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Välkomna till seminariet

Camilla Odhnoff

Ordf, KASAM

Landshövding,Herr Mina damer och herrar

På KASAMs och den Nationelle Samordnarens vill jag riktavägnar ett varmt
välkommen till alla intresserade i sådana skaror lokalen kännsmött attsom upp -
trång

jag migFörst vänder till våra franska Christian Bataille, ledamotgäster, av
franska Nationalforsamlingen och Maurice kanslichef förLaurent, Nationalfor-
sarnlingens utskott for vetenskap och teknik. KASAM har nyligen besökt ier
Frankrike. arbete imponerar påErt Tålmodigt, ärligt och uttömmande in-oss.
formerar ni kärnavfall och syftet de undetjordslaboratoriermedom om som man
har för avsikt bygga. Vi med förväntan fram kvällens anförande.att motser

Vi hälsar också särskilt våra finska med Jussi Marminen från Handels-vänner
och Industriministeriet i spetsen.

Att vi har lagt denna konferens i Västerbotten inte mycket funderaär över.att
Vi har här intresse och vetgirighet från bådemött landshövdingett stort storen
och handläggare på länsstyrelse och i kommuner. Vi mycket gladaär över att

här Många delar intresset, frågorna, de kritiska synpunktema.vara
Hjärtligt välkomna övriga länsstyrelser och kommuner, statliga myndigheter,

organisationer, kärnkraftföretag, föredragshållare från riksdag, universitetpress,
och andra organisationer.

Innan vi lyssnar till Monsieur Batailles föredrag lämnar jag ordet till Lands-
hövding Georg Andersson.

Landshövding Georg Andersson hälsade konferensdeltagama välkomna till
Umeå och presentation "Västerbotten kontrastemas län, kontraster-gav en av -

med hjälplän belysande bilder och väsentliga faktauppgifter omkring be-nas av
folknings- och näringslivsutvecklingen.





Kärnavfallet i Frankrike -
Nationalförsamlingens roll i skapandet av en
dialog

Christian Bataille

Ledamot franska Nationalfbrsamlingenav

Frankrike, bara har knappa inhemska energikällor, har sedan trettioänsom mer
år utvecklat omfattande kämkrañprogram. idag för 80%Dettaett svarar ca av
landets elproduktion.

kämkraftprogramDetta och detta konstitutionell fransk kuriositetär en- -
startades Nationalförsamlingen hade konsulterats. Frankrike finns fort-Iutan att
farande ingen lag angående kämtekniskaden verksamheten motsvarande den
svenska lagen från 12 januari 1984.

Byggnaden de 55 idnftvarande blocken har inte föranlett några nänmvärdaav
problem berördbland befolkningen verken, falli där byggnads-utom ettrunt
projektet fick stoppas.

sociologerFlera har funderat orsakerna till denna avsaknad någonöver av
reaktion från befolkningen kämkraften, kunna komma med någotutan attom
acceptabelt Till och med idag, efter Tjernobyl, kan konstatera denattsvar. man

majoriteten fransmän fortfarande visar förtroende för kämkraften. Sam-stora av
tidigt förordar majoritet inget kärnkraftverk byggs påmed tankeatt nyttsamma

dagens elproduktion betydligt överstiger det inhemska elbehovet. Varje till-att
kommande kärnkraftverk skulle således bidra ytterligare till elexporten, som
idag 15% produktionen motsvarande hälften den svenskamotsvarar ca av av-
elproduktionen.

I slutet 80-talet Nationella Institutet för hanteringANDRA dettogav av
radioaktiva kämavfallet, då avdelning inom CEA Franska Kom-som var en
missariatet for Atomenergi, beslutet forskningslaboratoriumbygga föratt ettom
djupförvaret det högaktiva avfallet.av

Ansvariga inom ANDRA och andra politiker blev mycket överraskade då an-
strängningama hitta lämplig forläggningsplats för detta laboratoriumatt mötteen

Överraskningenstarkt motstånd från den berörda lokala befolkningen. destovar
med tanke på lokaliseringen förvar för lågaktivt avfallstörre hadeatt ettav ge-

nomförts någon svårighet.utan



februari regeringen,I 1990 bakgrund konfrontationer mellanbe-tog mot av
folkningen polismakten, beslutet geologiska forskningsinsat-och avbryta deatt

Nationalförsamlingensbedrev. Samtidigt fickANDRA OPECSTser som
kommission för telcnisk/vetenskaplig utvärdering uppdraget påbörjaatt stu-en

mandat in-die hantering det högaktiva avfallet. Detta är attav organ, varsom
formera Nationalförsamlingen sina alternativ angåendeutvalda naturveten-om
skapliga tekniska områden, bad mig fram dettaoch ämne.rapportatt ta en om

innan i Nationalförsamlingen hadeSpråkprofessor jag jag blev invaldsom var
därför lyssna till allakunskap beslöt migjag ingen särskild Jagänmet. attom

befolkning berördestill motståndarna inom denberörda och i synnerhet avsom
förläggningsplatser.tilltänktaANDRAs

OPECST bedriver, liggerkommissionenLiksom för de övriga studier som
med målet Riksdagenmellan politik och teknik,detta uppdrag i gränsnittet att ge

berördavarför och deskulle beskrivai enkla experternatermerrapporten som
kunde kommabefolkningarna inte överens.

vilkarekommendationer,antalEfter jag Nationalförsamlingenår ettettca gav
förordadeledamöter.folkvalda Jagkommissionenstidigare hade godkänts av

kärnavfallet skulle in-högaktivahantering dethuvudlinjema försärskilt att av
fönnenande,enligt mittenda,legislativa denskrivas i lag, den vägen ären

befolkningarnaberördagarantier för detillräckliga officiellakan attsom ge
avfal-hanteringenfördialog med de ansvarigaskulle delta iacceptera att aven

let.
framrekommendationer och ladesamtycke tillRegeringen sitt rapportensgav

Nationalförsamlingen. Lagforslagetförjag ficklagförslag vilket presenteraett
fört fram i minjag hadeinnehöll de huvudlinjer rapport:som

behandlar bådeforskningsprogramdiversifieratskapandet ett ensom0 av
djupförvaret.livslängd, Dessafarlighet ochavfalletsminskning samtav

prioritetforskningsområden ges samma
avfallshan-med fororganisationtill oberoendeombildasANDRA ansvaren0

teringen
ochforskningsprogrammenkommission för bedömningbildandet av0 av en

obe-franska och utländskabestårkommissionforskningsresultaten. Denna av
roende experter

be-kommeroch endast denna,Nationalförsamlingen,bekräftelse attatt0 av
detoberoendeefter granskning desluta år 2006, rapport,experternas omav

djupförvarbyggandeteventuella ettav



statligt åtagande beträffande garantier till de berörda befolkningarna inklusive0
ekonomiskt stöd för den ekonomiska och sociala utvecklingen för de kom-

kommer forskningsanläggningama.att accepteramuner som

Utöver nämnda huvudlinjer preciserar lagförslaget vilka förutsättningarovan
skall gälla för skapandet dialog:som av en

tidig information till beslutsfattare, folkvalda befolkningenoch0
sociala studier och konsekvensanalys med deltagande från frånrepresentanter0
berörda kommunstyrelser, länsstyrelser och regionsstyrelser de politiskatre-
lokala instansema i Frankrike
bildande lokala kommittéer för infonnationsfrågor uppföljningsamt0 av av
forskningsarbetet. kommittéerDessa bestå folkvalda, representanteravses av
från fackföreningar och lokala vilka inkluderar motståndargruppergrupper,
bildande intressegrupper tillsammans med de lokala myndigheterna för0 av en
effektiv användning de ekonomiska medel tilldelas de kom-attav som avses

berörs dylikt forskningsprojekt.ettmuner som av

Den lagens anda skiljer sig från ståndpunktertidigare öppnaattnya genom
möjligheten till demokratisk dialog. Projektets sociala blev på såacceptansen

det primära villkoret för valet förläggningsplatsen,sätt medan experternasav
synpunkter intar sekundär plats för bekräfta den tekniska möjlighetenatt atten

Återstodgenomföra projektet. emellertid få lagens tilltänkta riktlinjer bliatt att
konkret tillämpade på plats.

Också inom detta område beslöt myndigheterna tillatt ta ett nytt grepp genom
förlita sig till oberoende medlare för valet förläggningsplatsema för deatt en av

underjordiska forskningslaboratoriema. medlare såledesDenna inte knuten tillär
de organisationer för hanteringen kämavfallet.som ansvarar av

Två på varandra följande regeringar, olika politisk färg, har bett mig attav
denna medlare, vilket jag Såsom medlare har jag besökt åtta länaccepterat.vara
önskade mig. läns lämpliga geologiskaDessa egenskaper hade tidi-ta emotsom
bekräftats Vid varje besök har jag projektet, deexperterna. presenteratgare av

enligt lagen utlovade garantiema, det tilltänkta stödprogrammet för alla be-samt
slutsfattarna och de ekonomiskt och socialt ansvariga folkvalda, representanter-
från fackföreningama, lantbrukarna och intressegrupper.andra

har dessutom förmedlatJag informationen frågattill dem mig densom om -
föredrag, informationsbroschyr, frågor/svar projektetangående och jag har vi--



de statliga myndighe-frågorna tilltekniska och ekonomiskadare förmedlat de
tema.

län har litendessaoch efter mina till ochunderFöre, ettvart en gruppavresor
samlat frågor, observa-landshövding,ledning f.d.medarbetare under enavav

Medarbetarnaolika samtalspartner.fråneller förväntningartioner, kommentarer
aspekter ingående med dessaprojektetsnågraockså vid behov diskuterathar av

frånpå initiativutvecklingsprojekt,lokalahar ocksåGruppen startatpersoner.
samtalspartner.vissa

varierande.varit ganskaharfrån mina olika samtalspartnerReaktionerna

följande:sammanfattas enligtkanDe grovt

projektet, samti-inställning tillpositivfolkvalda uppvisarmajoritetEn enav0
in-omfattande information. Derasunderstryker behovetdigt de enavsom

fall till fall hartillhörighet. Frånderas politiskaavspeglar inte stu-ställning
politiskaockså har deinsats, ellerpolitiskblivit till lokal ochantingendien en

län har kunnatfolkvalda inomoch majoritetsuddats ettgränserna ut aven
enas.

oftast sigmiljöorganisationemafolkvalda ochgröna motsatthar deDäremot
avfallet vidytförvarstöd förenergivalen, och uttalatnationellade ettett av

produktionsplatsema.

den ekono-intresseradevisat sighar oftastför arbetsgivarnaFöreträdare av0
med sig, ochforskningslaboratorium forunderjordisktmiska aspekt ettsom
särskilt medutvecklingen ochregionalapådetta kan ha denpåverkandenav

iblandföreträdare harhögteknologisk anläggning. Sammapåavseende en
medarbetare.sina kollegor ochinformeraförslag och försöktkonkretalämnat

intresseradeförefallit särskilthar inteför fackföreningamaFöreträdare av0
fackrepre-flesta dessafrågan.ställning i Detagitoch har knappastämnet av

jagde faktahandlän har i förstai flertalet presenterat,noteratsentanter som
till befolkningen.informationpåpekat viktensamtidigtde haroch av

stöd tillallmänhet, uttryckthar, ilantbruksorganisationemaFöreträdare för ett0
inomansvarsforhållandenaoch sig medvetnaforskningsinsatsema omanser

jordbruks-bevaraviktensåledes påpekatområde. harkänsliga Dedetta attav
för be-tillgångenforläggningsplatsen ochvaletvidmarkerna vattenomav



vattningsändamål, och framför allt påpekat den negativa kommersiella påver-
kan avfallsförvar kunde ha beträffande försäljningen derasett jord-som av
bruksprodukter, speciellt vinet.

Vid diskussionerna med dessa olika har jag aldrig förnekat attgrupper en av
förläggningsplatsema for dessa laboratorier, efter forsöksperioden och beslutet
från Nationalförsamlingen, kan underjordiskt slutförvar förutses att ta ettemot
det högaktiva kämavfallet.

Å andra sidan har jag framhållit de fördelar de utvalda regionerna kom-som
kunna dra i och med forskningslaboratorium,att med tanke pånytta ettmer av

de nödvändiga anslagen från avfallsproducentema ståratt i direkt proportion till
den producerade avfallsvolymen.

Skapandet dessa laboratorier kommer förstai hand ha direkt påver-attav en
kan. Investeringen 1,5 miljarder franc forär varje laboratorium samtidigtca som

70 miljoner FF tillkommer varje år för driftbudgeten, försökskostnademaca
inräknade. Varje laboratorium kommer ha 150 anställda 30 aka-att ca varav ca
demiker. anställningarDessa liksom beställningarna kommer så långtgörasatt

möjligt inom regionen. Byggandet respektive laboratorium kommersom taattav
5 år i anspråk och kommer sysselsätta 300 Slutligen kommerattca ca personer.

dessa underjordiska anläggningar betala skatter främjar den lokala eko-att som
nomin.

Dessutom kommer de regioner laboratorium åtnjutatar emot ett attsom an-
slag för bl utvecklingen inom regionen. Till detta ändamål förutses 60 mil-a ca
joner årligen.FF

Dessa finansiella aspekter har ofta varit kritiserade motståndarna tillav pro-
jektet. detMen onormalt deär kommuner laboratorium,att accepterar ettsom
eventuellt omvandlat år 2006 till underjordiskt avfallsförvar, erhållerett ett an-
slag från samhället storleksordning de kommuner där käm-av ettsamma som
kraftverk byggts

För närvarande pågår förhandlingar, den s.k. allmännyttiga enkäten, genom
vilka den allmänna opinionen i berörda kommuner samlas in, dessautan att
åsikter förpliktar regeringen; det inte fråga folkomröstningär utanom en om

officiell opinionsundersökning.en
Opinionema divergerar naturligtvis. Huvuddelen de folkvalda och storav en

andel befolkningen eller mindre underförstått de ekonomiskaaccepterarav mer
fördelar dessa laboratorier innebär. Motståndarna, relativt få i antal, mani-som
festerar högljutt, med stöd från nationella och till och med internationella miljö-
organisationer.



folkvalda,de berördaefter rådfrågning attregeringen,kommerUnder 1998 av
såsom jaglaboratorieroch medtvå eller tillbyggandetbesluta tre re-ett,avom

försöksperiodenoch1998i slutetborde påbörjasByggarbetenakommenderat. av
2006.till årlöpaattavses

syftelaboratorier ärin-situ" attgällerdetdet faktumpåinsisterarJag att vars
byggandetsig forlämparformationgeologiskkartläggaidentifiera och somen

högaktivt avfall.förförvarunderjordisktettav
från deslutsatsernaÅr granskaNationalförsamlingen2006 kommer att

frånlagenskapad enligtkommissionennationelladenioberoende experterna
lämplighetensig attkommerNationalforsamlingen att yttra av1991. omsenare

forvar.underjordisktanlägga ett
förbliinteNationalförsamlingennaturligtvis attkommerdatumtill dettaFram
blivithar jagSåledeskämavfallet.högaktivadetkringinför frågornalikgiltig

efterlevs,från 1991lagenforOPECST attInstitutet garanteratillsatt attav
forskningslinjema:desamt att tre

djupförvaro
transmutation0
ytförvar0

parallellt.bearbetas

minaoch CLAB. Enbesöka Simpevarpiövrigtför avkommerJag att morgon
framtidenFrankrike itydligtvisarfrån 1996 atti minslutsatser rapportsenaste

viskäl kommerdettabränslet. Avutbrändaallt detupparbetainte kommer att
slutdepone-före dessbränsletmellanlagringforplanerabehövakanske avatt en

djupförvar.ring i ett
Nationalfor-franskadenrolldenjagvillSammanfattningsvis poängtera som

demokrati inomochöppenhet ettbibringafor om-spelat störresamlingen har att
forhaftauktoritetenvetenskapligaoch denmaktenexekutiva vanadär denråde

någon.medsamtalaegentligenreglerdefiniera attutanatt egna
lösasmåsteproblemvetenskapligainnebärkämavfallethögaktiva somDet

rationell ka-teknisk ochuteslutandeDe ärmed avytterst stor somsvaromsorg.
avseende.i dettatillräckligainteraktär är

Deochallmänhetenmellan experterna.dialogenåterskapahärvidmåsteMan
icke tek-också integreradentillmåste att resonemangenacceptera egnasenare

aspekter.känslomässigaiblandochniska rent --



Min ståndpunkt vi för närvarandeär i Frankrikeatt kan uppvisa försiktigen
optimism. Inget i förtidär jag bedömervunnet kommer kunnaattmen att
uppnå överenskommelse projekt slutligt omhändertaett det hög-en avsett attom
aktiva kämavfallet djupförvar, transmutation, ytförvar eller kanske de till-tre-

kan visa sig vetenskapligt, tekniskt och ekonomiskt tillfredsstäl-sammans som-
lande, och i synnerhet acceptabelt för samhället.

djuptJag övertygad detär vår plikt dröjsmålär lösaatt problemet,att utanom
den åsikt harvi kämkrañensoavsett framtid.som om

Det skamligt, ordet inte för starkt, lämna kämavfalletär åt kommandeattvore
generationer bakgrund det vår generation åtnjutermot är fördelarna,att som
det ingen tvekan för mig kärnkraftenär uppvisar klara sådana.att

DISKUSSION:

Torsten Carlsson: Vilken roll spelar den ekonomiska ersättningen till kommu-
för beslutsprocessen skall fungera i Frankrikeatt Vilken möjlighet fårnerna

kommunen nej i skedesägaatt ett senare

Christian Bataille: Den ekonomiska ersättningen som kommer från avfalls-
producentema idé jag hade med i förstamin år 1990. Denvar en rapportsom
idén byggde på erfarenheter från diskussioner med kommunerna. Förslaget berör
alla kommuner finns inom radie 10 km från förläggningsplatsen. Detsom en av

fråga 60 miljoner francär år under femtonårsperiod. kanDetta jämfö-om per en
med den skatteintäkt skulle från två kärnkrañaggregat på 1000 MWras man

vardera.

