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Utökat samråd för inkapslingsanläggning och slutförvar
för använt kärnbränsle
I Sverige finns idag ett system med anläggningar som tar hand om allt landets radioaktiva
avfall. Det som återstår att bygga för att slutligt omhänderta använt kärnbränsle är en
anläggning för att kapsla in bränslet och själva slutförvaret. SKB planerar att lämna in
ansökan för att uppföra inkapslingsanläggningen under 2006 och för att uppföra
slutförvaret under 2008.
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, föreslår att inkapslingsanläggningen ska
byggas i anslutning till CLAB (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle), vid
kärnkraftverket i Oskarshamn. Alternativ lokalisering är i anslutning till de kärntekniska
anläggningarna i Forsmark, Östhammars kommun.
SKB bedriver platsundersökningar för lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle
på två platser; Simpevarpsområdet i Oskarshamns kommun och Forsmarksområdet i
Östhammars kommun. Avsikten är att välja en av dessa platser för slutförvaret och
ansöka om att lokalisera anläggningen till den platsen.
Tidigt samråd har genomförts för både inkapslingsanläggningen och slutförvaret. Nu
påbörjas utökade samråd för båda anläggningarna. Ett viktigt inslag i samråden är att
diskutera innehåll i och utformning av de miljökonsekvensbeskrivningar som ska bifogas
tillståndansökningarna för inkapslingsanläggningen respektive slutförvaret.
SKB har tagit fram preliminära versioner av ’’omfattnings- & avgränsningsrapporter’’ för
Oskarshamn och Forsmark. Rapporterna behandlar både inkapslingsanläggningen och
slutförvaret. Rapporterna bifogas detta brev och finns även tillgängliga på internet,
www.skb.se.

Svensk Kärnbränslehantering AB
Postadress Box 5864, 102 40 Stockholm
Besöksadress Brahegatan 47
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19
www.skb.se
Org nr 556175-2014 Säte Stockholm
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Rapporterna utgör SKB:s preliminära planering. De behandlar vad MKB-arbetet ska
omfatta och hur det kan avgränsas. Detsamma gäller de utredningar vi planerar att ta
fram som underlag till MKB-dokument för inkapslingsanläggningen respektive för slutförvaret. Synpunkter och förslag som kommer fram under första etappen av det utökade
samrådet kommer att beaktas i slutversionen av rapporterna.
Avsikten är att slutversioner av rapporterna ska kunna presenteras under 2004. I dessa
redovisas vilka säkerhets-, hälso-, samhälls- och miljöaspekter som ska behandlas i MKBdokumentet. Där redovisas även vad som ligger utanför MKB-arbetet och motiveringar till
varför. De slutliga versionerna av rapporterna blir utgångspunkt för SKB:s arbete med
utredningar och MKB-dokumenten. Såväl struktur som innehåll i MKB-dokumenten
kommer att detaljeras och justeras löpande med hänsyn till vad som kommer fram i
samråden samt vid projektering, undersökningar och utredningar för planerade
anläggningar.
Vi tar gärna emot synpunkter på det översända materialet. Vi kommer även att presentera
vårt pågående och kommande arbete onsdagen den 17 december klockan 9.00- 12.00.
Presentationen sker på SKB:s huvudkontor på Brahegatan 47 i Stockholm.
Om Ni har möjlighet att komma på presentationen den 17 december önskar vi att Ni
anmäler det senast måndagen den 15 december. Eventuella skriftliga kommentarer på
det översända materialet skulle vi vilja ha senast den 31 januari 2004. Anmälan och
kommentarer lämnas till:
Lars Birgersson
lars.birgersson.kem@skb.se
Tel: 08-459 8571

Svensk Kärnbränslehantering AB

Saida Laârouchi Engström
Avdelningen för MKB och Samhällskontakter
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1. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning, bilaga 1, godkändes.

2. Deltagarna presenterar sig
Deltagarna presenterade sig, sin bakgrund och arbetsuppgifter kopplade till MKB och samråd.

3. Introduktion, SKB
3.1 SKB:s uppdrag och organisation
SKB:s uppdrag är att bygga och driva anläggningar och transportsystem för hantering och
slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar i landet. Systemet för låg- och medelaktivt avfall är
byggt och i drift. Det som återstår att bygga för att slutligt omhänderta använt kärnbränsle är
en anläggning för att kapsla in bränslet och själva slutförvaret.
SKB bedriver platsundersökningar för lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle
på två platser; Simpevarpsområdet i Oskarshamns kommun och Forsmarksområdet i
Östhammars kommun. SKB:s förslag är att bygga inkapslingsanläggningen i anslutning till
CLAB. Som alternativ lokalisering utreds en förläggning till Forsmark. En förutsättning för
att detta ska bli aktuellt är att även slutförvaret lokaliseras dit.
Ansökan för att uppföra inkapslingsanläggningen planeras att lämnas in under år 2006 och
ansökan för slutförvaret i slutet av år 2008. Tidplanen för inlämnandet av tillståndsansökan
för inkapslingsanläggningen bygger på att den byggs vid CLAB (Centralt mellanlager för
använt kärnbränsle), vid kärnkraftverket i Oskarshamn. Vilken plats som tillståndsansökan för
slutförvaret ska gälla, är inte bestämd vid den tidpunkten.
Det är många utredningar inom skilda utredningsområden som kommer att utgöra underlag
för ansökningarna och MKB-dokumenten. I de strategiska valen, vid planeringen av
transportsystemet och anläggningarna, ska hälso-, samhälls- och miljöaspekter – på kort och
lång sikt – värderas tillsammans med säkerhet och ekonomi för att uppnå en optimal
utformning av transport- och förvarssystemet.
Några centrala namn i inkapslings- och slutförvarsprojekten är:
-

