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Yttrande över SKB:s preliminära version av miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
 

 
 I Östhammars kommuns slutförvarsorganisation har MKB-gruppen som uppgift att 
granska och yttra sig om miljökonsekvenserna av SKB:s planerade verksamhet kring 
hanteringen av använt kärnbränsle och den nu presenterade preliminära 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

 
MKB-gruppen har gått igenom den preliminära MKB:n och rapporterna som handlar om 
vattenverksamhet, kapitel för kapitel för att se om det finns oklarheter eller frågor. Till 
sin hjälp har MKB-gruppen haft tre konsulter. Dessa konsulter har specialkunskaper 
inom buller, miljöjuridik och geohydrologi. Deras rapporter bifogas och överlämnas 
som författarnas egna ståndpunkter. 

 
MKB-gruppen har deltagit vid SKB:s samråd i Östhammar lördag 6 februari och i 
Oskarshamn tisdag 9 februari.  

 
I sitt yttrande har MKB-gruppen valt att formulera synpunkter och frågor med 
hänvisningar till de olika avsnitten i den preliminära MKB:n. 
 
Frågeställningar i materialet lämpliga för villkorsskrivning 
 
1. Sidan 319: Då damning från bergupplaget utgör en stor del av 

partikelemissionerna kan vattenbegjutning användas (med sprinkler) vid och runt 
bergupplaget och delvis hindra damm från att suspenderas och spridas. 

 
För att undvika att damm och stoft sprids anser Östhammars kommun att SKB 
bör föreslå villkor till Miljödomstolen om hur SKB ska begränsa utsläppen till 
luft genom att vattenbegjutning ska ske i samband med sprängning så att det 
mesta av damm och stoft binds upp av vattnet, som därefter renas.  
 
2. Sidan 219: Utanför driftområdet kommer även anläggningar för rening av 

vatten att anläggas eftersom olika typer av förorenat vatten kommer att 
uppstå vid slutförvarsanläggningen. Spillvatten från toaletter, duschar, kök 
och andra våtutrymmen inom driftområdet kommer att samlas upp och ledas 
till FKA:s reningsverk för behandling. Eftersom anläggningen kommer att 
förläggas på platsen där reningsverket står i dag kommer ett nytt 
reningsverk att anläggas väster om barackbyn. På området för bergupplaget 
anläggs sedimentationsdammar för lakvattnet från upplaget. Vidare anläggs 
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en översilningsyta och en uppsamlingsdamm för lakvattnet sydväst om 
bergupplaget och den tjärn, benämnd Tjärnpussen, som i dag ligger invid 
barackbyn, se figur 10-5.  

 
För att undvika att höga halter föroreningar släpps ut i Öregrundsgrepen anser 
Östhammars kommun att SKB bör föreslå villkor till Miljödomstolen om hur 
SKB ska begränsa utsläppen av föroreningar från reningsverket samt även 
föreslå maxnivåer av utsläpp av miljöpåverkande ämnen. 
 
3. Sidan 225: Under uppförandeskedet kommer det att ta tid innan vissa system 

är byggda och driftsatta vilket kommer att kräva provisoriska lösningar 
innan vattenhanteringen kan ske såsom beskrivs nedan.  

 
För att undvika att höga halter föroreningar släpps ut i Öregrundsgrepen anser 
Östhammars kommun att SKB bör föreslå villkor till Miljödomstolen om hur 
SKB ska begränsa utsläppen av föroreningar under uppförandeskedet samt även 
föreslå maxnivåer av utsläpp av miljöpåverkande ämnen då provisoriska 
lösningar av vattenhantering används. 
 
4. Sidan 237: Som en del av arbetena under mark, kommer berget kring 

anläggningen att tätas genom injektering. 
 
För att undvika påverkan från tätningsmedel som kan leda till ekotoxikologiska 
effekter på den omgivande miljön anser Östhammars kommun att SKB bör 
föreslå villkor till Miljödomstolen om att SKB inte ska använda några 
tätningsmedel som kan leda till ekotoxikologiska effekter på den omgivande 
miljön. När det råder osäkerheter kring ett tätningsmedel, ska försiktighets-
principen tillämpas och ämnet behandlas som om det kan orsaka ekotoxiko-
logiska effekter på den omgivande miljön. 
 