Camilla Odhnofl: kanJag tillägga vi frågade detta vidnäratt KASAMsom
besök i Frankrike, så förklarade det på så kärnkraftverksätt betalaratt ettman en
viss kommunalskatt. laboratorium,Ett däremot, inte skyldigt betala någonär att
kommunalskatt. Då ansåg det rättvist laboratoriet skulle på någotatt sättman
bidra till kommunens finanser. Därför fördes detta förslag fram bidrag tillom
kommunen, ungefär storlek kärnkraftverk med tvåettav samma aggregatsom
skulle ha givit.

Christian Bataille: Betr. den andra delen frågan. Bakgrunden klar. Jagärav
påpekade redan i början mitt uppdrag på de platser där laboratoriumattav ett
skulle byggas där skulle också slutförvar kunna byggas, och dettaett efter att



endastdet byggsOmtill saken.ställning etttagithadeår 2006riksdagen
hamna där.kommerslutförvaretganska givet attdetdålaboratorium, attär

slutförvaret.får Jagkommunenvarderasannolikheten 50%blirtvådet attByggs
platspåmåste byggasslutförvarhelt givetdetvidare att ett somär enattanser

migforskningslaboratorium. För ärdär byggtundersökts etthar att mangenom
sigskulle åta emot ettkommun att tamigföreställaotänkbartdet attatt en

dåeftersomslutförvaret,tillnejsedan tackaochforskningslaboratorium man
spel.finansiellthögtalltförskulle driva ett

riskeni dagFrankrikeidiskussion attdet någonLiljeholm: Förs omRonny
Frankrikelagstiftning inågondetländer Finnsandrafrånavfallbehöva emotta

på frågan.EU-perspektivfinnsdettaförhindra Det även ettskullesom

slutförvaringtydligtmycket attfrån 1991Bataille: Lagen avChristian anger
det möj-finnsaktuellt. DäremotinteFrankrikekämbränsle i ärutländskt använt

underavsvalningsperiod,underbränslefrämmandetillfälligt lagralighet enatt
vidbearbetasutlandetfrånbränslebestrålatVisstår.antal uppar-litetrelativtett
där undermellanlagrasSlutproduktemai La Hague.betningsanläggningen

harursprungslandet. SåtilltillbakamaterialetskickasDäreftertio år.knappt
börjatWien hariIAEAtåg.Tysklandoch tillbåttill Japanskett pert.ex. per

franskadenpå någotinte sättpåverkardettafrågan. Menfundera över
inom derasintefallerDetsakenmedingenting göra.har attEUlagstiftningen.

också skulle börjafall intesåivarför EUmigfrågar jagretorisktLitemandat.
växthus-ökadepå dentankemedkraftverk,oljeeldadekol- ellerisiglägga

effekten.

kannågotlagstiftningfranskidetfrågor. Finnstvåhar somHellsten: JagArne
plat-deväl valtdjupförvaret När trekommun avemot entvinga att ta manen

kommunernaövrigade tvålämnadåkommerdjupförvar, attför sitt manserna
verksamhet därnågon fortsatthaeller kommer attman

statligframföralltskallidagdenBataille: Lagen är ensomChristian sessom
samförstånd.idialogenföraviktigttvångslag. Det attäroch integaranti ensom

förlägg-Endasthar havererat.dialogeninnebäraskulletvångsåtgärd enattVarje
kandidatplatsertvå andraellerbetydertill slut.aktuell Detblir attningsplats en
forskningslabo-tillsigtänkeranläggningen. Man attslutligadenfårinte

forskarfolkhauniversitetenfolk från ävenbara knyta utaninteratoriema som
ledageologi. kommerDettaoch attbergteknikinomplatsenkonkret påmycket



till stark utveckling de geologiska kunskaperna, vilket behövsen i Frankrike,av
land medär mycket varierandeett bergarter. Det intesom alls liktär Sverige

med dess starka stabila granit. Kunskaperna den franska berggrunden idagärom
mycket bristfälliga. På så fås positiv påverkansätt på alla kandidatplatsema,en

Årpå dem inte fåräven slutförvaret. 2006 blirta detemot mycket viktigtsom att
frågan det eller deta två återstående forskningslaboratoriema. villupp om Jag

absolut inte de överblivna forskningslaboratoriernaatt blir något slags halv-se
officiella slutförvar för andra slag avfall, så har skett i några andraav som
länder. dennaMen fråga kommer år 2006 och regleras då.att tas Deupp
laboratorier inte får slutförvaret kommer fortsätta bedrivasom att att
forskningsverksamhet, det kommer då förbli forskningsverksamhet,attmen en
ingenting annat.

Björn Dverstorp: gickHur det till välja de åtta lån eller regioner fannsatt ut som
med i urvalsunderlaget från början

Christian Bataille: Jag besökte åtta län för de folkvalda från dessa län hadeatt
bett mig det för titta pågöra deras möjligheter. gälldeatt Det dock hela tiden län

har geologi kunde lämpa sig för projektet. finnsDetsom två förut-en som
sättningar för föra detta projekt i hamn lämpligatt geologi och samhälletatten-
ovanpå denna berggrund projektet. Detta medförde viaccepterar kom framatt
till fyra regioner kunde intresse. Men kommer aldrig kunnasom vara av attman
nå målet motståndet för starktär kvalitén på berget därunder.om ytan, oavsett

Camilla Odhnojj’: finnsDet markant skillnad i svenskt och franskten
tillvägagångssätt, kommer fram väldigt tydligt här. Det parlamen-som rör
tarikemas olika roller. Det verkar parlamentarikema i Frankrike harsom om
varit drivande och de på sig både tala förtog sina hem-ettsom om attansvar
regioner och för intresset där och för gå och opinionen. När vi taladeatt mötaut

franskamed företrädare och frågade dem varför det så viktigt det justär äratt
parlamentet skall fatta beslut i frågan, så svarade det parla-som ärattman

har förtroende för.mentet Regeringar kommer och går, parlamen-som man men
har förtroende för.tet skulleett stort Jag vilja Christiangärna Batailleman att

utvecklade parlamentets roll lite Vi skulle vilja få våra riksdagsmängärnamera.
aktiva.mer

Christian Bataille: franskaDen nationalförsamlingen har inte rollsamma som
riksdagen i andra demokratiska länder, vilket jagstora beklagar. Det positiva är



mycketförmår diskuteradenvisatharnationalförsamlingen attfranskadenatt
inserDetekniska problem.svåraochsamhällsproblemsvårafrågor,långsiktiga

förmåganhalveringstiden". Den"politiskadenöverstigervidaviktfrågomasatt
denocksåvillparlament. Jag nämnaandra ländersallahaft iintekanskehar man
har.utvärderingteknisk/vetenskapligförkommissionparlamentetsrollstora som

svåragällerdetuppgiftviktig att penetreranär sam-harkommissionenDen en
konsekvenserlångsiktigautvärderaenergifrågor ochinklusivehällsproblem att

förfrågatyckerFrankrikei äruppgiftsamhället. Detta enför är mansomen
flerfler ochtendens mot-finnasFrankrike attiverkarfolkvalda. Det även en
Å andrafördelarna.sigbryutvecklingen,tekniska attden utansig omsätter

fördiskussioner gränsersättaföra attområdenvissainommåstesidan omman
etikfrågorpå dettaexempel ärdrivas. Ettskall få omforskningenlångthur

axlabörjatnationalförsamlingenfranskadenrollkloning. Detta är somnyen
gällerdiskussionen. Detpolitiskavanligadendel frånhelsigskiljeroch ensom

framtida problem.svåralandetsverkligen

själva,mellankommunikationenhurni kommentera erKanSaida L Engström :
gåttemot harellerförallmänhetenbredaoch denfolkvalda i kommunernade

kommunikationendenisvårigheterspeciellanågrafunnitsdettill Har

förkastaalltidsamhället ettfrån ärreaktionen attförstaBataille: DenChristian
detfinnsFrankrikeIdoltmindreeller sätt.påbedrivitshar ettprojekt mersom

kämkraftområdet.inomöppenhetenförbättraförmycketfortfarande attgöraatt
massmediernakomponent är attanalyser. Enolikaminstgäller inteDet annan

infor-tillräckligochtidigfårintedeochljusetbakomförda attsigkännerofta
befolkningen ärmajoritetalltFrankrikei attSituationen är trots avmation. en

motståndare.högljuddamycketoftafåtal,detfinnskärnkraft. ettDäremotför
harMarcouletraktenivinproducenter10-12 somavfinnsDet t.ex. avgruppen

imajoritetendenmedanhela storafrån Europa,massmediasigtilldralyckats att
måstesamhälledemokratisktIdiskuteras.förslag ettderegionen accepterar som

inteochmed sigallmänhetenbredadenharsigförsäkraalltid att manomman
minoriteter.småmycketsiglåta styras av

berördadenindivid ivarjemöjligheten mötafysiska atthaft denhar inteJag
informa-spridatillhjälpttekniker attfunnitsdetDärför harbefolkningen. som
teknikervarit dessaiblandharproblem attbefolkningen. Ettochtion mötaatt

förödande. Enblivitdåharresultatetochödmjukhet,saknatochvarit arroganta
vi-lyssnatintesig ochförtackatbaradå iharbefolkningen stort settdelstor av
förinsatserpedagogiskabehovframfördes. Jag stortvad etttilldare avsersom



få informationen nå lär sig mycketMan delta iatt att mottagaren. attgenom
denna inforrnationskampanjer.typ av

Carl-Åke Andersson: Vi hörde talas förhandlingar den "allmärmyttigaom om
enkäten". Vad innebär detta För mig låter konstigtdet lite med förhandlingar

det gäller enkät. gårHur tillväga har ocksånär Jag fråga de treen man en om
forskningslinjema djupförvar, transmutation och ytförvar. något dessaKan av
kallas huvudaltemativett

Jean-Pierre franska stårBento: I "procedure". har viDet medtexten översatt
förhandlingar.

Claes hegerström:T "Enquete publique" har "allmännyttig enkät".översatts som
kan föra tanken till någotDet slags opinionsundersökning, vilket det dock inte är

fråga i FrankrikeLäget på ställen genomfört platsunder-är, att treom. man
sökningar för underjordiska laboratorier. somANDRA SKBs motsvarighet iär
Frankrike har gjort dessa undersökningar under de 3-4 åren. harMansenaste
lämnat in beslutsunderlag för tillståndsansökan. Då kräver det franskaett syste-

genomför "enquete public". domstolEn fårmet att utserman en en person, som
till uppgift rad remissförfaranden, oftast i skriftlig form,att, genom en men
allmänna kan också ingå, hämta in breda synpunkter på tillståndsansökanmöten

underlag for regeringen, den skall fatta beslut skall få bygganärettsom om man
eller

Skall jämföra med något liknande i Sverige så kanske det kanman vara
Koncessionsnämnden förhandlingarhar med sakägare och försöker få framsom

underlag för kommande beslut. kan bra haDet klart för sig alltsådetett attvara
inte gäller någon allmän opinionsundersölming.

Christian Bataille: Lagen huvudlinjer vad gäller forskningen, dettreanger men
kan finnas fler inte känner till Vad gäller djupförvaret så harännu.som man man
inga farhågor inte kan lösa det telmiskt. Vad transmutationgälleratt rentman

till det knappast kan.gränsar Man idag inte det möjligtvet ärman man om ens
nå det målet. har dettaDäremot lett till förnyad forskning inom delar denatt av

franska kämkraftindustrin. Vad gäller ytförvaret efter konditionering mate-av
rialet så det alternativ stöds miljöorganisationema.är detMenett ärsom av
också alternativ där kunskapen begränsad. finnsDet ojämviktett ännu är en
mellan de på djupförvar ytförvar. kommerDettasatsarresurser man resp. man



ibesök i CLABmittmycket framtill.försöka Jag moträtta sommorgon,att ser
ytterligare.minaskall vidgajag hoppas vyer

de olika forsknings-hosbeskrivsåret.publicerades förra Där statusEn rapport
har med migjagsomkämavfallet.civila Rapportenför detinsatsema görssom

områdena.olikasynpunkter på dekritiskainnehållerexemplarihär ävenett
åtgärder.justerandeleda tillkommersynpunkterDessa att

ombeddblivitjag haroppositionen,forriksdagsmanf.n.Jag avär men
kämavfallet jagmilitärafor detmotsvarande insatsregeringen göra somatt en

haroch jagi Frankrikeharmed det.har börjat Jagcivila. runtfor det Jag restgör
såatomubåtar,sänktharintebekräftatfor fåPolynesien, t.ex.ivarit attatt man

installationemamilitäraderivningenubåtar, ochryskamedgjort att avsom man
både iså skerkonstaterajag kunnatkontroll. Hittills har attstriktundersker

Frankrike.iochPolynesien

föredragetdet intressantaBataille forMonsieurvill tackaSöderberg: JagOlof
frågestunden.inträngandedenforminstoch inte
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Lokalisering avfallsanläggningar förav
icke radioaktivt avfall

HåkanssonPer Olof

Inledning

Min uppgift kring lokalisering avfallsanläggningarär för ickeatt resonera av ra-
dioaktivt avfall. Det spännande uppgift, för denär precis så mycketären som

fylld del bekymmer också möjligheter.annat, av en men
villJag redovisa min kommer inte frångärna Jag någon legal,ansats. att prata

vetenskaplig eller teoretisk utgångspunkt. kommer förståsJag sådanaatt tangera
och ibland in på dem, jag har min uppgift ha bredaresett att ettmen som per-
spektiv från generell synpunkt.en

Min utgångspunkt i högsta grad personlig. Den grundad påär erfarenheterär
jag fångat lite olika håll. har bakgrundJag byggnadsingenjörsom upp en som

i sydvästra Skåne och aktiv kommunalpolitiker i Trelleborg. harär Jag fun-som
nits i riksdagen sedan i början 70-talet och har där varit verksam i bostads-av
och ñnansutskotten. Numera jag ordförande i riksdagens revisorer.är bostads-I
utskottet ligger frågorna den fysiska planeringen. Jag verksam där underom var
den tid då Plan-PBL och bygglagen och NRL naturresurslagen arbetades
fram.

