
NatyrsJcydftefOreningeft
UppsataKSn

2014-02-16

Svensk Karnbranslehantering AB
Stora Asphallan 8
742 94 OSTHAMMAR

Samrad om SFR 2. Synpunkter fran Naturskyddsforeningen Uppsala Ian

Naturskyddsforeningen Uppsala Ian lamnar foljande yttrande i arendet om ny
anlaggning av slutforvar for kortlivat radioaktivt avfall (SFR 2) i Forsmark. 8KB har
som underlag sant ut samradshandling, ID 1415339, februari 2014, och genomfort ett
allmant samradsmote i Osthammar lordag 1 februari 2014.
Foreningen ansluter till den inlaga som Naturskyddsforeningen och/eller
Miljoorganisationernas karnavfallsgranskning, MKG skickar in.

Bakgrund
Den befintliga anlaggningen for slutforvaring av radioaktivt avfall, SFR 1, har i
Forsmark varit i drift sedan 1988. Anlaggningen ar avsedd for lag- och medelaktivt
kortlivat driftavfall fran karnkraften och visst medicinskt och industriellt radioaktivt
kortlivat lag- och medelaktivt avfall.
I framtiden kommer behov att finnas for slutforvaring av lag- och medelaktivt avfall
som maste tas om hand i samband med rivning av karntekniska anlaggningar, framfor
allt de svenska karnkraftreaktorerna. Det lag- och medelaktiva rivningsavfallet kommer
till storsta delen att vara kortlivat, men delar av rivningsavfallet kommer att vara
langlivat. Det langlivade rivningsavfallet behover ett sarskilt omhandertagande i ett
slutforvar for langlivat avfall, SFL.
Den befintliga SFR 1 anlaggningen har inte varit avsedd for och saknar tillstand for ett
omhandertagande av det kortlivade lag- och medelaktiva rivningsavfallet.

Provningsprocessen
Det ar viktigt att fran borjan gora klart hur den rattsliga processen for provningen
kommer att ske. Naturskyddsforeningen Uppsala Ian forde fram som en
samradssynpunkt efter samradet i november 2012 att det i ansokningshandlingarna bor
finnas en redogorelse for beslutsprocessen dar fragan om kommunalt veto behover
belysas.
I underlagsmaterialet till samradet 1 februari 2014 firms ett kapitel 6 om den fortsatta
processen. Har firms inget namnt om att regeringen staller fraga till Osthammars
kommun om kommunen kan tillstyrka ansokan eller avstyrka. Fragan om kommunalt
veto har inte kommenterats i samradsunderlaget infor motet.
Efter samradet 2012 lamnade 8KB in en skrivelse daterad 2013-01-29 till
Miljodepartementet med hemstallan att regeringen beslutar att den planerade
utbyggnaden av SFR inte ska vara foremal for regeringens tillatlighetsprovning enligt
17 kap. 1 § miljobalken. 8KB menade att den planerade utbyggnaden av SFR inte ar av
en sadan omfattning att bestammelsen om regeringens obligatoriska
tillatlighetsprovning enligt 17 kap. 1 § miljobalken ar tillamplig.
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Vid tillstandsprovningen for att bygga SFR 1, det befmtliga SFR, stallde Osthammars
kommun som villkor for sin tillstyrkan till ansokan enligt 136 a § byggnadslagen krav
att ett eventuellt byggande av ytterligare ett slutforvar for kortlivat radioaktivt avfall i
kommunen ska provas enligt 136 a § byggnadslagen, det vill saga att tillstand inte skulle
fa ges utan att kommunen givit sitt godkannande i ett sa kallat vetobeslut. Enligt den
redogorelse for beslutet som finns pa sidan 85 i skriften " Vitbok - Beslutet om
Forsmarkslagret for lag- och medelaktivt avfall" forfattad av Staffan Westerlund,
tidigare professor i miljoratt vid Uppsala Universitet och utgiven av Uppsala lans
naturvardsforbund, gick regeringen med pa detta i sitt tillstandsbeslut.

Naturskyddsforeningen Uppsala Ian utgar fran att den planerade utbyggnaden av
SFR kommer att tillatlighetsprovas av regeringen som en ny anlaggning och att
Osthammars kommun kommer att tillfragas om sin installning till planerad
anlaggning i ett sa kallat veto-beslut.