5. Sidan 241: Störst bullerspridning i förhållande till gällande riktvärden – 50 

dBA för byggbuller kvällstid samt 35 dBA för industribuller kvälls- och 
nattid – kommer att ske kvällstid, se figur 10-21.  

 
För att undvika bullerstörningar nattetid anser Östhammars kommun att SKB 
bör föreslå villkor till Miljödomstolen om att SKB inte ska utföra bullrande eller 
störande arbete nattetid.  
 
6. I rapport P-08-64 som SKB refererar till anges att Ljud från strömriktar-

stationen kan också uppfattas i samtliga mätpositioner på grund av ljudets 
tonala karaktär med en grundton vid 100 Hz och upprepade övertoner.  

 
Om denna ton tillräckligt stark för att klassas som en ren ton anser Östhammars 
kommun att SKB ska ta hänsyn till detta när de redovisar bullernivåer.  
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7. Sidan 242: Merparten av transporterna kommer att ske under dagtid.  
 
För att undvika bullerstörningar nattetid anser Östhammars kommun att SKB 
bör föreslå villkor till Miljödomstolen om att SKB inte ska utföra tunga, 
störande transporter nattetid.  
 
8. Byggnationen av slutförvarsanläggningen beräknas pågå under 7 års tid. 

Med tanke på byggtidens längd anser Östhammars kommun att 
ambitionsnivån avseende externt buller bör ställas högre än de riktvärden 
som Naturvårdsverket anger för byggbuller, man bör istället tillämpa de 
riktvärden som Naturvårdsverket angett för externt industribuller vid 
nyetablering av industri. 

 
Layout: 
 
9. Sidan 11, Bakgrund, 3e stycket: De svenska reaktorerna skulle då ge 

upphov till totalt 12 000 ton använt kärnbränsle (vilket motsvarar cirka 
6 000 kapslar, se nedan).  

 
Vad är det som SKB avser med se nedan? Det är önskvärt med tydliga 
referenser, se nedan är inte en tydlig referens. 
 
10. Sidan 77, Tabell 5-1: Tabell 5-1. Saklig avgränsning vid beskrivning av 

påverkan, effekter och konsekvenser för Clab, Clink och 
slutförvarsanläggning. 

 
Är saklig avgränsning rätt rubrik på tabellen? 
 
11. Sidan 187-189: Med hänsyn till närheten till Clab kommer sprängning att 

ske med stor försiktighet, bland väntas //Sidbrytning// vara av liten 
omfattning.  

  
Det verkar som om en mening fallit bort i sidbrytningen. 
 
12. Sidan 316: Den enda miljöpåverkan som skulle kunna bli 

gränsöverskridande är om radionuklider skulle spridas från Clab, 
inkapslingsanläggningen, slutförvarsanläggningen eller vid transporter av 
det inkapslade kärnbränslet. 

 
Det är olämpligt att förringa utsläpp av radionuklider genom att referera till 
detta som den enda miljöpåverkan. 
 
Allmänt 
 
13. Ska det använda bränslet i slutförvaret vara återtagbart och är det i så fall ett 

slutförvar?  
 
14. Vem äger avfallet efter att förvaret är förslutet? 
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15. Vad anser SKB att Strålsäkerhetsmyndigheten sagt angående redovisning av 

alternativa metoder? 
 
16. Vetenskapliga artiklar granskas innan de publiceras i vetenskapliga 

tidskrifter. Hur granskar SKB sina rapporter innan dessa publiceras på 
hemsidan. Granskas SKB:s rapporter av oberoende granskare?  

 
17. Sidan 12, Punktlista under KBS-3 metoden: Östhammars kommun anser att 

det är viktigt med en hänvisning till lagtext, konvention eller det avtal där 
man hittar formuleringen till respektive krav. 

 
Icke teknisk sammanfattning 
 
18. Sidan 12: Avfallet ska tas omhand inom landet, om det kan ske på ett säkert 

sätt.  
 
Finns det något annat alternativ än att omhänderta avfallet inom landet? 
 
