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Kommunförvaltningen

Miljödepartementet
(m.registrator@regeringskansliet.se)

Yttrande gällande remiss i ärenden om tillåtlighet och
tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall
Östhammars kommun har mottagit en remiss från regeringen angående ärenden
om anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall.
Regeringen anför att det finns en betydande risk att det centrala mellanlagret för
använt kärnbränsle (Clab) blir fullt innan det finns ett lagakraftvunnet beslut för
hela slutförvarssystemet. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att
bryta ut den del av ansökan som avser utökad mellanlagring i Clab och önskar
synpunkter på att avgörandet som avser Clab fattas i ett separat beslut.
Remissvar ska ha kommit in till miljödepartementet senast den 31 juli 2021.

Bakgrund
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte i mars 2011 om tillstånd till
verksamhet vid anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för
slutförvaring för använt kärnbränsle och kärnavfall. Ansökningarna, enligt både
miljöbalken och kärntekniklagen, avser dels en utökning av det befintliga
centrala mellanlagret och en inkapslingsanläggning i Simpevarp i Oskarshamns
kommun (Clink) och dels en slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars
kommun.
SKB har i dag tillstånd att i Clab lagra 8 000 ton använt kärnbränsle och
härdkomponenter. Under handläggningen av ärendena framställde SKB 2015
tilläggsyrkanden om utökad mellanlagring i Clab med upp till 11 000 ton använt
kärnbränsle och härdkomponenter. SKB angav att anledningen till yrkandena var
att den i dag tillståndsgivna mängden inlagrat bränsle i Clab beräknas uppnås
2023 och att det därför finns behov av möjlighet till ökad mellanlagring.
Efter en omfattande beredning lämnade Mark- och miljödomstolen och
Strålsäkerhetsmyndigheten i januari 2018 över ärendena enligt miljöbalken
respektive kärntekniklagen med var sitt eget yttrande till regeringen.
Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte i sitt yttrande ansökan medan Mark- och
miljödomstolen ansåg att det fanns kvarstående frågor som behövde utredas för
att verksamheten skulle vara tillåtlig enligt miljöbalken. De kvarstående frågorna
gällde dels ytterligare underlag kopplat till kapselns skyddsförmåga och dels
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klargörande av vem som har ansvar enligt miljöbalken för
slutförvarsanläggningen på lång sikt. I april 2019 lämnade SKB in en
komplettering av ansökan gällande kapselns skyddsförmåga och i juni 2020
beslutade riksdagen om lagändringar som innebär att statens ansvar för
slutförvar tydliggörs.
Regeringen prövar tillåtligheten av den sökta verksamheten enligt miljöbalken,
men för att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs kommunfullmäktiges
tillstyrkan. Det är kommunfullmäktige i den kommun där den nya verksamheten
avses att etableras som har så kallad vetorätt. Det innebär att Oskarshamns
kommun har vetorätt för inkapslingsanläggningen och Östhammars kommun för
slutförvaret. Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun tillstyrkte i juni 2018
etableringen av en inkapslingsanläggning i Simpevarp och Östhammars
kommun tillstyrkte i oktober 2020 etableringen av ett slutförvar i Forsmark.
Regeringen har även att fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen för båda
anläggningarna.
Oskarshamns kommun har, bland annat i en skrivelse till regeringen i mars
2021, tydligt motsatt sig att en utökning av mellanlagret Clab hanteras separat
och bryts ut från prövningen av ett sammanhängande system för slutförvaring
för använt kärnbränsle och kärnavfall.

Östhammars kommuns inställning
Östhammars kommun motsätter sig att avgörandet som avser Clab fattas i ett
separat beslut. Östhammars kommun anser att ansökningarna som omfattar det
sammanhängande systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall ska prövas samlat och samtidigt. Nedan utvecklas skälen för
kommunens inställning.