Parallellt med detta har jag hela tiden sysslat med olika teknikfrågor, energi-
och miljöfrågor. Mycket har handlat miljöfarligt avfall och frågor medom an-
knytning till skydd och säkerhet räddningstjänsten. Jag följde SAKABsom
Svensk Avfallskonvertering frånAB dess tillblivelse några år in på 1970-talet
och dess styrelseordförande från tills bolaget1982 såldes i början 90-ta1et.var av

finnsDet mycket plocka fram från planerings- och utbyggnadsprocessemaatt
i och kring SAKAB. skall jagNu försöka inte referera så specifikt till dessa.att
Istället vill jag försöka min framställning allmångiltig. Syftetgöra få igångär att
de tankebanor nödvändiga. också jagär Jag i vanlig ordning kommertror attsom

Men det jag inte i något syfteatt gör uppsåtetont är tvärtomutanprovocera.
Tankebanornagott del i därär kan hitta de godaen en process man ev.

lösningarna.



konfliktfylltEtt ämne

så konfliktfyllt DetVarfor det härställer migforsta fråga jag ämnetär: ärDen
lika svåraproblemoch icke tekniskabåde tekniska ärfinns andra som som

konflikt-alls harintelokaliseringsärendendessa våra bägge sammamen som
fyllda dignitet.

någrakonfliktfyllt, jag har"varför såpå frågansäkerthar ingetJag mensvar
mening ocholika, olikauppfattas0rdhandlaruppslag till En att gesomsvar.

antagligenså tänker ni"Kumla"jagassociationer. Omolikaleder till sägert.ex.
eftersom anläggningentänker på just SAKABkanskepå olika saker. Någon var

ÅterKumlabunkem.ochtill fängelserkanske associerarAndralokaliserad där.
skotillverkningen iförKumla någotpå dåtidensandra funderar centrumsom av

landet.
ihop sigintelokaliseringsärende. HariocksåSå kan det pratatett manvara

såproblembeskrivning,ellerutgångspunktkring gemensamengemensamen
drar.så småningomslutsatsermotsatsförhållande i deihamnar lätt ett manman

konfliktenoch såsåandra kan hamna ärhur de ettförstår inte riktigt snettMan
faktum

Aktörskretsen

detFundera påaktörerkretsenhurfunderaviktigt ut.Det överär vematt serav
kommuni-gårbudskapet. Hurdetochnågot är emottarsägerär vem somsom

förståelseömsesidigdetFinnskationen till en
lokaliserings-involverad iden kretssnabbt konstatera är ettkanMan att som

därmedmångfacetterad. DetoerhörtAktörskretsen ärmycketärende ärär stor.
konflikter.svåra Detutvecklas tillkanmissuppfattningarupplagt för rejäla som

hamna Menundvikaskallvi på någotintressekonflikt attdenna sätt omär som
lösning.braoch hittavi hantera denså måstevi det,gör en

förenardet någotFinnspå kanfunderatankeintressantEn att somvara:
mycketinte det finnspåbygga Jagdet någotså fallaktörskretsen trorI är att

aktörer. Härkretsmångfacetterade äri dennaförväntningar avgemensammaav
för, andranågravill inte,någraNågra vill, ärgäller.förväntningarolikadet som

förenklat.uttrycka detföremot, att
vi harhanteraharmänniskor närsvåraste vi ärdetkonstatera attSå får att

sitterförväntningar ärri uppfyllelse. Brustna ettinte gårförväntningar somsom



någonstans, de läks Men kan lederäven Detta iblandärret göra ont.om nu oss.
in i situationer oerhört svåra hantera.är attsom

Förväntningar och roller

Vilka förväntningar och vilka roller har då den aktörskrets vi har anledningsom
fundera både vad gäller hanteringöver, MFA Miljöfarligtatt avfall ochav

inom område. väljerJag indela aktörerna så här:ert att
företaget i fråga som skall utföra det hela, offentliga och myndigheter,organ
aktörer utanför företaget exkl. offentliga. och myndigheter, med under-organ

direkt inblandade och indirekt berörda.grupperna mer
Låt fundera på vad det för aktörer. Vad de och hurär uppträder degöross

Företaget

Ägare styrelse-
företagetInom så finns några med speciella roller i detta sammanhang. Det är

styrelse, företagsledning, inforrnationsavdelningägare och anställda.-
Vanligen inte grupperingen och styrelse någotär problem,ägare de harutanav

mål och enhetligtett uppträda. vadMen det för företaggemensamt sättett att är
Ärom det bolag har flera så kan det finnaspratar spänningarett ägare,som

Ärinom det bolag med offentligtägargruppen. ägande så det inteett ett är ovan-
ligt det i styrelsen finns företrädare för olika politiska uppfattningar.att

Aktiebolagslagen mycket tydlig vad gäller styrelsensär roll. De in isättssom
styrelser från den politiska sfáren ibland arbetsmetoder kommunallagentar som

för eller från andra offentliga verksamheterutrymme med sig in i bolaget.ger
Reservationer förekommer vilket relativt vanligt i den offentliga världen.är I ett
bolag skall, enligt aktiebolagslagens anda, reservationer visserligen kunna före-
komma, beslut väl fattat så skall styrelsen samfálltnär är arbeta för denettmen
lösning dess majoritet har beslutatsom om.

Men vi politiker fungerar så har gång tyckt något majori-att änannaten
så skall vi efter det beslutet fattat och det gåttteten, även visaatt är emot attoss

det vi ville det inteDet i aktiebolagslagens anda förekommerrätta. ärvar men
likväl och skapar då spänningar i bolag. Fundera därför på hurett noggrant
verksamheten skall formas. Tänk efter aktiebolagsfonnen verkligen bra.ärom
Det mycket lätt hamnaär i inre konflikter svåra hantera.att är attannars som
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informationsavdelningFöretagsledning -
detså händeruppdrag.tydligt MenförhoppningsvisharFöretagsledningen ett
harFöretagsledningenuppfattning.ändrarmajoritet ellerbyterägarenatt

måstemålet. Nunå detsyfteiigång viss uppsatta"riggat" och attsatt processen
kanskeeftersombekymmer överkan skapaändras. Dettainriktningen stora en

Infor-skallförankradvälfalloch i bästa styrasgångentiden långt om.process
försvaraskall förklara ochdå det "stackars"blirmationsavdelningen somorgan

detallt ochintedessutominformationsavdelningen vetkanskeIblandutåt.detta
både harutanförmångadet finnsbekymmerspeciellatillkan leda när syn-som

bordehur detellerpunkter vet vara.

fackligaoch organisationerAnställda
hål-vaduppfattningarolikakan haanställda,finnsföretaget manInom omsom

anställda iallasjälvklartinteborde attDetoch hurmed göra.ler på varman
riktigtpågenomfördesellerviktigverksamhet ettdesstyckteSAKAB att var

också i ägarkret-kcnfliktungendenfannsför därdetSAKAB än värreIsätt. var
demhittaförmågaunderbarMedia hartill. attjagåterkommerdet ensen, men
ihamnalättasynpunkter. Detavvikande är attoväntade ochhar lite ensom

isprickorochiskillnaderdet synsätt storavisarmediadiskussion ärattsom
jagså vågaraktiviteter ännudenupptäcktni inteverksamheten. Har typen av

kommer.detattgarantera
nivå ochcentrallokal ochpåkaraktär,olikafinnsorganisationerFackliga av

för-inomdessasjälvklartmellannivå. intepå Det attibland är sammaensäven
förtidshorisonterolikaexempelvis hauppfattning. kanlikartad Debund har en

lång siktkan påriktigtkankortsiktigtåtgärder. Det varabedöma varaatt som
vanligen harlokala facketdet ettpåståFörenklat kanfel.fullständigt attman

det kanochhuvudorganisationencentraladenperspektivkortaremycket än
svåra hantera.spänningarskapa är attsom

myndigheterochOffentliga organ

Oflentliga organ
de harvi funderakanså övermyndigheterochoffentligaBeträffande omorgan

förbetydelseharagerandet. Dettaijuridisk grund storgrund ellerpolitisk enen
jagaspekter inbl.a. deså kommergrundpolitiskde arbetar. Har somhur man en

olikamajoritetsskifte,förkänslighetstyrelser,fungera isättet attnämnt omnyss
minoritetsuppfattningförverkanfortsattreservationer,uppfattningar, m.m.



En fråga kan värd tänka igenom hur offentligaatt ärannan som vara organ
och myndigheter Sker det på ansökan, på anmälan eller myndig-tarengageras.
heten saken initiativ Utgångspunkten och i vissa fall genomfö-eget ävenupp
randet olika beroende detta. Kommunikationen"air med omvärlden blir också
beroende detta.av

på vilketDet slag myndighet vi har kontakt med. förvän-är värt Huratt se av
den uppträda och hur kommer den agera självklarhetEn dessatas äratt att or-

skall arbeta med offentlighetsprincipen grundläggande metod. Mengan som
mycket också kommersiellt eller medialt intressant. kanär Här finnas behand-
lingsmetoder och i föroch sig måste redovisas för myndigheten förannat attsom
den skall kunna ställning, konkurrenter kanske inte i det läget skallta men som
få vetskap om.

Vi vid myndigheterna på korrekt braär och detatt sätt,ettvana agerar men
finns försökerandra i myndighetens och därur dra slutsat-trängasom papper

kanske inte de önskade. Så det harrnlösär och enkelärtrorser som som man en
kommunikation beskriver visst förhållande, kan efter några dagar flytaettsom

fantastiskaden artikel i vilken tidning helst. måsteMan där-mestupp som som
för faktiskt tänka på och hur kontaktar myndigheterna.när Hur myndig-tarman
heten saken och hur kommunicerar den i sin turupp

Myndigheten och beslutsunderlaget
Det grundläggande princip skall haär brett, starkt och på allaatt etten man
andra bra beslutsunderlag. betyderDet blandsätt kommerett det inannat, att
något i legal så skall det kommuniceras till andra berörda. Förstårprocess,en

det material de på så får kommerHur det tolkasmottagarna och vadsättsom
drar det igång för diskussioner Det svårt överblicka sökande ochär att ut-som

därmed oroskälla.gör en
Myndighetens intresse skaffa sig så bra beslutsunderlagär möj-att ett som

ligt och så småningom skall fatta beslut. Då uppstår frågan: kommernärman
beslutet skallMan inte raljera med myndigheter, allra minst lands-närnu
hövdingen just inträder i lokalen, det finns ofta från sökandes sida in-ettmen

inom viss tidsram få fram beslut. Från dettresse experthållatt ettav en som
sökanden kan tycka detta grönt och klart och detrepresenterar äratt ärman
väl bara besluta eftersom det bara uppstår merkostnader tidsför-ochatt annars
luster. myndighetenMen har inte eller känner tidspresssamma syn av samma
och skall heller inte ha det

Myndighetens har ibland litesätt karikerande beskrivits så här:att "Kanagera
vi fatta beslut och säkra på inget påverkar beslutet kan dykaatt nyttnu vara som



upp" Så för säkerhets skull vända till, förtar inte så fallet.man att ären se om
Tiden går och den sökande står bildligt talat i korridoren och ochtrampar säger,

måste ha besked, så vi kanatt vidare.ett
Man kan inte heller i fall där det finns växlande politiska strömningar kansom

spela in, säkert det slutliga beslutet kommer grundas på åsikt ellerveta attom
insikt. Frågan värd fundera på.är Ju komplicerad frågan destoatt lättareärmer
eller bekvämare det avstå från söka insikt iär och stället gå till stånd-att att
punkter grundas i åsikter.som

Kommunen
En alldeles speciell aktör kommunen. Genom PBL ochär NRL ocharenan en
del så kommunen spelförare i samhällsplaneringsfrågor.ärannat Jag intevet om
de kommunalmän deltar i detta seminarium håller med mig, faktum ärsom men

mandatperioden ofta i praktiken blir slags styrandeatt forett tungt avgränsare
vad vill kortareJu tid har till valet, mindredesto benägenta ärman man man

i konfliktfyllda frågor de diskuterar eller sådanaatt ta ligger försom nu som
avgörande kan skjutas till efter valet. ledtiderDet vi har räkna med iattmen som
det talar här på minst 1,5 2 mandatperioderär vi fyra-harävenom om nu-
åriga mandatperioder. Då det bekymmersamt och inte helt enkelt framär att
beslut eller delbeslut.

Egentligen det dagen efter valet skall anhängiggöraär ärende ochettsom man
sedan hoppas skall klara det under fyraårsperioden. Detta kan låtaatt man av
ralj det finns underton realism, skall vaken för.ant, men en av som man vara

En faktor i relationen med kommunen den påverkanär dettung ärannan som
politiska samtalsklimatet mångaHur media finns och hur dessa Vil-ger. agerar
ken roll spelar populismen i beredningsprocessen Håller partierna eller dess
företrädare ihop eller någon chansen vinna eller eller mindretar att en annan mer

Återigenkortsiktig poäng gäller det åsikt insikt. mycket förtroligaHur av-
samtal kan gruppledama föra för komma framåt i leder tillatt etten process som
beslut läckerNär det Hur media Vilka avvikare finns det i partigrup-agerar

drar detta Detta sprängstoff. kan detHär gälla individernytta ärpema som av
spelar för sin politiska överlevnad, för placering på listor, karriärersom m.m..

kanDet betyda på goda grunder riggad beredningsprocess och ob-att sunt etten
jektivt och vederhäftigt beslutsunderlag kan komma haverera på grundatt ettav
kortsiktigt populistiskt agerande.

Vi skall klara medias intresse fånga detöver uddaäratt att ärvara upp som
och och innehåller lite personkonflikter.oväntat Det aldrig degärna är som
blir beskrivna de duktiga aktörerna står med majoriteten, det ärutansom som
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den avvikande, "den biter hunden", blir hjälten. Detta kan ställa tillsom som
mycket oreda i sådan hären process.

Andra aktörer utanför företaget

Kunder och konkurrenter
Jag inte i vilken omfattning den verksamhetvet ni engagerade i har såärsom
mycket med kunder och konkurrenter finnsDe kanske någonstans.göra.att
Konkurrentemas intresse just konkurreraär någon SAKABsatt Iut annan.
lokaliseringsfrågor hade vi i specialhänseende problemett med detta.stora

Det något förvånande SAKABär hade verkat i tio åratt innannästan ägar-en
gruppering med styrelseplats ansåg SAKAB hade angelägen uppgiftatt ochen
slutade motarbeta verksamheten. Enkelt uttryckt såatt det så i och medatt attvar
SAKAB startade så uppstod skyldighet leverera det miljöfarliga avfalletatten
dit, det inte hand på kostadeDet klarttogs sätt. bliannatom nu om attpengar
kvitt avfallet. Kostnader skall undvikas, så det bästa slippa kostnadensättet att

till SAKAB inte fanns. Då kundeatt företagenatt återgå till den gamlavar se
ordningen och köra det miljöfarliga avfallet till tippen. SAKAB hade stora
bekymmer långt in på 80-talet med detta Men sedan har det dessbättresynsätt.
vänt.