Avgränsning 
 
19. Sidan 77: Det använda kärnbränslet kommer att vara inkapslat och orsakar 

inte några radioaktiva utsläpp till omgivningen. Extraordinära händelser 
analyseras för driftskedet och efter förslutning av slutförvaret (långsiktig 
säkerhet). 

 
Sidan 78: I säkerhetsanalysen SR-Site, för den långsiktiga säkerheten i 
slutförvaret, beräknas utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. 

 
Sidan 303: Anläggningarna har utformats utifrån detta ändamål så att inga 
radiologiska konsekvenser av betydelse för människors hälsa och miljön ska 
uppstå. 

 
Detta borde beskrivas mer i MKB:n. Brister i den långsiktiga säkerheten kan 
leda till konsekvenser för människa och miljö, och bör därför redovisas i 
MKB:n. 
 
20. Sidan 75, Figur 5-1. Avgränsning av vilka verksamheter och anläggningar 

som beskrivs inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Östhammars kommun anser att montering och kontroll av kapsel bör ingå i 
MKB:n 
 
21. Oro (psykisk immission) behandlas endast ytligt. På sidan 308 behandlas 

Psykosociala effekter och oro orsakat av ett slutförvar. Den oro som ett 
slutförvar orsakar är inte uteslutande kopplad till radiologiska olyckor, oro 
finns även kring de olyckor som den ökade trafikmängden kan komma att 
orsaka. Oro borde av dessa skäl behandlas grundligare i MKB:n. 
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Utgångspunkter 
 
22. Sidan 30: Eftersom slutförvaret inte ger upphov till några radiologiska 

miljökonsekvenser av betydelse behandlas detta endast översiktligt här i 
miljökonsekvensbeskrivningen men istället desto utförligare i den särskilda 
säkerhetsredovisningen och dess analys av den långsiktiga säkerheten.  

  
Slutförvaret antas inte ge upphov till några radiologiska miljökonsekvenser. 
Sannolikheten att detta ska inträffa är så låg att det inte tas med i den 
preliminära MKB:n. Hur görs denna bedömning? Tar man med i beräkningarna 
att om slutförvaret trots allt skulle ge upphov till radiologiska miljö-
konsekvenser, så kan konsekvenserna bli mycket stora? 
 
Ändamålet med slutförvaret 
 
23. Sidan 33: Stråldoser ska begränsas så långt som möjligt med hänsyn till 

ekonomiska och samhälliga faktorer. För att begränsa utsläpp ska den 
effektivaste åtgärd som inte medför orimliga kostnader genomföras.  

 
Är det SKB, Miljödomstolen eller Strålsäkerhetsmyndigheten som avgör hur 
mycket en åtgärd för att begränsa ett utsläpp får kosta? 
 
Bakgrund 
 
24. Sidan 49: Översiktsstudie 95 var en studie i nationell skala, som i huvudsak 

byggde på det omfattande bakgrundsmaterial som SKB löpande tagit fram 
som ett led i det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits sedan slutet 
av 1970-talet. 

 
Gjordes översiktsstudierna före förstudierna eller tvärt om? 
 
25. Sidan 52: Lokalisering vid kusten eller i inlandet 
SKB beskriver diverse undersökningar angående kust- eller inlandslokalisering 
utan att referera till någon rapport. Är det tillräckligt belyst huruvida det finns 
fördelar eller inte med inlandslokalisering? 
 
Sökt verksamhet och alternativ 
 
26. Sidan 63: KBS-3H – en variant av KBS-3-metoden 
 
Hur skulle en övergång från KBS-3 V till KBS-3 H ske rent prövningsmässigt 
 
Clab 
 
27. Sidan 162: Tabell 8-4. Årligt aktivitetsutsläpp till vattenrecipient från Clab. 

Medelvärden av uppmätta utsläpp under perioden 1997–2006. 
 
Vad betyder dessa nivåer?  
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28.  Sidan 162: När mer skadat bränsle mellanlagras i Clab kommer utsläppen 
av Cs-137, som utgör en väsentlig del av aktivitetsutsläppen till vatten, att 
öka.  

 
Hur mycket kan dessa utsläpp komma att öka?  
 
