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Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för 
inkapslingsanläggningen och slutförvaret 
 
 
 
Datum: Januari – mars 2004 
 
Plats:  Skriftligt samråd 
 
Målgrupp: Regionala aktörer i Kalmar län 
 
Inbjudan:  Skriftlig inbjudan till regionala aktörer som kan antas ha synpunkter på och/eller 

intressen i slutförvarsprojektet. 
 
Syfte: Att presentera och få synpunkter på vilka frågor som bör utredas som underlag för 

MKB. 
 
Underlag: Rapporten Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvens-

beskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt 
kärnbränsle. Version 0 – underlag för utökat samråd i Oskarshamn.. I den 
presenterade SKB förslag på vilka typer av utredningar 

 som ska genomföras för ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt 
miljöbalken och kärntekniklagen. 

 
 
Skriftliga svar inkom från Länsstyrelsen i Kalmar län, Fiskeriverket, Kalmar läns museum, 
Regionförbundet i Kalmar län och Vägverket. SKB kommentarer finns nedan, grupperat i kategorierna 
inkapslingsanläggningen, slutförvaret för använt kärnbränsle och genensamt. Inkomna synpunkter 
finns i sin helhet sist i denna dokumentation. 

 
1 Inkapslingsanläggningen 

Inga frågor eller synpunkter framfördes som enbart handlade om inkapslingsanläggningen. 
 
2 Slutförvaret för använt kärnbränsle 

Inga frågor eller synpunkter framfördes som enbart handlade om inkapslingsanläggningen. 
 
3 Gemensamt 

3.1 Länsstyrelsen anser att utskickat underlag kan tjäna som lämplig utgångs-punkt för 
SKB:s samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Man konstaterar också att de inledande kapitlen i 
miljöbalken samt lagen om kärnteknisk verksamhet utgör en viktig förutsättning för val av 
metod och lokalisering av de anläggningar och infrastrukturer som behövs för ett godtagbart 
omhändertagande av det använda kärnbränslet i det långa perspektivet som det är frågan om. 
Vidare påpekar man behovet av att det tydliggörs hur helhetsbeskrivningen av 
slutförvarssystemet hanteras vid ett förfarande med tillståndsansökan och tillståndsprövning 
vid olika tidpunkter för inkapslingsanläggningen och slutförvaret. (Länsstyrelsen i Kalmar län) 

SKB instämmer. 
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3.2 Kalmar läns museum påpekar att det bör förtydligas i ”omfattnings- och avgränsnings-
rapporten” att platsen nuvarande status och effekter ska beskrivas för kulturmiljö (inte bara 
miljö) och att inventeringen av forn- och kulturlämningar motsvarar samma storleksordning 
som inventeringarna av flora och fauna. Eventuella konsekvenser för eventuella forn- och 
kulturlämningar måste ingå i MKB:n. (Kalmar läns museum) 

SKB instämmer. 
 
3.3 Vägverket påpekar att SKB i sina utredningar om transporter också bör utreda om det 
finns behov av att förstärka/bredda allmänna vägar eller anlägga nya vägar. (Vägverket region 
Sydöst) 

SKB instämmer. 
 
3.4 Regionförbundet anser att SKB bland annat bör omfatta och belysa /analysera följande 
områden: 
• De sociala och kulturella aspekterna 
• Profilering och image 
• Infrastruktur och arbetsmarknad 
• Kompetensförsörjning 
• Spin-offeffekterna för det omgivande samhället (högskolan och industrin) 
• Effekter på människors hälsa 
• Hur åtgärderna sammantaget bidrar till en hållbar utveckling 
(Regionförbundet i Kalmar län) 

Alla nämnda områden har diskuterats inom ramen för SKB:s samhällsprogram. Det är respektive 
kommun som sedan beslutar vilka utredningar som ska genomföras. 
 



27 januari 2004 

 

 

 
Inkapslingsanläggning  
och Slutförvar 
för använt kärnbränsle 
 
Utökat samråd med regionala aktörer 
 
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. Svensk Kärnbränslehantering 
AB, SKB planerar att lämna in ansökan för att uppföra inkapslingsanläggningen under 
2006 och för att uppföra slutförvaret under 2008. 
 
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.  
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Underlag inför utökat samråd 
 
SKB har tagit fram preliminära versioner av ’’omfattnings- & avgränsningsrapporter’’ för 
Forsmark och Oskarshamn. Rapporterna behandlar både inkapslingsanläggningen och 
slutförvaret och finns tillgängliga på internet, www.skb.se/mkb. Rapporten för Oskarshamn 
bifogas även detta brev. 
 
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 slut-
förvaret. 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 MKB-
dokumentet. 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 sam-
råden samt vid projektering, undersökningar och utredningar för planerade anläggningar.  
 
 
Vi tar gärna emot synpunkter på det översända materialet, dock senast den  
31 mars 2004. Kommentarer lämnas till: 
 
Lars Birgersson 
lars.birgersson.kem@skb.se 
Tel: 08-459 85 71 
 
 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

 
Saida Laârouchi Engström 
Avdelningen för MKB och Samhällskontakter 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Utökat samråd med regionala aktörer, sändlista Oskarshamn, 2004-01-27 
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Separat inbjudan till Länsstyrelsen 

 
Inkapslingsanläggning  
och Slutförvar 
för använt kärnbränsle 
 
Utökat samråd med regionala aktörer 
 
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. Svensk Kärnbränslehantering 
AB, SKB planerar att lämna in ansökan för att uppföra inkapslingsanläggningen under 
2006 och för att uppföra slutförvaret under 2008. 
 
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.  
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Underlag inför utökat samråd 
 
SKB har tagit fram preliminära versioner av ’’omfattnings- & avgränsningsrapporter’’ för 
Forsmark och Oskarshamn. Rapporterna behandlar både inkapslingsanläggningen och 
slutförvaret och finns tillgängliga på internet, www.skb.se/mkb. Rapporten för Oskarshamn 
bifogas även detta brev. 
 
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 slut-
förvaret. 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 MKB-
dokumentet. 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 sam-
råden samt vid projektering, undersökningar och utredningar för planerade anläggningar.  
 
 
Vi tar gärna emot synpunkter muntliga synpunkter på det översända materialet vid det 
inplanerade mötet med MKB-forum Oskarshamn, den 26 maj 2004.  
Skriftliga kommentarer på materialet senast den 11 juni 2004 till: 
 
Lars Birgersson 
lars.birgersson.kem@skb.se 
Tel: 08-459 85 71 
 
 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

 
Saida Laârouchi Engström 
Avdelningen för MKB och Samhällskontakter 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Utökat samråd med regionala aktörer, sändlista Oskarshamn, 2004-01-27 
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Utökat samråd med regionala aktörer 
Sändlista Oskarshamn 
 
 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län, separat brev 
 

Malmbrogatan 6 
391 86 Kalmar 

Fiskeriverket 
 

Lokalkontor Simpevarp 
Ävrö 16 
572 95 Figeholm 

Folkhälsocentrum Garvaregatan 11 
572 32 Oskarshamn 

Kalmar läns museum 
 

Box 104 
391 21 Kalmar 

LRF-Sydost  
 

Box 974 
391 29 Kalmar 

Landstinget i Kalmar län 
 

Box 601 
391 26 Kalmar 

Regionförbundet i Kalmar län 
 

Box 762 
391 27 Kalmar 

Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland Box 288 
593 24 Västervik 

Vägverket, Region sydöst 
 

Box 749 
391 27 Kalmar 
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