Intresseföreningar
kontakternaI utanför företaget finns många mycket intressanta,ärgrupper som

såsom politiska partier och intresseföreningar som vanligen emot. skallHurär
förhålla sig till sådana potentiella motståndareman

Jag vi lite för räddaär i clinchtror att med dem. Vi för räddaatt är att
och talaöppna vad vi egentligen vill och varför vill det. Mångaoss om var

mycket kritiska SAKAB och stonnskällde.mot Men fick dem pårent av man
håll och kundenära med dem, så kunde ofta komma fram tillresonera attman

det inte SAKAB ni skallär skälla på. SAKAB producerar inte avfallet ifråga,
försöker istället på bästautan hand det. Riktaatt sätt istället till demta om er
producerar det miljöfarliga avfallet. Vi arbetar kommunalt känner igensom som

detta. Vi får ofta skäll för exempelvis våra avloppsreningsverk släpperatt felut
saker, utsläppen uppstår inte i VA-verken.men

Poängen måsteär på tydligare ochatt aktivt med deett sättresonera mer
intresseföreningar uppträder. De kan fås inse problemet inte lösesattsom att
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in det under vilken ofta den lösning före-att ärmattan,genom man sopar som
språkas motståndargmppema.av

Sakägare
Markägare och hyresgäster kan vi på tillsammans med sakägama. De uppträ-se
der ibland kompetent och vederhäftigt, ibland inte. har ibland företrädareDe el-
ler ombud kan ha alldeles ädla intressen. Advokater skall definitivt intesom man
tala illa behöverMan dem ibland. många här kommersielltMen ettom. ser
intresse kan utvecklas inom för affärsidé.som ramen en

Skall träffa uppgörelse med någon sakägare eller med ombud ärettman en
det viktigt de har äkta intresse komma till uppgörelseatt veta ett attom av en
eller de bara vill fortgå. harskall många hadeJag möttatt ettom processen som
äkta intresse och ville medverka till hitta bra lösning,gärna attsom en men
också dem bara ville hålla gående för krama så mycket föratt utsom processen

möjligt.delegen som
väl bekantDet lokaliseringen till Kumla ledde till rättsliga lär att processer.

mellaninstansen blev SAKAB dömt, vi hade drivit verksamhettrots att en som
helt och enligt miljöskyddslagen och genomförd deOK prövad helt inomvar

riktlinjer fastställda. blev för detoch SAKAB dömtDet attramar som var var
ansågs fram till risk för skulle kunnatviss tidpunkt fanns det det haatt atten en
börja brinna. sådan utvecklats på visstEn brand skulle ha kunnat sätt.att ett

för. FrånRädslan för detta blev vi ålagda vissa närboende markägareersättaatt
försökte ijuridisk utgångspunkt helt fantastiskt utslag Vi få detta prövatett

högsta instans, juristema huvudet och sade de vill intedär skakade att tamen
sig ärendet.an

pågående verksamhet helstKonsekvensen domslutet vilkenär att somav
inom de kan råkamiljöskyddslagen och drivsprövats sattasom av som ramarna,

för och han ellerexempelvis någon närboende kommer sägerut att attperson
hon rädd och detta kan vederbörande få ersättning för.är

frågan.Enligt mitt felet tingsrätten överhuvudtagetsätt att att togse, var upp
gjorde den det. Ombuden intensivt med hävda någon liditMen arbetade att attnu

klartskada för de blivit med denna verksamhet. denDet är attatt grannar som
funderade på köpa hus i här området blev tveksam fastighetsägarnadet näratt ett

så hemskt inte bo. Då föll fastighets-själva sade det bo där, så kanäratt att man
självfallet, det överhuvudtaget gick sälja. Sedan kom fastighets-priserna attom

hadetill och krävde ersättning for minskade värden.SAKAB Menägarna vem
åstadkommit Nidetta kommer säkert också, hamna i dentyvärr, att typen av
situationer.
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Opinionsbildare
Utanför företaget finns rad andra aktörer det finns anledning funderaen attsom
på från utgångspunkt. Massmedia och aktionsgrupper har jag berört, lik-samma

intresseorganisationer. Sedan har vi lobbyister och opinionsbildare. Detsom är
ofta så erfarna tekniker,tyvärr professorer eller andraatt väl insatta i sak-ärsom

frågan enligt massmedia har betydligt problemensämre deängrepp om som
bara går omkring och tycker. Detta svårt läge for fortsatt diskussion.ettger en
Vi det står i tidningen uppfattasvet att och försökarätt Att vändasom sant.som
något felaktighet eller desinformationär till något riktigt, inte såärsom en mer
lätt

Ovanpå allt detta finns rad andra hänsyn Möjligen kan dettatas.en som upp-
fattas provokativt, ibland kommer faktiskt regionalpolitiskaävensom men
aspekter in och det tycker jag inte fel. Men handen på hjärtat företagetär har- -

uppgift skall lösas. Vilket intresse har de andra aktörerna lösa denen som attav
uppgiften, det tillnär regionalpolitiskgör fråga eller sysselsättnings-man en en
fråga för kommunen Detta svåra diskussioner med svåraär avvägningar, men
situationen uppstår och måste då hanteras.

Lokaliseringsproblemet

Sammanfattningsvis jag delar lokaliseringsproblemettror att handlarstora av om
olika sakertre

Hur initiativ, och vartas när
Vilken information sprids i anslutning till initiativ och därefter Vem sätter

dagordningen för informationen och hur flödet utser
Är det åsikter eller det insikter det handlarär omsom
Jag övertygad hur ochär initiativet så det spelasatt när utanför dentasom ut-

krets har arbetat med frågan avgörande for hur det helaär kommersom att-
sluta.

Budskapet

handlarDet budskapet För offentliggörandet gäller att övervägaom noggrant
hur ochnär, vem Det budskap skall förmedla för det skall bliav attsom man en

lyckosam Ärmed lyckosamt slut, måste entydigt ochett gripbart.process vara
det inte entydigt, så kommer någon upptäcka det finns motstridighe-snart att att
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Äroch så får diskussion det. det inte gripbart i dentcr mening attman en om
informationen förstår det och kan leva sig in i vad detmottagaren handlarav om,

då sprider sig osäkerhet. Vad dom, vad vill dom egentligen finnsDeten menar
risk sig på bli lurad. budskapetAtt entydigtatt mottagaren tror väg äratten vara

och gripbart mottagarperspektiv, därför strategiskt avgörande forett är ut-ur
gången.

Uthålligheten

Ett nyckelord i sammanhanget uthålligheten hela beredningstiden.är Detöver är
långa ledtider på minst år4-8 det fråga inteHar uthålligt ochär ettsom om. man

tiden klart och budskap, så kommer säkert någon gå tillbaka iöver ensartat att
materialet och for två år sedan sade ni så och nisäga t.ex. att sägernu annor-
lunda. Vad det gällerär som

Blir beslagen med ha givit olika besked, då har ingen posi-lättattman man
tion. svåraDet lär sig del under gång och kunskapär att man resansen ny
kommer till. utomordentligt svårt förklara varför sade sak forDet är att man en
två år sedan och formulerar sig något annorlunda. Sker inte förklaringen i ettnu

årligt klart så bliroch koncept, indragen i anklagelser tvetalan.öppet, man om
Tryggheten hos budskapetdem grundläggande.ärtar emotsom

måste också skilja på mål och medel.Man SAKAB medlet for nåatt ettvar
mål. hålla fram.Det målet måste Sedan kan i varierande grad föraär man man

vilka medel skall för målet.använda skall nåett attresonemang om man man
någon bättre medel för nå målet, det.Har diskutera Men ibland försvinneratt

målet avfallet,omhändertagandet det medlet anläggningenärattav genom
prövningen i beredningsprocessen.forär utsattsom

Resultatorienteringen given utgångspunkt och trogenheten till den ochär en
tidplanen inte svikta viss logiskkan Stegen måste i ordning. Hop-tasman en

befogat,tillbaks i kedjan, vilket kan det då skallgöra är manpar man man om
köra framåt därifrån och inte tillbaks ibara hoppa fram och processtegen.

Mediakontakterna

Arbeta med mediakontaktema nödvändigt.Det svårt via mediaDetär ärmen
förmedlar budskapet till den breda allmänheten. media omfor-Mensom man

mulerar och sammanfattar ofta budskapet.
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bild hjälp for för-ibland tillTrelleborg jagverksamhet iUtifrån min atttar en
skulleredaktion i Trelleborg.tidningar med HurVi har fyraklara vad jag menar.

skulle kommunicera medGummifabrikTrelleborgsledningendet utse om
då och hurdet några däcktidningarna. Blevproducerande personalen viaden

nödvändighetenvisar påBilden tydlig ochutskulle de komma attäratt avse
underlag.korrekt och användbartmedmedia förses ett

problemenhjälper lösaVem oss

medhjälper i arbetetmångadet intekonstatera ettTill sist får jag äratt osssom
och bäratämligenVanligen får någonlokaliseringsärende. ansvarettaensam

och driveristår mittblir vimycket Detrisken och annat. processen.uppesom
vi vill åstadkomma,vadglada för det. Viså vi äventalat,ärligtMen rätt vetär

disku-framåt.leder Mensvårt hittaibland attdet vägarnaär att genomsomom
förjag visåtydligt möjligtochså stegoch tror att stegöppettera somresonera

svåra lokalise-också ibra lösningfram tillarbetaoch dag for dag kan enoss
gillas inte baraoch med kan kommatilllösningringsärenden. En upp-avsom

allmänhet.bredarebeslutsfattareochdragsgivare ävenutan av en

DISKUSSION:

med folkkommit i kontaktnågonsin i ärende ärCarlman: DuInga Har ett som
hafteller dekritikhaft berättigad rätt.sig dedär det visatoch att t.o.m.attemot

för.måstepå.jag Detta öppenHåkansson: kanOlof DetPer man varasvara
så fårspelföraresidan,ellersökandes sida,sitter på denforBara manatt man

nöd-detdetDetbäst eller haralltid är görifrån rätt.inte utgå vetatt somman
demegafon forbarainteinforrnationsavdelning ärha bravändigt att ensomen

ochsynpunktertill sigochsjälv formulerat,åsikter är öppen tarutan somman
viktig, intemycketKommunikationenorganisationen.in i ärförmedlar dessa

kanifråga. Manprojektetintresseorganisationerdevad gäller ärminst emotsom
fårhar Mandär,radikala lösningarelleridéer tur.hämta korn, t.o.m. om man

fel.all oppositionutgå fråninte äratt
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Platsval i Finland -
myndighetsperspektiv

Jussi Manninen

Inledning

Vi har sammanlagt fyra kämkraftsreaktorer i Finland. Två dem ligger näraav
staden Lovisa, på kusten mellan Helsingfors och den ryska tryck-Degränsen. är
vattenreaktorer, några Ringhals reaktorer, rysk konstruktiont.ex.som av men av
och de kraftbolaget Imatran Voima, IVO.ägs av

De två andra reaktorema ligger i Euraåminne kommun, på Bottenvikens kust
mittemot Söderhamn. De liknar mycket de svenska kokarreaktorema, eftersom
de har levererats Asea-Atom. anläggningDenna kraftbolagetägsav av
Industrins Kraft, TVO.

Den första dessa fyra reaktorer i drift for år sedan20 och den andratogsav
ungefär år d.v.s i början 80-talet. Just genomgår de allatre ettsenare, av nu
omfattande modemiseringsskede syftar till åtminstone 20 ytterligare drifts-som
år. Det finns inga konkreta planer på bygga kärnreaktorer i Finland justatt nya
nu.

Även IVO Statsföretag och den offentligaär makten ak-ettom genom
tieägande har ganska mycket till också i TVOs affärer, har frånsägaatt om man
första början byggt kämkraftens användning i Finland på principen privatom

kämenergilagen stårägorätt. I det så här: "Tillståndsinnehavare, verksamhetvars
leder till eller letthar till uppkomsten kämavfall, skall sörja för alla åtgärder,av

hör kämavfallshanteringentill detta avfall, vidtas och ombesörja veder-som av
börliga förberedelser för dessa åtgärder for de kostnader åtgärdernasamt svara
medför." här betyderDet alltså det kraftbolagets sak hitta lämpligäratt att en
plats för sitt kämavfall och for sitt använda kämbränsle.

Trots detta har från första början driften finskade kärnkraftverkenstaten av av
uppmärksamhet kämavfallsfrågoma.ägnat Troligtvis orsakerna tillvar en av

detta den häftiga debatten hade vid den tiden i Sverige. markerade klartDenman
hur viktigt det för regering kunnaär visa, de tekniskaävenatt atten om
lösningarna inte färdiga så harännu klar idé målet.är man en om
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Målen för kärnavfallshanteringens forsknings-, utrednings— och planerings-
arbete

År fattade1983 statsrådet i Finland principbeslut "målen för kämavfalls-ett om
hanteringens forslmings-, utrednings- och planeringsarbete". Beslutet hadebe-

handels- och industriministeriet i med mångasamarbete andraretts av myn-
digheter. På ministeriet ankommer enligt finsk lag den högsta ledningen och
tillsynen på kämenergiområdet i Finland.

här beslutet har delar. dem handlar nedläggning kärn-Det Entre av om av
kraftverk tillståndsinnehavare kontinuerligtoch förpliktar varje upprätthållaatt

nedläggning.och utveckla planen
omhändertagande låg- medelaktivtandra delen gäller och anlägg-Den av

ningsavfall. för slutförvar vid behov skulle kunnatas iMålet att utrymmenavar
situationen den, Olkiluotobruk före utgången år 1992. nuvarande iDen är attav

har sådant den i bruk från och med århaft s.k. VLJ-grottan,ett utrymme,man
färdigt.och motsvarande i Lovisa1992 är nästanett utrymme

viktigaste delen beslutet gäller omhändertagandetredje ochDen använtavav
"uppnå sådanakärnbränsle. Målet i detta fall i första hand, avtalsarran-attvar

sådant oåter-upparbetningsavfallet eller det använda bränsletatt somgemang,
minnas härkalleligen placeras utomlands". måste denkan Man att
hade avtalvid den tiden utnyttjades IVOmöjligheten redan attettav som om

någrakämbränsle tillbaka till Sovjetunionen. TVO gjordesända sitt använda
västerländska upparbetningsföretag,försök liknande meduppnåatt arrangemang

något i kraft efterdag har IVO inte heller sådantförgäves. I arrangemang enmen
ikämavfall skall slutförvaras pålagändring kräver allt sättett permanentattsom

Finland.
ocksåstatsrådets principbeslutdagens perpektivviktigtDet är är attursom

bränsle, för vilket dylikaförfarande.innehåller alternativt sådantFör använtett
i Finland. Måletsig på slutförvarupnåtts, borde beredainte manarrangemang

omkring år 2020.inledasfortfarande slutförvaret skall kunnaoch är attvar
från första börjanhar TVOEftersom aldrig har haft andraTVO arrangemang,

för bygga den beredskapåren hårtföljt det alternativet och under arbetathär att
krävs.som

År grundadeovannämnda lagändringen,efter dend.v.s. ganska1995, snart
och tagitPosiva Oy harföretag, heteroch IVOTVO ett gemensamt som nusom
rörande slutförvarplanerings- platsvalsarbetebåda kraftbolagens ochdeöver av
plats för både Olki-hitta endabränsle. Posiva försökeranvänt gemensamen

använda bränsle.luotos och Lovisas
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Statsrådets principbeslut uppställde några mellanmål för uppbyggandet av
beredskapen. Helt enligt tidtabellen presenterade iTVO mitten 80-taletav en
lista på ungefär 100 möjliga platser hade valts på basen befintligtsom av
geologiskt material.

Därefter tillfrågade de 65 kommuner berördes denna första fasman som av
deras inställning till fortsatta undersökningar. På grund dennaom av

"opinionsmätning" och också andra faktorer valde TVO sedan med handels- och
industriministeriets samtycke fem platser för fortsatta undersökningar.

På dessa platser genomförde borrningar och mätningar med markägarensman
godkännande, finskenligt lag det enda behövs för sådana åtgärder.ärsom som
Resultaten dessa praktiska och andra teoretiska undersökningar presenteradesav
för ministeriet i slutet år 1992. Efter ha fått utlåtande vederbörligaattav av
myndigheter godkände ministeriet fortsättaTVO:s förslag undersökningarnaatt

Äänekoskipå endast områden. områden ligger i kommunernaDessa Kuhmo,tre
och Euraåminne. Sedan ocksåIVO har kommit med i bilden, har Posiva nu
meddelat skall granska också Lovisas lämplighet för slutförvar. Både iatt man
Lovisa och i Euraåminne ligger de valda platserna inom kraftverkssområdet.

