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Utlåtande: Arbets- och näringsministeriet
Gränsöverskridande miljökonsekvenser relaterade till Sveriges behandling av använt
kärnbränsle
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har producerat en miljökonsekvensbeskrivning för planerade
anläggningar där använt kärnbränsle skulle behandlas. Miljöministeriet har bett om ett uttalande av
Arbets- och näringsministeriet i fråga om möjliga gränsöverskidande verkningar i enlighet med
Esbokonventionen.
Miljökonsekvensbeskrivningen innefattar en utvidgning av befintliga anläggningar för mellanlagring av
använt kärnbränsle, en ny inkapslingsenhet samt en ny slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle.
Mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen skall enligt planerna placeras i Oskarshamn och
slutförvaringsenheten i Forsmark.
Arbets- och näringsministeriet anser att Sverige agerar ansvarsfullt då en slutlig lösning på förvaringen
av använt kärnbränsle söks. Det är även ett framsteg att Sverige och Finland använder samma
slutförvaringsmetod utvecklad av SKB. Arbets- och näringsministeriet anser vidare att det inte är troligt
att behandlingen av använt kärnbränsle i Sverige har en påverkan på miljön i Finland.
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Utlåtande: Inrikesministeriet
Inrikesministeriet har inget att yttra sig om i denna fråga.
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Utlåtande: Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet har skickat Social- och hälsovårdsministeriet en förfrågan om utlåtande angående
miljökonsekvensbeskrivning i samband med Sveriges slutförvaring av högaktivt kärnavfall. Detta i
enlighet med Esbokonventionen som förpliktigar att stater som ratificerat konventionen ges en möjlighet
att yttra sig i fråga om projekt som kan ha gränsöverskridande verkningar.
Social- och hälsovårdsministeriet yttrar sig som följer:
Finland och Sverige har länge gjort nära samarbete i fråga om slutförvaring av använt kärnbränsle.
Bägge länder använder sig av samma grundläggande teknik för slutförvaring där använt kärnbränsle
begravs djupt i berggrunden i kopparkapslar i vilka kärnavfallet är placerat i en stödstruktur av gjutjärn.
Kopparkapseln isoleras med betonitlera och slutförvaringen fullbordas med att försegla tunneln
kopparkapseln ligger i ända till marknivå.
Social- och hälsovårdsministeriet anser att slutförvarigen av Sveriges använda kärnbränsle inte har
miljökonsekvenser som sträcker sig till Finland.
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Utlåtande: Strålsäkerhetscentralen (STUK)
Miljökonsekvensbeskrivningen för inkapselering och slutförvaring av använt kärnbränsle i
Sverige
Miljöministeriet har ombett Strålsäkerhetscentralen (STUK) att ge ett utlåtande i fråga om den
miljökonsekvensbeskrivning om inkapselering samt slutförvar av använt kärnbränsle som gjorts i
Sverige. Strålsäkerhetscentralen utlåtande lyder som följer.
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en bred dokumentation av rapporter med tillägg samt en
sammanfattning på finska. Strålsäkerhetscentralen har bekantat sig med materialet, men har inte
kontrollerat detaljerna.
Materialet har behandlat miljökonsekvenserna relaterade till den befintliga mellanlagringsenheten samt
den inkapseleringsengheten som planerats byggas på samma område i Oskarhamns kommun.
Därutöver behandlades miljökonsekvenserna av den slutförvaringsenhet som planerats byggas
Östhammars kommun. Enligt beskrivningen kunde en möjlig spridning av radioaktiva ämnen ske i
samband med mellanförvaringens, inkapseleringsenhetens eller slutförvaringsenhetens funktion samt i
samband med att det inkapslade använda kärnbränslet transporteras. Enligt de i beskrivningen
presenterade estimaten förblir strålningsdoserna i närheten av de ovannämnda enheterna mycket små
och därmed har de i beskrivningen behandlade kärnavfallsfaciliteterna inte några gränsöverskridande
verkningar.
STUK har granskat de i Finland planerade liknande kärnanläggningarnas säkerhet. Olkiluotos
inkapselerings- samt slutförvaringsanläggningar
De utsläpp som uppkommer i samband med Olkiluotos inkapselerings- samt slutförvaringsanläggningar
vid normalt bruk samt vid olyckor är enligt de estimat presenterade i samband med ansökan om
byggnadstillstånd lokala och små och orsakar inte gränsöverskridande strålningseffekter.
I miljökonsekvensbeskrivningen har andra alternativ för behandlingen och slutförvaringen av använt
kärnbränsle och alternativa placeringsförslag för anläggningarna behandlats.
Den svenska nationella lagstiftningen definierar strålnings- och kärnkraftssäkerhetskraven och mer
detaljerade säkerhetsföreskrifter har presenterats som myndighetskrav. De svenska
säkerhetsmyndigheternas oberoende ställning samt det gedigna kunnande de innehar i fråga om
övervakning av strålnings- och kärnsäkerhet är en vital del av säkerställandet av säkert slutförvar av det
använda kärnavfallet i Sverige.
Sverige har skrivit under det internationella avtalet Joint Convention on the Safety of Spent Fuel
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management där krav sätts på den nationella
lagstiftningen och kärnsäkerhetsövervakningen. Det internationella atomenergiorganet (IAEA) har
omfattande anvisningar i fråga om strånlings- och kärnsäkerhet. I Sverige har en enligt IAEA standard
genomförd utvärdering av myndigheternas oberoende funktion International Regulatory Review Service
utförts år 2012.
Med hänvisning till det tidigare presenterade anser Strålsäkerhetscentralen att den information som getts
är tillräcklig. Strålsäkerhetscentralen anser vidare att utvidgningen av mellanlagringen, anläggningen av
en inkapseleringsenhet samt anläggningen av slutförvaringeenheten för använt kärnavfall kan
förverkligas så att dessa inte har inverkan på Finland.

