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Komplettering av samrådsredogörelse avseende eventuellt
slutförvar för använt kärnbränsle vid Simpevarp
Tidigt samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med särskilt berörda hölls den 10
januari 2002. Samrådsredogörelse skickades till Länsstyrelsen 2002-01-24. I det
tidiga samrådet presenterades SKB:s ursprungliga kandidatområde. Det område
inom vilket SKB nu vill genomföra platsundersökningar, det så kallade ”P2området”, har utökats i anslutning till Simpevarpshalvön.
I anslutning till det utökade området finns tio (10) fastighetsägare. Av dessa
kallades de fastboende, men ej de fritidsboende, till samrådsmötet i januari 2002.
För att informera om utökning av intresseområdet har SKB kontaktat samtliga 10
fastighetsägare under 2003. Resultatet från dessa kontakter presenteras i denna
komplettering till samrådsredogörelsen.
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1.

Bakgrund

I december 2000 redovisade SKB metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet. I redovisningen, även kallad ”FUD-K”, prioriterades Simpevarpshalvön och ett
område väster därom för platsundersökningar. Det område väster om Simpevarp som
bedömdes vara geologiskt intressant var cirka 50 km2 stort, se rödmarkerat område i Figur 1.
Inom ramen för den inledande platsundersökningen har det västra området begränsats till ett
cirka 10 km2 stort område, och det östra området utvidgats till att innefatta Simpevarpshalvön,
Ävrö och Hålö. Tillsammans bildar dessa två områden det så kallade ”P2-området”, inom
vilket de fortsatta undersökningarna huvudsakligen koncentreras, se gul-svart område i
Figur 1.
Tidigt samråd med särskilt berörda hölls den 10 januari 2002. I det tidiga samrådet
presenterades det ursprungliga kandidatområdet. Det område inom vilket SKB nu vill
genomföra platsundersökningar, det så kallade ”P2-området”, har utökats i anslutning till
Simpevarpshalvön. I anslutning till det utökade området finns tio (10) fastighetsägare. Av
dessa kallades de fastboende, men ej de fritidsboende, till samrådsmötet i januari 2002. För att
informera om utökning av intresseområdet har SKB kontaktat samtliga 10 fastighetsägare
under 2003. Resultatet från dessa kontakter presenteras i denna komplettering till
samrådsredogörelsen.
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Figur 1.

2.
2.1

Område i Oskarshamn som är av intresse att undersöka för lokalisering av slutförvaret.
Rödmarkerat området är det ursprungliga kandidatområdet som prioriterades efter
förstudien. Med stöd av data från platsundersökningens inledningsskede har det sedan
begränsats till gul-svart markerat område, det så kallade P2-området.

Tidigt samråd – ursprungligt kandidatområde
Tidigt samråd med länsstyrelsen – oktober 2001

Den 9 oktober 2001 hade SKB ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Kalmar län för att
diskutera genomförandet av det tidiga samrådet enligt miljöbalken 6 Kap. 4 § för ett
eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Protokoll från mötet återfinns i
samrådsredogörelsen för tidigt samråd.
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2.2

Tidigt samråd med särskilt berörda – januari 2002

Tidigt samråd med särskilt berörda genomfördes den 10 januari 2002. Totalt var det cirka 110
personer närvarande vid mötet, varav 57 tillhörde gruppen särskilt berörda.
Inbjudan gick ut till cirka 300 hushåll. Posten delade ut inbjudan i samtliga brevlådor inom
det ursprungliga kandidatområdet, se Figur 1, samt även i Uthammar, Utlångö, Upplångö,
Gässhult, Hägnad, Släthult och Stora Fighult. Postens utdelning omfattar cirka 200 hushåll,
fastboende, markägare, hyresgäster och fritidsboende. Samtliga fastighetsägare med
hemadress utanför Postens utdelningsområde (cirka 100 st) fick även en inbjudan till sina
respektive hemadresser.
Samrådsredogörelsen inlämnades till länsstyrelsen i Kalmar län den 24 januari 2002 för beslut
om betydande miljöpåverkan.
2.3

Länsstyrelsens beslut – januari 2003

Den 10 januari 2003 beslutade länsstyrelsen i Kalmar län att verksamheten avseende ett
eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutet innebär att det tidiga samrådet för ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall
ska följas av utökat samråd.

3.
3.1

Tidigt samråd – utvidgat område
Komplettering av tidigt samråd med särskilt berörda – 2003

Tidigt samråd med särskilt berörda hölls den 10 januari 2002. I det tidiga samrådet
presenterades det ursprungliga kandidatområdet. Det område inom vilket SKB nu vill
genomföra platsundersökningar, det så kallade ”P2-området”, har utökats i anslutning till
Simpevarpshalvön. I anslutning till det utökade området finns tio (10) fastighetsägare. Av
dessa kallades de fastboende, men ej de fritidsboende, till samrådsmötet i januari 2002.
Personer knutna till samtliga tio fastigheter, se nedan, kontaktades under helgen 24-25 maj
och i några fall under hösten 2003. Syftet var att berätta om valet av P2-området samt att
erbjuda möjlighet till att få ytterligare information angående detta. Samtliga personer har fått
samrådsredogörelsen från det tidiga samrådet.
Personer knutna till nedanstående fastigheter kontaktades:
- Långö 2:3, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17 och 2:23.
- Ävrö l:13 och 1:16.
Sammantaget kan konstateras att personer knutna till ovannämnda fastigheter framhållit att de
för närvarande är tillräckligt informerade om SKB:s arbete med slutförvaret för använt
kärnbränsle. Vid kontakterna har det inte förts fram några frågor eller synpunkter som kräver
svar från SKB eller som behöver föras vidare till det kommande utökade samrådet.
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4.

Kontakter med Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun gav den 11 mars 2002 SKB tillstånd till att inleda platsundersökningar
inom det område som SKB utpekat innefattande Simpevarpshalvön och ett område väster
därom. Kommunens tillstånd avser det ursprungliga kandidatområdet.
SKB:s önskemål om att få genomföra platsundersökningar utanför det ursprungliga
kandidatområdet behandlades i kommunfullmäktige den 8 september 2003.

Svensk Kärnbränslehantering AB
17 november 2003
Saida Laârouchi Engström
Enheten för miljökonsekvensbeskrivning