Skälen för Östhammars kommuns inställning
En sammanhållen prövning
Genom hela processen sedan ansökan lämnades in 2011 har prövningen gällt ett
sammanhängande system av anläggningar för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall. Östhammars kommun har tillstyrkt att SKB etablerar
anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det
svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars
kommun.
Kommunens tillåtlighetsbeslut utgår från att en samlad och samtidig prövning av
det sammanhängande systemet ska ske. Om prövningen av Clab bryts ut och
prövas separat ändras förutsättningarna som låg till grund för kommunens
tillstyrkan. Östhammars kommun förutsätter därför att både Östhammars
kommun och Oskarshamns kommun kommer att beredas möjlighet att fatta
beslut om tillstyrkande av den samlade slutförvarslösningen om
förutsättningarna ändras på föreslaget sätt. Östhammars kommun uppfattar inte
att ansökan är anpassad efter förutsättningen att det ska ske en separat prövning
av Clab.
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Om anledningen till att bryta ut Clab enbart är baserat på att det finns en risk att
mellanlagret blir fullt innan det finns ett lagakraftvunnet beslut för hela
slutförvarssystemet, har kommunen förståelse för att det kan finnas behov av att
meddela ett separat beslut för Clab. Kommunen anser dock inte att det finns
anledning för regeringen att skjuta på att meddela beslut gällande resterande
delar av ansökan, det vill säga inkapslingsanläggningen och slutförvaret. Om
regeringen avser att vid samma tidpunkt fatta beslut om de olika delarna av
slutförvarssystemet kan kommunen acceptera en handläggning av ansökan
innebärande att avgörandet avseende Clab fattas i ett separat beslut, under
förutsättning att det kan säkerställas att Clab kan prövas genom separat beslut
utan att det uppstår osäkerheter kring vad som ska bli föremål för prövning i
respektive beslut (se vidare nedan).
Förutsättningar för beslut finns
Östhammars kommuns bedömning är att regeringen har ett tillräckligt underlag
för att kunna fatta beslut om ansökan om slutförvarssystemet i sin helhet. Om
regeringen anser att ytterligare underlag behövs för att kunna meddela beslut om
tillåtlighet angående ansökan om slutförvarssystemet i sin helhet, bör regeringen
skyndsamt förtydliga vilket underlag som saknas och bereda SKB möjlighet att
komplettera ansökan i aktuella delar.
Kvarstående frågor enligt Mark- och miljödomstolen
De kvarstående frågor som Mark- och miljödomstolen lyfte i sitt yttrande till
regeringen har enligt Östhammars kommuns bedömning besvarats.
SKB lämnade i april 2019 i en komplettering av ansökan gällande
kopparkapselns skyddsförmåga och regeringens expertmyndighet på
strålsäkerhetsfrågor, Strålsäkerhetsmyndigheten, har granskat kompletteringen.
Strålsäkerhetsmyndigheten anförde i sitt yttrande över kompletteringen i
september 2019 att SKB på ett tillfredställande sätt utrett och besvarat
domstolens frågor och på ett tillförlitligt sätt visat att de utredda processerna har
liten påverkan på slutförvarets sammantagna skyddsförmåga.
Gällande det långsiktiga ansvaret för ett slutförvar trädde lagändringar som
tydliggör statens långsiktiga ansvar för slutförvarsanläggningen i kraft den 1
november 2020.
LOT-försök och Esbo-samråd
Miljöminister Per Bolund har, bland annat under interpellationsdebatter i
riksdagen, anfört att regeringen inväntar resultatet av Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av de så kallade LOT-försöken och av Esbo-samråd
gällande SKB:s komplettering från 2019.
Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade i mars 2021 över sin granskningsrapport
gällande LOT-försöken. Myndighetens sammanfattande bedömning efter
granskningen var att resultaten är tillförlitliga men att försöken inte tillför någon
väsentlig ny information som ändrar myndighetens bedömning av säkerhetsanalysen. Även denna fråga får därmed, enligt kommunens bedömning, anses
utredd.
Esbo-samrådet är slutfört och såvitt Östhammars kommun uppfattat har det inte
inkommit några synpunkter som skulle hindra regeringen från att fatta beslut.
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Säkerheten i fokus
Det är naturligtvis en grundförutsättning för Östhammars kommun att
slutförvaret är långsiktigt säkert. Östhammars kommun anser att frågan utretts på
ett tillförlitligt sätt och förlitar sig på Strålsäkerhetsmyndighetens
expertkunskaper och bedömningar när det gäller den långsiktiga säkerheten. Om
regeringen gör en annan bedömning än sin expertmyndighet anser kommunen att
regeringen skyndsamt bör framföra dessa synpunkter.
Utgångspunkter för regeringens handläggning
Regeringen har, trots att regeringen inte är en förvaltningsmyndighet i
förvaltningslagens mening, åtagit sig att följa de principer som förvaltningslagen
ger uttryck för. De grundläggande reglerna och principerna för ärendehandläggning enligt förvaltningslagen ska därmed tillämpas även i detta ärende.
Med det följer att regeringen i sin ärendehandläggning ska följa de regler vars
syfte är att ge ett så korrekt underlag som möjligt och att besluten blir riktiga i
sak.
Östhammars kommun anser att det åtagande om handläggning av ärenden som
regeringen har gjort inte kommer att kunna efterlevas om Clab bryts ut och
prövas separat från den samlade ansökan. Östhammars kommun menar att SKB
presenterat en samlad ansökan som i alla delar är starkt beroende av varandra.
SKB har, i mars 2015, kompletterat ansökan med ett yrkande om utökad
mellanlagring i Clab och anfört att det är ändamålsenligt att en prövning av
utökningen av mellanlagringen sker i målet om det sammanhängande systemet
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. SKB har ansökt om
tillstånd att uppföra en inkapslingsanläggning i anslutning till Clab och att
därefter driva dessa enheter som en integrerad anläggning benämnd Clink. Clink
består alltså både av den befintliga mellanlagringsdelen (nuvarande Clab) och
den tillkommande inkapslingsdelen. Strålsäkerhetsmyndigheten har framhållit
att Clink ska betraktas som en ny kärnteknisk anläggning, bestående av den
befintliga mellanlagringsdelen och den nya inkapslingsdelen. Åtgärder kommer
att vidtas i befintliga Clab inför integrering med den tillkommande
inkapslingsdelen.
Av 9 § förvaltningslagen följer att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt
och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
Östhammars kommun anser att ett utbrytande av prövningen av Clab som är
tänkt att vara en integrerad del av Clink, inte i något avseende förenklar
prövningen av ärendet om ett sammanhängande system för slutförvaring av
använt kärnbränsle och kärnavfall. Det kan inte heller anses vara den mest
kostnadseffektiva hanteringen av ärendet.
För det fall ansökan delas upp ser Östhammars kommun en stor risk att ett
fullgott underlag för varje delfråga inte svarar mot ett fullgott underlag sett till
slutförsvarslösningen som helhet. Östhammars kommun menar därför att en
sammanhållen prövning ger bäst förutsättningar för ett heltäckande beslut.
Den eventuella utbrytningen av Clab som regeringen nu lyfter, kan därmed inte
som utgångspunkt anses vara i linje med de principer som förvaltningslagen ger
uttryck för.
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Om Clab prövas genom separat beslut kan det uppstå osäkerheter kring vad som
ska bli föremål för prövning nu och vad som ska anstå till dess Clink i sin helhet
prövas. Om regeringen trots Östhammars kommuns inställning överväger att
meddela ett separat beslut om Clab, måste dessa eventuella oklarheter klarläggas
och alla eventuella osäkerheter undanröjas. Östhammars kommun utesluter inte
att det kan kräva att SKB kompletterar ansökan i vissa avseenden.
Tids- och kostnadsaspekter
Ansökan lämnades in 2011 och har i omgångar kompletterats. Såväl SKB som
berörda remissinstanser har i sina respektive roller lagt mycket tid och resurser
på att ta fram, granska och lämna synpunkter på det mycket omfattande
ansökningsmaterialet.
För att undvika att det samlade ansökningsmaterialet, i vart fall delvis, riskerar
att bli inaktuellt och medföra mycket merarbete för såväl SKB som
remissinstanser genom upprättande av och granskande av ytterligare
kompletteringar av ansökningshandlingar, är det angeläget att beslut av ansökan
i sin helhet snarast kan komma till stånd. Östhammars kommun anser inte att det
har identifierats några skäl till varför regeringen inte nu kan fatta beslut om
tillåtlighet för ansökan som helhet.
Kommunen ser med viss oro på hur en utdragen process riskerar att påverka
finansieringen av det samlade omhändertagandet av använt kärnbränsle och
kärnavfall.
Ansvar och förtroende
Östhammars kommun känner en stark oro för regeringens hantering av ansökan i
förhållande till vad som tydligt är Oskarshamns kommuns inställning, det vill
säga att en utökning av Clab inte ska brytas ut för separat beslut. Processen har
hittills präglats av tillit mellan berörda parter och av respekt för varandras
respektive roller. Detta har varit en grundförutsättning för Östhammars
kommuns positiva inställning till att vara värdkommun för ett slutförvar för
använt kärnbränsle, en av Sveriges största miljöfarliga verksamheter. Om
förtroendet för processen skadas och det inte längre finns ett lokalt stöd för
etableringen av en slutförvarsanläggning i Forsmark, kan kommunfullmäktige
komma att ompröva sin inställning till slutförvaret.
Både Östhammars kommun och Oskarshamns kommun har genom hela
processen tagit ansvar och skapat förutsättningar för ett system för
omhändertagande av det svenska kärnkraftsprogrammets avfall. Även om
kommunernas arbete till stor del finansierats av Kärnavfallsfonden, innebär
hanteringen av frågan undanträngningseffekter i den kommunala organisationen.
Det ställer stora krav på värdkommunerna i form av kunskapsuppbyggnad, tid
och engagemang. Idag är kunskapsläget högt i kommunerna men en utdragen
process utan tillkommande ny information kan göra det svårt att upprätthålla
såväl kunskapsläge som intresse och engagemang.
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Ang Yttrande gällande remiss i ärenden om tillåtlighet och tillstånd till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-07-06 yrkade Bertil Alm (C) att kommunfullmäktige skulle besluta att i yttrande till miljödepartementet meddela att Östhammars
kommun inte motsätter sig att avgörandet som avser Clab fattas i ett separat beslut.
Undertecknade reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut att motsätta sig ett separat
beslut om utökat drifttillstånd för Clab från beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
Det är både juridiskt och praktiskt möjligt att fatta separat beslut om Clab, vilket utvecklas
nedan.
Det är dock viktigt att göra några klargöranden.


Tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken gäller slutförvaret för använt kärnbränsle
och inkapslingsanläggningen Clink.



Clab är en befintlig anläggning där SKB sökt tillstånd om utökad lagring från 8.000 ton
till 11.000 ton. För utökat tillstånd för Clab krävs inget tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken.

