l11 MANNHEIMER SWARTLING

Nacka tingsratt
Mark- och miljodomstolen

MiH M 1333-11, Svensk Kirnbriinslehantering AB, angaende ansokan om tillstand enligt
miljobalken till anUiggningar i ett sammanhiingande system f"or slutrorvaring av anvant
kiirnbransle och kiirnavfall, - yttrande om provotider i deldom om utokad lagring i Clab

1.

Inledning

Mark- och miljodomstolens forelaggande den 19 april2022 (aktbi1903) aberopas.
Svensk Kiirnbranslehantering AB ("SKB") redovisar nedan forslag pa provotidsrorfaranden och
utredningsvillkor i fragor som vackts av Strrusakerhetsmyndigheten ("SSM") och Naturvardsverket. Redovisningen innebar inte migon andring av den installning till provotidsrorfaranden
som SKB redovisat i yttrandena den 31 mars och 6 april2022 (aktbilagoma 892 och 897). Nar
det galler dagvatten och kylvatten hemstaller SKB att domstolen, i stallet for provotidsforfaranden, overvager bemyndigande till berord tillsynsmyndighet i enlighet med vad som utvecklas
niirmare nedan under avsnitt 3 och 5.

2.

Ytterligare sakerhetshojande atgarder

lnom ramen for lopande atgarder de senaste aren har det befmtliga systemet for bortrorsel av
resteffekt i Clab moderniserats och gjorts mer stomingstaligt och robust. Atgarderna harmedrort att systemets kapacitet att leda bort termisk resteffekt fran forvaringsbassangerna hOjts till
12 MW, vilket innebar att systemet ar anpassat for en inlagring av 11 000 ton anvant kiirnbransle. Anlaggningen ar sedan ursprunglig konstruktion rorsedd med ett oberoende system for
reservspadmatning som vid behov kan kopplas till extern vattenkalla. Anlaggningen och atgardema har godkants av SSM inom ramen for gallande sakerhetsredovisning (SAR).
I SKB:s analyser for en total inlagring av 11 000 ton anvant kambransle visas att det finns goda
marginaler till gallande acceptanskriterier for eventuella utsHipp till omgivningen. En okning av
inlagringen med 3 000 ton anviint kiirnbriinsle, fran dagens tillatna niva 8 000 ton, har endast
viss paverkan pa utslapp vid osannolika handelser. Dessa analyser, precis som analysema for
gallande tillstand om 8 000 ton anvant kiirnbransle, utgar fran en resteffekt om 12 MW, vilket
utgor den maximala resteffekt som forvantas vid inlagring av 11 000 ton anvant kiirnbransle.
I provningen av utokad inlagring i Clab har SSM rest fragan om ytterligare forstarkning av
resteffektbortforseln. SSM har ocksa rest fragan om komplettering av befintligt system for spadmatning med ett reservsystem.
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SKB lamnar avslutningsvis aven en allman kommentar till vad SSM anfort i yttrandet den 11
april2022 (aktbil 898).

2(6)

Som SKB framhallit i tidigare inlagor innehaller ansokningshandlingarna inget underlag fOr
beslut om sadana ytterligare atgarder vid den provning som nu ska goras, dvs. i ett tillstand till
Clab som ska sta pa egna ben och dar det ska bortses fran tillkommande anHi.ggningsatgarder for
inkapsling. Det underlag som SKB hittills redovisat i malet avser referensutformningar av atgarder som projekterats for att vidtas integrerat med anlaggningsatgarder for inkapsling. Provningsunderlaget tar alltsa sikte pa domstolens kommande tillstandsprovning av Clink.
Enligt karntekniklagen aligger det SKB att "fortlopande och systematiskt vardera, verifiera och,
sa lAngt det ar mojligt och rimligt, forbattra sakerheten i verksamheten och vid anlaggningar dar
verksamheten bedrivs". Av den anledningen motsatter sig SKB inte att utreda forutsattningama
for ytterligare skyddsatgarder rorande stralsakerhet i Clab, exemepelvis ytterligare forstarkning
av resteffektbortforseln. SKB vidhaller dock sin grundinstallning att den typen av omfattande
utredningar av processekonomiska skal i fdrsta hand bar utforas inom ramen for provningen av
Clink.
Skulle domstolen anse att fragan om sadana atgarder ska inga redan nu i provningen av Clab
behOver fragan darfor skjutas upp under en provotid enligt 22 kap. 27 § miljobalken.

