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Struktur och omfattning 
Totalt ca 180 sidor  
Icke-teknisk sammanfattning      
Kap 1-4 Inledande delar        
Kap 5 Samråd        
Kap 6 Platsförutsättningar       
Kap 7 Anläggning och verksamhet      
Kap 8 Påverkan och konsekvenser      
Kap 9 Risk och säkerhet       
Kap 10 Verksamheter i närområdet och kumulativa konsekvenser  
Kap 11 Alternativredovisning      
Kap 12 Samlad konsekvensbedömning 
Kap 13 sammanställning av förebyggande och konsekvenslindrande åtgärder 
Kap 14 Uppföljning 
Kap 15 -16 Ordlista och referenser 
Bilaga 1 Avstämning mot miljömål 
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Kap 1 Inledning 
Kap 2 Avgränsning 
Kap 3 Förutsättningar 
Kap 4 Säkerhet och strålskydd 

Kap 9 Risk och säkerhet 



Underbilagor 

• Samrådsredogörelse 

• Konsekvensbedömning av vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR 

• Naturmiljöutredning inför utbyggnad vid Asphällan, Forsmark, Östhammars 
kommun 
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Anläggning och verksamhet (kap 7) 
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Befintligt SFR 

Hur utbyggnaden ska gå till 

Utbyggd anläggning 

Avveckling och förslutning 

Modernisering och teknikutveckling 



Påverkan och konsekvenser (kap 8) 

• Påverkan på landskapsbilden under byggskedet 

• Ökade bullernivåer längs med transportvägarna under byggskedet 

• Utsläpp av kvävehaltigt vatten 

– liten haltförhöjning som inte bedöms påverka gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN) 
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Påverkan och konsekvenser forts. (kap 8)  
• Förlust av naturmiljö och skyddade arter (orkidéer) 

– bevarandestatusen bedöms inte påverkas negativt för någon art 

– förebyggande åtgärder planeras för att minimera påverkan 

• Ingen påverkan på Natura 2000 

• Inga betydande kumulativa konsekvenser förväntas 
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Risk- och säkerhet (kap 9) 

Risk och säkerhet under drift av anläggningen 

• Inga radiologiska utsläpp till omgivningen under normal drift  

• Alla identifierade händelser som kan inträffa under driften ligger långt 
under acceptanskriterierna 

• ”Vanliga miljörisker”, exempelvis spill av drivmedel eller kemikalier 

 
Säkerhet efter förslutning 

• SFR uppfyller de föreskrivna kriterierna (för både människor och biota) 
med avseende på långsiktig säkerhet 
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Alternativ (kap 11) 
• Alternativ lokalisering (detaljerad redovisning i referens  till MKBn – 

rapport P-13-01) 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Alternativ för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall 
 

• Alternativa utformningar  
- med hänsyn till drift- och långsiktig säkerhet, miljöpåverkan, etc. 
 

• Nollalternativ 
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Sammanfattning 

• Miljöpåverkan som vid infrastruktur- och bergbyggnadsprojekt 
 

• Begränsad  och lokal påverkan 
 

• Med planerade åtgärder bedöms konsekvenserna för naturmiljön vara 
hanterbara 
 

• Inga utsläpp av radioaktiva ämnen under normal drift 
 

• SFR uppfyller SSM:s föreskrivna kriterier för säkerhet efter förslutning 
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