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UITVOERENDE OPSOMMING 

 

AGTERGROND EN PROJEKBESKRYWING 

Eskom Holdings (SOC) Beperk het aansoek gedoen in ooreenstemming met regulasies R.927 
(regulasies oor die lisensiëring van persele vir nuwe kernkraginstallasies) vir 'n 
kernkraginstallasie-perseellisensie (NISL) op die Thyspunt-perseel. Die doel van die NISL-
aansoek is om Thyspunt te lisensieer as 'n kernkragperseel vir 'n nuwe kernkraginstallasie(s).  

Die NISL-aansoek is gelykstaande aan 'n aansoek om 'n vroeë perseelpermit (ESP) 
(Veiligheidsevaluasieverslag-hersieningsbeen) in die Verenigde State waardeur 'n perseel 
sonder 'n spesifieke kernkragsentrale-ontwerp gelisensieer kan word as geskik vir die oprigting 
en bedryf van 'n kernkragsentrale.  

Hierdie Openbare Inligtingsdokument (OID) het dit ten doel om lede van die publiek te voorsien 
van inligting oor die analises en assesserings wat Eskom se NISL-aansoek ondersteun. 

Die spesifieke besonderhede van die kernkraginstallasie-ontwerp maak nie deel uit van die NISL-
aansoek nie. Eskom is van plan om daarna aansoek te doen om kernkraginstallasie-lisensies om 
veelvuldige kernkraginstallasies op die perseel op te rig en te bedryf, waarna Eskom dan 
besonderhede moet verskaf oor die installasie se ontwerp en uitleg. Maar om te voldoen aan die 
vereistes van die NNR oor, onder andere, radiologiese dosis en risiko, is inligting oor voorlopige 
ontwerp en bedryf gebruik in die Thyspunt-perseel se veiligheidsverslag (TSSR). Aangesien die 
TSSR gebaseer is op perseelspesifieke data tesame met voorlopige omvattende data oor die 
voorgestelde kernkraginstallasie, sal die gevolgtrekkings van die TSSR bevestig word deur vaste 
veiligheidsanalises wat gedoen sal word ter ondersteuning van die aansoek om gevolglike 
kernkraginstallasie-lisensies.    

 

PERSEELBESKRYWING 

Die Thyspunt-perseel is geleë op Suid-Afrika se suidkus, ongeveer 4 km oos van Oesterbaai, 12 
km wes van St. Francisbaai en 17,3 km suid van Humansdorp (afstande gemeet vanaf die 
perseelsentroïed na die naaste dorpsgrens).    

Daar is geen hoofpaaie wat oor die perseel loop nie. Die hooftoegang tot die perseel is 'n 
sekondêre ongeteerde pad na Oesterbaai. 'n Alternatiewe roete is deur middel van 'n ongeteerde 
sypad vanaf die R330-teerpad van Humansdorp na St. Francisbaai.  

Die vliegvelde in die streek is hoofsaaklik klein burgerlike vliegvelde en noodlandingstroke op 
plase. Die meeste daarvan is ongeregistreerde fasiliteite wat vir privaat doeleindes gebruik word 
met geen strukture of geboue nie. Die Port Elizabeth- internasionale lughawe, wat 85 km oos van 
die perseel is, is die naaste groot lughawe aan die perseel. Daar is geen militêre fasiliteit binne 
80 km vanaf die perseel nie. 
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Daar is geen spoorweglyne wat oor die perseel loop nie.  

Die Port Elizabeth- en Ngqura- (Coega) hawens, wat verder as 80 km van die perseel af is, is die 
grootste kommersiële hawens in die groter streek. 'n Kleinvaartuighawe by Kaap St. Francis is 
13,9 km ooswaarts geleë en bestaan uit 'n hawehoof met 'n binnemeer vir kommersiële 
vissersbote met beton-vasmeerplekke en 'n gedeelte met 'n skeepshelling vir klein 
ontspanningsvaartuie.  

 

VEILIGHEIDSREGVERDIGING 

Die Thyspunt-perseel is breedvoerig ondersoek ten opsigte van alle perseelkenmerke wat 'n 
impak kan hê op die veiligheid ten opsigte van die voorgestelde kernkraginstallasie(s). 
Daarbenewens is die potensiële impak van radiologiese gebeure in normale 
bedryfsomstandighede en in ongelukstoestande ook geëvalueer.  