29. Sidan 163: Om samtliga åtgärder kan vidtas utan att säkerheten i 

anläggningen försämras kan utsläppen reduceras med 95–99 procent i 
förhållande till om åtgärderna inte genomförs. Det betyder i så fall att 
nuvarande utsläpp, trots ökande belastning, skulle kunna minska väsentligt. 

 
Om det är möjligt att reducera utsläppen med 95-99%, varför har SKB inte gjort 
detta? 
 
30. Sidan 167, figur 8-17, Dos till kritisk grupp från årligt luftutsläpp under 

perioden 1998–2007. 
 
Stapeln som visar utsläpp och dos för 2001 visar att utsläppen var avsevärt 
mycket högre detta år. Varför var utsläppen mycket högre 2001? 
 
31. Vid samrådsmötet i Oskarshamn 2010-02-09 framkom det att den 

radioaktivitet som läcker från Clab beror på att bränslestavar kan skadas i 
reaktorerna. När bränslet kommer till Clab så medför denna skada att viss 
radioaktivitet läcker ut. Händer det fortfarande att bränslestavarna är 
skadade när de anländer till Clab? Kommer effekthöjningar i reaktorer leda 
till att mer bränsle blir skadat? 

 
Clink 
 
32. Sidan 20, första stycket: I utrymmen där luftburen radioaktivitet förväntas 

är ventilationen utrustad med filter.  
 
Vad händer senare med dessa filter? Var lagras dessa filter innan de slutligen 
slutförvaras? 
 
33. Kontroll av kapsel: Kommer SKB att arbeta med egenkontroll eller kommer 

det att finnas någon oberoende kontrollorganisation? Om det är frågan om 
egenkontroll, hur kommer SKB kvalitetssäkra egenkontrollen?  

 
 
34. Sidan 173: Anläggningen dimensioneras för en produktionskapacitet om 200 

kapslar per år, det vill säga. ungefär en kopparkapsel per arbetsdag /9-1/. 
Genomsnittlig produktionstakt är planerad till cirka 150 kapslar per år. 

 
Är en produktionshastighet på en kapsel om dagen ett stressigt tempo? Det är 
olämpligt att sätta upp tidskrav. Varje kapsel bör ta den tid det tar att på ett 
säkert sätt inkapsla bränslet. Säkerheten måste alltid komma i första hand. 
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35. Sidan 177: Bränslet tas sedan upp ur bassängen och in i en hanteringscell 
för att torkas och sättas in i en kopparkapsel. 

  
Hur torkas bränslet? Går det att torka bränslet helt torrt? Kan det vatten som 
eventuellt blir kvar påverka kapselns barriärfunktion?  
 
36. Sidan 178: Transportbehållaren är licensierad enligt IAEA:s krav för typ-B 

behållare. 
 
Det borde beskrivas vad en typ-B behållare är? Vilka krav finns på en typ-B 
behållare? Utförs det återkommande besiktningar av typ-B behållarna?  
 
37. Sidan 201: Missöden som analyseras i den preliminära 

säkerhetsredovisningen är till exempel brand av större omfattning, 
långvarig förlust av kylning, stort läckage från bassänger, olika 
hanteringsmissöden (till exempel tappad transportkassett eller 
bränsleelement) samt jordbävning och annan yttre påverkan. 

 
Vad är en transportkassett?  
 
Slutförvar  

 
38. När SKB gjort bullerberäkningar, har man då beaktat det buller som 

uppkommer från bergborraggregat i det inledande arbetet med sprängningar 
av nedfartsramp, skipschakt och ventilationsschakt? 

 
39. Sidan 23, transporter: De tunga transporter som kommer att gå utmed 76:an 

kommer att medföra att fler personer utmed sträckan utsätts för buller som 
överstiger gränsvärden. Östhammars kommun anser att SKB bör göra en 
konsekvensanalys av miljönyttan med att frakta bland annat bentonit på 
pråm mellan Harghamn och Forsmark. 

 
40. Sidan 89: Trafikbelastningen i Östhammars kommun är årstidsberoende. 

Sommartid ökar trafiken markant i kommunen på grund av ett stort antal 
sommarboende. 

 
Ingår trafikökningen sommartid i SKB:s beräkningar kring trafikflöden? Ett 
slutförvar i Forsmarksområdet kommer även att locka många besökare, ingår 
denna trafikökning i beräkningarna som gjorts över trafikflöden?  
 