Tidtabellen i principbeslutet förutsätter: utgången"Före år 2000 bör påav
dessa områden utföras detaljerade undersökningar deras lämplighet slut-av som
förvarsplatser och på basis undersökningarna väljas enslutförvarsplats,av som
uppfyller säkerhets- och miljövårdskrav." Och före utgången år 2010 bör till-av
ståndsinnehavarna bereda påsig framlägga behövliga planer för tillsyns-att
myndigheterna för bygga slutförvarsutrymme och eventuell kapslings-att ett en
anläggning för bränsle.använt

här alltså årDet 1983 års principbeslut. har följtsDet och måste troligenvar
följ kraftbolagen för platsvalet framtiden.också i Men samtidigt måsteas av man
minnas lagstiftningsramama för beslutsfattande slutförvarsplats haratt av en

Årförändrats under årde gått. 1988 trädde kämenergilag ochi kraftsom en ny
lag förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillkom år 1994 i överens-en om

frånstämmelse med direktiv den Europeiska Gemenskapen.ett

Kärnenergilagen

Före den nuvarande kärnenergilagen det ganska oklart hurudana tillståndvar
behövdes för slutförvarsplats för kärnavfall. Kärnenergilagen bestämmersom en

helt entydigt tillstånd behövs både för bygga och driva sådanatt ett att attnu en
anläggning. den lagenMen introducerade också procedur detnärnya en ny som,
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frågan vad lagen kallar till sinär allmänna betydelse anmärkningsvärdom en
kämanläggning, måste genomföras innan byggnadstillstånd kan beviljas. Ochett
i lagen stadgas helt entydigt anläggning används för slutlig förvaringatt en som

bränsle till sin allmänna betydelse anmärkningsvärdanvänt kämanlägg-ärav en
ning.

Enligt den här proceduren måste statsrådet, redan innan ansökannya en om
byggnadstillstånd kan lämnas in, besluta projektet förenligt med samhälletsäratt
helhetsintresse. Proceduren har i samband med det kallades detanvänts som
femte kärnkraftverket i Finland, inte i samband med slutförvars-ännumen en
plats.

kallar också detta statsrådsbeslutLagen principbeslut, bördet inteett men
förväxlas med års principbeslut1983 målen för planeringsarbete. ansökanEnom
skall lämnas in till handels- och industriministeriet. Ministeriet skall begära utlå-
tande vid krets centrala och lokala myndigheter, kommuner, expertor-av en av
ganisationer, intresseorganisationer, sakägare Ministeriet skall ocksåo.s.v. an-
ordna offentligt på anläggningens förläggningsort.tilltänkta På det härmöteett

kan framförahelst muntliga eller skriftliga åsikter ministe-mötet vem som som
riet sedan skall bringa till statsrådets kännedom.

Därefter skall saken statsrådet endast två villkorprövas ärav men om
uppfyllda. förstaDet Strålsäkerhetscentralen, den finska kärnsäker-är äratt som
hetsmyndigheten, i sin preliminära säkerhetsuppskattning framförtinte har
sådana omständigheter visar det inte finns tillräckliga förutsättningaratt attsom
uppföra anläggningen på säkert försökerOm uttrycka detta litetsätt.ett attman
enklare, så kan inte i det här tidiga skedet kräver utlåtandesäga att ettman man

anläggningen skall kunna drivas på säkert Utlåtandet skall,sätt.att ettom
åtminstone i teorin, endast bekräfta inte kunnat någontinghar hittaatt man som
tyder på det omöjligt konstruera anläggningen på säkertär sätt.att att ett

andra villkoret kanske det intressantaste det frågaDet är när är om en
slutförvarsanläggning. planerade anläggningens förläggningskorrmun måsteDen
i sitt utlåtande tillstyrka uppförandet anläggningen. Både kommunen ochav
Strålsäkerhetscentralen har alltså endast kan förbigås lag-vetorätten som om
stiftningen ändras.

villkor uppfyllda, statsrådet principbeslutet.När dessa kan Omär prövanu
sedan statsrådet positiv ställning, skall beslutet meddelas till riksdagen,tar en

möjlighet upphäva gällde femtehar det. det det kärnkraftverketNärattsom
använde riksdagen denna sin och upphävde med knapp majoriteträtt stats-en
rådets positiva beslut. slutförvarsfallet svårtI det tänka sig riksdagenär att att
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skulle sig regeringens beslut,sätta eftersom kämavfallet i varjeemot fall, enligt
riksdagens vilja, måste slutförvaras någonstans i Finland.egen

När granskar dessa lagstiftningsramar, det uppenbart kommunensärman att
inställning till slutförvarsplats avgörande, naturligtvis med denären
reservationen Strålsäkerhetscentralen inte använder sin mycketatt begrän-mera
sade deI Posiva valda kommunerna harvetorätt. kommunfullmäktigeen av av
redan hunnit fatta negativt beslut, ingen ansökanett även principbeslutom om

Åtminstonelämnats in. lagligtännu har detta beslut dock inget värde,sett större
eftersom det det utlåtande skall kommunfullmäktigeär påsom ges av som svar
ministeriets fråga, den gång framställs,när avgörande. har ocksåManären som
i det här sammanhanget hänvisat till möjligheten organisera rådgivandeatt en
kommunal folkomröstning för hjälpa kommunfullmäktige i deras beslutsfat-att
tande.

Principbeslutsskedet det enda skedet där förläggningskommunenär har veto-
det gäller byggnads-Närrätt. och driftstillstånd har kommunen bara yttranderätt.

Ett och principbeslut kan gälla också flera anläggningar och flerasamma
förläggningsplatser. Det här betyder Posiva kan ansöka principbeslutatt ettom
för flera alternativa slutförvarsplatser samtidigt. Och Posiva har redan indikerat

kanske kommer så. här kundeatt Det betyda principbeslutetgöraatt attman
kommer gälla for flera platser och det slutliga platsvalet sker först efteratt att
principbeslutet och då Posiva.görs av

Man kan här också påpeka det i sista hand sökandes sak välja tid-äratt att
punkt for inlämning sin ansökan.av

Lag förfarandet vid miljökonsekvensbedömningom

Lagstiftningen förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har infört någraom
drag i kämenergilagens procedur. Enligt MKB-lagstiftningen måstenya man,

innan principbeslut rörande slutförvarsanläggning kan fattas,ett utföraen en
miljökonsekvensbedömning. MKB-processens slutresultat miljökonse-är en
kvensbeskrivning, utarbetad den projektansvarige i detta fall alltså Posivaav

med kontaktmyndighetens i detta fall handels- och industriministerietssom ut-
låtande skall bifogas till ansökan principbeslut. innanMen har nåttettom man
detta stadium, har ministeriet två gånger möjlighet för myndigheter, kom-gett

medborgare skriftligen framföra sina åsikter, först beträffandeattmuner, o.s.v.
vilka konsekvenser vill skall beskrivas och sedan huruvida dessa harman
beskrivits tillräckligt och korrekt.
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I verkligheten har Posiva valt längre Posiva har nyligen anmältännu väg.en
genomföra MKB-förfarande rörande alla fyra Posiva valdaämnaratt ettman av

platser. Och Posiva har självt, redan innan tillställt ministeriet bedöm-ettnu man
ningsprogram, bett invånarna på dessa framföra sina önskemål vilkaorter att om

skall med i MKB-förfarandet.ämnen tassom

Myndigheternas roll

Finland alltså avfallshanteringsskyldigesI det den sak hitta slutförvars-är att en
plats for sitt bränsle. bådaanvända Numera samarbetar de finska kämkraftforeta-

i detta syfte.gen
Statsmakten har slagit fast tidtabell gäller beredskapen för inledaatten som

slutförvaring. statsmakten har inte det nödvändigt, enligtMen ävensett om man
lagen kunde för aktuelladet, bestämma någon tidtabell den beslutspro-göra att

i första kraftbolagens de vill lämna in sinDet hand sak välja närär attcessen.
dettaansökan ptincipbeslut rörande platsval och redan före de villnär startaom

förfarandet milj ökonsekvensbedömning.rörande
Handels- och industriministeriets leda och till all-roll är att attprocessen se

mänheten och invånare bereds möjlighet sig plats-kommunernas att yttra om
faservalet. Lagstiftningen denna möjlighet i olika platsvals-garanterar av

statsrådets Strål-Ministeriet bereder ärenden for prövning.ävenprocessen.
säkerhetscentralen for sin del for bedömning säkerheten i deansvarar av av
kraftbolagen framförda planerna.

roller.tilltänkta förläggningskommunemas fullmäktige har avgörande EttDe
problem myndigheterna måste tänka på,de statliga allvarligt som mansom men

skall kunnakanske inte har tillräckligt uppmärksamhet åt, hurärännu ägnat man
tillräckligasig på ochsäkra, beslutsfattandet i kommunerna kan baseraatt

frambalanserade i saken. kommit ganska tydligtkunskaper Det har redan att
såå andra sidan detinvånarna de inte tillräckligt. Men är attatt vet mananser

ärende innan fattar beslut.alltid vill ha information i varjenästan ännu manmera
måste ändå någon gångMen viktiga beslut tas.



33

DISKUSSION:

Sören Mattsson: Jag har fråga gäller Du sade Strålsäker-vetot.en attsom
hetscentralen STUK och kommunerna har klar och sedanvetorätt sade Duen
lite längre fram i föredraget STUKs begränsad.att vetorätt Vad betydervar mer
det

Jussi Manninen: Kommunen har ingen skyldighet motivera varför denatt använ-
der sin Däremot måste STUKvetorätt. redovisa varför den det omöjligt attanser
bygga förvaret på säkertett sätt.

Arne Hellsten: Varför det så lång tid frånär det väljer plats år 2000 framman
till börjar bygga djupforvaretatt man

Jussi Manninen: Ett skäl innan kanär börja bygga såatt måste haman man
ganska planer. Men har också önskat det första beslutet inoggranna att taman

ganska tidigt skede såett hinner byta till plats,att det skulleman en annan om
komma fram några faktorer detta nödvändigt, pågör grund det blirsom attav
omöjligt eller olämpligt bygga på den första platsen.att

Arne Hellsten: Så valet år 2000 egentligen ingetär riktigt slutligt val

Jussi Manninen: Det det delmål gäller forär Posiva. De måste hasom
åtminstone plats framme då sitt val. Men statsmakten kan därefter ien som
princip använda hur mycket tid helst for fatta beslutet.attsom

Tero Varjoranta: Det också fråga byggaär underjordiskt laboratoriumatt ettom
innan kommer tillstånd bör bygge helaatt kommerDetman systemet.ge attav

omkring år5-7 allata undersökningarnagöra i det underjordiskaatt laboratoriet.
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SPENT FUEL DISPOSAL; RESIDENTS

NEEDS FOR SAFETY INFORMATION IN

FINLAND

TeroVarjoratzta
Finnish Centrefor Radiation and Nuclear Safety
Helsinki, Finland

Abstract

Earlier studies carried in Finland indicate that the publics knowledge aboutout
the safety issues relating the final disposal of the nuclear fuelto generatedspent
by the Finnish nuclear stations almost the findings of thecontrary topower
natural sciences. For the safety authority, the Finnish Centre for Radiation and
Nuclear Safety STUK, these kinds of results of the publics knowledge ofpoor
safety alarming and This largely since safetyare cause some concern. so

basis used by the local community when considers exercising its legalone veto
right in the siting of the disposal facility. Therefore, STUK initiated study witha

basic objectives: findtwo what kind of safety-related informationto theout
locals wanted have and what STUKs role could be.to The main results of this
study show clear interest and need for information relating the safety ofa to
the short up 100 years disposal phase occurringterm aboveto ground level
transportation, encapsulation. Also, there clear need and desire fora an
impartial in the information and communicationactor whichprocess, a
suitable forrole STUK.

Background

Earlier studies carried in Finland Kurki 1995, Päivänsäde 1995 indicatedout
that the publics knowledge about safety relating the final disposal ofto spent
nuclear fuel generated by the Finnish nuclear stations almost contrarypower

the findings and results of the scientificto research and development.

The public living in where site investigations for the final disposalareas are
conducted "knows", for example, that after the fuel has been deposited in the
bedrock, possible hunt, pick berries and mushrooms,not andto strollto
around and enjoy in the immediate vicinity of directnature radiationaccounton
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coming from the deep bedrock. The direct radiation from the fuelspent
deposited deep in the bedrock considered be direct health risk.to a

Many people believed thatalso of their background radiation dosemost came
from nuclear Radon, which actually constitutes than half of thewaste. more
background radiation dose in Finland, considered be comparablenot towas a
risk.

The radiation risk from nuclear also considered be higher thanwaste towas
that from the operation of nuclear plants in Finland, close topower or our
borders, the risk from the large number of nuclear located close toor weapons
the Finnish borders.

In general, radiation considered be natural of butnot to part nature,was or a
only artificial and man-made.

STUK Concerned Publics of Safetyabout the Poor Knowledge

theTo safety authority, the Finnish Radiation andCentre for Nuclear Safety
STUK, these kinds of result alarming andare cause concern.

On ofhand, peoples fears and have already beenmostone concerns
addressed and resolved by the natural sciences in researchthe and development
work carried the 15 other words, informationInout past correctover years.
exists but has reached local residents.not

On the other hand, the democratic rights of the residents Finland.instrongare
the for finalIn site selection disposal, the local community has vetoprocess a

right stipulated in by nuclear law. When the local residents adoptas energy a
position regarding whether reject disposal facility in theirto accept or a
community, safety-related formthe issues basis for their decision-making.one

of importance that safety-related facts should begreat correct.
The residents right be given openly transparently,information, andto correct

about all safety associated with the final disposal in STUKs primaryaspects
interest. Whether community final disposal facility,rejectsaccepts nota or a
in the STUKs interest its mandate.as per

STUK initiated study Helsinki University with basic objectives:at twoa
firstly, find kind of locals wantedwhat safety information the have theto out to
client perspective and secondly, what role could be.STUKs

particular, the latter considered be difficult and sensitive.In STUKstowas
mandate safety authority be confused with the interest of themust wastenotas a
holders. STUK promoting public of the holders.not wasteacceptance

Also, seemed that there adequate precedent the kind of safetytowas no
authority study STUK wanted have carriedto out.



37

The study carried in three communities where site investigationsoutwas are
Äänekoskitaking place. The municipalities Kuhmo, and Eurajoki. Loviisa,were

which the holders currently investigatingwaste the fourth potential site forare as
disposal, included in the study. This becausenot Loviisa selected forwas
site investigation after the experimental of the study already perfonned.part was

The method of the study semi-structured interviews. The objectivewas was
"what", i.e. understand the local needs, "why", i.e.to explainnot to try to
positions.

With this technique, the interviewee determines the important issues and
be handled. The issues determinedaspects by theto interviewer sendingnotare

forms containing questions which he/sheout considers important.
Nineteen adults interviewed, of which 14 represented STUKs interestwere

such journalists, public health employees, physics teachers,groups, as care
library workers and representatives from opponents.

They, via their roles and considered have clear view thecontacts, towere a on
local communication and information environment.

Activities Above the Ground and 100 Years Interest Mosttoup

The main results of the study show clear interests and needs for safety-related
information, specially concerning:

disposal phases taking place above the ground level,
short up 100 years,tenn to0
implications ordinary, every-day-life.to

Also, there clear need for impartial in the information andactora an
communication which suited STUK.toprocess,

The study showed that there lack of information concerning safety relatinga
transportation and encapsulation.to informationMore expected suchwas on

issues, such what kind of traffic accidents take place, what kind ofas can
possible, how large evacuations needed.consequences are are

Also, how the shipments protected against terrorists, sabotage andare
violence. What kind of these have the health andtoconsequences can
environment, both natural and man-made.

