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Svensk Kärnbränslehantering AB 
Box 5864 

 102 40  STOCKHOLM 

 
Fortsatt samråd angående miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 4 § mil-
jöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet avseende eventuell inkapslingsanläggning för använt 
kärnbränsle vid CLAB, Oskarshamns kommun. 

ÄRENDE 

SKB har till Länsstyrelsen lämnat ett underlag för fortsatt samråd om miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) för byggande av en inkapslingsanläggning för radioak-
tivt avfall i anslutning till CLAB i Oskarshamn. Inkapslingsanläggningen är en del 
av systemet för slutförvaring av det radioaktiva avfallet enligt den s.k. KBS-3-
metoden. 
 
SKB planerar att ansöka om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsan-
läggningen år 2006 och tillstånd enligt miljöbalken för hela slutförvarssystemet 
2008. 
    
TIDIGARE BESLUT 

Länsstyrelsen har i beslut 2003-09-24 med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken beslutat 
att verksamheten avseende en eventuell inkapslingsanläggning för använt kärn-
bränsle i anslutning till CLAB på Simpevarpshalvön, Oskarshamns kommun, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2003-01-10 likaledes beslutat att verksamheten avseen-
de ett eventuellt djupförvar för använt kärnbränsle inom det av Svensk Kärnbräns-
lehantering AB (SKB) föreslagna området vid Simpevarp, Oskarshamns kommun, 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
I det förstnämnda beslutet har Länsstyrelsen bl.a. konstaterat att inkapslingsan-
läggningen utgör en del av systemlösningen enligt KBS-3-metoden. Detta innebär 
att inkapslingsanläggning kan komma till stånd endast under förutsättning att ett 
djupförvar enligt KBS-3-metoden kan genomföras och omvänt – ett djupförvar av 
använt kärnbränsle kan inte utföras utan att en inkapslingsanläggning kommer till 
stånd. Detta ställer höga krav på att en MKB för inkapslingsanläggningen inte 
enbart beskriver konsekvenserna av anläggningen som sådan, utan att hela djup-
förvarssystemet ingår i beskrivningen. Detta leder också till att fråga om alternati-
va utformningar, inklusive nollalternativet, måste omfatta hela djupförvarssyste-
met, inte enbart inkapslingsanläggningen.  
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LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen konstaterar att en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle 
fordrar tillstånd både enligt lagen om kärnteknisk verksamhet och miljöbalken. I 
båda dessa ansökningar om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ingå. Detta framgår av bestämmelserna i 5 b § tredje stycket lagen om kärnteknisk 
verksamhet respektive 6 kap. 1 § miljöbalken. Kraven på innehållet i en MKB och 
hur en sådan tas fram genom samråd med berörda myndigheter, organisationer, 
sakägare och allmänhet regleras i båda fallen av bestämmelserna i 6 kap. miljö-
balken. Det principiella kravet på en MKB är alltså detsamma både för ansökan 
om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet och ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken. MKB-redovisningen bör vidare vara av den omfattningen att 
den täcker in de frågor som ska beaktas enligt såväl miljöbalken som kärnteknik-
lagen och strålskyddslagen, vilket innebär att även säkerhetsfrågor beaktas. 
 
I SKB:s nu redovisade underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansö-
kan om tillstånd enligt kärntekniklagen för en inkapslingsanläggning begränsas 
beskrivningen av miljökonsekvenserna i huvudsak till själva inkapslingsanlägg-
ningen, konsekvenserna av hela djupförvarssystemet beskrivs endast i allmänna 
ordalag. Länsstyrelsen konstaterar därmed att underlaget inte utgör ett komplett 
samrådsunderlag i enlighet med 6 kap. 7 § miljöbalken för ett djupförvarssystem 
enligt KBS-3-metoden.    
 
Länsstyrelsen har också den synpunkten på underlaget att verksamhetens inverkan 
på möjligheterna att uppfylla de nationella och regionala miljökvalitetsmålen bör 
ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt den till samrådsunderlaget fogade 
avgränsningsrapportenR-05-64, bilaga 2, är det tänkt att projektets förenlighet 
med bl.a. antagna miljömål redovisas i ansökan 2008, men inte i MKB-dokumen-
ten. Enligt Länsstyrelsens uppfattning är det en fördel för alla inblandade parter 
om miljömålen kommer in så tidigt som möjligt i processen. I Naturvårdsverkets 
råd (2001:9) om miljökonsekvensbeskrivningar sägs också, som en kommentar till 
6 kap. 7 § miljöbalken om innehållet i en MKB att ”För att en samlad bedömning 
av effekterna av en planerad verksamhet eller åtgärd ska vara möjlig krävs bl.a. att 
styrkan och omfattningen av effekter och konsekvenser kvantifieras på ett sätt som 
gör det möjligt att uttolka om av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål … upp-
fylls…”. Lämpligen redovisas miljökvalitetsmålen under en egen rubrik i MKB’n 
med kommentarer hur projektet inverkar på vart och ett av dessa mål. 
 
 
 
 
Ulf Färnhök    
 Sven Andersson 
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Kopia för kännedom till 
Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Oskarshamns kommun 
Boverket 
Naturvårdsverket 
Statens kärnkraftinspektion 
Statens strålskyddsinstitut 
KASAM 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
 
Internt 
Lhövd, ulfa, svand, leni, stsv   


