligt
miljöbalken.Prövningenenligt miljöbalkenomfattaren bedömningav påverkan
på människorshälsaoch miljön i ett brett perspektiv,inklusive påverkanfrån
joniserandestrålning.Prövningenär öppensåtillvida att alla aktörersomanser
sig påverkadeav prövningenhar möjlighet att framförasinasynpunkteroch
samtligasynpunkterkommeratt ligga till grundför prövningen.Prövningen
enligt miljöbalkeninvolverarsåledesallmänhetenoch sörjerför att alla
perspektivomhändertas.
Prövningenenligt kärntekniklagenär av en annankaraktär.SSM fattar de beslut
som myndighetenanseradekvataoch tillräckliga för ändamåleninom ramenför
den stegvisaprövningen.
I utredningenom ny kärntekniklag(SOU 2019:16,sid 201-202)förs ett
resonemangombestämmelserna
runt den stegvisaprövningensom i betänkandet
föreslåsreglerasilag. Förslageninnebärentydligare förankringoch beskrivning
avde huvudsakligamomenteni den stegvisaprövningensamttydliggör hur
processengår till och hur samrådmed allmänhetoch övriga intressenterska
utformas.Det är uppenbartför utredningen,likväl som för kommunernaoch
andra,att allmänhetoch andraintressenterbidrar till att höja kvalitetenoch
breddenpå prövningarnaom de gesen sådanmöjlighet.
Östhammarskommunkan konstateraatt denmotsvarighettill öppenhet,insyn
och möjlighet till påverkansom präglarprövningenenligt miljöbalkeninte
återfinnsi kärntekniklagen.Om ett tillstånd enligt kärntekniklagenerhållits,
hanterasden fortsattamyndighetsutövningenframförallt mellanSSM och
verksamhetsutövaren,
vilket är olyckligt. Östhammarskommunenvälkomnar
därför en lagregleringsom innebäratt kommunengesen möjlighet att vara en
aktiv part i prövningenenligt kärntekniklagen.
Östhammarskommunskavara en aktiv part i den stegvisaprövningen.
Provdrift eller pilotanläggning
Ett stegi den stegvisaprövningsprocessen
är provdrift. Östhammarskommun
uppfattaratt det i dagslägetär oklart exakt vad som ingår i en provdrift för ett
slutförvarför använtkärnbränsle.
Östhammarskommunhar i tidigare yttrande(2015-11-17)lyft fråganom att
upprättaen pilotanläggningi Forsmark.Då medreferensentill Schweiz
hanteringav pilotanläggning.Fråganhar återaktualiserati och med att
Kärnavfallsrådetslyfter frågani sitt yttrandetill regeringen.
Östhammarskommunanseratt det ärsynnerligen angelägetatt klargöra vad
somskaingå i provdriften.I sambandmeddetta bör det ävenutvärderasom det
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finns anledningatt övervägaatt göra en del av slutförvarettill en
pilotanläggning.

Ansvar efter förslutning
MMD har i sitt yttrandedateratden 23 januari 2018 anfört att domstolenanser
att verksamhetenär tillåtlig endastomdet klargörsvem som har ansvarenligt
miljöbalken för kärnbränsleförvaret
på lång sikt. Östhammarskommunhar
underhandläggningeni MMD anfört att fråganom vem som har ansvaretför
slutförvarsanläggningen
på mycketlång sikt är en frågasom måsteklargöras
innanregeringenmeddelarbeslutom tillåtlighet.
Östhammarskommunanseratt det är nödvändigtatt ägande,ansvaroch
förfoganderättöver det användakärnbränsletefter förslutningklargörs. Det har
ävenbetydelseför kommunensställningstagandei tillåtlighetsprövningenför ett
utbyggtSFR.