Kärnavfallsrådet har lämnat ett antal skrivelser som förtydligar de komplicerade frågorna
och som är värda att beakta.
Slutförvaret för använt kärnbränsle och inkapslingsanläggningen Clink
Mark- och miljödomstolen har inte godkänt SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I debatten påstås att mark- och miljödomstolen godkänt SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det stämmer inte. Det finns många och komplexa frågor som
regeringen behöver klarlägga och ta hänsyn till. Det viktigaste är inte att ett beslut sker
skyndsamt, utan att det är välgrundat.
Mark- och miljödomstolen bedömde 2018 att det behövs ytterligare underlag om kapseln för
att slutförvaret ska kunna tillåtas.
Domstolen ansåg att riskerna med kopparkapslarna var ofullständigt utredda och att ansökan inte klarade miljöbalkens krav. Domstolen baserade sin slutsats på den riskbedömning
som presenterades under huvudförhandlingen och konstaterade:
”Vid en samlad riskbedömning enligt miljöbalken ger det nuvarande underlaget inte stöd för
att slutförvarsanläggningen är tillåtlig, eftersom det fortfarande finns osäkerheter om kapseln som ska innesluta det använda kärnbränslet under mycket lång tid. Beviskravet kan därför inte anses uppfyllt, även med hänsyn till att det inte krävs full utredning om slutförvarsanläggningens säkerhet i tidsperspektivet 100 000 år och längre.”
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Inget land i världen har ännu upprättat ett slutförvar för använt kärnbränsle. Finland har börjat bygga, men inget använt kärnbränsle har deponerats. Att bygga och driva ett slutförvar är
ett långsiktigt projekt, det kan ta upp till ett sekel.
SKB kompletterade sina ansökningar i april 2019. Strålsäkerhetsmyndigheten, som 2018 tillstyrkte ansökan i sitt yttrande till regeringen, tillstyrkte även kompletteringarna.
Kärnavfallsrådet yttrade i september 2019 bland annat att det finns osäkerheter när det gäller gjutjärnsinsatsen (som finns i kopparkapseln) och hur den påverkas av den intensiva strålningen från kärnavfallet och av den vätgas som naturligt bildas inuti kapseln under rådande
förhållande. Det kan leda till försprödning av gjutjärnet och detta måste bli föremål för ytterligare forskning.
Om gjutjärnets mekaniska egenskaper förändrats och kopparkapseln utsätts för yttre mekanisk påverkan genom rörelser i omgivande berg kan gjutjärnsinsatsen, och därmed hela kopparkapseln, spricka. I den efterföljande diskussionen har Strålsäkerhetsmyndigheten framhållit att säkerhetsfrågorna bör ses i ett systemperspektiv och bedömer att SKB visat att slutförvarssystemet uppfyller högt ställda krav på strålsäkerhet.
Enligt lag ska regeringen bedöma samtliga frågor kopplade till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Domstolens yttrande, SKB:s kompletteringar samt Strålsäkerhetsmyndighetens och
andra organisationers yttranden över dessa kompletteringar utgör viktiga underlag för regeringens prövning.
Det finns dock ingenstans dokumenterat att de kompletteringar som gjorts skulle ha prövats
av någon med domstolens kompetens och perspektiv utöver de invändningar som Kärnavfallsrådet framfört.
Regeringens kommande beslut kan medföra konsekvenser för människor och miljö i årtusenden. Om det finns vetenskapligt grundat tvivel om ett slutförvars säkerhet medger inte miljöbalken tillåtlighet. I sådana fall kan Högsta förvaltningsdomstolen i en eventuell rättsprövning upphäva ett beslut om tillåtlighet.
Om SKB får tillstånd blir uppförande och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle en tidigare aldrig genomförd verksamhet. Den planeras pågå intill slutet av innevarande sekel.
Centralt mellanlager för använt kärnbränsle Clab
Kärnavfallsrådet pekar i skrivelse till regeringen 23 mars 2021 på att det är juridiskt möjligt
att separera frågan om att utöka lagringskapaciteten i Clab från frågan om inkapslingsanläggningen Clink i SKB:s slutförvarsansökan.
Att utöka lagringskapaciteten i Clab innebär inte en väsentlig ändring av verksamheten i Clab
och inte heller att det är någon ny anläggning. Det är en planerad åtgärd i en befintlig anläggning som avses att genomföras.
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Vidare skriver Kärnavfallsrådet:
Drifttillståndet för Clab, som innehas av SKB, gäller för en kärnteknisk verksamhet avseende lagring av använt kärnbränsle och härdkomponenter. Att ändra
verksamheten till att omfatta slutförvaring skulle strida mot det givna tillståndet.
Samordning och särskiljning av prövningar sammanfogade SKB i sin ansökan
om utökad mellanlagring i Clab till resten av sin ansökan. Syftet med att samordna prövningen av kapacitetsökningen i Clab, Clink och slutförvaret var att
effektivisera handläggningen av de skilda ärendena och därigenom åstadkomma processekonomiska fördelar för, i detta fall, SKB.
En samordning av ärendena gäller alltså inte prövningen i sak. Det är den som
prövar ärendet som också beslutar om att samordna prövningen, d.v.s. markoch miljödomstolen eller i detta fall regeringen. Ett sådant beslut kan också ske
efter yrkande av den sökande. (Se 3 kap 1 a § lagen (2010:921) lagen om markoch miljödomstolar). Den som prövar ärendet kan också när som helst särskilja
ett mål som har förenats om det är till nytta för saken att det ena beslutet tas
före det andra. Ett beslut att särskilja ett mål kan inte överklagas särskilt annat
än om målet skulle försenas till följd av att frågorna särskiljs.
Rådet avsåg med sin skrivelse till regeringen den 23 mars att peka på möjligheten att ta ställning till frågan om en kapacitetsökning av Clab utan att därmed föregripa ett beslut i slutförvarsfrågan. Det är alltså juridiskt möjligt för regeringen att separera SKB:s yrkanden om kapacitetsökning i Clab från resten av
ansökningarna. En separering av frågan om kapacitetsökning i Clab från resten
av SKB:s ansökningar kan undvika den energikris som flera aktörer menat skulle
uppstå om Clab med nuvarande tillstånd inom kort blir fullt.
Samtidigt är det viktigt att framhålla att Clab inte får förbli ett mellanlager under längre tid än nödvändigt och att regeringens slutförvarsbeslut inte försenas.
Kärnavfallsrådet anser att öppenhet, deltagande och insyn är viktiga frågor. Dit
hör frågor om internationellt samråd om SKB:s ansökan liksom frågor som
väckts av den senaste utvecklingen på det vetenskapliga området. En annan är
hur öppenhet och transparens kan möjliggöras i en fortsatt process om SKB får
tillstånd.
Rådet anser att det primära är att regeringen ges förutsättningar att fatta ett
genomarbetat och välgrundat beslut.
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För att undvika missförstånd är det viktigt att framhålla det faktum att Clab, enligt sina tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen, inte får eller kan bli något slutförvar.
I debatten har också hävdats att Clab skulle vara en central del i hela slutförvarsansökan och
att fatta ett separat beslut skulle innebära en väsentlig ändring av förutsättningarna för kommunens tidigare beslut. Clab har varit en icke-fråga i Östhammars kommuns beredning och
hantering av slutförvarsfrågan. Clab är en befintlig anläggning där använt kärnbränsle mellanlagras i avvaktan på ett slutligt omhändertagande i ett slutförvar. Beslut kring Clab omfattas inte heller av några kommunala vetobeslut. Detta tydliggörs enklast av att utökningen av
lagringskapaciteten inte kräver något tillåtlighetsbeslut.
Vi anser att kommunfullmäktige borde ha beslutat att i yttrande till miljödepartementet
meddela att Östhammars kommun inte motsätter sig att avgörandet som avser Clab fattas
i ett separat beslut.

Bertil Alm (C)

Cecilia Bernsten (C)

Lisa Landberg (C)
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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
Postadress
Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg.office
Stångörsgatan
10
742 21Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Telefax
Nat 0173-86000
Nat 0173-17537
Int +46 173 860 00
Int +46 173175 37
E-post
kommunen@osthammar.se

Organisationsnummer Bankgiro
212000-0290
233-1361
V.A.T. No
SE212000029001

2(4)

