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EXTRA-ÄRENDE: MKB AVSEENDE KÄRNBRÄNSLEFÖRVARING
I ÖSTHAMMARS KOMMUN, SVERIGE
Kst § 45
Svensk Kärnbränslehantering Ab, har färdigställt en
preliminär miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gällande slutförvar av
radioaktivt kärnbränsleavfall vid Forsmarks kärnkraftsstation i Östhammars
kommun, Sverige.
Miljökonsekvensbeskrivning om en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och
ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammar, skall kompletteras med
en säkerhetsredovisning och en samrådsredogörelse inför ansökan om
miljötillstånd för verksamheten. Tillståndsprövning sker enligt den
svenska Miljöbalken.
Vid planering av verksamheter som kan innebära en betydande miljöpåverkan
i ett annat land ska det svenska Naturvårdsverket informera det aktuella
landet eller de aktuella länderna enligt den nordiska Esbo-konventionen.
Denna fastställer också att samråd skall ske mellan länderna gällande
gränsöverskridande miljöpåverkan.
Det svenska Naturvårdsverket inbjöd till ett första samråd med länderna
runt Östersjön i december 2005. Fem länder uttryckte då sitt intresse för
att delta i ett samrådsförfarande om miljökonsekvensbedömningen. Eckerö
kommunfullmäktige har den 15.06.2009 tillskrivit Svensk
Kärnbränslehantering AB samt Ålands landskapsregering och Finlands
miljöministerium i ärendet. Eckerö kommun har främst fokuserat riskbilden
för den maritima miljön i Östersjön.
Utlåtande över den preliminära miljökonsekvensbedömningen skall
tillställas Svensk Kärnbränslehantering AB senast den 5 mars 2010.
Kommunstyrelsen klargör i sitt utlåtande över MKB-dokumentet gällande
slutförvar av radioaktivt kärnbränsle i Östhammars kommun, Sverige, att
tidigare bedömning över riskbild för människor och den maritima miljön i
Östersjöområdet, i Ålands grannskap och landskapet Åland kvarstår.
Förslag till utlåtande framläggs för kommunstyrelsens behandling. Antaget
utlåtandet tillställs kommunfullmäktige för kännedom samt Ålands
landskapsregering och miljöministeriet i Helsingfors.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anta det av kommundirektören framlagda
förslaget till utlåtande över miljökonsekvensbedömning av val av
slutförvaringsplats för radioaktivt kärnbränsleavfall vid Forsmark i
Östhammars kommun, Sverige.
Utlåtandet tillställes Svensk Kärnbränslehantering Ab inom remissfristen
samt Ålands landskapsregering och Finlands miljöministerium.

Eckerö kommunfullmäktige erhåller utlåtandet till kännedom.
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