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Utgångspunkt för rådets synpunkter 

2012-12-06 

Miljökonsekvensbeskrivningen är central i 
ansökningsprocessen. En godkänd MKB utgör 
en processförutsättning för att en ansökan ska 
kunna prövas i Mark- och miljödomstolen enligt 

miljöbalken och är en förutsättning för 
regeringen prövning enligt kärntekniklagen.  
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Underlag för bedömningen  
• ytterligare underlag behövs gällande den långsiktiga 

säkerheten, beskrivningen och bedömning av metodval, 
nollalternativ och vad som ligger till grund av SKB:s val av 
plats.  

Radiologiska risker  
• Radiologiska risker beskrivs knäpphändigt. En helhetsbild av 

verksamheten och de riskfaktorer som är förknippade med 
dess genomförande måste ges i MKB:n.  

Val av plats och metod  
• Tydligare redovisning vad SKB:s val av plats bygger på ska 

ingå i MKB:n 
• Jämförande redovisning för alternativa metoder avseende 

säkerhet, strålskydd och miljöeffekter och hur SKB motiverar 
sitt ställningstagande.   
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Nollalternativet    
• nollalternativet beskrivs knapphändigt 
• beskrivning av effekterna och konsekvenserna om 

verksamheten inte kommer tills stånd eller av en eventuellt 
försening i processen.   

• möjligheterna till ett förlängd mellanlager? CLAB, på annat 
håll?  

Beskrivning av verksamhetens alla skeden  
• Beskrivning av byggskede, driftsskede och avvecklingsskede  
Fysiskt skydd/risk för intrång  
• Fysiskt skydd och risker som följd av avsiktliga mänskliga 

handlingar 
• Informationen som framkommer i Bilaga VU – Verksamhet, 

organisation och styrning.   
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Redovisning av psykosociala effekter    
• har inte utretts i tillräcklig omfattning i ansökan 
• MKB:s beskriver inte de direkt och indirekta effekter som den 

planerade verksamheten kan medföra på människors hälsa  
Påverkena på naturvärden  
• Hur kommer rödlistade arter att påverkas?  
• Kompletteras med information från rapporterna SKB R-10-16 

och SKB P-11-04 
• Resultat från pilotstudier om kompensationsåtgärder bör 

kompletteras  
Samrådssynpunkter   
• MKB:n bör kompletteras med en utförligare beskrivning av hur 

de synpunkter som lades fram under samrådet har beaktas.    
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