Förslag till villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken
för tillåtlighet enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M2018-00217/Me)
Svensk Kärnbränslehantering AB (”SKB”) föreslår att regeringen med stöd av 17 kap. 7 §
miljöbalken föreskriver att följande villkor ska iakttas.
Säker strålmiljö
1.

Det långsiktiga skyddet av människors hälsa och miljön från skadlig verkan av
joniserande strålning, samt begränsning av anläggningens påverkan på grundvattenförhållandena, ska vara styrande för utformningen av Kärnbränsleförvaret under
mark.

2.

SKB ska uppföra Kärnbränsleförvaret under mark inom de yttre gränser som
framgår av avsnitt 5 i Bilaga 2.

3.

Med utgångspunkt i den av SKB redovisade utformningen och inom de ramar som
anges i avsnitt 5 i Bilaga 2 ska SKB löpande under den successiva utbyggnaden
optimera Kärnbränsleförvaret i strålsäkerhetshänseende genom en platsanpassning
som beaktar de kunskaper om bergets egenskaper på förvarsdjup som erhålls vid
drivning av schakt och ramp samt under den successiva utbyggnaden. Platsanpassningen ska avse undermarksdelarnas närmare läge, djup och utformning,
särskilt vad gäller deponeringstunnlar och deponeringshål. Platsanpassningen ska
beakta bergets egenskaper i följande avseenden:

•
•
•
•
•

Förekomst av deformationszoner
Geohydrologiska förhållanden, t.ex. zoner med betydande vattengenomsläpplighet
Kemiska förhållanden
Mekaniska egenskaper
Termiska egenskaper

4.

Utformningen av Kärnbränsleförvaret under mark ska redovisas till behöriga
tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. Dessa uppgifter ska hållas uppdaterade i takt
med att den successiva utbyggnaden fortskrider.

5.

Om det finns särskilda skäl får mindre avvikelser från vad som anges i Bilaga 2 ske
efter godkännande av behöriga tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. Avvikelsen
får endast tillåtas om Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att avvikelsen inte
försämrar säkerheten med avseende på olägenheter av joniserande strålning under
drift samt efter förslutning.

6.

SKB ska under tiden fram till förslutning av Kärnbränsleförvaret bedriva en
strukturerad omvärldsbevakning avseende följande frågor:
- bevarande av information om slutförvaret efter slutlig förslutning;
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- övervakning av geologiska slutförvar efter slutlig förslutning.
Resultatet av omvärldsbevakningen ska redovisas löpande, minst vart femte år, till
regeringen samt till Östhammars kommun och berörda tillsynsmyndigheter.
Redovisningen ska innefatta SKB:s motiverade ställningstagande när det gäller vilka
åtgärder som bör vidtas inför, under och efter slutlig förslutning avseende
informationsbevarande och övervakning av slutförvaret. Ställningstagandet ska ske
utifrån vid var tid tillämpliga lagkrav. Vid behov ska SKB i redovisningen
uppmärksamma regeringen på behov av lagändringar.
Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
7.

SKB ska löpande under verksamhetstiden vidta åtgärder för att energiförbrukning
samt utsläpp av klimatpåverkande gaser begränsas vid anläggande och drift av
Kärnbränsleförvaret och inkapslingsdelen vid Clink. Så långt strålsäkerheten medger
ska åtgärderna innefatta energihushållning och energieffektivitet i byggnader och
anläggningar.

8.

SKB ska löpande under verksamhetstiden vidta åtgärder för att begränsa utsläpp till
luft av förorenande ämnen från SKB:s egna och upphandlade maskiner och fordon.
SKB ska säkerställa att utsläppen inte bidrar till att någon vid var tid gällande
miljökvalitetsnorm överträds.

9.

SKB ska vid anläggandet och driften av Kärnbränsleförvaret vidta skyddsåtgärder
för att begränsa utsläpp av övergödande ämnen till vattenrecipienten.

10.

I den mån det trots vidtagna skyddsåtgärder sker utsläpp av övergödande ämnen till
vattenrecipienten, ska SKB vidta åtgärder för att kompensera för sådana utsläpp.
Åtgärderna ska dimensioneras för att kompensera för utsläppen av övergödande
ämnen fram till tidpunkten för slutlig förslutning.

