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Principiella synpunkter på alternativredovisningen i en kommande MKB i 
anslutning till SKB:s underlag för samråd om inkapslingsanläggning och 
slutförvar för använt kärnbränsle daterat 2006-05-11, referens MKB/2006/19 

 
Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) får den 
inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen av en inkapslings-
anläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle (se 6 kap. 5 § miljöbalken). 
 
Länsstyrelsen vill betona behovet av en uttömmande alternativredovisning i 
MKB:n, som bör vara gemensam för de aktuella prövningarna (av en 
inkapslingsanläggning och ett slutförvar enligt såväl miljöbalken som lagen om 
kärnteknisk verksamhet) inte minst för att underlätta kommunikationen mellan de 
olika prövningarna men också för att tillgodose behovet av att kunna se de 
beräknade, samlade miljökonsekvenserna av hela slutförvarssystemet. (Av 16 kap. 
7 § miljöbalken framgår att hänsyn ska tas – vid prövningen enligt balken – till 
andra verksamheter eller särskilda anläggningar som kan antas bli behövliga för 
att verksamheten ska kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.)  
 
Alternativredovisningen utgör en viktig grund för de överväganden som – i 
samband med prövningen enligt miljöbalken – ska göras enligt de allmänna 
hänsynsreglerna om krav på bästa möjliga teknik samt lämplig lokalisering som 
innebär minsta intrång för människors hälsa och miljön (se 2 kap. 3 och 4 §§ 
miljöbalken). 
 
Alternativredovisningen bör därför utformas så att den ger möjlighet att följa och 
förstå de strategiska överväganden som gjorts med avseende på människors hälsa 
och miljön, inklusive frågor om långsiktig säkerhet, samt hushållning med 
resurser. MKB:n förutsätts även få en ändamålsenlig struktur med hänsyn till 
behovet av översiktlighet och jämförbarhet med avseende på de olika alternativen. 
 
Med hänsyn till det obligatoriska kravet i MKB:n att redovisa det så kallade 
nollalternativet, som bland annat kan visa angelägenheten av att den avsedda 
verksamheten kommer till stånd, samt behovet av en bred redovisning av 
alternativa platser och utformningar/metoder/teknik har Länsstyrelsen framhållit 
att alternativredovisningen i MKB:n bör beröra samtliga möjliga alternativa 
platser och utformningar, som är eller har varit föremål för överväganden vid 
SKB:s samråd eller forsknings- och utvecklingsarbete. En sådan översiktlig 
redovisning bör, enligt Länsstyrelsen, vara så omfattande att den möjliggör en 
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samlad, jämförande bedömning av alternativens för- och nackdelar, med särskild 
hänsyn till effekter på människors hälsa och miljön samt hushållningen med 
naturresurser, mot bakgrund av de grundläggande värderingar som framgår av  
1 kap. 1 § miljöbalken. 
 
Alternativredovisningen bör, enligt Länsstyrelsens bedömning, även innehålla en 
analys av möjligheterna att minska avfallets mängd och farlighet (t.ex. genom 
separation och transmutation), eftersom det skulle kunna minska risken för 
miljöpåverkan. 
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