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.
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Utgångspunkter för Östhammars kommun
Bakgrund
SvenskKärnbränslehantering
AB (SKB) lämnadei mars2011 in en ansökanom
tillstånd enligt miljöbalkentill anläggningari ett sammanhängande
systemför
slutförvaringav använtkärnbränsleoch kärnavfall.Ansökanavserdelsen
inkapslingsanläggning
i Oskarshamn,delsett slutförvarför använtkärnbränsle
(kärnbränsleförvaret)
i Forsmark.
Mark-och miljödomstolenvid Nackatingsrätt(MMD) överlämnadesitt yttrande
över SKB:s ansökanom tillstånd enligt miljöbalkentill regeringenden 23
januari2018.SKB har därefterberettstillfälle att kompletteraansökani enlighet
med de bristerMMD identifieradesamtinkommamed förslagpå s.k.
tillåtlighetsvillkor för att tillgodoseallmännaintressenenligt 17 kap. 7 §
miljöbalken.SKB lämnadei yttrandeden4 april 2019 in sinkompletteringav
ansökansamtförslagtill tillåtlighetsvillkor.
Östhammarskommunhar efter erhålletanståndberettstillfälle att senastden 4
december2019inkommamedeventuellasynpunkterpå SKB:s kompletteringav
ansökanoch de av bolagetpresenterade
förslagentill tillåtlighetsvillkor. Med
anledningav dettaframför Östhammarskommunföljande.
Östhammars kommun –en central part
I sambandmed att SKB inleddeplatsundersökning
i Forsmarkinför ett
eventuelltanläggandeav ett slutförvarför använtkärnbränslei Östhammars
kommun,bildadekommunenen slutförvarsorganisation.
Organisationenhar till
uppgift att, ur ett kommunaltperspektiv,granskade handlingarsom rör
slutförvaringav radioaktivtavfall och hålla kommuninvånarnainformeradeom
processerna.
Östhammarskommunhar att tillstyrka eller avstyrkatillåtlighet
äveni den pågåendeprövningenenligt miljöbalken av utbyggnadenav
slutförvaretför kortlivat låg-och medelaktivtavfall (SFR).
Östhammarskommunhar genomsin s.k. vetorätten centralroll i processenför
Sveriges,och för det svenskakärnkraftsprogrammets,
arbetemed att hitta en
metodoch en platsför att hanteralånglivat, högaktivt radioaktivtavfall från de
kärnreaktorersomomfattasav programmet.Inför kommunfullmäktigesbeslut
om tillåtlighet (tillstyrkan/avstyrkan)är det avgörandeatt frågor av central
betydelseför kommunenär utreddaoch besvarade.Eventuellakvarstående
frågeställningaroch oklarheterförsvårarkommunfullmäktigesställningstagande.
Om Östhammarskommunskulle tillstyrka ansökanoch tillstånd till
kärnbränsleförvaret
meddelas,kommerkommunenävenframöveratt ha en
centralroll som värdkommunför kärnbränsleförvaret,
såvälpå kort som mycket
lång sikt när förvaret är slutligt förslutet.
Processuella utgångspunkter för prövningen
Prövningenav kärnbränsleförvaret
sker enligt bådemiljöbalkensoch
kärntekniklagensregelverk.Det är två parallellaprocesseroch tillstånd krävs
enligt bådalagstiftningarnaför att anläggningenska få tasi drift.
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I förarbetenatill miljöbalkenoch äldrelagstiftning motiverasnärmaremotivet
till att regeringenprövar vissaverksamheter.I MMD:s yttrandetill regeringen
angesskäleni korthet (sid. 145 i MMD:s yttrandedateratden 23 januari 2018):
”Att regeringenprövarvissaverksamhetermotiverasbl.a. med att ingenannan
än regeringenkan åstadkommaen allsidig prövningmed en sammanvägning
av
bl.a. miljöskyddsmässiga,
arbetsmarknadspolitiska
och regionalpolitiska
synpunkter.Framförallt är det viktigt att avgörandetav vissaverksamheter
träffasav ett organsom det går att utkrävapolitiskt ansvarav. Prövningenav
vilken påverkanpå omgivningensom kan tolererasrymmerinte sällan
samhällsfrågorsom bör lösasur ett nationellt perspektiv.Regeringens
tillåtlighetsprövningär därför en viktig och betydelsefulllänk i prövningskedjan
för att därigenomkunnautöva en politisk styrningav vissabeslut.Vid
prövningenav verksamheterenligt miljöbalkenmåsteregeringenutgå från
miljöbalkenshänsynsreglersamtövriga tillståndsregler.Det finns inte någon
särregleringsom skiljer regeringensprövningfrån annantillståndsprövning
av verksamhetersom prövasenligt balken.Regeringensbesluti
tillåtlighetsfråganär bindandeför den efterföljandeprövningenpå såsätt att om
regeringenhar prövattillåtligheten av en verksamhetkan domstoleninte pröva
den frågan(prop.1972:111,bil 2, s. 361 f., prop. 1997/98:45del 1 s. 435–437
och 442, prop.2004/05:129s. 80).”
Enligt miljöbalkensregelverkkrävskommunfullmäktigestillstyrkandeför att
regeringenskafå tillåta verksamheten.
Östhammarskommunhar såledesen
mycketcentralroll i prövningenav kärnbränsleförvaret.
Kommunfullmäktigei Östhammarskommunhar ännu inte tagit ställning till
ansökan,varför detta yttrandeinte innehållerett ställningstagande(varken
tillstyrkan eller avstyrkan)vad gäller tillåtligheten till kärnbränsleförvaret.
Förutsättningar för prövningen
Östhammarskommunhar underhela prövningengett uttryck för att kommunen
förutsätteratt:
Det är det användakärnbränsletfrån de svenskakärnkraftverkens
reaktorersom skaslutförvarasinom landetsgränser.
Sverigeskainte slutförvaraanväntkärnbränslefrån andraländer.
Metodenär KBS-3V.
Om förutsättningarnaförändrasanserÖsthammarskommunatt det krävs en
omprövningav verksamhetenochatt regeringenåter tillåtlighetsprövar
verksamheten,
innebärandeatt kommunfullmäktigei Östhammarskommun
måstetillstyrka ändringen.
Kommunenuppfattaratt ovan angivnaförutsättningarhar bekräftatsav SKB
underprövningen.Östhammarskommunutgårdärför från att dessa
förutsättningarkommeratt utgöragrundenför ett eventuellttillstånd till
kärnbränsleförvaret.
Östhammarskommunhar äveni prövningenredovisatatt ansvaretför den
långsiktigasäkerheten,påverkanpå människorshälsaoch miljön, och fråganom
vem som har ansvaretefter att förvaretslutligt har förslutits är av avgörande
betydelseför kommunensställningstagande
till ansökan.
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Ansvar efter förslutning
MMDhar 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 MMDanfört 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.
Tidsperspektiven
Östhammarskommundelar MMD:suppfattning att ansvaretenligt miljöbalken
somutgångspunktinte har någontidsbegränsning.Det kan finnas kvarvarande
osäkerheteroch risker som innebäratt det inte kan uteslutasatt en slutförvaring
kan kommaatt medföraskadaeller olägenheterför människorshälsapå mycket
lång sikt. Med hänsyntill de konsekvensersom kan uppståför det fall
kärnbränsleförvaret
inte uppträdersom förväntat,är inte fråganom vem som har,
och kan ta,ansvarpå mycket lång sikt en frågasom kan hanterasutanför
tillåtlighetsprövningen.
SKB har enligt MMD inte kunnatgöragällandeatt bolagetkommeratt kunna
uppfylla ett ansvarenligt miljöbalkenpå mycketlång sikt, i praktikenutan
tidsbegränsning.
Lagstiftningens betydelse
Östhammarskommunvidhåller uppfattningenatt det behöverklargörasgenom
uttrycklig lagstiftning att statenskaha ett sistahandsansvar
för slutförvaringen
och hurdetta ansvarska övertasav staten.KommunendelarMMD:suppfattning
att det kan ifrågasättasvilken statusriksdagensuttalandei fråganhar i
förhållandetill en tillståndsdommed rättskraft.Det är därför inte tillräckligt med
en hänvisningtill internationellakonventionereller uttalandenfrån riksdagoch
regeringi sambandmed att lagförslagom att statenskaha ett ansvarpresenterats
men som sedaninte letttill någonlagstiftning.
SKB anseratt fråganom ansvaretpå lång sikt är en lagstiftningsfrågaoch inte en
del av tillåtlighetsprövningen.SKB hänvisartill SOU 2019:16”Ny
kärntekniklag–med förtydligat ansvar”och hänvisartill det lagförslagsom
presenteras
i betänkandet.Det är dock alltjämt endastett betänkande.Att det
krävs lagstiftningi frågangör enligt kommunensuppfattninginte fråganmindre
aktuell för tillåtlighetsprövningen.
Östhammarskommunanser,liksomMMD, Naturvårdsverketoch
Kärnavfallsrådet,attfrågan om det långsiktigaansvaretmåsteklarläggas
genomlagstiftning innantillåtlighet kan meddelas.
Jämförelsemed andra verksamheter
Östhammarskommunanseratt SKB i sin kompletteringkraftigt förenklar
situationengenomatt jämföra kärnbränsleförvaret
med t.ex. deponier.I dettafall
är det frågaom en extremtlång tidsperiodundervilken en omprövninginte kan
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förväntasskeoch kostnaderna,om det skulle visa sig att de passivabarriärerna
inte fungerarsom beräknat,sannoliktkan bli enorma.Frågankompliceras
därutöverav det faktum att kärnkraftsbolagens
ansvar,indirekt SKB:s ansvar,
enligt kärntekniklagenupphördendagenkärnbränsleförvaret
slutligt förslutits.
Det finns då inte längrenågonanledningför kärnkraftsbolagenoch SKB att
fortsättaatt bedrivaverksamheten.
Fråganom ansvarför kärnbränsleförvaret
på
mycketlång sikt är därför en frågaav stor relevansför denna
tillåtlighetsprövning.

