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Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för 
inkapslingsanläggningen och slutförvaret 
 
 
Under våren 2003 lämnade parterna i MKB-forum Oskarshamn synpunkter på en arbetsversion av 
”omfattnings- och avgränsningsrapporten”. Inkomna synpunkter från genomförda samrådsmöten 
presenterades på möte med MKB-forum den 26 maj 2004. 
 
Kommunens formella svar innehöll yttranden från arbetsgrupper inom LKO-projektet. 
 
 
Övriga möten:  Presentation och diskussion med representanter från kommunens arbetsgrupper den 5 

november 2003. 
 
Målgrupp: LKO-projektets arbetsgrupper som följer SKB:s arbete med slutförvarsprojektet i 

Oskarshamns kommun. 
 
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. Överlämnades på 
mötet den 5 november 2003. I den presenterade SKB förslag på vilka typer av 
utredningar som ska genomföras för ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) enligt miljöbalken och kärntekniklagen. 

 
 
SKB har en nära dialog med Oskarshamns kommun, inte minst genom de möten som hålls med MKB-
forum samt genom de lokala informationsmöten som anordnats bland annat avseende på vägfrågan. 
Många av de frågor kommunen framför i sitt yttrande över ”omfattnings- och avgränsningsrapporten” 
har därför förts fram och diskuterats i framför allt MKB-forum där kommunen i några fall har lyft 
fram speciellt viktiga frågor, så kallade MKB-frågor. 
 
Nedan redovisas och kommenteras de huvudsakliga synpunkter som kommunen för fram i sitt yttrande 
över ”omfattnings- och avgränsningsrapporten”, grupperat i kategorierna inkapslingsanläggningen, 
slutförvaret för använt kärnbränsle och gemensamt. 
 
 
1 Inkapslingsanläggningen 

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

2.1 Slutförvarets layout har på avgörande sätt förändrats från förstudieskedet till 
platsundersökningen. Vi önskar i sammanhanget att SKB utvecklar skälen för ändringen i 
slutförvarets layout. 

SKB arbetar fortlöpande med att utveckla slutförvarets layout med hänsyn till bland annat geologiska 
förutsättningar och för att åstadkomma en rationell teknisk lösning. SKB:s arbete med layout av 
slutförvaret presenteras bland annat vid samrådsmöten med allmänheten och vid möten med MKB-
forum. 
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3. Gemensamt 

3.1 Kommunen vill att SKB redovisar sitt uppdrag efter det att ett eventuellt slutförvar tagits i 
drift. Vilka planer har SKB för fortsatt forskning och utveckling på kärnavfallsområdet och 
mer konkret vilken verksamhet planeras i Äspölaboratoriet respektive kapsellaboratoriet? 

Inledande drift för slutförvaret planeras till år 2017 och reguljär drift år 2023. Det är svårt att i 
dagsläget sia om vilken omfattning och inriktning forskningen i Äspölaboratoriet respektive 
kapsellaboratoriet ska ha så pass långt in i framtiden. SKB ser emellertid att det kommer att finnas 
behov av att bedriva forskning och utveckling vid båda dessa anläggningar även efter att slutförvaret 
tagits i drift. 
 
3.2 Kommunen menar att alternativa metoder bör redovisas med större bredd och djup. 
Exempelvis bör metoden djupa borrhål ges en mer ingående belysning. 

SKB har fört en dialog med bland annat SSI avseende kommande alternativredovisningar, med fokus 
på alternativet djupa borrhål. Som resultat av denna dialog pågår arbete med att ta fram en planering 
för en fördjupad redovisning, vilken ska vara klar hösten 2005. 
 
3.3 Nollalternativet beskrivs i ”omfattnings- och avgränsningsrapporten” som fortsatt lagring i Clab. 
SKB hänvisar till en tidigare upprättad rapport R-00-31 om förlängd mellanlagring i Clab. Mot 
bakgrund av kraftindustrins uppfattning att reaktorerna kan drivas 60 år måste 
konsekvenserna för slutförvarssystemet av en utökad drifttid från beräknade 40 till 60 år 
utredas under samrådet. 

SKB vet i dag inte hur kärnavfallsprogrammet kommer att utformas. SKB vet inte heller hur väl 
bergvolymen kan utnyttjas med tanke på sprickor etc. Dessa faktorer beaktas dock i projekterings-
arbetet. Dessutom leder effekthöjningen till att bränslet får andra egenskaper, vilket även detta beaktas 
i SKB:s arbete. De frågor som förs fram av kommunen tas sålunda omhand av SKB. 
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