Harefter kommer planerad utbyggnad av SFR i detta yttrande att namnas som SFR 2.

Under samradet stalldes fragor om natursskydd vid ett framtida byggande av SFR 2 i
Forsmark. Foreningen fick intrycket att SKB:s representanter inte var tillrackligt
forberedda for att svara pa fragor som galler skydd av hotade och rodlistade arter.
Grumling av vatten samt kvavelackage som en foljd av utfyllnad i vattenomradet pa
Stora Asphallan ar en konsekvens av deponering av bergmassor i anslutning till
anlaggningsomradet. Foreningen vill se en redovisning av alternativa
utforanden/lokalisering av ovanjordsdelen.

Naturskyddsforeningen Uppsala Ian anser att SKB:s hantering av detta arende inte sker
med samma ambitioner att lamna utforlig information och jamfora olika alternativ som i
arendet om slutforvaring av anvant karnbransle.

Foreningen begar att 8KB redovisar en preliminar MKB for att se vilka
6'vervaganden som har gjorts for att valja olika alternativa
utformningar/lokalisering av ovanjordsdelen och for bergupplaget for att fa
minsta mojliga intrang i den kansliga naturmiljon. Det galler bade for
naturskyddsfragor och for varderingen av langsiktig sakerhet for olika
lokaliseringsalternativ for SFR 2.

Ovriga synpunkter
I underlaget kapitel 2.3 om tidsplan sags att flera intressenter har framfort starka
onskemal om att slutforvaringen av kortlivat rivningsavfall ska tillhandahallas sa snart
som mojligt, sa att rivningsavfallet fran Barseback kan tas omhand. Att ekonomi styr
processen marks pa sa satt att jamforande sakerhetsanalyser baserade pa
platsundersokningar for alternativa lokaliseringar inte utreds.
Hur ser 8KB pa mojligheten att gora ett tillracklig bra utredningsarbete kring
langsiktig sakerhet med hansyn till kravet fran sina uppdragsgivare att sa snart
som mojligt bygga SFR 2?
Naturskyddsforeningen Uppsala Ian anser att den tidspress 8KB tvingas arbeta
under i SFR arendet inte gagnar arbetet att sb'ka efter den langsiktigt basta
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losningen ur miljo- och sakerhetssynpunkt. Ett exempel ar att 8KB inte planerar
att utreda alternativa lokaliseringar och genomfora sakerhetsutredning pa
motsvarande niva som for Forsmarks lokalisering for att bygga SFR 2. Det visar
pa en motsattning mellan ekonomi och sakerhet nar en snav tidplan inte ger tid
och resurser for att jamfora sakerheten mellan olika alternativ.

I den sakerhetsanalys av SFR 1 som redovisades i december 2008 firms en samlad
riskbedomning for olika scenarier, figur 10-14 sidan 309, som visar att nagon gang
mellan 1000 ar och 10000 ar firms en topp i den arliga risken som ar i samma storlek
som riskkriteriet, 10 upphqjt till minus 6. Att berakningar i sakerhetsanalysen av
befintligt SFR kommer mycket nara riskkriteriet samtidigt som det finns manga
osakerheter tolkar foreningen som att SFR 1 ar ett riskprojekt.
Naturskyddsforeningen Uppsala Ian anser att sakerhetsprincipen att fordroja
utslapp av radioaktivitet fran lag- och medelaktivt avfall inte ar tillracklig, det
beho'vs aven inneslutning av avfallet tills avfallet avklingat till ofarlig niva.

Foreningen har uppmarksammat att SOU med laserskanning fran flyg over Sverige har
registrerat ett forhallandevis stort och tidigare okant jordskalv i Bollnastrakten for cirka
10 000 ar sedan. Bollnas ligger inte sa langt fran Forsmark.
Betydelsen ur sakerhetssynpunkt for slutfb'rvaring av karnavfall i Forsmark av
upptackten att jordskalv har intraffat i Bollnastrakten efter den senaste istiden
maste narmare studeras och utredas av 8KB.

Naturskyddsforeningen Uppsala Ian delar de synpunkter som framfors i samradsinlagan
som Naturskyddsforeningen och MKG skickar in<
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