SKB:s arbete under en provotid bor lampligen integreras med motsvarande arbete som SKB
kommer att utfora inom ramen for det karntekniska regelverket. Arbetet bOr darfor samordnas
med SSM som berord tillsynsmyndighet enligt miljobalken. SKB forutsatter att den fortsatta
stegvisa provningen enligt karntekniklagen fortgar under provotiden och SKB bor darfor ges
ratt att under provotiden vidta de atgarder som SSM kan godta. Provotidsredovisningen kommer
darvid att innehalla uppgift om saval vidtagna som planerade atgarder samt i vilken man atgarder har godkants av SSM enligt det karntekniska regelverket.
Enligt SKB: s uppfattning bor provotidsredovisning enligt ovan med i forekommande fall forslag
till slutliga villkor i fragan om ytterligare fdrstarkning av resteffektbortforsel och reservspadmatning kunna redovisas till domstolen senast tva ar fran lagakraftvunnet avgorande. Enligt 22
kap. 27 § 2 st miljobalken ska domstolen, om det ar nodvandigt for att motverka olagenheter,
meddela provisoriska foreskrifter om skyddsatgarder att galla under provotiden. SKB anser inte
att det ar pakallat med nagra sadana provisoriska villkor.
Ett provotidsforfarande enligt domstolens onskemal skulle darmed kunna utformas enligt foljande:

Fragan om villkor for ytterligare forstiirkning av systemet for bortforsel av resteffekt och
reservspiidmatning slquts upp under en provo tid. Under provotiden ska SKB, med lopande
avstiimningar med SSM, utreda a) vilka ytterligare siikerhetsrelaterade vinster och marginaler
till acceptanskriterierna som bar efterstriivas i anliiggningen, b) vilka atgiirder som kan vidtas
for att uppna dessa vinsterlmarginaler, samt c) de tekniska, ekonomiska och miljomiissigaforutsiittningarna for sadana atgiirder. Redovisning av utredningsarbetet, med uppgift om vidtagna
och planerade atgiirder samt i forekommande fall forslag till slutliga villkor for ytterligare for-
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Enligt SKB:s uppfattning bor utgangspunkten for utredningsarbetet under en provotid enligt
ovan vara att soka andamalsenliga losningar som star sig over tid och som inte behOver andras
eller anpassas vid tillkommande anlaggningsatgarder for inkapsling. Eftersom det nuvarande
systemet fOr resteffektbortforsel ar anpassat for en inlagring av 11 000 ton anvant karnbransle
bar utredningsarbetet forst klargora vilka ytterligare sakerhetsrelaterade vinster- och marginaler i fdrhallande till acceptanskriteriema - som bor efterstravas i anlaggningen, givet att Clab
utgor en befintlig karnteknisk anlaggning. Med det som utgangspunkt bor SKB diirefter utreda
a) genom vilka atgarder de efterstravade vinstema/marginalema kan uppnas, samt b) de tekniska, miljomassiga och ekonomiska forutsattningarna for sadana atgarder.
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stiirlming av systemet for bortfijrsel av resteffekt eller reservspiidmatning, ska ges in till domstolen senast tva ar fran lagakraftvunnen tillstandsdom.

3.

Dagvatten

Den befintliga dagvattenhanteringen inom Clabs verksamhetsomr!de ar utformad sa att dagoch regnvatten fran vissa delytor samlas upp i ledning eller backf'ara och avleds till havet medan
dag- och regnvatten fran andra delytor infiltreras i mark.
SK.B har i ma.Iet atagit sig att anliigga en dagvattendamm for rening av dagvatten som avleds till
havet. Som utvecklats i tidigare inlagor har dammen projekterats for att anliiggas i samband med
anliiggningsatgarder for inkapsling. Det barande motivet for detta ar att verksamhetsomradet da
kommer att utokas for att ge plats at tillkommande ovanmarksanliiggningar. Tillkommande
undermarksanlaggningar kommer dessutom att ge upphov till ett okat flode av Hinshallningsvatten, som avses anslutas till den ledning som avbOrdar dag- och regnvatten till havet. Den framtida verksamheten vid Clink medfor alltsa andra forutsattningar fOr dagvattenhanteringen an de
som galler for verksamheten i den befintliga anlaggningen.
Oskarshamns kommun och Lansstyrelsen har godtagit SK.B:s forslag, att fragan om dagvattenhanteringen och dagvattensystemets framtida utformning kan ansta till den kommande tillstandsprovningen av Clink. Naturvardsverket har dock ansett att det redan nu, i tillstandet till
Clab, bor foreskrivas villkor om dagvattenhanteringen och den nya dagvattendammen.