Practical information about the shipments, such possible androutes,as means
frequency, often questioned.were

Regulatory activities also interested local residents. Clearly, phrases like
"disposal strictly regulated", "supervised" "analyzed and inspected" notor are
enough. People wanted know the practical meaning of these words.to
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and inspection,responsible for the regulation howlike whoQuestions
normaldisposal will haveof thepractice, what kinddone in onconsequences

be assured in practicewell how safetylife and its safetyevery-day canas as
the interviews.raised inwere

DesiredImpartial Actor

carried basicallyinvestigationscommunities where siteFinnishtheIn out,are
andthe nuclear industryhave been active:only opponents.actorstwo

information andconsidered thelocal residentsindicated that theThe study
driven.one—sided, and interestpolarized, conflicting,communication too

of for-against communication.this kindquite unhappy withseemedLocals
Thethe entireeasily have negativeActually, process.consequences oncan

tired of the informationbored andgradually becomethat peoplestudy indicated
participating in theand of process.

ofreliable and total pictureobtaindifficultconsidered bealso toto 2was
information.conflictingdisposal due theissues of thethe relevant to

desired.needed andimpartialAn actor was
proved be difficult.informationof safetysufficientDefining toamounta

neutrality, versatility,suchdimensions,with severalassociated aswas
peopleopen-mindedknowledge and howbackground are.

of information exists,that lotrecognizedparticipated in the studyThose who a
reach them. Adoesinformationthat of thethe problembut not tomost seem

order retrieve therequired inof motivation and interestcertain toamount are
understand and presented inoften difficultinformationinformation. The to a

non-stimulatingnon-interesting andtechnocratic, way.
inpeople have difficultyversatility,vital. Withoutfound beVersatility towas

bycommunicator. practice,the Ininformation andsafety-relatedtrusting the
related risks andsolutions,alternativepeopleversatility meant consequences.

issue, but theinterestingbe fairlyfinal disposalconsidered notMany to a
their community.inimportantmost one

saidbased onfacts. Theyopiniontheir positions andsaid thatAlso, aremany
disposaltheemotionallythat they do tonot react process.

evident. alsosciencesknowledge in naturalof basic toThe lack seemswas
STUKsinformation.safety Fromthe basicunderstanding ofhamper an

specially-oriented schoolsthethat in Finland,surprisingperspective among
therelanguage etc.dance,level music,educationcompulsory art, noat

natural sciences.specifically theorientedschool to
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Possible Roles For STUK

As discussed above, there practical needs connected the safety-are tomany
related question of the final disposal of fuel.spent

Of these needs and should be, addressed by the holders andcourse, wastecan,
other interest groups.

But also clearly impartial, independent and neutralas was seen, an actor
desired participate in the local information activities andto discussions. Even

important, the desire for "referee" help distinguish between andtomore correcta
false information often mentioned.was

These kinds of roles would well suit STUKs mandate and interests.

However, the roles be just "taken", large they benot earned.to extentcan musta
difficult information well acquaintedto trust with its andnotone source

communicator. Therefore, STUK should first make itself and its activities more
known in the communities and become visible and active there.more

This would naturally require both in of and fundstermsresources, manpower
for the participation and materials needed.

But be taken, STUKs role be confusedmust with those ofmust not tocare
holders other interest should be keptwaste clear in the mind and inor groups.

activities that in STUKs mandate, in its interests,not to promotenor
of the disposal specificacceptance community. The mandateto and theany

interests purely related the high safety culture: safety know-how,toare
understanding and the attitude which emphasizes safety.correct
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DISKUSSION:

Nils Rydell: sade i slutförvarskommunemaDu fann slutförvarsfråganatt man
ganska intressant, och inte särskilt bekymrad slutförvaretsatt överman var
säkerhetsfrågor. kan bero liteDet på hur förestående känner detnära attman
hela Har undersökt det för det ligger så långt in iär attman om pass
framtiden det väcker mindre intressesom

Tero Varjoranta: det finskaI spelar roll. Ivetorättensystemet storen
kommunerna har tid. Skulle det dyka något problem kan devet attman man upp
alltid nej. behöver inte förDe sina skäl detta, Jussi Manninensäga ens ange som

förklarade.nyss

Lars Högberg: proceduren kring kommunenFörutsätter harvetorätten att
tillgång till yttrande innanSTUKs den ställning i vetofrågantar

Jussi Nej, proceduren förutsätter det, i praktikenManninen: inte kommermen
det så.attnog vara

Sören sade detta ni inteMattson: Du och klara allthurär överatt nytt att var
skall hanteras. har ni några idéer redan vad gäller hurMen skall levanu man upp
till kommunbomas förväntningar

Framförallt harTero vi börjat fram material, förklarar deVarjoranta: ta som
grundläggande frågorna, såsom vad händer ovanpå jordytan, hur är
säkerhetsfrågoma, hur riskerna. Vi har igjort analyser gäller olyckorär t.ex. som
samband med terroristattacker evakueringsplaner haroch vimot transporter som

baserade på sådana analyser. Delvis kommer vi offentliggöra dessaär att
analyser. 0.dyl.Kommunboma inte så tilltalade föredrarär massmöten utanav

vi medverkar i lokalradio och lokala tidningar, på frågor och redogöratt svarar
för våra ställningstaganden.
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erfarenheter ochBeslutsprocessen -
från Malåsynpunkter

Arne Hellsten

funktion ordförande förHellsten och jag här i minheterJag Arne är av
förstudie i Malå.projektledningen i den fristående granskningen SKBs Jagav

frånoch synpunkter på beslutsprocessenskall lite erfarenheter ettavge
fallet från Malå kommun.kommunalt perspektiv, i det här

Vi började med beslut ihållit med denna fråga i några år.Vi har ettnu
skulle få genomförafullmäktige i november 1993, där beslöt SKBatt en

verkade ganskaförstudie i vår kommun. Vid den tidpunkten processen
kommun heltpågick redan förstudie i Storuman,strukturerad. Det näraenen

såfler skulle haka på,också föreställningen fler och kommunerVi hade attoss.
förstudieväl sammanhållen Projektetskulle få rättatt process.man en

samlatutifrån det material hadeberäknades då till år. Sedan skulle SKB,ett man
till platsundersölcningin, bedömning huruvida ville gå vidaregöra man enen

kanskeförändrades beroende på antal faktorer,eller inte. Efterhand så detta, ett
friståendeframförallt på vi från kommunens sida villeberoende experterattatt

friståendegenomförtskulle granska material. Därför har vifå SKBs en
i dagarna och den i dennapågått i två år. blir klar 28granskning, Densnartsom

dvsföreläggs granskningsrapporten beställaren,månad april 1997
kommunfullmäktige.

harden fristående granskningenkan också organisationenJag nämna att runt
varitinkl.varit oerhört omfattande. Vi femtiotal ersättare,är ett personer, som

inteinblandade i förstudiearbetet. det vi,Men är representerarsom
harintresseorganisationer politiska partier, har utfört granskningen.och Densom

förstafristående från ivi har kunnatgjorts antalett experter, som enas somav
hand SKB.

uppbackning från myndigheterförväntningar vi skulle få stöd ochVi hade att
skullede skarptFrån myndigheterna hadeoch regering. vi väntat attoss
säkertfrågantillräckligtunderstryka sin roll hålla SKB i ochörat avgöraattatt

ochklapp på axelneller inte. Från regeringen hade vi åtminstoneväntat enoss
ställermarkering det finns kommunerbra detatt att uppen somav man anser

vi fick mycket liteoch sig detta nationella Vi tycker dock atttar avan ansvar.
lågdetta regering höll mycketi verkligheten från början. Myndigheter och en
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förstudienframhöll ocksåförklarade visserligen sin roll, ärprofil. Man attmen
ochskede kommer vi inioch SKB.affär mellan kommunen Först ett senareen

till vi politikermyndighetshåll. leddefrån Dettabedönming, sadevår attgör man
påoch själva fickutlämnadeförstudien blev litetillhade sagt svarasom

deltill vissvi på. Dettasäkerhet, allt skulleplatsallting. Metod varsvara--
frågor, ingenpå dessakunna närVi kändesjälvpåtaget. attett ge svaransvar

dem.vill besvaraannan
har inteRiksdagspolitikema. Jagpå glömmahöllJag nämnaattatt en grupp.

litekanskemanuskript.i mitt Detden sägermed omgranngruppenens
skall jagtänkte då:frågan. Hurhär Jagi denriksdagspolitikemas engagemang

vadbild påkan visajaginga bilder. Menhardet här Jagåskådliggöra en
NiNi förstår vad jagvisas.ljusbildgjort tomriksdagspolitikema har menar.

åt,skrattakanhar spritt ljus. Dettanågondettafår inte tolka att menmansom
så det egentligenhem,kommerriksdagsledamöterna ärskandal Närdetta är en

gällafrågor. kanviktigare Detmed mycketdå sysslar t.ex.val ochfore ett man
medvill ha belagdkm,och Flätträsk, 4Kåtalidenmellanvägstump mansomen

fortsättapolitikern, kanenskildeden attbra förutsiktslöstasfalt. Det är sommen
itagithar alltså interiksdagsledamötervalrörelse. Våraviddriva frågan nästa

måsteacceptabelt. Dettaintedetkämavfallet ochsvåra frågan ärden om
vårt beslutiMalå. Vi hariframförallt förförbättras, enompassusenoss

folkomröstning.medskall avslutasförstudieninnebärförstudie, att ensom
malåbomaskall då1997. Därseptembergenomföras den 21kommerDenna att

med ifortsättningsvissamtycke tillsitt att processen.avgöra varagerom man
ochtydligareblivitharMyndigheternating förbättrats.saker ochharSedan

nationelltillsättabl.a.fastaretagithar attregeringen ett engenomgrepp,
nationelltillsättandetbetr.Initiativetmycket bra.vilketsamordnare, är av en

ocksåharursprungligen. Manforstudiekommunemafrånvisstsamordnare kom
samtligavillochsäkerhetsanalyssamlad attvill ha att mansagt att enman

detbra,går till Detta ärklara innanskall nästaförstudier steg. menmanvara
då frågantill hösten,Malåi ärdet blirMalå.for Förproblemskapar ettett om

i någothamnaVi kommervid liv.hållaskanoch intresset attengagemangetom
problemingen. Dettalängeår, hur är ett stortunder antalslags vänteläge vetett

underkommavad kantydliggjortfåVi måstelösa.få hjälpmåste att somsom
detlänsstyrelsen. Iviakanskemyndigheterochfrån SKBbådevänteperioden,

varit ochlänsstyrelsen har ärmedsamarbetetvill jagsammanhanget säga att
varitharutmärkt.alldeles Det tryggt.

ingenmiljöprojekt. Detta ärdettamåsteMålsättningen är ettattvara
felmedbörjathartillvi liteatomavfall.for Jagsopstation atttror mans
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utgångspunkt, nämligen detta sopstation. Och då bliratt är inte särskilten man
kavat och frispråkig. Målsättningen detta miljöprojekt jag allaäratt ett tror att
delar. Då bara frågan hur nårär fram till målet. kan påMen mycketettman
frimodigt detta, för isätt slutänden, alla frågeteckenprata rätas ärut,om om
detta något positivt för den kommun och den region inte drabbassom gynnas - -

detta. måsteDetta helt klart från alla håll. Sedan måste det liksomav vara vara,
hittills, demokratisk Man hör del nedlåtande dettaprataren process. en som om
med frivillighet och detta skall inte bygga på frivillighet,säger det skallatt
bygga på säkerhet. detJa, just det det gör Det bygger på säkerhetär fastsom
frivillighet insteget iär Det inte det kommermotsäger att attprocessen. vara
säkerheten avgörande i slutänden, bedömerär projektet. detInärsom man
skedet det ointressant kommunen intresseradär eller inte. Då bedömerom var

de geologiska förutsättningarna, och därför det viktigt lokalbefolk-ärman att
ningen fár med och sig i den här och byggavara engagera processen upp
kunskap.

också rimligtDet det och denär ansträngning förekom-att engagemang som
i kommunerna någon form erkänsla. finns skillnaderDet mellanmer ger av

kommuner och jag tycker mig skiljelinje mellan kommuner med kämtek-se en
nisk verksamhet och kommuner sådan. Vi har svårigheter förklarautan stora att
för malåborna varför just skall i den här frågan. Det lättare förärengagera oss

Östhammarföreträdarna för Oskarshamn, Nyköping och hitta kopplingenatt
mellan det positiva har kärnkraftverk och faktisktut ett ävenattsom man av man
producerar avfall. För få detta föroch få folk förståatt att att attengagemang

har något det hela, så måste det redan i inledningsskedet finnas någonutman av
form erkänsla. Sedan kommer från del håll ändå attav prataman en om

Men det skall förstås handla nivåer realistiskamutor. och det harärom som
aldrig kallats betalar for sig.mutor att man

Så till det kommunala Idag får inget på fråganvetot. närman svar om
kan bryta kommunalt i den härstaten ett Detta fråga iveto är storprocessen. en

Malå, det kan jag vittna Den frågan måste lösas och den måste lösas snabbt.om.
Jag kan också tala hur den skall lösas. måsteDet så kommunerna harattom vara
full och oinskränkt infor beslutet detaljundersökning.vetorätt Vi pratarom en

frivillighet och demokrati. Men då kan inte vi plockarsägaom staten att av er
vi intevetorätten, Detta måste klartsäger och tydligtnär. görasmen

Vi måste också få igång diskussion massmedias roll i denna fråga.en om
Vilka krav kan ställa på massmedia i så här viktig nationell fråga Jagman en
tycker de kraven borde mycket kan också förståJag svårigheterna förstora.vara

enskild journalist. Det skall i Malå och vederbörandegöras läseren ett reportage
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bandspelaren kan vidLycksele och Malå, såin sig i flygtaxin mellan att startas
"Ärunderligt frågan blir: du för ellerankomsten till Malå. Då det inteär att

idag, tilljournalistik produceras 90%. Detsådanat0msopor Det äremot som
svårt problemdetdiskussionhär måste få igång Jag är ett attvet atten om.man

anordna någon formpåföreslår samordnaren funderarlösa, jag attatt avmen
inblandade i däroch dechefredaktörer, journalisterutfrågning med processen,

någon illvilja,handlarfrågor. inte detdessa Jagkan diskutera tror manomman
frågorna.sig in ihar bara inte satt

jaghar kritiserat ochslutförvarsprocessen. JagkritikfinnsDet motgott nuom
delframgent det behövs. Enkommer kritisera attävenatt genommenar manom

ochsläcker datorskärmamaha allting klart, innanskallmodellberälmingar man
genomförbart. härFör detinte jagdet ärpå blåstället. Mendrar sig ärtror

mål börjar gåochi livet,allt här motungefär sätter ettnärannat uppmansom
överhuvudtagetproblemdet finnsunderdet. upptäckerMan vägen att mansom

misstagen förmedmåste räknaDärför jagpå.inte har tänkt attatttror man
målsättning såoch harframåt. vi arbetar trorBara gemensamt sammaprocessen

frågan.den här svåravi kan lösajag att

DISKUSSION:

friståendenämndepresentationen DulysandeTack för denManninen:Jussi
för denbetalarutredning. Vemexperters

informationår förmiljoner kronorregeringen 2Vi får frånHellsten:Arne per
via den budgeten.finansierasfristående granskningenSå denoch granskning.

femtiotalnämndegranskning.ambitiös Duganska att ettNils Rydell: Ni har en
Är rimligträckt denbudgeteninblandade. Har storkonsulterhelt fristående är

granskningsverksamhetenmed tanke på

företrädare för intresse-ingårfemtiode ävenHellsten: IArne personerna
idrottsföreningar, politiska före-fackföreningar, SAF,PRO,organisationer som

i granskningen.deltarstyckendet 14såVad gällerm.fl.ningar ärexperter, som
organisation,och brabredmycketVi harbudget.överskred fjolåretsVi menen

märmiskor.kostardet att engagerapengar
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Östhammars inställning till
djupförvarsfrågan och dess hantering

Birger Norén

ÖsthammarsJag heter Birger Norén och kommunstyrelsens ordförande iär
kommun. hoppas kunna disponeraJag mitt föredrag så vår projektledare inomatt
den här förstudien, vår planeringschef Carl-Johan Nässén också får i anspråkta
lite tiden.av

har haftJag förmånen under mycket lång tid kommunalpolitisktatt en vara
Östhammarsaktiv i kommun. komJag med redan i den1964 dåvarande drätsel-

kammaren. Jag har följt hela utbyggnadsprogrammet vad gäller den svenska
kärnkraften och då på håll Forsmark. Vad det gäller förstudie-nära genom

pågår i fyra kommuner, så har jag dessvärre inte kunnat ägnaprocessen som nu
den så mycket tid. jag har ändå förståttMen det beskrevs Arne Hellstensom av
från Malå, det tydligen skillnad på dramatiken iär beroende påatt processen om

har tidigare erfarenhet kämteknisk verksamhet i kommunen. slutetIman av av
1969 fick drätselkammarens arbetsutskott konfidentiellt brev denett av
dåvarande kanslichefen Fischer,Lennart för övrigt i dag sekreterare i denärsom
lokala säkerhetsnämnden. det brevetI talades det for första gången om en

