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Miljökonsekvensbeskrivningen – MKB:n

ska uppfylla kraven

• enligt 6:e kapitlet i miljöbalken 

• i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar

samt utgöra beslutsunderlag i prövningen enligt KTL och MB 
och ge underlag för en samlad bedömning av slutförvars-
systemet och dess effekter på människors hälsa och miljön.
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MKB-dokumentet

Struktur och innehåll

Sammanfattning
Inledning
Inka/Clab
Slutförvar
Samlad bedömning
Uppföljning
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Inledning
• Syfte (projektet och MKB)

• Bakgrund (SKB:s uppdrag, befintligt avfallssystem, KBS-3 metoden, 
lokaliseringsprocessen, platsundersökningarna, andra metoder)

• Alternativredovisning (sökt och övervägd lokalisering, sökt och 
alternativ utformning, nollalternativ)

• Övergripande avgränsning (tid, sak och geografi)

• Samråd

• Platsförutsättningar

• Metodbeskrivning för risk- och säkerhetsanalyser

• Osäkerheter
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Avgränsningar - MKB

Clab

Inka

Slutförvar

Kapseltransporter

Transport av använt kärnbränsle

Övriga externa transporter:
Personal, tomma kapslar etc.

Interna transporter: 
Arbetsmaskiner etc

Övriga externa transporter:
Personal, bergmassor, 
bentonit etc.

Interna transporter: 
Arbetsmaskiner etc

Kapseltillverkning
Kärnkraftverk

Loma SFR 

Brytning av koppar

Anslutningsvägar

Anläggande av våtmark

Massutfyllnad

Hamnar
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Inka/Clab
• Avgränsningar

• Sökt alternativ – Oskarshamn
– Verksamhetsbeskrivning, anläggningsutformning och följdföretag
– Påverkan & skadeförebyggande åtgärder (Ianspråkstagande av 

mark, grundvattennivå, buller, vibrationer, utsläpp till vatten och luft, 
ljussken)

– Effekter och konsekvenser (Boendemiljö & hälsa, Kulturmiljö & 
landskap, friluftsliv, naturmiljö)

– Hushållning med naturresurser (avfall, energi, vattenförbrukning, 
masshantering)

– Risk- och säkerhetsfrågor (radiologiska och icke-radiologiska)

• Övervägt alternativ – Forsmark (avser Inka) på samma sätt som ovan
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Slutförvar för använt kärnbränsle
• Avgränsningar

• Sökt alternativ
– Verksamhetsbeskrivning, anläggningsutformning och följdföretag
– Påverkan & skadeförebyggande åtgärder (Ianspråkstagande av mark,

grundvattennivå, buller, vibrationer, utsläpp till vatten och luft, ljussken, 
kemisk toxicitet)

– Effekter och konsekvenser (Boendemiljö & hälsa, Kulturmiljö & landskap, 
friluftsliv, naturmiljö)

– Hushållning med naturresurser (avfall, energi, vattenförbrukning, 
masshantering)

– Risk- och säkerhetsfrågor (radiologiska och icke-radiologiska, även 
långsiktig säkerhet)

• Övervägt alternativ på samma sätt som ovan

Erik Setzman, SKB - BILAGA 4
Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2008-05-23
Sidan 3 av 5



7

MKB-dokumentet
Struktur och innehåll

Samlad bedömning/sammanlagda konsekvenser
• Kumulativa effekter

• Psykosociala effekter

• Gränsöverskridande miljöpåverkan

• Samlad bedömning (sammanvägning av slutsatser)

Uppföljning
Hur miljöpåverkan avses följas upp under olika skeden
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Bilagor – preliminärt

• Samrådsredogörelse

• Avstämning mot miljömål

• Bedömningsgrunder (riktvärden, miljökvalitetsnormer etc)

• Fakta om strålning

• Särskilt centrala miljöutredningar såsom exempelvis 
”Hydrogeologisk utredning”, övriga utredningar blir 
referenser 

• Eventuellt några kartbilagor
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MKB-milstolpar 2008-09

• Samråd - ”Lokalisering, gestaltning och logistik” –
hösten 2008

• Platsval – första halvåret 2009

• Samråd preliminär MKB – efter platsvalet

• Samråd vattenverksamhet – efter platsvalet

• Inlämnande av tillståndsansökningar enligt KTL & MB
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Alternativredovisning
• Andra koncept/metoder som utretts inom Fud – Beskrivs kort 

i MKB, motivering görs till varför de ej utgör reella alternativ. I 
bilaga om allmänna hänsynsreglerna ges bland annat en mer 
ingående beskrivning och motiveras val av KBS-3-metoden 
utifrån BAT.

• Lokaliseringar – Sökta lokaliseringar för anläggningarna med 
alternativ och nollalternativ beskrivs och konsekvensbedöms i 
MKB. En bredare och mer översiktlig redovisning görs i 
lokaliseringshistorik etc

• Alternativa utformningar – redovisas i MKB

• Teknikval – motiveras i bilaga om allmänna hänsynsreglerna
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