Claes Thegerström, VD
Olle Olsson, projektledare för slutförvaret för använt kärnbränsle
Anders Nyström, projektledare för inkapslingsanläggningen
Saida Laârouchi Engström, ansvarig för MKB, samråd och kommunikation
Kaj Ahlbom, ansvarig för undersökningarna i Forsmark
Peter Wikberg, ansvarig för undersökningarna i Oskarshamn

De OH-bilder som visades återfinns i bilaga 2A.
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Frågor och diskussion
Enligt miljöbalken och förarbeten till balken ska alternativredovisningen vara så ingående
att alternativet ska kunna väljas. Hur kommer alternativa metoder att redovisas?
Ansökningarna kommer att gälla slutförvaring enligt KBS-3-metoden på en av de platser där
platsundersökningar pågår. Den andra platsen kommer att utgöra alternativet i enlighet med
miljöbalkens kvar och kommer så långt som möjligt att redovisas för att möjliggöra en
jämförelse. De alternativa metoder som studerats och förutsättningar för dessa kommer att
redovisas inom ramen för underlaget om alternativredovisningen, som biläggs ansökan.
Regeringen har vid flera tillfällen, bland annat i samband med regeringsbeslutet avseende
FUD-K i november 2001, uttalat att ansökningarna om att uppföra ett slutförvar för använt
kärnbränsle och kärnavfall bland annat bör innehålla material som visar att
platsundersökningar har bedrivits på minst två platser och skälet för valen av dessa platser.
Har länsstyrelserna angivit några villkor avseende alternativredovisningen i besluten om
betydande miljöpåverkan?
Både länsstyrelsen i Kalmar län och Uppsala län har kommenterat alternativredovisningen i
sina beslut om betydande miljöpåverkan avseende djupförvaret. Länsstyrelserna framför att:
Utöver en redovisning och bedömning av realistiska alternativa metoder för slutligt
omhändertagande av det använda kärnbränslet som ett avfall, inom ramen för
miljökonsekvensbeskrivningen, har länsstyrelsen inte funnit att det föreligger skäl att
ställa krav på en särskild redovisning av ”andra jämförbara sätt att nå samma syfte”,
enligt 6 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, när alternativa utformningar redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Som motiv till denna bedömning ser länsstyrelserna att möjligheten att nyttiggöra det använda
kärnbränslet, som en resurs för produktion av elkraft, inte är realistisk med hänsyn till den
svenska inställningen och lagstiftningen med avseende på kärnteknisk verksamhet. Ett sådant
förfarande skulle förutsätta upparbetning och eventuellt även nya kärntekniska anläggningar.
3.2 Genomförda och planerade samråd
Tidigt samråd är genomfört för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Simpevarpsområdet i
Oskarshamns kommun respektive i Forsmarksområdet i Östhammars kommun. Länsstyrelserna i Kalmar län respektive Uppsala län har fattat beslut om att verksamheterna kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, vilket medför att utökat samråd med miljökonsekvensbedömning ska genomföras.
SKB:s förslag är att bygga inkapslingsanläggningen i anslutning till CLAB i Oskarshamn.
Som alternativ lokalisering utreds även en förläggning till Forsmark. En förutsättning för att
detta ska bli aktuellt är att även slutförvaret lokaliseras dit. Tidigt samråd är genomfört på
båda platserna och länsstyrelsen i Kalmar län har fattat beslut om betydande miljöpåverkan
med miljökonsekvensbedömning. Beslutet från länsstyrelsen i Uppsala län förväntas komma i
början av januari 2004.
Samtliga fyra samrådsredogörelser finns tillgängliga på SKB:s hemsida.
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Utökat samråd kommer att pågå fram till ansökningarna lämnas in. Samrådsmötena för
inkapslingsanläggning och slutförvar samordnas på respektive plats. Tidpunkter för möten
samordnas med skeden och milstolpar i respektive projekt.
Efter varje samrådsmöte skrivs protokoll eller mötesanteckningar samt ett utdrag ur dessa.
Utdragen fokuserar på de frågor och synpunkter som framkommit under samrådsmötena, samt
SKB:s svar och kommentarer. Utdragen sammanställs varje år i en särskild rapportserie. Den
slutliga dokumentationen av genomförda samråd utgörs av samrådsredogörelserna, som
kommer att bifogas respektive ansökan. Samtliga dokument kommer att finnas tillgängliga på
SKB:s hemsida, www.skb.se/mkb.
De OH-bilder som visades återfinns i bilaga 2B.
Frågor och diskussion
Inkapslingsanläggningen är inte en separat fråga. Hur ”går ansökningarna ihop”?
Den systemanalys som ingår i underlaget för ansökan för inkapslingsanläggningen omfattar
hela systemet, det vill säga inkapslingsanläggning, slutförvar och transporter däremellan.
Beslutet om inkapslingsanläggningen förväntas inte tas förrän ansökan för slutförvaret
lämnats in och berörda har tagit del av innehållet.