Östhammarslokalisering kärnkraftverk till kommun, och detettav var en
fullständig nyhet for åtminstone mig vid den tidpunkten. Man hade då påstött
patrull vad gällde lokalisering vid Trosa. Detta på den tiden dåen var
kärnkraften ansågs den slutliga lösningen på energiforsörjningen. fannsDetvara
inga delade meningar detta. minnsJag vid det därpå följandeattom
informationsmötet rådde det frälsningsmötesstämning. Självfalletnärmast var
det här från himlen regnade ned.manna som

följde väldigt spännande år.Sedan Vi hade uppbyggnadsperiod nästanen om
femton år. Under period Forsmark byggarbetsplats.Europas störstaen var norra

fantastiskt spännande forDet tid ansvariga inom den kom-var en oss som var
verksamheten. skeddemunala Det hela tiden byggnation bostäder, skolor ochav

daghem. fannsDet naturligtvis tillfällen stannade i sambandnär t.ex.man upp,
beslutsvåndanmed 1976 och i samband med olyckan i Harrisburg 1979. Vid den

olyckan fick vi ökad insikt riskerna med kämkraft, vi kunde också påom men
håll iaktta hur på Forsmarks kämkraftverk höjdenära säkerhets-avsevärtman

insatserna. investeringarDet gjordes for detta. Vi fick debattenstoravar som om
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det förekom1982-83, ochmedelaktivt avfallochSlutförvaret for låg-SFR
då, ansågsuppfattade sakenjagOskarshamn. Somidebatt CLABäven omen

tilli anslutninglokaliserasanläggningar skullenaturligt dessadet helt att
seminariuminför dagensminnefriskade mittkämkraftverk. Jagbefintliga upp
fullmäktige,i vårtdiskussionerfannspå den tidendet redansåg dåoch jag att

förläggningsplatser.alternativaochmetoderalternativaefterlystedär man
i Oskarshamn. Jagoch CLABi ForsmarkhamnadeSFRBeslutet blev att

befolk-förbättradenaturligtvisdetuppfattningendenhävdatillåter mig attatt
i de härkunskaperkommunaladeframföralltningens representantemasmen

KSOsamarbetsorganKämkraftkommunernashar1977frågorna. Fr.o.m.
lokala säkerhets-Dekämkraftkommunema.förvarit tillochfungerat stor nytta

också varit till mycketdet har1980-talet ochbörjan stortillkom inämnderna av
ocksåharSäkerhetsnämndemadettaarbeta på sätt.för kommunerna attnytta

kunskap.till ökadvilket lettikämkraftsanläggningar Europa,besökt olika ute
Forsmarksverketvilkenunderdriftperiod,tjugoårighar följtSedan nästanen

hartillgänglighet. Jaggällervadi världsliganilegathela tiden toppnästan
harresultat. DettabättreuppvisaFinland kani ännubaraförstått det äratt man

förtroende för kunnan-ochrespektskapatstill detbidragit ettnaturligtvis att en
ochmyndigheterna SKIgranskandeför deForsmarkidet inte bara ävenutan
denupptäcktesTjernobylikatastrofenpåminnaocksåvillSSI. Jag att genomom

dentelefonensjälv isvaradei Forsmark. Jagutrustningensofistikerade morgo-
påallt tyddemeddelade ut-ringde och att ettForsmarkför attchefennärnen
ritningarna.meddet intestämde intesamtidigtForsmark,isläpp skett men

ställe.på heltskettutsläppeteftersomförklaringen annatvi ettfickSnart nog
kommunen,kontaktadeoch SKBaktuellblevförstudiendiskussionenNär om

infonneras. Dettalåtaförst skulleviuppslutningbreddetså fanns att ossen
började medbeslutsapparaten. Detkommunalanivåer i denolikaskedde på

för slut-kommunstyrelsenviaoch fortsatte attarbetsutskottkommunstyrelsens
bra infor-mycketfickviOch jagfullmäktige.iligen hamna att enanser nog

framställningen. Detfullmäktige ärbehandladedäreftermånadNågonmation.
tillnejbordedefinitivtkommunen sägauppfattningenframfördesklart det attatt

förstudie. Som kom-majoritet för3/4blev detslutomgångenidetta, enenmen
kommunstyrelsensframförochi debattenordförande deltarmunstyrelsen man

ibeslutkommunalttillmåstedettiden hävdathela ettharuppfattning. Jag att
verkarDessbättrefolkomröstning.då jagochslutomgången, varamanmenar en

detta.överens om
ñill-beslut varjevi fattadeförstudiearbetet,deltagit i attsjälv inteharJag men

såSjälv har jag,också blivit.detoch så harledamot,skulle hamäktigegrupp en
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kunnat,jag mig in i den dokumentation har förekommitgott från refe-satt som
Jag den gjort mycket arbete.att ett gottrensgmppen. anser

detDessvärre intill totalt ointresse från medborgarnaär näst i kommunenett
och det definitivt otillfredsställande. har på tidär Nu bildatssenare en grupp

väl har sina i Folkkampanjen kämkraft-kämvapen och vi fårrötter motsom
hoppas detta kan medföra det blir lite liv i debatten. Men det får inteatt att

så de här olika talar förbi varandra, då tillför inte särskiltattvara grupperna man
mycket. också viktigt,Det går in i beslutsprocessen,är intenär attman nu man

HellstenArne från Malå den viktiga aspekten i sitttappar tempo. tog upp
anförande. detta fårOm pågå under för lång tid och inget händer, så får man
börja från scratch igen, eftersom det har kommit generation. På tio åren ny
händer väldigt mycket.

någraJag vill på hur jagsynpunkter fungerabör iäven ge anser processen
framtiden. det förstaFör jag det nödvändigt sträcka tidsplanenatt att utanser var
så gjort. Hastverk i den här frågan definitivt lastverk sedanMenärsom man
handlar det, slutrapporterna från förstudiema har kommit, ocksånär attnu om
erfarenhets- och insiktsprocessen måste gå vidare i de kommuner ärsom
intresserade med i nivå. hoppasJag vi kan klara detta, för detatt nästa utvara
kommer krävas istringens det här arbetet.att en annan

Sedan vill jag också det utmärkt föredragning OlofPersäga att var en som
Håkansson hade på förmiddagen. skulle vilja hävda den uppfattningenJag att en
sådan här skulle inte få med mindre har motsvarandestartaprocess upp man
inledning. nämndes viss måste arbetaDet och tillemot attgrupper som man se
inga missförstånd uppstår. viktig glömdes, delsMen Arneen grupp som-
Hellsten våranämnde lokala riksdagsmän även jag inser det direktattom vore-
förödande dessa skulle börja uppträda enskilda tyckare på det härattom som
området. Då skulle de spelas varandra och vettig hantering bliut mot en
omöjlig. så skulle jag viljaDäremot slippa de uttalanden på högstagörssom
nivå, där uttalanden tyder på det åsiktergör äratt änstyrman som mer som
insikter. ingen advokatJag skall företräda SKB, det väldigt farligtär ärsom men

gång på gång ifrågasätter deras seriositet i arbetet. Om missnöjdärom man man
med så skall klara vad det för krav ställer, gångärut attprocessen man man men
efter uppnått vissa nivåer, börja kritisera och kräva ytterligarenärannan, man

saker, det på förtroendekapitalet. Och där hoppas jag faktiskt de härtär attnya
dagarnas seminarium skall kunna tillinledningen bra beslutsprocessvara en som

bör sin början.snart ta
Sedan har ni säkert vi fyra förstudiekommuner har aktualiserat frågansett att

det kommunala förJag det viktigt kommunerna råg ivetot. är attom anser ge
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tillförabordesig in i den här Manså de vågar ettatt processen.geryggen
dåutredningsprocess.få betryggande Menförytterligare antal kommuner att en

iskall beslutenskrämmer de politikersåfår det inte atttaatt sommanvara
såtill förstudiefinger i samband medgivitoch med de sägerattettatt enman

ställningstagande i framtiden.negativtomöjliggjortdärmed ihar de ettstort sett
frågan och jag hoppasi denkommunerglad vi fyraJag är överens natur-är att

resultat det initiativet.ligtvis på ett gynnsamt av
fortsätta.Nässénber jag Carl JohanNu

NässénCarl Johan

tillskall begränsa migså jagför de linjerna här,ståttBirger Norén har stora
arbete.referensgruppens

bevaka SKBskommunstyrelsenuppdraget frånharReferensgruppen att
utfasning käm-medkämkraftsprogrammetdet fortsattaförstudie. Vi har av

medförstudien. ochför IutgångspunkterKBS3-metodenkraften och vi har som
redanväl årtalet 2010såBarsebäcksverketnedläggningbeslutet äravom

skallviför förstudien. Menförutsättningardelvisdet bliröverspelat och nya
med detta koncept.vill fortsättaså länge SKBgenomföra denändå som

detfullmäktige ochpartierna iföreträdare förbestårReferensgruppen av
projektansvarigSjälv jagmed varsinledamötersju ärinnebär det ersättare.äratt

följakommunstyrelsenvi fickUppdragettjänstemannaplanet. attpå varavsom
medborgarnainformation tillförstudie, lämna emotgranska samt taoch SKBs

alltså frågavidarebefordra denna. Detochmedborgarna ärinformation från om
för dentillämpasmodellenligt ungefärtvåvägskommunikation somsammaen

säkerhetsnämnden.lokal
förstaoch detden oktober 1995tillsattes lReferensgruppen tog anosssom

medmed så vi kontaktbörjakompetensuppbyggnad. Till togattstartaattvar en
ochkom tillMalå,ochfrån Storumanvåraoch fick besök vänner osssomav

respektive kommuner.frågor i sinadessahade hanteratinformerade hur manom
har informeratSedan SKBdelviktigt förmycketDetta att ta omav.ossvar

Studsvik,NyköpingSFR,Forsmarkstudiebesök ihar varit påsitt upplägg, vi
Äspö-laboratoriet,Oskarshamn CLAB, mötepolitiker ochmed lokalamöte

föri Västeråsbesöktnyligen ABB Atomheltpolitiker. Vi harmed lokala även
kärnkraftverken.tillinnan det levereraskämbränslettitta på hur utatt ser

olikamedverkan ihaft formengivit harinformation viDen annonser,av
omgångar. Vi haroch Tierp iNorrtäljegrannkommunemabesök iochmässor
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också försökt information till allmänheten med stöd SKI, SSI ocharrangera av
SKB. Tyvärr har det varit mycket dålig uppslutning vid dessa informa-
tionsmöten. Vi har besökt fem i kommunen och hartätorter noterat att
längre bort från Forsmark kommit desto folk har det kommit. iDetmer var

Östhammarsoch för sig mycket folk vid informationen i själva tätort, men om
skalar bort alla de medverkande, forsmarksanställda, intresserade politikerman

m.fl. så det kanske bara 6-7 kvar, mediarepresentanter. Iutövervar personer
Alunda, ligger längst bort, det 14 frånallmänheten förutomsom var personer
de medverkade.13 låga intresset måste någotDet vi åt. Jaggöra närtror attsom
vi kommer fram till den preliminära slutrapporten, kommer ilämnasattsom
september så kommer förmodligen1997, intresset bli bra mycket Dåstörre.att
får vi SKBs synpunkter invägda. åtta delrapporter vi fåttDe hittillsäven som

konsultrapporter värderingar inte nödvändigtvisSKB delar. denär 1vars
preliminära kommer sannolikt SKB något eller någrarapporten att presentera
områden inom vår kommun verkar lämpade för slutförvaret. Såmestsom vara
har SKB åtminstone gjort i Storuman och Malå. Då kommer det bliattnog en
helt skjuts på debatten. Då kommer de bor/vistas inom eller iannan som
närheten utpekade områden vilja lägga sig i debatten medan dekanskeattav

finns perifert tycker den blir ointressant.attsom mera
Ett problem för referensgruppen det gäller in information har ocksånär att

varit vi inte haft någon kontakt med motståndsgrupper. beklagar ViDet vi.att
har bjudit in både Greenpeace, Folkkampanjen och Naturskyddsföreningen till
våra informationer våraoch studieresor. Naturskyddsföreningen har ställt iupp,
den mån kunnat, på det lokala planet, någon debatt har aldrig kunnatman men
föras. den lokala lilla avdelningenI Naturskyddsföreningen finns mycketav
disparata åsikter representerade. finns mångaDär naturskyddsintresseradet.ex.
forsmarksanställda bland medlemmarna, därför kanoch inte inomman
föreningen så lätt ihop sig till bestämt ställningstagandeprata en gemensam

kommunen eller förslaget KBS3. Så den diskussionen har vigentemot mot
saknat. Men, Birger Norén nämnde, har initiativ tagits i 1997ettsom mars av
folk har åsikterandra SKB lämpliga metoder för slutforvar. Manän ettsom om
har haft samling och interimstyrelse för skall kallasutsetten en en grupp som
opinionsgruppen för säker slutförvaring. framgårSom det inteärnamnetav
direkt motståndsgrupp det handlar vill alltsåhär få framutanen som om, man en

Östhammarslutförvaring.säker Om det sedan kommer handla eller någotatt om
helt det återstå för referensgruppen det braMen vi fårannat, äratt attse. nya
synpunkter, så det hela inte blir så ensidigt.att
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efterhand.vi fårdelrapporternärvarande på granska deförVi håller att som
ochdessagranskari referensgruppenViVi har fått åtta rapporterrapporter.

med referensgruppensSyftetuppföljning.frågor till SKBantalställer ett som en
information till kom-lämnavi skall kunnagranskafölja ochinsats är attatt

förkan behövassakunderlagfullmäktige sådantoch attmunstyrelsen somom
slut-den preliminäradet gällerexempelvisskede,beslut ifatta närett senare

partier i referens-så olikaEftersom detdärefter slutrapporten.och ärrapporten
gäller för ellervad Där-politiska låsningar därredanså finns det emot.gruppen,

referensgruppendebatten ipartipolitiskainte denvi skallviför har taattsagt oss
självakompetens vi harmed denkansakfrågorna så långtköravi skallutan
parti-vidareför denunderlaglämnasedan får viin ocheller kan köpa ett mer

fullmäktige.ikommunstyrelsen ochidiskussionenpolitiska
länsstyrelsenbegära hosvi medså börjadeMKB-frågomagällerdet attNär

for-MKB.samband med Dennivå iregionaldialog påskulle fåvi enatt en
haft någraplatsvalskedet. Vi hariinte in förränkommeregentliga MKBn

Därtjänstemannagrupper.ochi politiker-delatLänsstyrelsen harträffar. upp oss
Ålands landskapsstyrelse.inklusivegrannkommunema,förföreträdarefinns

står för uppläg-SKBoch KASAM.SSISKI,också militären, NUTEK,Med är
Än inkommitvi inteharsåeftersom de längedagslägeti än styr processen.get

hurSå får vimall.följer SKBsvioch liknande,scoping-frågornågrapå utan se
fram.det blir längre

perspektivet blirlångsiktigaskede där detin iVi kommer merett mernu
Skall kommunenpå frågorinpå. kan kommatitta Manallvarligt svaraatt som:

detså kommervetoperspektiv,idettafrån SKB Serpå remiss ettmanen
skall underlagetoch hurså falliskalltaktik i det hela. Hurliteinäven svaraman

fråga,svårärendet. Enbehandlingenpartipolitiskatill denförut att avpassase
synkroniseringenbristandedenseminariet,vidhär äräven poängteratssom

fårviktiggäller. Dettidsaspekteroch de är attlagstiftningenmellan enmansom
ocksåben. Deti våratrassla in ärvi slippersålösning detta,bra att egnaossav
lokalbåde harframtiden,itillvi kan få MKB-processviktigt enatt somen

till-nationellocksåochförutsättningarpå vårabyggerförankring och ger en
varandra.medjämföra kommunernakansålämpning, att man

sådan.officielltfinns ingetfolkomröstning, så sagtBeträffande om en
viDå kommersådan.halämpligtdetdockhar detInofficiellt är attantytts att en

ochfolkomröstninghaskallVarföraspekter.intressantapåockså in enmannya
fullmäktigepropå ihaftredan attha den Vi harskallskedei vilket omenman

förstudie.sinskulleinnan SKBborde hållas redanfolkomröstning startaen
elleri Malå,i Storuman,kani det fallet,avvisades göraDen somsommanmen
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kan tills SKB eventuellt kommer igenvänta och vill fortsätta medman en
platsundersökning och ordna folkomröstning då. Eller så kan den eftertaen man

platsundersökning, före detalj studien. finnsDet mycket sådana frågoren av som
måste tackla inom det året.närmaste
Vi mycket angelägna de olikaär kommer i ordning.att rättmomentenom

Skall kunna fatta bra beslut från kommunens sida så måste komma inman man
långt bak i kedjan. ochSKI SSI och börandra har ha sig slutrapport,yttrat om en
innan kommunen kommer in och den sista biten.styr

DISKUSSION:

Inga Carlman: Jag vill Noréns kommentar det intill ointresseär nästta attupp
bland kommuninnevånama och detta allvarligt. skulle vilja frågaJag vilkaäratt
reaktioner får ordnar och sedan aktivttror att möteett motarman man om man

journalister och allmänhet från resulterade i tidningsrubrikut Dettamötet. en
kämavfallsfrågan löses bakom lyckta dörrar. Jag måste liteatt tror att man vara

medveten hur i andra fall och detta kan ha fört med sig folkagerat att attom man
inte längre intresserade. folkJag kommer bli både intresseradeär ochtror att att

Östhammarsaktiva i kommun frågannär är mogen.