41. Sidan 105: Östhammars kommun anser att samtliga naturvärden bör 

sammanfattas i en figur. 
 
42.  Sidan 115: Vid platsundersökningen påträffades en järnoxidmineralisering 

sydväst om platsundersökningsområdet. Fyndigheten bedömdes dock vara 
för liten för att den ska vara ekonomiskt lönsam att bryta i dag eller i 
framtiden. 

 
Hur kan SKB vara säkra på att dessa malmfyndigheter inte kommer att vara 
ekonomiskt lönsamma att bryta i framtiden? Är dessa malmfyndigheter 
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inmutade? Skulle det vara möjligt för SKB eller SKB:s ägare att inmuta dessa 
malmfyndigheter?  
 
43. Sidan 142: År 2002 släpptes totalt 1,46 miljoner ton fossil koldioxid ut i 

länet. Bilar, arbetsfordon och industrin är de främsta källorna. Trafiken 
stod år 2003 för cirka 50 procent av koldioxidutsläppen i länet /7-24/. 

 
Varför har SKB använt siffror från år 2002? Har dessa värden förändrats sedan 
2002-2003? 
 
44. Sidan 223: Undersökning av berget på förvarsnivå. 
 
Vad förväntar sig SKB av dessa undersökningar? Vad är det som inte är 
undersökt angående berget under uppförandets andra del? 
 
45. Sidan 223:Inledningsvis kommer massor även att behöva tillföras utifrån för 

utfyllnaden. Till detta planerar SKB att använda bergmassor som 
deponerades längs piren till SFR när denna byggdes. Uppskattningsvis kan 
en volym på 50 000– 60 000 kubikmeter tas ut därifrån vilket bedöms som 
tillräckligt fram till dess att SKB tar ut egna bergmassor 

 
Kommer dessa massor att innehålla några miljöpåverkande föroreningar? Det 
finns planer på att bygga vindkraftverk på piren till SFR, kommer detta 
påverkas av att SKB använder bergsmassor från piren? 
 
46. Sidan 225: Reningsverket kommer att dimensioneras för att ha kapacitet för 

att även omhänderta spillvatten från slutförvarsanläggningen /10-4/. 
 
När börjar FKA bygga det nya reningsverket? Hur långt har man kommit med 
ansökan om tillstånd med mera? 
 
47. Sidan 237: Hur stort inläckaget av grundvatten blir beror på anläggningens 

djup och geometri, bergets hydrauliska konduktivitet 
(vattengenomsläpplighet) och vilka tätningsåtgärder som vidtas /10-10/. 

 
Vad avses med anläggningens djup? 
 
48. Sidan 238: Tabell 10-9. Påverkansområde (kvadratkilometer) för 

grundvattenytans avsänkning, årsmedelvärden för typåret 2006. 
Beräkningarna avser ett hypotetiskt fall med hela förvaret öppet samtidigt. 

 
Vad betyder dessa siffror? Är det liten eller stor grundvattenavsänkning om man 
jämför med andra liknande verksamheter? 
 
49. Sidan 240: Utöver sprängning är bergkrossning det arbetsmoment som 

kommer att orsaka högst ljudnivå. 
 
Hur mycket bullrar detta om man jämför med nivåer för andra verksamheter, till 
exempel bergkross i Hargshamn? 
 



 

  9(12) 

 

 

 
50. Sidan 241, Figur 10-21 visar buller under uppförandeperioden, 

kvällsperioden. Hur ser bullernivåerna ut dagtid under uppförandeskedet? 
 
51. Sidan 241: Påverkas vattenlevande organismer av buller och vibrationer? 
 
52. Sidan 251: Utsläppen av länshållningsvatten kommer dock att ge upphov till 

haltförändringar av kväve i Asphällsfjärden och i Söderviken, vilket ökar 
primärproduktionen (plankton, alger, kärlväxter, med flera). 

 
Om det inte är möjligt att rena länshållningsvattnet så är det önskvärt att 
spolvatten och det inträngande vattnet separeras. Spolvattnet som innehåller 
höga halter föroreningar skulle då kunna renas.  
 