Hur får allmänheten utanför aktuella kommuner kännedom om projekten och möjlighet att
delta?
SKB bedriver sedan förstudietiden studiebesök för allmänheten vid befintliga anläggningar
både i Oskarshamn och i Forsmark. I respektive kommun bedrivs informations- och
mötesverksamhet lokalt, både för allmänhet generellt och för grupper. För boende utanför
Oskarshamns och Östhammars kommuner finns det information på SKB:s hemsida och
möjligheter att ta kontakt, skicka frågor och synpunkter via e-post.
Vad händer om båda kommunerna säger nej?
Det beror på varför kommunerna säger nej. Handlar det om återstående frågor som kräver
svar så ska dessa tas om hand. I annat fall kommer lokaliseringsprocessen att börja om.
3.3 Syfte och innehåll i ”omfattnings- och avgränsningsrapporten”
”Omfattnings- och avgränsningsrapporten” - Omfattning, avgränsningar och utredningar för
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt
kärnbränsle - är tänkt att vara ett underlag för den första etappen av det utökade samrådet, där
innehållet ska utvecklas vidare tillsammans med respektive kommun och övriga aktörer.
Målet med arbetet under den första etappen av det utökade samrådet är, att samla in synpunkter från allmänhet, organisationer, kommuner och myndigheter på omfattning och avgränsning av de utredningar som ska utgöra underlag för MKB-dokumenten.
De OH-bilder som visades återfinns i bilaga 2C.
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Frågor och diskussion
Hur kommer arbetsmiljöfrågor in?
Frågor kring arbetsmiljö och till exempel strålskydd hanteras inte i tillståndsansökningarna
enligt kärntekniklagen eller miljöbalken, utan i ansökan för driftsättning och bygglov.
Hur beaktas SKB:s intresseområden i kommunernas planarbete?
SKI ska, efter samråd med Boverket, andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter och
berörda länsstyrelser, lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som SKI bedömer vara
av riksintresse för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. SKB har lämnat
förslag till SKI avseende vilka områden i Oskarshamn respektive Östhammar som bör utgöra
riksintresse. SKI kommer att arbeta fram ett förslag på beslut som skickas ut på remiss under
våren 2004.
Det är bra att tidigt förankra detaljplanen i samhällsplaneringen.
Sannolikt kommer respektive kommun att ta fram förslag till detaljplan men väntar med
beslut till efter regeringsbeslut över tillståndsansökan. Tillståndsansökan för inkapslingsanläggningen kommer att vara så detaljerad att den även kan användas till ansökan för
bygglov.
Vilket språk ska underlaget vara skrivet på? Många utredningar är på engelska, måste de
översättas till svenska?
Praxis är att alla dokument som lämnas in till miljödomstolen ska vara på svenska. Frågan om
vilket språk underlagsrapporter ska finnas på måste avgöra från fall till fall, beroende på vem
som ska granska och vem som efterfrågar rapporterna. SKB kommer att sörja för en löpande
förankring av centrala resultat från utredningarna hos beslutsfattare och berörd allmänhet i
kommunerna, oavsett vilket språk underlagsrapporterna är skrivna på.
Hur blir balansen mellan kortsiktiga och långsiktiga miljökonsekvenser i MKBdokumentet?
Miljöeffekter och -konsekvenser ska tydligt redovisas både för byggskedet, driftskedet och
efter förslutning. De förväntade effekterna är främst av icke kärnteknisk natur, trots att det
gäller kärntekniska anläggningar. Det är viktigt att detta framgår i dokumentationen.
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Hur stort är undersökningsområdet vad gäller grundvattenförändringar?
Kandidatområdena för platsundersökningar är betydligt större (5 till 10 gånger) än vad som
erfordras för ett djupförvar. Undersökningsområdena för grundvattenförändringar är i sin tur
avsevärt större än kandidatområdena. De stora undersökningsområdena gör det möjligt att
jämföra de naturliga årsvariationerna inom kandidatområdet med de naturliga årsvariationerna
utanför kandidatområdet.
Var går gränsen för vad som ska omfattas av MKB:n?
Den geografiska gränsen för vad en utredning om effekter ska omfatta är beroende av vilken
verksamhet som ska utredas. Ett exempel är hantering av bergmassor. Om bergmassorna
avyttras, hur långt geografiskt ska påverkan, effekter och konsekvenser redovisas? Till
kommungränsen, till nationsgränsen, eller till….?
Den geografiska gränsen beror även av typ av påverkan. Till exempel medför buller en lokal
påverkan, medan utsläpp till luft och vatten kan ge en påverkan inom ett större område.
Enligt förslag från flera remissinstanser till miljöbalkskommittén bör gränsen dras där gränsen
går för vad som är möjligt att påverka inom ett projekt. Exakt var MKB-gränsen ska dras för
de olika verksamheterna kommer att diskuteras i samråden.