Om domstolen anser att fragan om dagvattenhanteringen bor regleras i ett tillstand till Clab
anser SK.B i forsta hand att Liinsstyrelsen bOr bemyndigas att foreskriva villkor i fragan.
Eftersom utokningen av lagringskapaciteten i Clab inte kommer innebara nagon foriindring av
mangden dagvatten eller innehallet i detta bor hanteringen av dagvatten anses vara en sadan
fraga av mindre betydelse som domstolen f'ar overlata till Liinsstyrelsen att foreskriva villkor
om.
I andra hand bor fragan skjutas upp under en provotid enligt 22 kap. 27 § miljobalken.
Arbetet under en provotid enligt ovan skulle behOva klargora flode och fororeningsinnehall i det
dagvatten som avleds till havet samt de tekniska, ekonomiska och miljomassiga forutsattningarna att rena detta dagvattenflode genom sedimentation och eventuellt annan kompletterande rening enligt vad Naturvardsverket anfort. Arbetet skulle iiven behova klargora hur en
rening enligt ovan skulle dimensioneras och utformas. Arbetet under provotiden skulle darmed
ge ett mer tillforlitligt underlag for beslut huruvida en dagvattendamm eller annan typ av rening
ska anliiggas och hur en eventuell sadan skyddsatgiird ska dimensioneras och utformas.
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SK.B vill framMlla att atagandet om att anlagga en ny dagvattendamm kopplar till inkapslingen
och de andrade forutsiittningar som den medfor for dagvattenhanteringen. Utokningen av lagringskapacitet i Clab innebar ingen foriindring av befintliga verksamhetsytor. Dieselcistem forvaras invallat och transformatorstationer ar utrustade med oljeavskiljare. Viss fororening kan
uppkomma pa korbara ytor. Det forekommer dock ingen verksamhet utomhus som forvantas
medfora nagon betydande rororening av dagvatten. Eftersom dagvattendammen kommer att
projekteras for att anliiggas forst i samband med anlaggningsatgarder for inkapsling saknas
underlag for domstolen att foreskriva slutliga villkor for dagvattenhanteringen i den befintliga
anliiggningen.

4(6)

Utredningsarbetet bOr bedrivas i samrad med Uinsstyrelsen som berord tillsynsmyndighet och
redovisas till domstolen senast tva ar fran lagakraftvunnet tillstand. SKB anser inte att det ar
pak:allat med nagon provisorisk foreskrift rorande hanteringen av dagvatten under provotiden.
Ett provotidsforfarande enligt domstolens foreUiggande sk.ulle darmed kunna utformas enligt
foljande:
Fragan om villkor for dagvattenhantering skjuts upp under en provo tid. Under provo tiden ska
SKB i samrad med Lansstyrelsen utreda a) flode och fororeningsinnehall i dagvatten sam
avleds till havet, b) de tekniska, ekonomiska och miljomassigaforutsattningarna att rena detta
dagvattenflode genom sedimentation och eventuellt annan kompletterande rening, samt c) hur
sadan rening skulle utformas och dimensioneras. Redovisning av utredningsarbetet och i forekommande fall forslag till slutliga villkor for dagvattenhanteringen ska ges in till domstolen
senast tva ar fran lagakraftvunnen tillstandsdom.

4.

Ekonomisk sakerhet

Naturvardsverket anser att domstolen i tillstandet ska besluta om ekonomisk sak:erhet enligt 16
kap. 3 § miljobalken om domstolen anser att lagen (2006:647) om finansiella atgarder fOr hanteringen av restprodukter fran kamteknisk verksamhet (fmansieringslagen) inte tacker aterstallningskostnaden for hela verksamhetsomradet.