Dokumentnamn

Nr

Appendix E
Finland
13/14
Sidnr

UTLÅTANDE

89 S4

1 (2)

Datum
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19.4.16

ÅLR 2016/2016

Miljöministeriet
Pb 35
00023 STATSRÅDET
E-post: kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Hänvisning

Begäran om utlåtande
Kontaktperson

Inkeri Ahonen
Ärende

UTLÅTANDE OM SLUTFÖRVARING AV
KÄRNBRÄNSLE
Bakgrund
Miljöministeriet begär ett utlåtande av landskapsregeringen beträffande
Sveriges MKB-förfarande av en anläggning för inkapsling av kärnavfall i
Oskarshamn samt slutförvaring av kärnavfall i Forsmark.
Miljöministeriet kommer sedan att sammanställa ett utlåtande i ärendet
till svenska myndigheter enligt konventionen om
miljökonsekvensbedömning i ett gränsöverskridande sammanhang
(E/ECE/1250) (Esbo konvention).
Det projektansvariga bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
har redan tidigare sammanställt en miljökonsekvensbedömning (MKB)
och har nu uppdaterad den för mellanlagring, inkapsling och
slutförvaring av använt kärnbränsle. Landskapsregeringen har deltagit i
ett konsultationsmöte enligt Esbo konvention i Stockholm 21.3.2016.
Sverige har 9 kärnkraftverk som producerar ca 200 ton använt
kärnbränsle per år. Sverige har idag ca 6 000 ton använt kärnbränsle, som
idag mellanlagras i vattenfyllda bassänger i Clab i Oskarshamn.
Inkapslingsanläggning Clab i Oskarshamn
SKB har redan tillstånd att mellanlagra 8 000 ton använt kärnbränsle i
Clab i Oskarshamn. Med dagens prognoser kommer den tillståndsgivna
mängden att uppnås ca år 2023. Därför har SKB lämnat in en ansökan
om att få utöka mellanlagringmängden till 11 000 ton använt kärnbränsle.
Man planerar även att uppföra en anläggning för inkapsling av använt
kärnbränsle i direkt anslutning till Clab.

Postadress

Telefon

Telefax

PB 1060
(018) 25000
(018) 15690
AX-22111 MARIEHAMN, Åland
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman

E-post

registrator@regeringen.ax
URL www.regeringen.ax
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Slutförvar i Forsmark
SKB planerar bygga i Forsmark, i kärnkraftverkets närhet, ett ca 500 m
djupt och 6 km2 brett tunnelsystem. Där planerar man att deponera ca 12
000 ton högradioaktivt kärnbränsleavfall. När allt avfall har deponerats
kommer hela tunnelsystemet att fyllas med bentonitlera.
Landskapsregeringens ställningstagande
Ålands landskapsregering förutsätter att planerna på att slutförvara
kärnbränsleavfall i Forsmark, endast 70 km avstånd från Åland, görs på
ett sådant sätt att det garanterar säkerheten för människor och miljö på
lång sikt. Landskapsregeringen har inte tillräcklig expertis inom sin
förvaltning för att vetenskapligt kunna bedöma den förvaringslösning
som föreslås. Man kan dock konstatera att de forskningsrön som
ifrågasätter KBS-3 metodernas långsiktiga säkerhet är oroväckande och
bör tas på stort allvar. Landskapsregeringen uppmanar de svenska
myndigheterna att försäkra sig om, innan KBS-3 metoden tas i bruk, att
obestridliga vetenskapliga bevis finns för att kopparkorrosion inte sker i
en sådan utsträckning att radioaktiva ämnena frigörs under den planerade
förvaringstiden och därmed utgör en fara för nulevande och framtida
generationer.

Vicelantråd

Camilla Gunell

Vik. byråchef

Inkeri Ahonen