SKB:s komplettering av ansökan
SKB:s kompletteringharutöverhuvudyttrandettrebilagor; komplettering
avseendekapselintegritet,
kompletteringavseendeavgränsning
av
kärnbränsleförvarets
verksamhetsområde
och förslagpå tillåtlighetsvillkor.
Östhammarskommunredogörnedanför sinasynpunkterpå kompletteringen
och lämnarsamtidigtsin syn på en del av de synpunktersom lämnatsav andra
remissinstanser.
Östhammarskommunrefererarframför allt till Länsstyrelseni Uppsalaläns
synpunkter(som kommeratt bli tillsynsmyndighetenligt miljöbalken),
Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM)(som är tillsynsmyndighetenligt
strålskyddslagen
och kärntekniklagen),Kärnavfallsrådet(somär regeringens
rådgivandeorgan),Havs-och Vattenmyndigheten(HaV) samtNaturvårdsverket
som samtligalämnatförslagtill förändringari de tillåtlighetsvillkor som SKB
avgetti sin komplettering.Kommunenhar ävengranskatoch tagit till sig övriga
remissinstansers
synpunkterävenom det inte uttryckligenanges.
Kapselintegritet
Östhammarskommunhar underhela granskningsprocessen
förlitat sig på SSM
när det gäller strålsäkerhetsfrågor.
Kommunenhar tagit del av myndighetens
yttrandeoch granskningsrapport
över kompletteringenoch anserinte att det
finns skäl att ändrainställning i dennafråga.
ÖsthammarskommunhänvisartillSSM:s bedömningnär 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”.SSMstårdärför 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 som SSM bedömerkanhanterasi den fortsattastegvisa
prövningenenligt kärntekniklagen.Det är på förhandinte möjligt att veta vilket
resultatetav forskningenblir föratt besvaradessafrågor och det är därmedinte
givet att de blir positivt besvarade,vilket Kärnavfallsrådetlyfter i sitt yttrande.
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SSMlyfter dock vikten av slutförvaretssamtligabarriärerochanser,som
kommunenuppfattardet, inte att de återståendefrågorna
är 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-och utredningsarbetet
inom
ramenför den stegvisaprövningenär en viktig del i säkerställandet
av
besvarandetav de osäkerhetersom fortfarandekvarstår.Östhammarskommun
anserdärföratt det måstefinnas en öppenheti SKB:s arbetesom går utöver
myndighetensgranskning.En sådanöppenhetskaparförtroendeför både
processenoch vetenskapligheten
i den forskningsom SKB genomför.
Östhammarskommunförutsätteratt SKBföljer god vetenskapligpraxis i sin
forskningsverksamhet
och hanterar forskningsresultatmedden öppenhetoch
förutsättningslöshetsomkrävs för att besvaraåterståendefrågor på ett
tillförlitligt sätt.
Verksamhetsområde för kärnbränsleförvaret
Östhammarskommunuppfattaratt den kompletteranderedovisningenför
kärnbränsleförvaretsverksamhetsområdeinnebär
en ökad flexibilitet gällande
placeringenav underjordsdelenän vad som tidigareredovisatsi ansökan.
Östhammarskommunuppfattaratt platsanpassningen
ledertill att
grundvattenpåverkan
begränsasvilket kommunenser positivt på. Förutsattatt
platsanpassningen
inte heller i andra delar innebären större påverkanän vad
sombedömtsoch redovisatsi miljökonsekvensbeskrivningen,
och i ansökani
övrigt, har Östhammarskommuninga invändningarmot dennaförändring.
Förslag på tillåtlighetsvillkor
SKB har presenteratett stort antalförslag på tillåtlighetsvillkori sin
kompletteringtill regeringen.Östhammarskommunär tveksamtill behovetav,
och lämpligheteni, ett antal av de av SKB presenterade
förslagentill villkor.
Östhammarskommunvill betonaatt ett slutligt ställningstagandetill ansökan
och tillåtlighetsvillkor görs av kommunfullmäktigei sambandmedett eventuellt
tillstyrkandeav ansökan.
Allmänna utgångspunkter
Östhammarskommunhar underhelaprocessenframfört att det är av avgörande
betydelseför kommunenatt frågor av vikt har belystsoch tillfredställande
besvaratssåatt det är möjligt för kommunenatt bedömakonsekvenserna
av de
planeradeanläggningarna.
Detta för att kommunenskakunnafatta ett välgrundat
besluti en eventuelltillåtlighetsfråga.I sambandmed SKB:skompletteringhar
bolagetpresenterat
förslag till tillåtlighetsvillkor, vilka delvis motsvararde
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förslagtill tillståndsvillkor som presenterats
vid huvudförhandlingeni MMD och
som Östhammarskommuntagit ställning till i handläggningeni MMD. Detta
föranlederatt Östhammarskommunnu har att ta ställning till de presenterade
tillåtlighetsvillkoren.
Östhammarskommunutgår från att SKBkommeratt stå fast vid de
tillståndsvillkor och åtagandeni sompresenteratsi handläggningeni MMD.
Detta särskiltom nu föreslagnatillåtlighetsvillkoreller mer generellavillkor
meddelassomtillåtlighetsvillkor i ett eventuelltregeringsbeslut.
Östhammarskommunanseratt regeringennogabör övervägavad som
lämpligenreglerasgenomtillåtlighetsvillkor och vilka frågor somlämpligen
reglerasi tillståndsvillkor i en efterföljandetillståndsprövning.Flera
remissinstanser
har anfört inställningenatttillåtlighetsvillkor lämpligenärmer
av ”ett ramverk”, medanandrafrågor lämpligenreglerasi tillståndsvillkor.
Östhammarskommunställersigsom utgångspunktbakomremissinstansernas
inställning.
Tillåtlighetsvillkor skasom utgångspunktmeddelasför att tillgodoseallmänna
intressen.Särskildavillkor som i detalj reglerarskyddsåtgärder
för människors
hälsaoch miljö bör, enligt Östhammarskommunsuppfattning,reglerasi den
efterföljandetillståndsprövningenom regeringenmeddelartillåtlighet till
verksamheten.Om alltför detaljeradevillkor meddelasi tillåtlighetsvillkor, kan
den efterföljandetillståndsprövningenbegränsaspå ett olämpligt sättoch det kan
uppståsvårigheteratt omprövaverksamhetenöver tid om behovav det uppstår,
antingenav miljöskäl eller för driften av verksamheten.Östhammarskommun
anseratt regleringarsom redanföljer av lag bör utgå.
Det kan finnas skäl att meddeladetaljeradetillåtlighetsvillkor för allmänna
intressen,t.ex. gällandesådanaåtaganden
som ligger utanförmiljöbalkens
tillsynsbefogenheter.
Exempelpå dettaär de förslagtill åtagandesom SKB gjort
gällandebullerdämpandeåtgärderlängsvägarsamtdialogforum.
Länsstyrelseni Uppsala länanföri sitt yttrandeatt myndighetenanseratt
antalettillåtlighetsvillkor bör begränsasoch att flera av villkorsförslagenbör
hänskjutastill denefterföljandetillståndsprövningen.Länsstyrelsenhar som
tillsynsmyndigheten viktig roll och Östhammarskommunhar därför lagt
särskildvikt vid de synpunktersom framförtsav länsstyrelsen.
Naturvårdsverket gör, som Östhammarskommunuppfattardet, en någotannan
bedömningän kommunenoch länsstyrelsennär det gäller behovetav
tillåtlighetsvillkor. Naturvårdsverketanföri sitt yttrandeatt ”det behövsfler och
tydligarevillkor för att säkerställaatt verksamhetenär tillåtlig”.
Östhammarskommunanseratt majoritetenav Naturvårdsverkets
angivna
utgångspunkterför förslagtill villkor redanföljer av lag och därför inte som
utgångspunktär lämpliga tillåtlighetsvillkor då det endastreglerarvad som ska
bedömasoch prövasenligt lag.
Östhammarskommunanservidare inte att det finns skäl att återremittera
ärendettill mark-och miljödomstoleni enlighetmedNaturvårdsverketsförslag.
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Kärnavfallsrådet angerinom vilka områdenrådetanseratt det bör meddelas
tillåtlighetsvillkor. Östhammarskommunhar tidigarei handläggningenav
ärendeti MMD framfört flera av de av Kärnavfallsrådetframförda
synpunkterna.
Kärnavfallsrådetangersom exempelatt det behövermeddelastillåtlighetsvillkor
om långsiktigsäkerhet,återkommandebedömningar,villkor om en väl
underbyggdpilotfas, villkor om övervakningoch mätprogramsamt
informationsbevarande.
Rådetför ocksåett resonemangom ansvarefter
förslutning,finansieringoch kompetensförsörjning.
Säker strålmiljö
Östhammarskommunuppfattarattnågra av förslagenunderrubrikensäker
strålmiljöbehandlarfrågeställningarsom framföralltryms inom kärntekniklagen
och som prövasi särskildordningav SSM.
Östhammarskommunuppfattarattlydelsen i förslagtillvillkor 1 är av
övergripandekaraktärochanseratt det är otydligt vad somegentligenskavara
styrandeochvad som skauppnås.Detta gäller ävenlänsstyrelsens
motsvarande
förslagtill villkor (villkor i).
SKB:s förslagtill villkor 2 om verksamhetens
utbredningsområde
undermark
kan lämpligenförenasmedbolagetsförslagtill villkor 12 om bestämningav
inom vilket områdeovanmarkanläggningar
skaanläggas,villkor 13 gällande
placeringav eventuellaventilationsstationeroch villkor 14 i den del som gäller
förläggningav upplags-ochuppställningsplatser
samtandramarkanspråk.
Östhammarskommunställer sig därför bakomLänsstyrelsens
förslagtill villkor
ii. Östhammarskommunhar dock ingen principiell inställning till om det måste
fastställasi tillåtlighetsprövningeneller i en efterföljandetillståndsprövningmen
anseratt verksamhetsområdets
maximalatredimensionellautbredningmåste
fastställassenast
vid tillståndsprövningen.
Östhammarskommunanseratt SKB:s förslag till villkor 3 är olämpligt för
tillsynsmyndighetenenligt miljöbalkenatt behandladå Länsstyrelsen,som är
