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Sammanträdesdatum
2022-03-22
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Plats och tid
Oskarshamnssalen, 2022-03-22 kl. 09:30-12:15.

Beslutande
Andreas Erlandsson (S), Ordförande
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande §§ 59-79, §§ 81-85
Marie Holmgren (S) § 80
ersätter Lucas Lodge (M)
Mathias Karlsson (L) 2:e vice ordförande §§ 59-68, §§ 70-85
Marie Holmgren (S) § 69
ersätter Mathias Karlsson (L)
Anita Hultgren (S)
Anton Sejnehed (S)
Yvonne Bergvall (S)
Ylva Alexandersson (M)
ersätter Ingela Ottosson (M)
Eva-Marie Hansson (M)
ersätter Rolf Lindström (M)
Jan Johansson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Ingemar Lennartsson (KD)
Charlotte Sternell (C)
Lena Fyhr (V)
ersätter Lena Granath (V)

Icke tjänstgörande ersättare
Marie Holmgren §§ 59-68, §§ 70-79, §§ 81-85, Marko Raiskio (SD), Kenny Svahn (L) §§ 59-61.

Övriga deltagare
Kommundirektör Henrik Andersson, socialchef Anna Lindqvist § 60, förvaltningsekonom SF Matilda
Gren § 60, VD Byggebo Benoni Ingelsjö § 61, säkerhetschef Lars Blomberg § 62,
säkerhetssamordnare Fredrik Sandqvist § 62, projektledare BF Asja Olsson § 63, biträdande
ekonomichef Åsa Hällerståhl §§ 64-66, ekonom Caroline Karlsson §§ 64-66 och kommunsekreterare
Linn Helmner.

Paragrafer
§ 69, omedelbart justerad

Justeringens plats och tid
Omedelbar justering, 2022-03-22. Underskrifter redovisas på protokollets sista sida.
Andreas Erlandsson (S)
Ordförande

Charlotte Sternell (C)
Justerare

Linn Helmner
Sekreterare

Anslag
Det omedelbart justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-22
Anslaget sätts upp: 2022-03-23
Anslaget tas ned: 2022-04-14
Förvaringsplats för protokollet: KS:s kansli
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Linn Helmner
Comfact Signature Referensnummer: 33968SE
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Innehållsförteckning
§

Rubrik
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§ 69

Yttrande- SKB:s ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande
system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/001258-9

Yttrande- SKB:s ansökan om tillstånd till anläggningar
i ett sammanhängande system för slutförvaring av
använt kärnbränsle och kärnavfall
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande över SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall – utökad lagringskapacitet i Clab, godkänns och översänds till Mark- och
miljödomstolen som Oskarshamns kommuns yttrande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Jäv
Mathias Karlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Beskrivning
SKB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Regeringen har den 26 augusti 2021 beslutat att
verksamheten är tillåtlig enligt miljöbalken i den del som rör lagring, hantering och bearbetning av
kärnämne och kärnavfall i Clab . Det vill säga den del av ansökan som avser utökning av
lagringskapaciteten till 11 000 ton. Därefter har regeringen den 27 januari 2022 beslutat att
verksamheterna vid Clink i Oskarshamn och Kärnbränsleförvaret i Forsmark är tillåtliga enligt
miljöbalken.

SKB:s yrkanden
SKB har framställt följande yrkanden till mark- och miljödomstolen:
1. Tillstånd enligt miljöbalken att i befintlig anläggning Clab lagra, hantera och bearbeta
kärnämne (huvudsakligen bestående av använt kärnbränsle) och kärnavfall (exempelvis
konstruktionsmaterial i bränsleelementen och förbrukade härdkomponenter) där mängden
lagrat använt kärnbränsle vid ett och samma tillfälle får uppgå till högst 11 000 ton. För
använt kärnbränsle avses mängden uran, och för MOX-bränsle även plutonium, i det
obestrålade bränslet.
2. Att villkor, prövotidsförfaranden och bemyndiganden meddelas i enlighet med SKB:s förslag.
3. Att miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB”) och tillägget till MKB:n (Bilaga K:20) godkänns,
såvitt avser den verksamhet som prövas genom deldomen.
SKB yrkar dessutom att domstolen meddelar verkställighetsförordnande, dvs. att den blivande
deldomen ska få tas i anspråk även om den inte vunnit laga kraft.

Justerarsignaturer
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§ 69 fortsättning

Yttrande
SKB anser att det finns en betydande risk att det inte kommer att finnas ett lagakraftvunnet beslut på
plats i tid innan mellanlagret Clab blir fullt, och att det därför finns behov av att bryta ut den del som
avser Clab för att säkerställa att tillståndet vinner laga kraft innan dagens tillstånd överskrids.
Oskarshamns kommun har tidigare framhållit att det bör ske en samlad prövning av SKB:s ansökan.
Motivet till detta har varit att det annars skulle kunna dröja med färdigställandet av ett slutförvar för
det använda kärnbränslet. Mellanlagringen av bränslet i Clab har aldrig varit tänkt som en långsiktig
lösning.
Eftersom regeringen den 27 januari beslutat ge tillåtlighet för de resterande delarna av SKB:s
ansökan, det vill säga byggandet av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning, är det rimligt att
tillstyrka en deldom för utökad lagringskapacitet i Clab.
I bifogade förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen redovisas Oskarshamns kommuns
inställning till SKB:s yrkanden och förslag till villkor. Dessutom accepteras att SKB meddelas
verkställighet.
Konsekvenser för barn och unga
Att lösa frågan om hanteringen av använt kärnbränsle är av stor vikt för barn och ungas framtid.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-16, från projektsamordnaren, föreslås följande:
-

Föreliggande förslag till yttrande över SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall – utökad lagringskapacitet i Clab, godkänns.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från projektsamordnaren och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, projektsamordnaren, 2022-03-16
Bilaga: Yttrande till mark- och miljödomstolen

Skickas till
Mark-och miljödomstolen
LKO-gruppen
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