4. Samråd enligt Esbokonventionen
Om en verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land ska
Naturvårdsverket informera det landets ansvariga myndighet om den planerade verksamheten
eller åtgärden. Den berörda staten och den allmänhet som berörs där, ska ges möjlighet att
delta i ett samrådsförfarande om ansökan och miljökonsekvensbedömningen, (miljöbalken 6
kap 6 §).
De OH-bilder som visades återfinns i bilaga 2D.
Frågor och diskussion
Naturvårdsverket anser att man ska göra en generös bedömning av vilka länder som bör ingå.
Vill Sverige ha information från andra länder om deras projekt och planer måste vi själva vara
generösa med att ge information.
Naturvårdsverket kommer att stämma av med miljödepartementet, SKI och SSI om vem som
egentligen ska fatta beslut om att samråd ska hållas med grannländer och vilka länder som i så
fall kan anses berörda. Beslut bör kunna fattas under år 2004.
SKB:s förslag är att ”Omfattnings- och avgränsningsrapporten” med tillhörande MKB-bilaga
översätts för att utgöra underlag till samrådet med grannländer. Naturvårdsverket kommer att
ta ställning till om det fler bilagor som bör översättas och till vilka språk översättningarna ska
ske. Eventuellt är det tillräckligt med översättning till engelska eventuellt kompletterat med
en sammanfattning på ”det egna språket”.
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Naturvårdsverket har deltagit i motsvarande samråd för Finlands slutförvar i Olkiluoto.
Förfarandet vid detta tillfälle var:
1. Finland bjöd till informellt möte med 2-3 experter från varje land.
2. Finland skickade formell notifiering + ”program” på remiss, inklusive kortversion av
programmet.
3. Naturvårdsverket vidarebefordrade MKB + kortversion till allmänheten via
pressmeddelanden. Materialet fanns också tillgängligt hos närmast berörda
länsstyrelser.
Naturvårdsverket framförde att de MKB-dokument som SKB kommer att ta fram bör
innehålla ett särskilt kapitel om gränsöverskridande påverkan.

5. Diskussion
Det fanns inga övriga frågor att diskutera och Saida Laârouchi Engström tackade deltagarna
och förklarade mötet avslutat.

Saida Laârouchi Engström
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BILAGA 1
UTÖKAT SAMRÅD STATLIGA MYNDIGHETER 2004-12-17

Dagordning
REG.NR

DATUM

FÖRFATTARE

2003-12-15

Förslag till dagordning för utökat samråd med
statliga myndigheter
Dag: 17 december 2003
Tid: 9.00 - 12
Plats: SKB, Brahegatan 47, plan 8

1.

Fastställande av dagordning

2.

Introduktion, SKB

3.

Presentation av deltagande myndigheter

4.

Samråd Esbo

5.

Diskussion

Svensk Kärnbränslehantering AB
Postadress Box RUSQI=NMO=QM Stockholm
Besöksadress Brahegatan QT
Telefon MU=J=QRV=UQ=MM Fax MU=J=SSN=RT=NV
www.skb.se
Org.nr. RRSNTR=J=OMNQ Säte Stockholm

BILAGA 2A
UTÖKAT SAMRÅD STATLIGA MYNDIGHETER 2004-12-17

2 (3)

3 (3)

BILAGA 2B
UTÖKAT SAMRÅD STATLIGA MYNDIGHETER 2004-12-17

2 (4)

3 (4)

4 (4)

BILAGA 2C
UTÖKAT SAMRÅD STATLIGA MYNDIGHETER 2004-12-17
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Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Följande kommer att redovisas:
- alternativa metoder för omhändertagande av
använt kärnbränsle
- nollalternativet (fortsatt lagring i CLAB)
- alternativa lokaliseringar för respektive anläggning
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Alternativredovisning
Ansökan
Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Slutförvar

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar

Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Effekter
på
samhället

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Följande kommer att redovisas:
- alternativa metoder för omhändertagande av
använt kärnbränsle
- nollalternativet (fortsatt lagring i CLAB)
- alternativa lokaliseringar för respektive anläggning

Systemanalys
Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning

MKB-dokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Syftet med systemanalyserna är att:
- redovisa möjliga lokaliseringar samt alternativa sätt att utforma,
bygga och driva de olika anläggningarna
- utreda alternativens konsekvenser för säkerhet och strålskydd,
genomförbarhet och kostnader
- motivera varför en viss lösning valts
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Slutförvar
Anläggningsbeskrivning

Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning

MKB-dokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Effekter
på
samhället

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

SKB utreder hur slutförvaret kan anpassas till nuvarande och
planerad markanvändning, infrastruktur, topografi med mera på
den valda platsen.
Dessa utredningar utgör underlag för bedömningar av långsiktig
säkerhet, genomförbarhet och säkerhet vid byggande och drift.
De ger även underlag till bedömningar av effekter på miljön och
människors hälsa.