tillsynsmyndighetenligt miljöbalken,tydligt aviseratatt myndigheteninte
hanterarfrågor om joniserandestrålning.Det är Östhammarskommuns
uppfattningatt dettabör reglerasinom ramenför tillståndsprövningenenligt
kärntekniklagen.Villkoret bördärför utgåi tillåtlighetsprövningenenligt
miljöbalken.
Östhammarskommunanseratt förslagtill villkor 4 om redovisningav
utformningenav kärnbränsleförvaret
till behörigamyndigheterär bra och att
regleringkrävs,menanseratt Länsstyrelsens
förslagtill villkor iii har en bättre
formulering.Det kan övervägasom det lämpligenbör omfattaförvarets
utbredningävenovanmark. Östhammarskommunhar dock ingen principiell
inställningtill om det bör reglerasgenomtillåtlighetsvillkor eller kan reglerasi
ett tillståndsvillkor.
SKB:s förslagvillkor 5 är svårtolkat.Östhammarskommunharsvårtatt
överblickahur interaktionenmellan tillsynsmyndigheternaskaskenär det gäller
bedömningav vad som är”mindre avvikelser”och förutsättningarnaför
tillsynsmyndighetenenligt miljöbalkenatt bedrivatillsyn, bevakaoch reglera
påverkanfrån verksamhetenunderochovan jord.
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Östhammarskommundelar SKB:s uppfattningatt fråganom strukturerad
omvärldsbevakninglämpligenreglerasgenomtillåtlighetsvillkor men anseratt
bolagetsförslagtill villkor 6 om struktureradomvärldsbevakningoch
informationsbevarandelämpligen
placerasunderannanhuvudrubrik.SKB har
underhuvudförhandlingeni MMD redovisatett förslagtill villkor gällande
omvärldsbevakningsomävenomfattadebevakningavalternativametoder.
Östhammarskommunkan ocksåställasig bakomde förslagtill villkor iv som
Länsstyrelseni Uppsalalän har lämnatgällandesäkerstrålmiljö, med undantag
förtidpunkten för hur längeefterförslutning som SKB skabedriva
omvärldsbevakning.
Detta kan enligt kommunenreglerasvia den stegvisa
prövningenenligt förslag till ny kärntekniklag.
Östhammarskommunstår fast vid sitt ställningstagandeangåendedet förslag
till villkor om omvärldsbevakning
somSKB presenteradei MMD, innebärande
att ävenmetoderför slutförvaringbör ingå i omvärldsbevakningen.
Även Länsstyrelsenoch Kärnavfallsrådethar argumenteratför att dettafortsatt
bör ingå i omvärldsbevakningen.
Begränsadklimatpåverkan och frisk luft
Östhammarskommunanseratt SKB:s förslagtill villkor 7 ombegränsningav
energiförbrukningoch utsläppav klimatpåverkandegaser
är allmänt hållet och
att det därför är tveksamtom det innebärnågotegentligtåtagande.Kommunen
är givetvis positivt inställd till att åtgärdervidtasför att begränsa
klimatpåverkan,menanseratt villkoret behöverkonkretiserasom det ska ha
någonfaktisk innebörd.
Länsstyrelseni Uppsalalän anseratt klimatpåverkanbehöverreglerasinom
ramenför tillåtlighetsprövningenoch har föreslagitett skarparevillkorsförslag
(villkor v) medkrav på nollutsläppav växthusgaser.
Östhammarskommunär
tveksamtill om det finns skäl att ställasålångtgåendekrav som länsstyrelsen
föreslårnär det gäller just klimatpåverkan.Östhammarskommunnoteraratt
Länsstyrelseni sitt yttranderedovisarundervilka förutsättningarvillkoret kan
ansesvarauppfyllt, bl.a. genomklimatkompensation,vilket kommunenanser
gör Länsstyrelsens
förslag till villkor otydligt. Om till exempel
klimatkompensationskavaramöjligt, bör det framgåav villkoret.
GällandeSKB:s förslagpå villkor 8,angåendeutsläpptill luft från maskineroch
fordon, anserÖsthammarskommunatt dettalämpligenreglerasi ett
tillståndsvillkor medett tydligarekrav på vad som skauppnås.Östhammars
kommunhar tidigareaccepteratSKB:s förslagpå tillståndsvillkor för utsläpptill
luft.
Bevarandeoch utvecklande av naturmiljöer i Forsmarksområdet
Östhammarskommunär positiv till att SKB föreslårett tillåtlighetsvillkor om
kompensationför utsläppav övergödandeämnen(villkor 10) och anseratt det
är lämpligt att villkor för detta beslutasi sambandmedett eventuellt
tillåtlighetsbeslut.
Kommunenvidhåller sin inställningatt detaljernagällandevilkakompensationsåtgärdersom skavidtaslämpligenreglerasvid en eventuelltillståndsprövning.
När beslutom kompensationsåtgärder
fattasmåstedet varaklarlagt att
åtgärdernakan genomförasävenom kommunendelarHaV:suppfattningatt det
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är osannoliktatt ingen av de föreslagnaåtgärdernaskavaramöjligaatt
genomföra.
Östhammarskommunanslutersig till HaV:s synpunktervad gäller
formuleringenav tillåtlighetsvillkor angåendeutsläpptill vatten(villkor 9
och10)och delar HaV:s uppfattningatt villkor 11 lämpligenutgår.
HaV föreslåren någotändradlydelseför villkor 9 och 10 som kommunenanser
tydliggör syftet medvillkoren. BådeHaV och Länsstyrelseni Uppsalalän anser
att villkor11 börutgåoch kommunendelarmyndigheternasuppfattning
Östhammarskommunär positiv till att SKB föreslagittillåtlighetsvillkor för att
begränsapåverkanpå naturmiljöer och skyddsvärdaarter (villkor 14, 15 och
16) samtatt upprätta och tillämpa en skötselplanför skogsmark(villkor 17).
Kommunenanseratt det är lämpligt att villkorför dettabeslutasi sambandmed
ett eventuellttillåtlighetsbeslut.
Gällandeformuleringenav villkor 14 och 15 anslutersig Östhammarskommun
till LänsstyrelseniUppsalalänssynpunkter.Även gällandevillkor 16 delar
kommuneni huvudsaklänsstyrelsens
syn vad gäller villkorets lydelseoch
innebörd,ochanseratt det kan reglerasi en eventuellkommande
tillståndsprövning.
Östhammarskommunhar inga synpunkterpå formuleringenav villkor17
angåendeskötselplanenför skogsmark.Länsstyrelsenanseratt det krävs en
tydligareformuleringav villkoret. Östhammarskommunsanserdock att det i
sambandmed tillåtlighetsbeslutetär tillräckligt och att mer detaljeradevillkor
kan beslutasi sambandmed att ett eventuellttillstånd meddelas.
God bebyggdmiljö
Östhammarkommunanslutertill Länsstyrelseni Uppsalaläns förslag till
preciseringav villkor 18.
Det är lämpligt att dennaplan uppdaterasoch redovisasi den årliga
miljörapporten,vilket kan preciserasi ett tillståndsvillkor.
Östhammarskommunanseratt villkor 19 ska omformuleraspå motsvarandesätt
somOskarshamnskommunföreslårför villkor 20 och bibehållasi
tillåtlighetsprövningen,då det innehålleråtagandensomligger utöver
tillsynsmyndighetens
regelverki enlighetmedovan förda resonemang.
Kontakter med kommunerna under tillståndstiden
Östhammarskommunanseratt villkor 21 ska omformuleraspå motsvarandesätt
somOskarshamnskommunföreslårför villkor 22 och bibehållasi
tillåtlighetsprövningen,då det innehålleråtagandensomligger utöver
tillsynsmyndighetens
regelverki enlighetmedovan förda resonemang.
Kärnavfallsrådetlyfter i sitt yttrandevikten av att SKB följer den
samhällsvetenskapliga
forskningenpå området.Östhammarskommunstödjer
dettauttalande.Östhammarskommunhar medverkatoch önskarfortsattha
förutsättningaratt medverkai sådanainitiativ då kommunenharvarit en aktiv
part underlång tid och har mycket erfarenhetoch underlagatt bidra med.
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Hänvisningen av SKB till mervärdesavtalet
Syftet med det s.k. mervärdesavtalet,
som tecknades2009mellan ägarnatill
kärnkraftverken,SKB, Oskarshamns
kommunoch Östhammarskommun,är att
”tillföra mervärdenför att bidra till en positiv utvecklingi Oskarshamns
och
Östhammarskommuner”.Bakgrundentill att avtaletslutits är att
”Kommunernasfrivilliga medverkanoch konstruktivasamarbeteär starkt
bidragandetill att processenhittills varitframgångsrik.SKB och SKB:s ägare
menaratt kommunernahar tagit ett nationellt ansvarför slutförvarsfrågan”.
Detta syfte och den bakgrundenhar lett till ett antalinsatsersedanavtalet
tecknades.Det mervärdesavtalsomfinns upprättatbaseraspå att det skaråda
samsynmellan parternaför att eventuellaåtgärderellerinvesteringarska
genomföras.Vid besluthar de fem medlemmarnaen röst var. Huvudregelnär att
beslutfattasi enighetmen i de fall dettainte uppnåsmåstebesluttasmed
kvalificeradmajoritet,d.v.s.med minst två röstersövervikt.
Tillåtlighetsvillkor syftar som utgångspunkttill att tillgodoseallmännaintressen,
såsomnärings-,arbetsmarknads-,
och regionalpolitiskaintressen.Intressensom
inte annarsskulle kunnakompenseras.
Exempelpå sådanaåtgärderär
förstärkningav det allmännavägnätetkring en anläggningsom ger upphovtill
omfattandetransporter.Östhammarskommunhar ocksålyft fråganom
förstärkningav vägari anslutningtill kärnbränsleförvaret
underprocessens
gång.Östhammarskommunsbegränsningari vatten-och avloppskapacitetärett
annatexempelpå en faktisk omständighet,som inte är eller har varit föremålför
insatseri mervärdesavtalet,
men som kommunenanserär nödvändigtattta
hänsyntill för att kunnasäkerställakommunensmöjlighet att varavärd för en så
stor etableringsom kärnbränsleförvaret
utgör. Det är därför rimligen andra
insatserän de som parternaenatsom i mervärdesavtalet
som bör reglerasi
tillåtlighetsvillkor för kärnbränsleförvaret..
Östhammarskommunanserinte att mervärdsavtaleti någotavseendeersätter
behovetav tillåtlighetsvillkor. Om parterna inom ramenför mervärdesavtalet
kommeröverensom åtgärdereller investeringar,ligger det utanför prövningen
av dettaärende.