53. Sidan 251: Lakvattnet kommer att behöva renas eftersom kvävehalterna i 

lakvattnet sannolikt är så höga att de är toxiska för vattenlevande 
organismer /10-4/. 

 
Om bergsmassorna avyttras direkt, utan att läggas på bergsupplaget, tvättar SKB 
då bergsmassorna? 
 
54. Sidan 253: Avfall delas upp i farligt och icke farligt avfall. Farligt avfall ska 

hanteras skilt ifrån annat avfall och måste hanteras på särskilt sätt. Innan 
anläggningen har detaljutformats kan bara en grov bedömning av 
avfallsmängderna göras. 

 
Hur kommer det farliga, icke radioaktiva avfallet att behandlas? 
 
55. Sidan 293: Grundvattnet på förvarsnivå får inte heller innehålla löst syre 

eftersom syre ger kopparkorrosion. Den totala kapaciteten att förhindra 
nedträngning av löst syre vid framtida glaciationer bedöms som betydligt 
bättre i Forsmark.  

 
Det saknas en referens där detta beskrivs. 
 
56. Sidan 216: Förvarsområdet byggs ut successivt i takt med behovet. 
 
Det bör förtydligas vad som avses med att Förvarsområdet byggs ut successivt i 
takt med behovet. 
 
57. Sidan 293: Ett framtida klimat präglat av global uppvärmning är i huvudsak 

positivt för förvarets utveckling även i Laxemar. 
 
Detta är en olämplig formulering. Vi strävar efter att begränsa den globala 
uppvärmningen, i detta sammanhang låter det som om det är något bra och 
önskvärt. 
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Nollalternativ 
 
58. Sidan 297: Nollalternativ. 
 
SKB bör redovisa under vilka förutsättningar som de kan bli tvungna att 
använda sig av nollalternativet? 
 
59. Sidan 297: Förutom att nollalternativet innebär att lagringskapaciteten i 

Clab behöver utökas, så kommer även lagringstiden att behöva förlängas. 
 

Vad blir konsekvenserna av det presenterade nollalternativet om SKB inte 
skulle få tillstånd att bygga Clab 3? 

 
Hela systemet 
 
60. Sidan 303: Tillgången på fosfor kommer dock att begränsa vegetationen. 

Med hänsyn till att recipienten bedöms som relativt tålig anses påverkan 
vara liten och inga stora konsekvenser förväntas. 

 
En referens till en undersökning som visar hur och varför recipienten är tålig 
efterfrågas. 
 
61. Sidan 307: 12.1.1 Naturmiljö 
 
Vattenverksamhetsrapporterna beskriver naturvärden på ett mer ingående sätt än 
vad den preliminära MKB:n gör. Det bör tydligt framgå att 
vattenverksamhetsrapporterna är en del av MKB:n. 
 
62. Sidan 309: 12.2.1 Kumulativa effekter i Forsmark 
 
Finns det något som begränsar utbyggnad av slutförvaret. Begränsar befintligt 
och planerade förvar (SFR och SFL)?  
 
Vattenverksamhet i Forsmark I & II 
 
63. Rapporterna om vattenverksamhet innehåller många svåra ord som bör 

beskrivas. Den ordlista som finns i den preliminära MKB:n bör kompletteras 
med ord från vattenverksamhetsrapporterna.  

 
64. Östhammars kommun anser att vattenverksamhetsrapporterna borde 

innehålla en icke teknisk sammanfattning.  
 
65. Sidan 29: Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att exakt 

prognostisera de konsekvenser för vegetation och biologisk mångfald som 
uppstår vid förändringar av de hydrogeologiska och hydrologiska 
förhållandena /Sidenvall och Birgersson 1998, Florgård et al. 2000, 
Hamrén och Collinder 20XX/. 
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Om man inte vet vad konsekvenserna blir så är det viktigt att 
miljöövervakningen sker brett, så att alla miljökonsekvenser upptäcks 
 
66. Sidan 91: En förändring av de hydrologiska förhållandena i en våtmark 

(kalkgöl) där gölgrodan förekommer medför sämre betingelser för 
grodornas lek och livsmiljö. Vidare kan en avsänkning av grundvattenytan 
medföra torrare förhållanden i kringliggande områden, vilket också kan 
medföra en försämring av artens spridningsbetingelser. Man kan alltså 
konstatera att de gölar i Forsmarksområdet där gölgroda förekommer utgör 
ett viktigt spridningscentrum för arten. 