Säkerheten vid transporter
Ansökan
Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Huvudförslaget är att lokalisera inkapslingsanläggningen i
anslutning till CLAB.
Om slutförvaret lokaliseras till Forsmark krävs sjötransport av
inkapslat använt kärnbränsle från inkapslingsanläggningen.
Om både inkapslingsanläggningen och slutförvaret lokaliseras
till Forsmark, krävs sjötransport av det använda kärnbränslet till
inkapslingsanläggningen.
SKB kommer att utreda och redovisa säkerhets- och
miljöaspekter för dessa transporter.
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Slutförvar

Säkerheten under drift
Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Systemanalys

Alternativredovisning

Samrådsredogörelse

Effekter
på
samhället

Platsbeskrivning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

I huvudsak kommer följande att utredas och beskrivas:
• säkerhetskrav och konstruktionsförutsättningar med avseende på
strålskydd, utrustning av betydelse för säkerheten, funktions- och
redundanskrav, dimensionering av byggnader och bergrum
• strålskydd och strålskärmning i slutförvarsanläggningen
• störnings- och missödesanalys

Långsiktig säkerhet
Ansökan
MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Ansökan

Inkapslingsanläggning
Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

MKB-dokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Samrådsredogörelse
Effekter
på
samhället

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Effekter
på
miljön

Alternativredovisning

Systemanalys

Platsbeskrivning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Analys av den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar
utgör en viktig del av underlaget till ansökningarna.
SSI har ett kriterium för långsiktigt skydd av människors
hälsa.
SKI:s föreskrifter ger ledning om vilka scenarier vi ska
redovisa och vilka tidsperioder redovisningen ska omfatta.
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Slutförvar

Program för bygg- och
detaljundersökningsskedet

Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning
Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Systemanalys

Alternativredovisning

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Effekter
på
miljön

Alternativredovisning

Samrådsredogörelse

Effekter
på
samhället

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Aktiviteterna under bygg- och detaljundersökningsskedet innefattar
följande huvudverksamheter:
• projektering
• byggnation
• detaljundersökning
• tillverkning, installation, drifttagningsprov av utrustning och system
• säkerhetsredovisning
• ansökan och tillstånd för inledande drift

Effekter på miljön
Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Platsbeskrivning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Pågående och kommande utredningar ska kunna
bedöma direkta och indirekta effekter på natur- och
kulturmiljön, värdefulla områden, enskilda växt- och
djurarter och ekosystem.
I arbetet är det viktigt att beakta lokala, regionala och
nationella miljömål samt miljökvalitetsnormer.
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Effekter på
människors hälsa

Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Systemanalys

Alternativredovisning

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Effekter
på
samhället

Systemanalys

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

De flesta av de miljö- och säkerhetsaspekter som kommer att utredas
är av intresse för att att bedöma effekter på människors hälsa.
Exempel på frågor som är aktuella:
• buller, vibrationer, ljusstörningar
• luftföroreningar - svaveldioxid, kväveoxider, sot,
kolväteföreningar, damm
• vatten- och markföroreningar
• joniserande strålning

Effekter på samhället
Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Beskrivningar och analyser av samhälleliga aspekter från
förstudierna uppdateras.
SKB:s samhällsprogram för platsundersökningarna innefattar en
central analys- och utredningsverksamhet, utredningar med lokal
och regional inriktning samt tillämpad forskning.
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Inkapslingsanläggning

Underlag till MKB och ansökan

Ansökan
MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Systemanalys

Alternativredovisning

Samrådsredogörelse

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning
och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Inkapslingsanläggning
Anläggningsbeskrivning
Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Möjliga anpassningar till nuvarande och planerad markanvändning,
infrastruktur, topografi med mera på den valda platsen utreds.
Varianter och alternativ redovisas med sina för- och nackdelar för
säkerhet och strålskydd, teknisk handlingsfrihet och genomförbarhet
samt kostnader.
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Inkapslingsanläggningen
Program för bygge,
installation och driftsättning

Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Effekter
på
samhället

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

Beskrivning av verksamheten under bygge, installation och
driftsättning.
Aktiviteterna kommer att innefatta följande huvudverksamheter:
• projektering och konstruktion
• montage och byggande
• provning och driftsättning
• säkerhetsredovisning
• ansökan och tillstånd för inledande drift

Inkapslingsanläggningen
Säkerheten vid drift

Ansökan
MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Ansökan

Inkapslingsanläggning

MKB-dokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Slutförvar
Slutförvar: Huvudsakliga områden för utredningar

Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Platsbeskrivning

Systemanalys

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning

Säkerhetsredovsning

Transporter

Långsiktig
säkerhet

Säkerhetsredovisning

Program
för byggnation och
detaljundersökning

Drift

Effekter
på
miljön

Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
samhället

I tillståndsansökan ingår en preliminär säkerhetsredovisning, där i
huvudsak följande kommer beskrivas:
• förhållanden på förläggningsplatsen
• förutsättningar och regler som styr konstruktionen
• säkerhetsprinciper, prestanda, olika system och funktioner
• radioaktiva ämnen samt strålskydd
• principer för drift och analys av driftbetingelser
• översiktsritningar, flödesscheman
• störnings- och missödesanalys

För att ta anläggningen i drift krävs en slutlig säkerhetsredovisning.
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Inkapslingsanläggningen

Kapselns utformning
och tillverkning

Ansökan

Ansökan

MKBdokument:
Beskrivningar
och
bedömningar

MKB-dokument:

Inkapslingsanläggning

Beskrivningar
och
bedömningar

Inkapslingsanläggning: Huvudsakliga områden för utredningar
Samrådsredogörelse

Alternativredovisning

Systemanalys

Säkerhetsredovisning
Drift

Kapsel
Utformning och
tillverkning

Anläggningsbeskrivning

Säkerhetsredovisning
Långsiktig
säkerhet

Program
för bygge,
installation
och
driftsättning
Effekter
på
människors
hälsa

Effekter
på
miljön

Effekter
på
samhället

Slutförvar
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Säkerhetskraven ger förutsättningarna för hur
kapseln ska konstrueras.
SKB arbetar vidare med de alternativ som finns,
bland annat vad gäller metoder för tillverkning och
förslutning.

BILAGA 2D
UTÖKAT SAMRÅD STATLIGA MYNDIGHETER 2004-12-17

Esbo-konventionen

Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar
i ett gränsöverskridande sammanhang
Esbo den 25 februari, 1991
Ratificerad av Sverige 1992
I kraft sedan 1997

SAMRÅD enligt Esbo-konventionen
Inkapslingsanläggning och slutförvar

Tidpunkt: Start hösten 2004
Underlag: Översatt (version 1) av ”Omfattning,
avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och
slutförvar för använt kärnbränsle”
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Förslag på parter som ska underrättas
•
•
•
•
•

Finland
Ryssland
Estland
Lettland
Litauen

BILAGA 3
UTÖKAT SAMRÅD STATLIGA MYNDIGHETER 2004-12-17
2004-02-27

MKB/2004/10

Utökat samråd för inkapslingsanläggning och slutförvar för
använt kärnbränsle.
Statliga myndigheter och verk som inbjudits att lämna synpunkter på
”Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle Version 0”

Myndighet

Inkommit med svar

Boverket
Naturvårdsverket

Se bilaga 4
Inget att erinra

SKI

Se bilaga 4

SSI

Se bilaga 4

Energimyndigheten
Fiskeriverket
Folkhälsoinstitutet

Inget att erinra
-

Försvarsmakten

Inget att erinra

Glesbygdsverket
Jordbruksverket

-

KASAM

-

Kammarkollegiet

-

Kemikalieinspektionen
Krisberedskapsmyndigheten, KBM
NUTEK

Inget att erinra
Inget att erinra

SGU

Se bilaga 4

Sjöfartsverket

-

Skogsstyrelsen

-

Socialstyrelsen

-

Riksantikvarieämbetet

Avstår

Räddningsverket

Inget att erinra

Vägverket
Överstyrelsen för civil beredskap

Upphört!

BILAGA 4
UTÖKAT SAMRÅD STATLIGA MYNDIGHETER 2004-12-17

Remissvar från myndigheter rörande
”omfattnings- och avgränsningsrapport,
version 0” med SKB:s kommentarer
Inledning
Denna bilaga innehåller en sammanställning av skriftliga synpunkter från myndigheter
och verk (SSI, SKI, SGU och Boverket) som framförts i samband med
myndighetsremissen av ”omfattnings- och avgränsningsrapporten”. De instanser som
avstått från att svara eller endast svarat att de inte har något att erinra ingår inte i
sammanställningen.
De skriftliga synpunkter som inkommit är generella och gäller både för Oskarshamn och
Östhammar.
Yttrande från SSI
Allmänt
SSI anser att det bör tydliggöras att version 1 av SKB:s avgränsningsrapport inte
sätter en definitiv gräns för vad som ska utredas inom ramen för MKB-processen.
SKB instämmer i detta och kommer att förtydliga skrivningarna i version 1.

SSI:s uppfattning är att det först är i samband med ansökan om och i MKB-underlag
till slutförvaret som det också är möjligt att slutligt bedöma och yttra sig över ansökan
om inkapslingsanläggningen.
SKB instämmer i detta. Enligt SKB:s tidplan kommer ansökan för inkapslingsanläggningen att lämnas in i mitten av 2006. Ansökan för slutförvaret lämnas in i slutet
av 2008. Beslut avseende inkapslingsanläggningen förväntas vara klart cirka 6-12
månader efter att ansökan för slutförvaret lämnats in. Under den tiden finns allt beslutsunderlag, både för inkapslingsanläggningen och för slutförvaret, tillgängligt. Beslutet
avseende slutförvaret förväntas under 2010.

SSI upprepar också, i enlighet med vad som tidigare framförts under PLU-samråden,
att den av SKB föreslagna tidplanen för granskning av inkapslingsanläggningen är
för snäv och sannolikt inte genomförbar.
SKB bedömer att tidsplanen för granskning av ansökan för inkapslingsanläggningen
borde vara tillräcklig eftersom den innebär att granskningen kan pågå i drygt 3 år innan
SKB förväntar sig ett beslut.

