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Samråd enligt miljöbalken kapitel 6, för prövningen enligt 
miljöbalken samt enligt kärntekniklagen  
 
Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle 
 
Oskarshamn --- Lokalisering, gestaltning och transporter 
 
 
Inledning 

SKB:s uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska 
kärnkraftverken. Det som återstår att bygga för att slutligt omhänderta använt 
kärnbränsle är själva slutförvaret och en anläggning för att kapsla in bränslet.  
 
Mellanlagret, inkapslingsanläggningen och slutförvarsanläggningen kräver tillstånd 
enligt miljöbalken och kärntekniklagen. I november 2006 lämnade SKB in en ansökan 
enligt kärntekniklagen om att få uppföra och inneha en inkapslingsanläggning för 
använt kärnbränsle och att få driva denna gemensamt med Clab (centralt mellanlager 
för använt kärnbränsle) i Oskarshamns kommun.  
 
Platsundersökningar inför lokalisering av slutförvarsanläggningen har i stort sett 
avslutats i både Oskarshamns och Östhammars kommuner. År 2009 planerar SKB att 
välja plats och därefter sammanställa ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen för 
slutförvarsanläggningen. Samtidigt ansöker SKB om tillstånd enligt miljöbalken för 
mellanlagret, inkapslingsanläggningen och slutförvarsanläggningen. Till ansökningarna 
ska bifogas ett gemensamt MKB-dokument. 
 
 
Samrådsmöte 

Onsdagen den 4 februari kommer ett allmänt samrådsmöte att hållas i Figeholms Fritid 
och Konferens, Hägnad, Figeholm, Oskarshamns kommun. 
 
16.00–18.00 Presentationer 

 Lokalisering –  Var i Laxemar kan slutförvaret byggas? 
 Gestaltning  –  Hur kan anläggningarna utformas? 
 Transporter  –  Vad ska transporteras och hur? 
 
19.00–21.00 Samrådsmöte 
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Underlag för samråd 

Det underlag som tagits fram inför samrådet bifogas. Samråden är en del av 
förberedelserna inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kapitel 9, om att få driva 
mellanlager för använt kärnbränsle samt om att få uppföra och driva anläggningar för 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Samrådet ingår också i 
förberedelserna för att ansöka om tillstånd enligt kärntekniklagen för slutförvaring av 
använt kärnbränsle. 

Underlaget innehåller översiktliga beskrivningar av SKB:s arbete med lokalisering, 
gestaltning och transporter för anläggningar för mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle.  

I underlaget behandlas även miljöaspekter förknippade med bygge, drift och rivning av 
anläggningarna samt med transporter till och från dessa. Beskrivningarna fokuserar på 
den påverkan som bedöms kunna uppstå. Bedömningar av effekter och konsekvenser 
kommer att behandlas i underlaget till kommande samråd om ’’Preliminär MKB’’. Ett 
utkast till översiktlig struktur av MKB-dokumentet redovisas i en bilaga. 

Underlaget är framtaget under hösten 2008 och speglar kunskapsläget vid den 
tidpunkten.  

 
Eventuella skriftliga kommentarer på det översända materialet skulle vi vilja ha senast 
den 20 februari. Kommentarer lämnas till: 
 
Lars Birgersson 
lars.birgersson.kem@skb.se 
Tel: 08-459 85 71 
 
 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
 
 

 
Erik Setzman 
Chef MKB-enheten 
 
 
 


