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Administrativa uppgifter 
Nyckeluppgifter om sökanden, såsom adress/kontaktuppgifter, organisationsnummer, SNI-
kod, juridiskt ombud m.m. 
 
Saken 
Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör en bilaga till ansökan om tillstånd enligt 
kärntekniklagen för ett slutförvar för använt kärnbränsle samt till ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken för ett slutförvar för använt kärnbränsle, en inkapslingsanläggning för använt 
kärnbränsle samt för Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab). 
 
Medverkande 
Medarbetare inom MKB-enheten på SKB.  
 
Läsanvisning 
I de inledande kapitlen beskrivs SKB:s uppdrag och verksamhet, platserna för sökt och 
övervägd lokalisering samt nollalternativet, vilket är gemensamt för hela slutförvarssystemet. 
 
För att man ska kunna se vilken miljöpåverkan respektive anläggning har, beskrivs sedan 
slutförvaret och inkapslingsanläggningen tillsammans med Clab i var sitt kapitel. Kapitlen 
innehåller detaljerade beskrivningar av anläggningarna och deras verksamhet samt en 
bedömning av dess effekter och konsekvenser. 
 
Slutligen beskrivs de sammanlagda konsekvenser som hela slutförvarssystemet ger upphov 
till och en samlad bedömning görs. 
 
Icke-teknisk sammanfattning 
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1 Inledning 
En kort introduktion till projektet. 
 

2 Syfte 
  
2.1 Projektet  

• Vad vi ansöker om 
• Syftet med slutförvarssystemet 

 
2.2 Miljökonsekvensbeskrivning 

Beskrivning av MKB-processen enligt 6 kap miljöbalken och syftet med MKB:n. 
 

3 Bakgrund 
3.1 SKB:s uppdrag 

• SKB:s syfte 
• SKB:s forskning (Stripa, Äspö, Kapsellab mm) 
• Fud-processen 

 
3.2 Befintligt avfallssystem 

Beskrivning av dagens system med kärnkraftverken, Clab (Centralt mellanlager för 
använt kärnbränsler), SFR (Slutförvar för radioaktivt driftavfall), m/s Sigyn. 

 
3.3 KBS-3 metoden 

Historisk beskrivning av hur metoden har arbetats fram 
 

3.4 Lokaliseringsprocessen 
En sammanfattning av lokaliseringsprocessen där motiv anges för samtliga val. 
Beskrivningen stannar vid valet av Forsmark och Oskarshamn för 
platsundersökningar.  

 
3.5 Platsundersökningarna  

Beskrivning av det arbete som gjorts under platsundersökningarna.  
 

3.6 Andra metoder 
En kort sammanfattning av de metoder SKB studerat och motivering till varför de 
avfärdats.   
 

4 Alternativredovisning 
En kort sammanfattning av den alternativredovisning som görs i kapitel 9 och 10.  
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4.1 Sökt lokalisering 
Beskrivning av den valda lokaliseringen för respektive anläggning: slutförvaret, 
inkapslingsanläggningen och Clab. Motiv till lokaliseringsvalet ges.  
 

4.2 Övervägd lokalisering 
Beskrivning av den övervägda lokaliseringen för respektive anläggning: slutförvaret 
och inkapslingsanläggningen. En förklaring ges till varför Clab saknar alternativ 
lokalisering. 

 
4.3 Sökt metod och utformning 

Beskrivning av den sökta metoden, KBS-3, och anläggningarnas utformning. 
 

4.4 Alternativ utformning  
 Beskrivning av alternativa utformningar . 

 
4.5 Nollalternativ 

Nollalternativet är gemensamt för hela systemet. Beskrivningen omfattar: 
• miljöpåverkan, effekter och konsekvenser samt skadeförebyggande åtgärder 
• hushållning med naturresurser 
• risk- och säkerhetsfrågor  

 

5 Övergripande avgränsning 
Viktiga övergripande avgränsningar vi har gjort och motiv till detta. Ett exempel är att 
kapselfabriken inte ingår i ansökningarna. 
 

6 Samråd 
En sammanfattning av samrådsredogörelsen, som i sin helhet ligger som bilaga. Hur och 
med vilka samråd har skett, vad som har framkommit och hur synpunkterna har beaktats. 
 