Synpunkter rörande avgränsning och omfattning (kap 3)

SSI påpekar att miljöbalkens regler om vad som ska ingå i en MKB respektive i en
ansökan i hög grad medför överlappande krav på redovisning. SSI anser att SKB bör
eftersträva att så mycket som möjligt av underlaget till ansökan tas fram i MKBsamrådet.
Det är SKB:s avsikt att så mycket som möjligt av MKB-dokumentet, som ingår i
ansökan, tas fram i samrådet.
SSI anser också att det är viktigt att SKB så tidigt som möjligt redovisar vilka frågor
man anser ligger utanför MKB-samrådet. För sådana frågor bör SKB överväga
alternativa former för kommunernas deltagande, anser SSI.
Detta är SKB:s avsikt.

I säkerhetsanalysen ska enligt SSI följande ingå: de prognos- och beräkningsmetoder
som använts, de antaganden som gjorts, samt vilket underlag och vilka informationskällor som använts. Eventuella brister och osäkerheter i metoder och underlag ska
också redovisas.
SKB instämmer.
Synpunkter på alternativredovisning och samråd
SSI upprepar tidigare framförda synpunkter rörande alternativredovisning (se SSI:s
yttrande över FUD-01). SSI betonar att alternativredovisning behövs för att verifiera
huvudalternativet och att alternativ inte avser varianter inom KBS-3, utan ett helt
annat koncept där tyngden i säkerheten är fördelad på ett annat sätt än för KBS-3.
Enligt SSI:s bedömning skulle en säkerhetsbedömning över alternativet med djupa
borrhål kunna motsvara alternativet på alternativredovisning.
SKB har uppfattat SSI:s önskemål om en säkerhetsbedömning avseende alternativet
djupa borrhål. SKB har för avsikt att diskutera med SSI om vad som i så fall bör göras
utöver de bedömningar om djupa borrhål som redovisades år 2000 i rapporten, SKB R00-28 ”Förvarsalternativet djupa borrhål. Innehåll och omfattning av FUD-program som
krävs för jämförelse med KBS-3-metoden”.

SSI befarar att de ”breda diskussioner” rörande alternativa strategier och metoder
som SKB avser föra i samråden, kommer att leda till diskussioner kring alternativ
som SKB redan översiktligt redogjort för och som regeringen och myndigheterna i
dagsläget bedömt vara orealistiska. SSI anser att SKB utöver de kommunvisa
diskussioner som bolaget genomför bör överväga ett för samrådsparterna gemensamt
samråd kring alternativfrågan, kanske i form av några seminarier över tid. En
naturlig slutpunkt för ett sådant samråd skulle kunna vara en redovisning av de
preliminära slutsatser SKB och andra parter dragit av säkerhetsbedömningen för
djupa borrhål.
Om intresse finns så är SKB naturligtvis beredd att arrangera seminarier i specifika
frågeställningar, till exempel vad gäller alternativfrågan.
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Alternativfrågan kommer att diskuteras vid ett flertal tillfällen under första halvåret
2004. Den 21 april anordnar Oskarshamns och Östhammars kommuner ett seminarium
med fokus på alternativfrågan. SKB kommer att samråda med nationella och lokala
natur- och miljöorganisationer om ”omfattnings- och avgränsningsrapporten” i
april/maj. Mötena kommer att äga rum den 4 maj (nationella), den 22 april
(Oskarshamn) respektive den 13 maj (Östhammar). Alternativfrågan är en av de frågor
som kommer att diskuteras vid dessa möten.
Yttrande från Boverket
Allmänt
Boverket vill genom sitt yttrande inte utesluta att andra frågeställningar kan
aktualiseras i det fortsatta arbetet med samråd och miljöbedömning.
SKB instämmer. De slutliga versionerna av ”omfattnings- och avgränsningsrapporterna” blir utgångspunkt för SKB:s arbete med utredningar och MKB-dokumentet, men
såväl struktur som innehåll i MKB-dokumentet kommer att detaljeras och justeras
löpande med hänsyn till vad som kommer fram i samråden samt vid projektering,
undersökningar och utredningar för planerade anläggningar.

Boverket menar att det är viktigt att frågan om metodval är så väl utvecklad, redan i
ansökan om tillstånd för inkapslingsanläggningen, att denna kan ligga till grund för
slutförvarsprövningen.
SKB instämmer i att ansökan för inkapslingsanläggningen ska innehålla vad som
behövs för att pröva själva metodvalet, men inte slutförvaret. Det prövas efter en
särskild ansökan avseende vald plats.

SKB anger att andra anläggningar – exempelvis nya vägar – kan tillkomma, som
konsekvens av att slutförvaret och inkapslingsanläggningen etableras. Enligt
Boverkets uppfattning bör tillkommande anläggningar som redan kan förutses för att
verksamheten ska kunna bedrivas anges och konsekvensbedömas redan från början,
för att konsekvenserna av anläggningen ska kunna bedömas samlat.
SKB instämmer med detta vad gäller underlagen till miljökonsekvensbeskrivningarna
för inkapslingsanläggningen och slutförvaret.
Synpunkter rörande planeringsfrågor (översiktsplaner, detaljplaner,
markanvändning o dyl.)
Boverket noterar att SKB i ”omfattnings- och avgränsningsrapporten” främst
utvecklar frågan om att tillstånd krävs enligt miljöbalken och kärntekniklagen och att
mindre nämns om bygglov, bygganmälan och tillämpningen av byggnadsverkslagen.
Boverket påpekar att delar av anläggningen också kan behöva regleras genom
detaljplanering och att en MKB enligt PBL då kan behöva upprättas (5 kap. 18 §
PBL). Underlag för detaljplanens MKB bör i så fall så långt som möjligt samordnas
med MKB enligt miljöbalken, menar Boverket.
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SKB är medveten om kraven enligt PBL beträffande de tilltänkta anläggningarna och
instämmer med Boverket. ”Omfattnings- och avgränsningsrapporterna” handlar dock
om MKB enligt miljöbalken.