Syftet med finansieringslagen ar att finansiera en sak:er hantering och slutforvaring av kamavfall, en saker avveckling och rivning av kamtekniska anlaggningar samt viss forskning och
utveckling inom kamavfallsomradet. Finansieringslagstiftningen stipulerar en ordning dar reaktorinnehavama i samrad vart tredje ar ska ge in en speciell kostnadsberakning till Riksgaldskontoret for godkannande. Kostnadsberakningen ligger sedan till grund for regeringens beslut om
karnavfallsavgifter. Kostnadsberakningen ska innehatla atgarder som ska sak:erstallas och uppskattade kostnader for atgardema. Om en atgard ar inkluderad i kostnadsberakningen ska fondmedel betalas ut for atgardens genomforande. Om det firms sarskilda skal far Riksgaldskontoret
besluta om utbetalning av fondmedel aven for atgarder som inte ingatt i kostnadsberakningen.
I den senaste kostnadsberakningen fran 2019 ingar kostnader om sammantaget 1 170 000 kr for
avveckling av Clab och Clink. I berakningen ingar den nedmontering och rivning som kravs for
att avlagsna radioaktiva amnen till sadana nivaer att friklassning kan ske. Kostnadsberakningen
innefattar aven konventionell rivning och aterstallning av omradet dar anlaggningen legat. Efter
rivning och friklassning planerar SKB att aterfylla undermarksdelarna. Marken kommer att
efterbehandlas till en niva som kravs for fortsatt industriell anvandning, dvs. den markanvandning som ar angiven i den for omradet gallande detaljplanen. Detta innebar att aterstallning som
motiveras av miljoskal kommer att finansieras genom medel som ar sak:erstallda genom
finansieringslagen.
Enligt vad som redovisats under avsnitt 3 ovan ar det oklart om den nya dagvattendamm som
N aturvardsverket hanvisat till kommer att anlaggas inom ramen fOr det nu aktuella tillstandet till
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Bestammelsen i 16 kap. 3 § miljobalken ar fakultativ och ger domstolen ratt att i ett tillstand
foreskriva att verksamhetsutovaren ska sHilla sak:erhet for kostnadema fOr det avhjalpande av en
miljoskada och de andra aterstallningsatgarder som verksamheten kan foranleda. For att undvika
dubbla sak:erheter for samma atgard fmns en tillaggsregel som anger att den som ar skyldig att
betala avgift eller stalla sak:erhet enligt lagen (2006:647) om finansiella atgarder for hanteringen
av restprodukter fran kamteknisk verksamhet ("finansieringslagen") inte behOver stalla sakerhet
for atgarder som omfattas av sadana avgifter och sak:erheter.
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akad lagring i Clab. Om dammen anlaggs kommer SKB att tillse att kostnadema for utrivning
och aterstallning av den inkluderas i kommande ars kostnadsberiikningar enligt finansieringslagstiftningen.
SKB anser sammanfattningsvis att de medel som siikerstalls enligt finansieringslagen tacker alla
rimliga och forutsebara aterstallningsatgarder inom Clabs verksamhetsomrade. Skulle domstolen trots detta anse att det behavs en ekonomisk sakerhet enligt 16 kap. 3 § miljabalken kan
SKB konstatera att det saknas ett till!orlitligt underlag for ett beslut om sadan siikerhet. Fragan
behaver i sadant fall skjutas upp under en pravotid.
Under en pravotid enligt ovan bar SKB utreda vilka aterstallningsatgarder vid Clab som siikerstallts och kommer att siikerstallas genom finansieringslagstiftningen. I handelse av att nagon
aterstallningsatgard inte skulle anses diirigenom siikerstalld bar SKB utreda kostnaden fOr atgarden. Arbetet bar bedrivas i samrad med Lansstyrelsen som berord tillsynsmyndighet. Redovisning av utredningsarbetet med, i forekommande fall, fdrslag till a) belopp som behOver siikerstallas enligt miljabalken och b) formen av siikerhet bar kunna redovisas till domstolen senast
tva Ar fran lagakraftvunnet tillstand. SKB anser inte att det ar pAkallat med nagon provisorisk
foreskrift rarande ekonomisk siikerhet under pravotiden.
Ett pravotidsforfarande enligt domstolens anskemal skulle darmed kunna utformas enligt foljande:
Fragan om villkor om ekonomisk siikerhet enligt 16 kap. 3 § miljobalken skjuts upp under en
provotid. Under provotiden ska SKB i samrad med Liinsstyrelsen utreda a) omfattningen av
aterstiillningsatgiirder som siikerstiillts och som kommer att siikerstiillas genom finansieringslagen,och b) kostnaden for aterstiillningsatgiird som inte siikerstiillts eller kommer att siikerstiillas genom finansieringslagen. Redovisning av utredningsarbetet med i forekommande fall forslag till villkor om ekonomisk siikerhet, till belopp och form, enligt miljobalken ska ges in till
domstolen senast tva ar fran lagakraftvunnen tillstandsdom.