 
När SKB ansöker om dispens enligt artskyddsförordningen, kommer då SKB att 
föreslå åtgärder som kompenserar för försämringar av arters 
spridningsbetingelser? 
 
67. Har SKB gjort någon modellering avseende utdöenderisk/överlevnadschans 

(populationsdynamiska modelleringar) för de hotade arterna i området och 
den påverkan som de utsätts för i och med ett eventuellt bygge av ett 
slutförvar?  

 
Opublicerade rapporter 
 
68. Det är många viktiga rapporter som ännu inte är publicerade. Det är 

önskvärt att kommunen får besked när dessa rapporter finns att hämta på 
SKB:s hemsida. 

 
Allmér J, 20XX. Konsekvensbedömning av påverkan på biologisk mångfald av 
anläggande och drift av slutförvar för använt kärnbränsle. Forsmark. SKB X-xx-
xx, Svensk Kärnbränslehantering AB. (Arbetstitel, preliminärt manus.) 

 
Johansson R, 20XX. KBS-3-metoden och andra metoder för slutförvaring av 
använt kärnbränsle. SKB X-xx-xx, Svensk Kärnbränslehantering AB 
(Arbetstitel, preliminärt manus). 

 
Grundfelt B, Wiborg M, 20XX. Slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle. Jämförelse mellan KBS-3-metoden och konceptet djupa borrhål. 
SKB P-xx-xx, Svensk Kärnbränslehantering AB (Arbetstitel, preliminärt 
manus). 

 
Hamrén U, Collinder P, Allmér J, 20XX. Konsekvenser av anläggning av 
slutförvar för använt kärnbränsle på naturvärden i Forsmark – grundvatten. SKB 
X-xx-xx, Svensk Kärnbränslehantering AB. (Arbetstitel, preliminärt manus.) 
 
Pettersson L, Magnusson M, Øritsland A, 20XX. Miljöriskanalys för Clab, 
inkapslingsanläggning och slutförvar, SKB X-xx-xx, Svensk 
Kärnbränslehantering AB. (Arbetstitel, preliminärt manus.) 
 
Ridderstolpe P, Stråe D, 20XX. Vattenhantering vid ett slutförvar i Forsmark – 
läge Söderviken. SKB X-xx-xx, Svensk Kärnbränslehantering AB. (Arbetstitel, 
preliminärt manus.) 
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SKB, 20XX. Lokaliseringsprocessen. SKB X-xx-xx, Svensk 
Kärnbränslehantering AB. (Arbetstitel, preliminärt manus.) 

 
SKB, 20XX. Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle, 
Anläggningsbeskrivning layout D – Forsmark. SKB X-xx-xx, Svensk 
Kärnbränslehantering AB. (Arbetstitel, preliminärt manus.) 

 
Sohlenius G, Hedenström A, 20XX. Platsundersökning Forsmark. 
Stratigrafiska undersökningar av våtmarksobjekt. SKB X-xx-xx, Svensk 
kärnbränslehantering AB. (Arbetstitel, preliminärt manus.) 

 
SR-Site 

 
Stråe D, 20XX, Dagvattenledning för CLAB och inkapslingsanläggning för 
använt kärnbränsle. SKB X-xx-xx, Svensk Kärnbränslehantering AB. 
(Arbetstitel, preliminärt manus.) 

 
Vattenverksamhet: 
/Bosson et al. 20XX/ 
 
/Ekvall et al. 20XX/ 
 
/Gustafsson et al. 20XX/ 
 
/Hamrén och Collinder 20XX/ 
 
/Hamrén et al. 20XX/ 

 
/Mårtensson et al. 20XX/ 
 
/Nilsson 20XX/ 
 
SKB 20XXa/ 
 
/SKB 20XXb/. 
 
/SKB 20XXc/. 
 
/Sohlenius och Hedenström 20XX/ 
 
Svensson och Follin 20XX/ 
 
Werner et al. 20XX/ 
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