Östhammars kommun som värdkommun
Östhammarskommunvill i dettasammanhang
uppmärksamma
regeringenpå de
storasamhälleligakonsekvensersom en verksamhetav dennadignitet och art
kan generera.Kärntekniskverksamhetbedrivsidag på Forsmarkshalvönoch
kommeratt görasåunderlång tid framöver; i befintligt kärnkraftverkoch SFR
och i ett eventuelltnytt kärnbränsleförvar.
De berördakommunerna(Oskarshamnoch Östhammar)har med tillgängliga
medelfrån kärnavfallsfonden,byggt upp en organisationinom sinakommuner
för att kunnainformerasåvälinomkommunensom ut tilldess kommuninvånare
om processenoch dessinnehåll.Bådakommunernaär småkommunersom ska
bevakaanläggandetav en verksamhetsom i allra högstagradär en nationell
angelägenhet
snarareänen kommunal.Verksamhetens
storlek och komplexitet
ställer storakrav på kommunerna,bådevad gäller resurseroch upprätthållande
av kompetensför att kunnabevakaoch deltai processen.
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Frågansdignitet och långaprocessställer såledeskommunernasuthållighetpå
prov bådenär det gäller kapacitetoch kompetensatt påverkaoch bidra till en så
bra processsom möjligt med öppenhetoch insyn.
Konsekvenserna
för en värdkommunav en etableringav dennaomfattande
verksamhet,de utmaningardet innebärför kommunensekonomioch
infrastruktursamtbibehållandeav kommunenskärnverksamhetär svåraatt
överblickamen Östhammarskommunharidentifierat följandeutmaningar:
1. Finansieringav kommunenskompetensoch hanteringav efterföljande
arbetemed den stegvisaprövningen.
2. Infrastrukturför samtligatrafikslagoch trafikanter.
3. VA-utbyggnaddåÖsthammarhar otillräcklig VA-kapacitetisamtliga
tätorteri kommunen.
4. Elnätskapacitetenföranslutningav störreindustriereller nya
bostadsområden.
5. Byggnationav bostäderkopplat till punkterna2-4,
6. Kapaciteti det kommunalavälfärdssystemetförvård, omsorgoch skola
7. Bredbandsutbyggnad
på landsbygddå begränsningari byggnationi tätort
enligt ovan gör att arbetsplatseroch distansarbete,
likväl som attraktiva
boendemiljöermed tillgång till internetär nödvändigaför att erbjuda
tillväxt.
För verksamheterna
krävs mångaolika kompetenserställt i relationtill den fas
som olika anläggningaroch projekt befinnersig i tidsmässigt.I samtligafaser
behövskompetentarbetskraftför aktuellt ändamål.Anläggningarnaför
kärntekniskverksamhetbehöverav naturligaskäl ett mer enskilt läge,vilket gör
att denarbetskraftsom skautöva arbetevid anläggningarna,
som fast personal
eller inhyrd arbetskraft,måsteha godaförutsättningaratt transporterasig tilloch
från anläggningarna.
Anläggningarnabidrar till en stor del av Sverigesenergiförsörjningoch lösning
på ett nationelltavfallsproblem.Det är för Östhammarskommunen självklar
utgångspunktatt statenmåsteta ett störreansvarför att underlättaför
kompetensförsörjningen
för dessaverksamheter.Som nämntsovanfinns det
inom ramenför regeringenstillåtlighetsprövningen möjlighet för regeringen
meddelasärskildavillkor för att tillgodoseallmännaintressen.
Östhammarskommunansermedhänsyntill verksamhetens
art och
förhållandenai kommunenatt det finns skäl att i dennaprövningmeddela
tillåtlighetsvillkorsom omhändertarde utmaningarsomnämnsovan..
Förslag till nya tillåtlighetsvillkor
infrastruktur samt VA.