7 Platsförutsättningar 
7.1 Oskarshamn 

• Geologiska förutsättningar 
• Planförhållanden och infrastruktur 
• Riksintressen och skyddade områden 
• Boendemiljö och hälsa 
• Buller 
• Radiologiska kontroller 
• Naturmiljö  
• Kulturmiljö och landskap 
• Friluftsliv och rekreation  



 

 6

 
7.2 Forsmark 

• Geologiska förutsättningar 
• Planförhållanden och infrastruktur 
• Riksintressen och skyddade områden 
• Boendemiljö och hälsa 
• Buller 
• Radiologiska kontroller 
• Naturmiljö 
• Kulturmiljö och landskap 
• Friluftsliv och rekreation  

 

8 Risk- och säkerhetsanalyser  
Här beskrivs de risk- och säkerhetsanalyser som genomförts, inklusive kortfattade 
metodbeskrivningar (hur, vad och varför). Dessa är analys av slutförvarets långsiktiga 
säkerhet (SR-Site och dess föregångare), preliminär säkerhetsredovisning av kärntekniska 
risker under drift av inkapslingsanläggning och Clab respektive slutförvar (PSAR), risker 
vid transporter av radiologiskt material samt en miljöriskanalys omfattande icke-
radiologiska konsekvenser. För långsiktig säkerhet beskrivs de scenarier som analyserats. 
Resultaten av analyserna beskrivs i kapitel 9 och 10.  

 

9 Slutförvaret för använt kärnbränsle 
9.1 Bakgrund 
9.2 Avgränsningar 

9.2.1 Avgränsning i tid 

9.2.1.1 Byggskede 

9.2.1.2 Driftskede 

9.2.1.3 Rivnings-/Förslutningsskede  

9.2.2 Avgränsning i sak 

9.2.2.1 Verksamhet 

9.2.2.2 Påverkan, effekter och konsekvenser 
 

9.3 Verksamhetsbeskrivning 
Beskrivning av själva verksamheten vid slutförvaret i projektets olika skeden. 
 

9.4 Sökt alternativ 
Beskrivning av anläggningarna i projektets olika skeden. Transporterna (radiologiska 
och icke-radiologiska) beskrivs, eftersom dessa är att betrakta som följdverksamheter till 
anläggningarna vid miljöbalksprövningen. 
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9.4.1 Geografisk avgränsning 

9.4.1.1 Lokaliseringsområde 
Lokaliseringsområdet är det område där de olika anläggningarna placeras 
(ovan respektive under mark) samt de omgivande markområden där det finns 
risk för direkt fysisk störning på grund av anläggningsarbeten. 

 

9.4.1.2 Påverkansområde 
Påverkansområdet definieras som det område där störningar av olika slag 
(buller, vibrationer, utsläpp till luft och vatten) kan påverka omgivningen. 
Påverkansområdet är olika stort för olika typer av påverkan. Buller bedöms 
vara den aspekt som kan påverka på längst avstånd. Vägar för transporter till 
och från de olika åtgärderna ingår också i påverkansområdet genom att 
transporterna ger upphov till bullerstörningar och utsläpp till luft.  

 
 

9.4.2 Anläggningsutformning 
 
 

9.4.3 Följdföretag  

9.4.3.1 Transporter  

Kapseltransporter 

Övriga transporter (skedesindelat) 
 

9.4.4 Påverkan och skadeförebyggande åtgärder (skedesindelat) 

9.4.4.1 Ianspråktagande av mark  

9.4.4.2 Påverkan på grundvattennivå 

9.4.4.3 Buller och vibrationer 

9.4.4.4 Utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten 

9.4.4.5 Utsläpp av övriga ämnen till luft 

9.4.4.6 Utsläpp av övriga ämnen till vatten 

9.4.4.7 Ljussken 
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9.4.5 Effekter och konsekvenser (skedesindelat) 

9.4.5.1 Boendemiljö och hälsa 

Buller och vibrationer 

Utsläpp till luft 

Utsläpp av radioaktiva ämnen 

Psykosociala effekter 

9.4.5.2 Kulturmiljö och landskap 

9.4.5.3 Naturmiljö 

9.4.5.4 Friluftsliv 
 

9.4.6 Hushållning med naturresurser 

9.4.6.1 Avfall 

9.4.6.2 Energi 

9.4.6.3 Vattenförbrukning 

9.4.6.4 Masshantering 
 
 

9.4.7 Risk och säkerhetsfrågor 
 

Här beskrivs de skadehändelser som kan ske vid slutförvaret som identifierats kunna 
medföra betydande risker för platsen i respektive säkerhetsanalys. Vidtagna 
skadeförebyggande, avhjälpande och kompensatoriska åtgärder beskrivs. För 
långsiktig säkerhet beskrivs utvecklingen på platsen samt dosutsläpp i de olika 
scenarierna. 