Temperatur i utgaende kylvatten

Naturvardsverket anser att SKB bar utreda majligheten att siinka temperaturen i det utgaende
kylvattnet genom att tillvarata temperaturskillnaden i vattnet eller pa annat satt minska vattnets
temperatur innan det slapps ut till Hamnefjarden. Om domstolen anser att fragan om temperatur
i utgaende kylvatten bar regleras i ett tillstand till Clab anser SKB i forsta hand att Lansstyrelsen bar bemyndigas att foreskriva villkor i fragan. Det omrade i Hamnefjarden dar vattnet har
en hajd temperatur till foljd av kylvattenutslapp fran Clab ar endast cirka 0,1 kvadratkilometer
stort. Inom detta omrAde orsakar kylvattenutslappet frAn Clab en temperaturforhajning om cirka
1 grad Celsius, vilket inte bedams ha nagon betydande inverkan pa recipienten. Paverkan av
kylvattenutsliipp frAn Clab ar ocksa litet jamfort med befintlig paverkan fran narliggande verksamhet. KylvattenutsUipp fran reaktor Oskarshamn 3 paverkar jamforelsevis ett cirka 17
kvadratkilometer stort omrade i Hamnefjarden. Eftersom paverkan av kylvattenutsliippet till
recipienten ar ringa bar fraga om minskning av temperaturen i utgaende kylvatten anses vara en
sadan fraga av mindre betydelse som domstolen kan averlata till Lansstyrelsen att foreskriva
villkorom.
I andra hand bar fragan skjutas upp under en pravotid enligt 22 kap. 27 § miljabalken.
Under en pravotid enligt ovan bar SKB utreda de tekniska, ekonomiska och miljamassiga forutsattningarna for atgarder som tar tillvara pa varmeinnehallet eller pa annat satt siinker temperaturen i utgaende kylvatten. Arbetet ska bedrivas i samrad med Lansstyrelsen som berard till-
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synsmyndighet. Redovisning av utredningsarbetet med forslag pa atgarder eller slutliga villkor
bar kunna ges in till domstolen senast tva ar fran lagakraftvunnen tillstandsdom. SKB anser inte
att det ar pakallat med nagon provisorisk foreskrift rorande temperatur i utgaende kylvatten
under provotiden.
Ett provotidsforfarande enligt domstolens onskemal skulle diirmed kunna utformas enligt foljande:
Fragan om villkor om temperatur i utgaende kylvatten skjuts upp under en provo tid. Under provotiden ska SKB i samrad med Liinsstyrelsen utreda de tekniska, ekonomiska och miljomiissiga
forutsiittningarnafijr att a) ta tillvara pa viirmeinnehdllet, eller b) pa annat siitt siinka temperaturen i utgaende kylvatten. Redovisning av utredningsarbetet med i forekommande fall fijrslag
till slutliga villkor om temperatur i utgaende kylvatten ska ges in till domstolen senast tva ar
fran lagakraftvunnen tillstandsdom.

6.

Avslutande kommentar

SKB vill avslutningsvis ge foljande kommentar nar det galler provingens omfattning.
SSM uppfattar i aktbil898 att den kommande tillstandsprovningen av Clink inte omfattar den
framtida verksamheten i Clab utan endast de delar av den befintliga anlaggningen som paverkas
av integreringen med inkapslingsdelen. SSM:s synsatt innebar alltsa att de tva tillstanden till
Clab respektive Clink antas galla samtidigt och parallellt.

Stockholm/Malmo den 5 maj 2022
Svensk Kiirnbriinslehantering AB, genom

Per Molander
(enligt fullmakt)

Martin Johansson
(enligt fullmakt)
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SKB:s talan ar inte upplagd sa. I yttrandet den 15 februari 2022 (aktbil870) redovisade SKB att
domstolens kommande tillstand till Clink kommer att utgora ett nytt grundtillstand enligt miljobalken som ersatter det nu aktuella tillstandet till Clab. I yttrandet den 31 mars 2022 (aktbil892)
utvecklade SKB inneborden i begreppet grundtillstand med uppgift att det blivande grundtillstandet till Clink kommer att omfatta a) den fortsatta och utokade lagringen i befmtliga forvaringsbassanger, b) atgarder for inkapsling, samt c) den fortsatta integrerade verksamheten i
Clink. SKB:s talan innebar att de tva tillstanden inte kommer att galla samtidigt och parallellt
utan ett i taget efter varandra. Skillnaden ar av grundlaggande betydelse nar det galler provningens omfattning.