-kompetensförsörjning

och

Länsväg 288
Undernästanlika lång tid som platsvalsprocessen
pågåttgällandeett
kärnbränsleförvarharÖsthammarskommundrivit fråganom att få en hög och
bra standardpå Lv 288. Då Östhammarskommunär den endakommuneni länet
som saknarspårbundentrafik är Lv 288 kommunenslivsnerv som förbinder
kommunenmedUppsala,Arlanda,Mälardalsregionenoch Storstockholm,d.v.s.
den huvudsakligarekryterings-ochkompetensbasen
för de kompetensersom
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efterfrågasvid driften av kärntekniskverksamhet.Vägenmöjliggör kommunens
attraktiviteti att kunnanå mångamålpunkter,t.ex. järnvägsnät,arbetsplatser,
universitet,rättsväsende
och kvalificeradhälso-och sjukvård.Med utgångspunkt
i dettaär vägenett namnsattobjekt och högt prioriterati länstransportplanen.
Lv
288 har redanbyggtsom från Uppsalatill Gimo medmötesfriväg (100 km/h)
och det återstårnu en sistasträckapå ca 17 km. Det saknasi dagslägetfull
finansieringför de sista17 km utifrån de mycket grovakostnadsberäkningarna
som genomfördes2016.
Östhammarskommunser det som självklart att statenbidrar till etableringenav
ett slutförvarför använtkärnbränslefrån det svenskakärnkraftsprogrammet
genomatt via Trafikverkettillföramedel att täckaden överskjutandekostnad
som förväntasjämfört med denavsiktsförklaringsomtecknats2017 mellan
Trafikverket,RegionUppsalaoch Östhammarskommun.Det är inte rimligt att
den regionalalänstransportplanen
skabehövaomfördelasinamedeltill följd av
dettabehovsom statenhar.
Östhammarskommunanseratt detta skareglerasi ett tillåtlighetsvillkor.
VA-försörjning
Östhammarskommunhar vid överläggningarmed såvälmiljödepartementetsom
ägarnaav kärnkraftsbolagensom SKB beskrivit den pressadesituationsom
råderför kommunengällandevatten-och avloppssituationen.
Det finns i
dagslägetinte denkapaciteteller de resursersom behövsför att tillgodoseden
befolkningstillväxt(medtillhörandebehovi form av bostäder,företagande,
välfärdstjänsterochrekreation)somförväntasmed etableringenav ett
kärnbränsleförvar.
Östhammarskommunvill här betonaatt satsningarinom vatten-och avlopp inte
omfattasav mervärdesavtalet.
Bolagenhar resoneratutifrån att all tillkommandepersonal(entreprenöreroch
anställda)kan vistasute på Forsmarkshalvön,
och boendesituationen
lösasvia
det personal-ochkonsultboendesom har byggtsinom tillträdesbegränsat
område.Dettaskulle innebäraatt bolageninte har någotansvaratt bidra till
samhällsutvecklingen
gällandeVA-situationen.
Det är Östhammarskommunsövertygelseatt vårt lokalsamhälleerbjudersåväl
boende,förskola,skola,kultur-och fritidssysselsättningoch vårdinrättningar
som kommeratt nyttjasav den personaloch de entreprenörersom kommeratt bo
i kommunenunderden tid som anläggningarnaär underuppförandeoch drift.
Det är sannoliktatt ett flertal av de som kommeratt arbetavid anläggningarna
kommeratt välja att bosättasig i kommunenoch/ellernyttja kommunens
välfärdstjänster.Dessainrättningarbefinnersig i och nyttjar det VA-nät som har
begränsadkapacitetoch behöverutvecklas.Ett så unikt och långvarigt
industriprojektsom att omhändertadet användakärnbränsletfrånhelaSveriges
energiproduktionfrån kärnkraft konkurrerarmed såvälandraetableringarsom
verksamhetsutvecklingar
i kommunengällandevåra gemensamma
resurser.
Östhammarskommunanserdärför att det är rimligt att SKB bidrar till en
kapacitetsökningavVA-nätet för en förväntadtillväxt i kommunentill följd av
SKB:s planeradeanläggningar.
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Kommunenär medvetenom att det finns svårighetermedatt hitta en lämplig
beräkningsmodell.Kommunenföreslårhär en möjlig beräkningsmodellmed
utgångspunkti anläggningsavgiften
för en standardiserad
bostadsfastigheti
enlighetmed antagenVA-taxa. Anläggningsavgiftenmultiplicerasmed den
årliga tillväxt (invånarantal)som sker i kommunen.Östhammarskommun
föreslåratt SKB bidrar med en procentsatsmotsvarandedennasumma
(anläggningsavgift× tillväxttal) och att bidragetbetalaslöpandefr.o.m det år
som tillåtlighet beviljast.o.m. det år som provdrift påbörjas.Tillväxttalet (antal
invånare)ger ett dynamisktutfall. Östhammarskommunkan tänkasig att sätta
ett maxtakpå tillväxttalet för SKB:s bidrag.
Detta är ett beräkningsmåttför att kvantifieraen siffra på rimlig kostnadför VAutvecklingsom varesig belastareller tillför VA-kollektivet och dessenskilda
individer kostnader.Summanär en utvecklingskostnadinom vatten-och avlopp
i Östhammarskommunsom samtliga(fastboende,deltidsboende,besökaresamt
företag)vinner på då det bidrar till ett hållbartÖsthammarskommun.
Östhammarskommunanseratt detta bör reglerasi ett tillåtlighetsvillkor.

Den fortsatta processen
Kommunens fortsatta roll i den stegvisa prövningen enligt
kärntekniklagen
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
sommyndighetenanseradekvataoch 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 påverkansompräglarprövningenenligt miljöbalkeninte
återfinnsi kärntekniklagen.Om ett tillstånd enligt kärntekniklagenerhållits,
hanterasden fortsattamyndighetsutövningenframförallt mellanSSM och
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verksamhetsutövaren,
vilketi kommunensperspektivärorimligt. Östhammars
kommunenvälkomnardärför en lagregleringsom innebäratt kommunengesen
möjlighet att vara en aktiv part i prövningenenligt kärntekniklagen.
Östhammarskommunskavara en aktiv part i den stegvisaprövningen.
SSM:s roll i prövningen enligt miljöbalken
MMD anför i sitt yttrandeatt regeringenbör övervägaen lagändringså att SSM
gestalerättenligt 22 kap. 6 § miljöbalkenoch möjlighet att ansökaom
omprövningenligt 24 kap. 7 § miljöbalken.Det skulle förstärkaSSM:sroll i
prövningenenligt miljöbalken.
Östhammarskommunanseratt SSMbör gestalerätt samtmöjlighetatt ansöka
om omprövningi enlighetmedMMD:s förslag.
Lagstiftningsfrågor
Östhammarskommunkan konstateraatt genomförandetav ett såkomplext ochi
tiden utsträcktprojekt skaparhelt nya frågeställningarsom behöverhanteras
genomförändringarilagstiftningen. Detta har såvälkommunensomandra
remissinstanser
(bl.a. Naturvårdsverket)och MMDuppmärksammat.Det gäller
t.ex. arbetstidför vattenverksamhetochSSM:s
talerättsom nämntsovan.
Östhammarskommunanseratt det är angelägetatt regeringentar fasta på det
behovav förändringar somfinns i nuvarandelagstiftning och skapar
förutsättningarför att dessaförändringar kommertill stånd.