Boverket anger att SKI under 2004 kommer att ta fram förslag och avgränsningar till
områden enligt 3 kap. 8 § MB (riksintresse) för slutförvar av kärnavfall. SKI:s beslut
ska sedan arbetas in i de kommunala översiktsplanerna, enligt Boverket. Boverket
menar att SKB bör ta fram underlag för SKI:s och berörda kommuners arbete, om
ytterligare material behövs.
SKB har lämnat synpunkter till SKI på avgränsning av områden för riksintresse för
slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, se SKB-rapport P-03-01. Om
SKI efterfrågar ytterligare material så kommer SKB att ta fram detta.

Boverket skriver också att ”beträffande markanvändning på lång sikt och säkerheten
mot intrång m.m. är det viktigt att detta utreds och att markanvändningen får en
reglering som också bidrar till att svara upp mot den önskade säkerheten”.
SKB instämmer.
Yttrande från SKI
Allmänt
SKI skriver att de under SKB:s arbete med ”omfattnings- och avgränsningsrapporten”
fortlöpande bidragit med synpunkter, som hanterats i den remitterade versionen av
rapporten. De konstaterar således att de inte kan se att något område saknas.
Synpunkter rörande underlag till MKB och ansökan (kap 4)
SKI skriver följande:
I kapitel 4 redovisas innehållet i MKB-dokumentets bilagor. Utgående från
beskrivningarna av utredningarna som de redovisas i kapitel 4 är det svårt att
identifiera hur viktiga frågor och aspekter som lyfts fram kommer att redovisas i
MKB-dokumentet. Genom att förtydliga kopplingen mellan MKB-dokumentets
bilagor och själva MKB-dokumentet blir det lättare att spåra hur viktiga frågor och
aspekter som presenteras i bilagorna och i avgränsningsrapporternas kap 4 redovisas
i MKB-dokumentet.
Kopplingen mellan MKB-dokumentets bilagor och själva MKB-dokumentet kommer
att förtydligas i version 1.

SKI anser också att det kan vara till hjälp om SKB identifierar huvudsakliga
målgrupper för MKB-dokumentets underlagsrapporter, som presenteras på s. 21- 22 i
respektive rapport. Mottagarna kan då bilda sig en uppfattning om hur omfattande
deras medverkan framöver kan förväntas bli.
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SKB önskar att alla samrådsparter ska känna att de har möjlighet att lämna synpunkter
på MKB-dokumentets samtliga underlag. I version 1 kommer vi dock att antyda
huvudsakliga målgrupper för MKB-dokumentets olika underlag.

Yttrande från SGU
Allmänt
SGU anser att det är svårt att idag i detalj ta ställning till vad som bör undersökas
respektive ingå i en MKB. Anledningen är att de utredningar och undersökningar
som genomförs genererar ny kunskap, som kan medföra att planerna ändras, vilket i
sig är positivt.
SKB kommer att ta hand om de ytterligare frågor som ställs under utredningsarbetet.

SGU skriver att det finns faktorer som talar för att MKB:n delas upp i en del som
behandlar effekterna på miljön under bygg- och drifttid, förslutning och återställande
och en annan del som behandlar de möjliga långsiktiga effekterna. Skälen till detta
är de stora skillnader som finns i erfarenhet, effekter och tidsperspektiv mellan de
olika verksamheterna: För den förstnämnda typen av verksamheter finns en stor
mängd tidigare erfarenheter, effekterna är relativt lätta att förutse och dessutom
relativt begränsade i tiden. SGU menar också att SKB noga måste ange osäkerheter i
beräkningarna när det gäller slutförvarets långsiktiga funktion.
MKB-dokumenten kommer att redovisa både kort- och långsiktiga effekter på miljön,
dock i olika kapitel. Separata underlag kommer att tas fram.
Synpunkter rörande underlag till MKB och ansökan (kap 4)
SGU noterar att beskrivningen av nuvarande förhållanden och bakgrundsvärden kan
bli föråldrad, eftersom processen fram till ett beslut om tillstånd är lång. SKB måste
därför ha en beredskap att fortlöpande komplettera uppgifter, exempelvis avseende
brunnsinventeringar.
SKB kommer att lämna de kompletteringar som granskarna efterfrågar.

SGU nämner SKB:s rapport R-01-03 som behandlar grundvattnets regionala
strömningsmönster och framför allt att den hydrogeologiska modelleringen även
fortsättningsvis bör sättas in i ett större regionalt perspektiv, både i Oskarshamn och i
Forsmark. Grundvattensänkningar som beror på läckage till bergrum liksom även
andra grundvattenuttag bör inkluderas.
SKB instämmer.
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