 
9.5 Övervägt alternativ 

9.5.1 Geografisk avgränsning 

9.5.1.1 Lokaliseringsområde 

9.5.1.2 Påverkansområde 
 

9.5.2 Anläggningsutformning 
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9.5.3 Följdföretag  

9.5.3.1 Transporter 

Kapseltransporter 

Övriga transporter (skedesindelat) 
 

9.5.4 Påverkan och skadeförebyggande åtgärder (skedesindelat) 

9.5.4.1 Ianspråktagande av mark  

9.5.4.2 Påverkan på grundvattennivå 

9.5.4.3 Buller och vibrationer 

9.5.4.4 Utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten 

9.5.4.5 Utsläpp av övriga ämnen till luft 

9.5.4.6 Utsläpp av övriga ämnen till vatten 

9.5.4.7 Ljussken 
 

9.5.5 Effekter och konsekvenser (skedesindelat) 

9.5.5.1 Boendemiljö och hälsa 

Buller 

Utsläpp till luft 

Utsläpp av radioaktiva ämnen 

Psykosociala effekter 

9.5.5.2 Kulturmiljö och landskap 

9.5.5.3 Naturmiljö 

9.5.5.4 Friluftsliv 
 

9.5.6 Hushållning med naturresurser 

9.5.6.1 Avfall 

9.5.6.2 Energi 

9.5.6.3 Vattenförbrukning 

9.5.6.4 Masshantering 
 

9.5.7 Risk och säkerhetsfrågor 
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9.6 Sammanfattande slutsatser 
 

9.7 Osäkerheter 
Beskrivning av osäkerheter förknippade med bland annat de långa tidsperspektiven. 
 

 
9.8 Uppföljning 

Hur miljökonsekvenserna avses följas upp i respektive skede. 
 

 
9.9 Referenser 

 

10 Inkapslingsanläggning och Clab 
 

10.1 Bakgrund 
 

10.2 Avgränsningar 
 

10.2.1 Avgränsning i tid 

10.2.1.1 Byggskede 

10.2.1.2 Driftskede 

10.2.1.3 Rivningsskede 
 

10.2.2 Avgränsning i sak 

10.2.2.1 Verksamhet 

10.2.2.2 Påverkan, effekter och konsekvenser 
 

10.3 Clab - verksamhetsbeskrivning 
Beskrivning av utformning, verksamhet, transporter med mera i projektets olika skeden. 
 
 

10.4 Inkapslingsanläggningen - verksamhetsbeskrivning 
Beskrivning av utformning, verksamhet, transporter med mera i projektets olika skeden. 
 

 
10.5 Sökt Alternativ – Oskarshamn 

10.5.1 Geografisk avgränsning 

10.5.1.1 Lokaliseringsområde 

10.5.1.2 Påverkansområde 
 



 

 11

10.5.2 Anläggningsutformning 
En beskrivning av hur inkapslingsanläggningen kommer att utformas. 
 

 
10.5.3 Följdföretag 

10.5.3.1 Transporter 

Transporter från kärnkraftverken 

Övriga transporter (skedesindelat) 

10.5.4 Påverkan och skadeförebyggande åtgärder (skedesindelat) 

10.5.4.1 Ianspråktagande av mark  

10.5.4.2 Påverkan på grundvattennivå 

10.5.4.3 Buller och vibrationer 

10.5.4.4 Utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten 

10.5.4.5 Utsläpp av övriga ämnen till luft 

10.5.4.6 Utsläpp av övriga ämnen till vatten 

10.5.4.7 Ljussken 
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10.5.5 Effekter och konsekvenser (skedesindelat) 

10.5.5.1 Boendemiljö och hälsa 

Buller 

Utsläpp till luft 

Utsläpp av radioaktiva ämnen 

Psykosociala effekter 

10.5.5.2 Kulturmiljö och landskap 

10.5.5.3 Naturmiljö 

10.5.5.4 Friluftsliv 

 
10.5.6 Hushållning med naturresurser 

10.5.6.1 Avfall 

10.5.6.2 Energi 

10.5.6.3 Vattenförbrukning 

10.5.6.4 Masshantering 
 
 

10.5.7 Risk och säkerhetsfrågor 
 

Här beskrivs de skadehändelser vid inkapslingsanläggningen och Clab som 
identifierats medföra betydande risker för platsen i respektive säkerhetsanalys. 
Vidtagna skadeförebyggande, avhjälpande och kompensatoriska åtgärder beskrivs.  