Gepaste metodes volgens internasionale kodes en standaarde en veiligheid is gevolg en 
deurgaans toegepas, byvoorbeeld 'n uiters moderne metodologie, die senior seismiese gevaar-
analisekomitee- (SSHAC) vlak 3-benadering is gevolg om die seismiese gevaar van die perseel 
te bepaal. 

Gegrond op die studies wat uitgevoer is, is daar tot die slotsom gekom dat die natuurlike en 
mensgemaakte eksterne gebeure wat met die Thyspunt-perseel verband hou, nie die 
moontlikheid uitskakel dat 'n kernkraginstallasie op die perseel opgerig word nie. Eksterne 
gebeure soos volg: 

 Uitgesluit vir verdere inagneming as 'n ontwerpbasis; 

 Voorwaardelik uitgesluit op grond daarvan dat die status bevestig moet word wanneer die 
spesifieke ontwerp gekies is; of  

 Sal daarvoor kompenseer deur middel van: 

o Ontwerpkenmerke van die beoogde kernkraginstallasie; of  

o Perseelbeskermingsmaatreëls. 

Tydens die evaluering van die perseel om die potensiële radiologiese impak op die streek te 
bepaal vir normale bedryfsomstandighede en ongelukstoestande, is gepaste skattings van 
verwagte of potensiële vrystellings van radioaktiewe materiaal verkry, met inagneming van die 
omvattende kenmerke van die voorgestelde fasiliteite wat op die perseel opgerig sal word en die 
veiligheidskenmerke daarvan.  

Die direkte en indirekte roetes waardeur radioaktiewe materiaal mense en die omgewing kan 
bereik en kan beïnvloed, is ondersoek en geëvalueer, met inagneming van die spesifieke streek- 
en perseelkenmerke. 
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Die radiologiese dosis-assessering dui daarop dat die jaarlikse effektiewe dosis teenoor die 
hipotetiese kritieke groep ten opsigte van normale werking en klein voorvalle minder as 72 μSv/a 
is. Dit bevestig dat die perseel geskik is vir die oprigting van 'n nuwe kernkraginstallasie(s) en dat 
die jaarlikse dosis aan die publiek binne die Nasionale Kernkragreguleerder se 
dosisbeperkingsvereiste van  250 μSv/a val. 

Die assessering van noodgereedheid en -reaksie het gewys dat daar geen noemenswaardige 
hindernisse is wat die uitvoerbaarheid van die ontwikkeling en implementering van 'n noodplan 
sal beïnvloed nie. En om die lewensvatbaarheid van die perseel en die uitvoerbaarheid van 'n 
noodplan te verseker, word daar voorgestel dat regulatiewe beheer en/of monitering van 
ontwikkeling binne die noodbeplanningsones rondom die perseel geïmplementeer word.  

 

GEVOLGTREKKING 

Besonderhede oor die analises en assesserings wat uitgevoer is om die geskiktheid te bepaal 
van die Thyspunt-perseel, is gedokumenteer in die Thyspunt-perseelveiligheidsverslag. Die 
breedvoerige aard van die studies en die ywer waarmee dit uitgevoer is, is onderliggend aan die 
regverdiging van Eskom se NISL-aansoek. Daar is goed sekergemaak dat alle gevare wat kan 
lei tot ioniserende bestraling geïdentifiseer is en dat hulle verwante radiologiese impak so laag as 
redelikerwys uitvoerbaar gehou sal word. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat: 

 Die radiologiese dosis vir die publiek aanvaarbaar laag en binne die regulatiewe perke sal 
wees. 

 Geen noemenswaardige hindernisse in die ontwikkeling van 'n noodplan geïdentifiseer is 
nie. 

 Alle geïdentifiseerde gevare geassesseer is en óf uitgesluit is óf met die ontwerp van die 
kernkraginstallasie(s) hanteer sal word. 

 Genoeg veiligheidsmaatreëls ingestel sal kan word. 

 Geen afwykende of kritieke data of neigings bespeur is nie. 

  