11.

Om kompensationsåtgärder inte kan genomföras på grund av omständigheter utanför
SKB:s kontroll, såsom svårigheter att få tillgång till mark för åtgärder till en rimlig
kostnad, ska SKB och tillsynsmyndigheten samråda om möjligheterna att vidta
andra lämpliga åtgärder.

12.

Kärnbränsleförvarets ovanmarksanläggningar med tillhörande bergupplag och
lakvattendamm ska anläggas inom de gränser som angetts i avsnitt 4 i Bilaga 2.

13.

Eventuella anläggningar för ventilationsstationer ska uppföras på i ansökan
redovisade platser.

14.

Markanspråk för uppförandet av Kärnbränsleförvarets ovanmarksdelar ska utformas
så att påverkan på vattenmiljöer och områden med skyddsvärd flora och fauna
begränsas. Upplags- och uppställningsplatser och andra markanspråk på
fastigheterna Östhammar Forsmark 6:20 och Forsmark 3:32 får inte förläggas
utanför den i Bilaga 2, avsnitt 4 angivna begränsningslinjen. Installationer för
övervakning och mätning får dock uppföras utanför den angivna begränsningslinjen,
varvid påverkan på naturmiljön ska begränsas.
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15.

Anläggande och drift av Kärnbränsleförvaret ska ske på så sätt att negativ påverkan
på gölar och våtmarker till följd av grundvattenbortledning begränsas. SKB ska vidta
åtgärder för att begränsa, motverka och följa upp verksamhetens påverkan till följd
av grundvattenbortledningen.

16.

Inom ramen för vad platsanpassningen medger ska SKB utforma Kärnbränsleförvarets undermarksdelar så att uttaget av berg minskar i möjlig mån. Det
sammanlagda uttaget av berg för Kärnbränsleförvarets undermarksdelar får inte
överstiga 3,1 miljoner m3 teoretisk fast bergvolym.

17.

SKB ska upprätta och tillämpa en naturvårdsinriktad skötselplan för underhåll av
skogsmark i anslutning till Kärnbränsleförvaret samt för att gynna områdets höga
naturvärden i våtmarker och gölar. Skötselplanen ska syfta till att bibehålla och öka
naturvärdena inom skötselområdet samt till att höja habitatkvaliteten avseende
gulyxne och, där det är möjligt, gölgroda utan att motverka andra höga naturvärden.

God bebyggd miljö
18.

SKB ska upprätta och tillämpa en plan för nyttiggörande av de bergmassor som
uppkommer under uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret. Planen ska omfatta
transporter av bergmassorna och beakta möjligheterna till transport sjövägen i syfte
att minska belastningen på vägar i närområdet samt möjliggöra avsättning på längre
avstånd från Kärnbränsleförvaret.

19.

SKB ska erbjuda bullerskyddande åtgärder till ägare av fastighet som vid tiden för
detta beslut används som permanentbostad, belägen utmed väg 76 och 292 mellan
Forsmark och Hargshamn, och som till följd av anläggande och drift av
Kärnbränsleförvaret bedöms utsättas för bullernivåer utomhus vid fasad över 60
dBA dygnsekvivalent ljudnivå eller över 75 dBA maximal ljudnivå. Åtgärderna ska
syfta till att innehålla följande beräknade riktvärden, i den mån det är tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt:
- 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus.

20.

SKB ska erbjuda bullerskyddande åtgärder till ägare av fastighet som vid tiden för
detta beslut används som permanentbostad, 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 75 dBA maximal ljudnivå. Åtgärderna ska syfta till att innehålla
följande beräknade riktvärden, i den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt:
- 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus.
- 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats, detta
krav gäller dock endast fastighet som inte redan har en uteplats där nivåerna
innehålls.
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- 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats, detta
krav gäller dock endast fastighet som inte redan har en uteplats där nivåerna
innehålls.
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21.

SKB ska med Östhammars 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 Kärnbränsleförvaret som kan ge upphov till
lokal miljöpåverkan eller som är av betydelse för kommunen. SKB ska svara för
kostnader för möteslokaler och liknande.

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.
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Kontakter med kommunerna under tillståndstiden