 

10.6 Övervägt alternativ – Forsmark  
10.6.1 Geografisk avgränsning 

10.6.1.1 Lokaliseringsområde 

10.6.1.2 Påverkansområde 
 

10.6.2 Anläggningsutformning 
En beskrivning av hur inkapslingsanläggningen kommer att utformas.  
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10.6.3 Följdföretag 

10.6.3.1 Transporter 

Transporter från kärnkraftverken 

Övriga transporter (skedesindelat) 
 

10.6.4 Påverkan och skadeförebyggande åtgärder (skedesindelat) 

10.6.4.1 Ianspråktagande av mark  

10.6.4.2 Påverkan på grundvattennivå 

10.6.4.3 Buller och vibrationer 

10.6.4.4 Utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten 

10.6.4.5 Utsläpp av övriga ämnen till luft 

10.6.4.6 Utsläpp av övriga ämnen till vatten 

10.6.4.7 Ljussken 
 

10.6.5 Effekter och konsekvenser (skedesindelat) 

10.6.5.1 Boendemiljö och hälsa 

Buller 

Utsläpp till luft 

Utsläpp av radioaktiva ämnen 

Psykosociala effekter 

10.6.5.2 Kulturmiljö och landskap 

10.6.5.3 Naturmiljö 

10.6.5.4 Friluftsliv 
 

10.6.6 Hushållning med naturresurser 

10.6.6.1 Avfall 

10.6.6.2 Energi 

10.6.6.3 Vattenförbrukning 

10.6.6.4 Masshantering 
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10.6.7 Risk och säkerhetsfrågor 
Här beskrivs de skadehändelser vid inkapslingsanläggningen och Clab som 
identifierats medföra betydande risker för platsen i respektive säkerhetsanalys. 
Vidtagna skadeförebyggande, avhjälpande och kompensatoriska åtgärder beskrivs 
 

10.7 Sammanfattande slutsatser 
 

10.8 Osäkerheter 
Beskrivning av osäkerheter förknippade med bland annat de långa tidsperspektiven. 

 
10.9 Uppföljning 
Hur miljökonsekvenserna avses följas upp under respektive skede.  

 

10.10 Referenser 
 

11 Sammanlagda konsekvenser för hela systemet 
Här beskrivs de sammanlagda konsekvenser som hela systemet ger, det vill säga 
inkapslingsanläggning/Clab – slutförvar – transporter.  
 

12 Samlad bedömning 
En samlad bedömning av systemet där viktiga skillnader mellan alternativen framgår. 
Nollalternativet jämförs med det sökta alternativet. Även andra viktiga slutsatser rörande 
till exempel slutförvarssystemets konsekvenser över tiden och för olika intressen kommer 
att sammanfattas här. 
 

13 Osäkerheter 
 

14 Uppföljning 
Hur miljökonsekvenserna avses följas upp under byggskede, driftskede, rivning och 
förslutning samt efter förslutning. 

 

15 Uppfyllelse av miljömål 
En avstämning mot gällande nationella, regionala och lokala miljömål. 
 

16 Gränsöverskridande miljöpåverkan 
 

Den huvudsakliga miljöpåverkan som kommer att orsakas av inkapslingsanläggningen 
och slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att bli icke-radiologiska konsekvenser 
relaterade till ökningen av trafiken, transporter (buller, ljussken, vibrationer) relaterade till 
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hanteringen av bergmassor samt påverkan på grundvattennivån. Buller bedöms bli den 
aspekt som kommer att resultera i påverkan längst bort. Förhöjda bullernivåer kommer att 
uppstå inom några kilometer från anläggningarna och längs vägarna. 
 
Det enda som skulle kunna påverka andra länder är om radionuklider sprids från 
slutförvaret. Detta kommer att beskrivas i säkerhetsanalysen, se kapitel 9. 
 

17 Ordlista 
 

18 Referenser 

 
 