ÖsthammarsBirger Norén: inteDet kommun ansvarig för detvar som var
aktuella länsstyrelsen.mötet utan
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eller......Medborgarengagemang,

Carl-Åke Andersson

Carl-Åke ordförande i informations-Andersson heter jag och jag den ochär
kommunstyrelsen tillsatt med anledning förstudien iberedningsgrupp avsom

och sysslarNyköping. socialdemokratisk heltidspolitiker normalt medJag är
äldreomsorg,

från Nyköping, där vår miljöminister också bor, vilket detkommerJag gör
Hellsten blivit upphöjd tillhela intressant. Nyköping har Arneextra av nyss

vilket dock inte helt korrekt. Vi kämteknisk kom-kärnkraftskommun, ärär en
vårt område, där produceras ingen kämkrafts-el,med Studsvik inommun men

ienbart forskningsstation. det förutsättningarnadet Annars är rättär attutan en
invånare Malå välforstudiekommunema lite olika. Vi har 49.000 och harär

plan på olika planhalvor,kanske ungefär tiodel det. Så vi arbetar på mångaaven
alla dessa kommuner.

politiska följaInformations- beredningsgruppen har fått detoch ansvaret att
för samtliga partier iförstudien består sjui Nyköping. Gruppen representanterav

kommunfullmäktige, totalt elva Vi har kommunstyrelsens uppdrag attpersoner.
fårförstudien också till kommuninvånamafölja SKBs arbete med attatt semen

allsidig information i frågan.en
igång så hade vi måldrogs i NyköpingNär attatt, utansomprocessen

kommuninvånare skall ha möjlighet få såkommunen tagit ställning, allahar att
eventuellt framtida fåi frågan inför beslut skallmycket kunskap att ettman
känslor, ställningstagandemöjlighet ställning. enbart medInte utan ettatt ta
gäller fortfarande.baserat också på kunskap. målsättningDenna

med information, inteVi spekulativa vi gått dvs.har valt inte när ut attatt vara
uppmärksamhetbudskap skulle fåanvända att t.ex.som genom varaoss av

skulle ganskaglättigt eller medvetet oroande. Detförskönande eller annars vara
hitta mängd plusposter investeringar ochjag,enkelt, att t.ex.tror somen

forminusposter förgiftning och sopstation,arbetstillfällen, eller attt.ex.som
skulle bli konstlad beroende på bud-opinion i frågan, opinionskapa en somen

allmänheten. Olof Håkanssonoch hur det uppfattas hos Perskapets utformning
detta i sitt anförande.också inne påvar

med både direkt-till brett upplagt informationsprogramVi såg möjligheten ett
informationen har bl.a. givitsindirekt infomiation. direktainformation och Den
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vid antal offentliga sådana i centralorten och elva mindre sådanamöten,ett stora
Vid dessa tillfällen för andra åsikteri de små hartätortema. änute representanter

sin på tingens ordning. och harSKBs fått möjlighet Kommunen SKBatt ge syn
funnits möjlighet till frågor och diskussion.information och det har ocksålämnat

direktinformation den infonnationsbroschyr vi tagitformEn är somannan av
ocksåhushåll i kommunen. vi harfram och delats till samtliga Menutsom

referensgrupp,indirekt information. har skettorganiserat Detta somgenom en
och organisationer.från olika föreningar Detbestått 24 ärrepresentanterav

företagarna Vi har försökt fåkyrkan, Naturskyddsföreningen, LO, TCO, etc. en
föreningslivet i Nyköping skallså täckning möjligt, så helabred att varasom

opinionsgruppFöreningen Rädda Fjällveden denTvå föreningarrepresenterat. -
början 80-talet ochoch borrade i Fjällveden itillkom SKBnär avvarsom

hoppade under hösten 1996 refe-Folkkampanjen kämkraft-kämvapenmot av-
beklaga, förmed fram till dess. kan jag inteDetta änannatrensgruppen, men var
aktivarbete inommycket bättrejag övertygad när ärgörär ettatt manom man

utanför.änprocessen
information vidare till sinauppgift spridaReferensgruppen har haft i att

informations- ochbollplank tillocksåorganisationer,respektive att ettvaramen
ochockså organisationernaharberedningsgruppen i diverse frågor. Vi stöttat

portokosmader i sambandtillföreningarna lämna bidragatt armonser,genom
där såvälordnat offentliga SKBkallelser, dessa harmed utskick och möten,när

form indirektrepresenterade.varit Enandra åsiktsriktningenden avannansom
vad gällerfinns påarbetetinformation hela det kommunala Internet,är att pro-

minnesanteckningartokoll, m.m.
förOskarshamn påtillockså givit allmänheten möjlighetVi har attatt resa se

Äspö-laboratoriet informationstillfallena kanolikaoch Deltagandet vi deCLAB.
varitantalet deltagaretyckas Vi kan konstatera mötetoavsettattsvagt. omvara -

pådirektreklam respektiveannonsering,eller lokalt har varit lågt.centralt Trots-
enskilt tillfälle därvid varjeFöreningen Rädda Fjällvedenoch äventrots attort

mellandet varierat 4 och 50reklam för så harde medverkat också gjort mötena,
i kanoch mellan och 200 centralorten. Dettapå de mindre 15orternapersoner

detvanliga föreningslivet,vid jämförelse medmindre bratyckas men envara
till sinaproblem locka folkdär har precisså kan vi konstatera, attatt sammaman

så kräsen, kanskeallmänheten idagverkarDet är genomsom omarrangemang.
för lockaintill världsartisterdet krävsutbudet i TV, näst att ut stugor-att uross

kom-beklagande konstatera sig jagmedkan inteJag än attannat vare somna.
publikföreträdare drar lika Whitney Huston.munpolitiker eller SKBs stor som



Intresset från och aktiva, barnfamiljer, har också varit på-t.ex.gruppen unga
fallande litet. andelen åhörarnaStörsta och deltagarna på har varitav av resorna

medelålders och pensionärer. i formövre Engagemanget insändare och andraav
inlägg i tidningar och andra massmedia har också varit begränsat. De gjortsom
sig hörda i regel de redan har uppfattning i frågan och det har varitär som en
framförallt från Föreningen Rädda Fjällveden.representanter

När det gäller massmedias roll så kan konstatera vi haft i Nyköping.att tur
Vi har lokaltidning,bara och den har hållit sig neutral. Jag övertygadär atten
massmedia inom vecka skulle kunna stjälpa fråga denna, be-en en som om man
stämde sig för det.göraatt

Med på det bristandetanke från i första hand barnfamiljer ochengagemanget
så frågar jag mig detta med slutförvar betraktas fram-ettyngre, om som en

tidsfråga. inte det så. Vaijoranta också inne påJag Tero detta i sinärtror var pre-
sentation frågan behandlas allmänheten inte fråga för kommandeatt av som en
generationer fråga för här och Frågan uppvaknandet frånutan som en oss nu. om
allmänhetens sida kommer troligen läget blir kritiskt. Dit har vi inte kom-när
mit Nyköping.i majDen 13 1997 kommer SKB den preli-än att presentera
minära slutrapporten inför kommunfullmäktige och då eventuellt peka ellerut ett
flera inomområden kommunen skulle kunna lämpade för gå vidareattsom vara
med eventuell platsundersökning på. Vad kommer hända då Kommeratten en

frånreaktion medborgarna i hela kommunen eller kommer yttringar från de
berörda områdena kommer visa sig, blirHur yttringarna det känslomässigatt
urladdning eller kan diskussionen hållas på fortsatt sakligt plan Vad tyckerett
egentligen folk då i hela kommunen det blir lokal reaktion Frågorna kanom en

många och vad i grunden alltsammans vilar på vad vill, vadgöras och vadär tror
Ärtycker kommuninvånama. bara inte varförnej-sägare Om vill dåman man-

inte till sig informationen så konstigtDet kanske inte inte villta är att man
informera sig. Det svår fråga, fråga där de s.k. inte hellerär ärexperternaen en

skallHur vi då kunna begära Svensson skall kunna ochöverens. veta ta
ställning. Det mycket lättare skjuta svårigheterna framför sig, utvecklaär att att

NIMBY-perspektiv det hela Not Back Yard. Gärna i Malå, domIn Myett
vill ha i Oskarshamn, kämavfallet redan därdet Eller ligger inte härMen
Beroende på reaktionerna kan komma, så måste vi ha beredskap attsom anpassa
informationen efter den uppkomna situationen.

Vi har i Nyköping dragit slutsatsen försöka på olikavi måste redasättatt att ta
på vad egentligenfolk vill och tycker. Därför har vi från den aprill 1997 sattnu
igång intervjuprojekt, där vi skall intervjua invånarna. Syftet med3000ett av
projektet personligt besök eller telefon intervjua och ställaär att ettgenom per



56

de har,på vilken kunskapnyköpingsborna, för redaantal frågor tillstort att
ochde förstudienVadvilken kunskap de vill ha.vad de undrar över, anser om

angåendeBataille igårMin fråga till Monsieurfortsättningenvad deanser om
bakgrund.enkäten skall dennaden franska allmänna motses

beslut kom-in i detintervjuprojektet kommerResultatet vävasatt somav
ocksåkanpå den preliminära slutrapporten. Jagtill SKBlämnaattmunen avser
precisneutral granskning,på upphandlavi just hållernämna extern,attatt ennu

intervjuunder-få glädjeNaturligtvis kommer vigjort i Malå. att avsom man
Vår avsikt fortsättainforrnationsarbetet.fortsattasökningen inför det är attatt
dem själva möjlighetförsta handför iinformera medborgarna, taattatt ge

innehållet denkunskap iförsöka spridakommerställning i frågan. Vi att pre-om
få intresset föroch försökamöjligtslutrapporten så brettliminära rap-uppsom

angeläget lämnafinna detmöjligt skallså så många attporten, att syn-som
mycketställakommermed remissbehandlingen. Dettai sambandpunkter att

tillgängligden blirsådantskrivs påpåkrav SKB sätt attettatt rapportenstora
bred allmänhet.föräven en

möjligtmångaoch såOskarshamnmed tillVi fortsättatänker ge somresorna
Äspö-laboratoriet bliskallföroch MenCLAB.tillfälle besöka attatt processen

ochmetodermellan olikaskillnadenkunna förståfolk skalltrovärdig och för att
alternativaviktigt dedet ocksåoch ställning,väljadärigenom kunna attärta

information.andrasochframskjuten plats i SKBsbetydligtfårmetoderna meren
påoch beskrivasmycket tydligare sättAlternativen måste ettgöras mersom

Därmed inteKBS3-metodenpå vilket sagtdetaljeradeliknar det presenteras.sätt
tekniska beskrivning.måstedet typatt avvara samma

tidsutdräkten.påuppstå beror Dettakommerproblem togEtt attannat som
i landetförstudieprocessenpresentation.i sin KommerHellstenockså Arne upp

ifärdiga tidigtde kommuner attså kommerdra på tiden äratt ut processensom
därsituationkomma ifrågan aktuell. kanhålla Defå problem med t.o.m.att en

inaktuellt.delvis blivitmaterialetpå grundbörjamåste attavom,man
gällerpåockså inneNässénden Carl Johanfråga kommerNästa varsom --

viSkallplatsundersökning.förtvå kommunerutpekadevi blir avsom enom
skall vi hållaelleretablering,arbeta försida i det lägetfrån kommunens ossen

Vilägetmedborgarna i detoch hurskall vifortsatt neutrala. Hur göra reagerar
depå mångahittaskall hjälpaintervjuundersökningvårhoppas attatt svar avoss

får vipå. Därmednågotjag inte harställer här ochfrågor jag ensvarsomsom
fullamin och våroch sakligt Detpå seriöstarbeta vidare ärmöjlighet sätt.ettatt

förplan, iställethålls på seriöstpå denfrågan tjänar attövertygelse ettattatt
riktningen.andrai den ellerutnyttjar propaganda enaman
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det ocksåJag viktigt de etiska frågorna klarläggs. Skall vi handatt taanser om
avfallet eller skall vi överlåta det till kommande generationer i fast över-nu en
tygelse teknikutvecklingen kommer lösa problemet Denna fråga stäl-att attom
ler jag fullt medveten SKBs uppdrag ordna slutförvar. Frågan haratt är att ettom
jag också vid tidigare tillfällen då jag träffat den nationelle samordnaren,rest
och jag det kan finnas anledning tillsätta någon form etisk kom-tror att att av
mitté kan belysa både alternativen till KBS3 och behandla framtidasättet attsom
generationer. krävs förDetta detta till framtidsfråga och inte tillgöraatt en en
fråga här och nu.

Vi måste fåockså in rikspolitikema och regeringen på lyckasFör attarenan.
måste vi få trovärdighet i både lokalt och centralt, och här jag intetrorprocessen

det problemet ligger hos SKB idag hosstörsta i kom-att utan snarare oss
på riksplanet och hos myndigheterna. Vi politiker faktiskt med-ärmunerna,

borgarnas företrädare och vi måste tolka signalerna från allmänheten och vi
måste signaler till allmänheten for vi skall hamnaäven i den häratt rättge
frågan.

DISKUSSION:

Magnus Westerlind: undrar liksom DinaJag Du, kollegor från de andraom
kommunerna redan gjort, kunde något hur arbetet fungerat på länsnivåsäga om
Hur kontakterna med andra kommuner varit etc

Carl-Åke Andersson: rädd förJag den frågan När Arne Hellsten tidigarevar
stod här och berömde länsstyrelsen i Umeå, så viskade jag till min bisittare såatt
där kan inte jag så fungerar det inte likaTyvärr bra i Södermanlands länsäga.
vad gäller länsstyrelsen och det jag bekymmer. skallJag diskuteraettser som
med den nationelle samordnaren hur skall tackla den frågan. Vi måste få ett
betydligt från länsstyrelsen i Södennanland.större engagemang

Grannkommunema har redan från början informationfått Sedan har deav oss.
gått in i med länsstyrelsen,MKB-processen så det har också fallit just Tarnu.
inte länsstyrelsen i frågan, så får vi i kommunen det själva.tag göra

Nils Rydell: sade inledningsvisDu Nyköping inte kämkraftskommunäratt en
väl kämteknisk kommun. tillgångenJust till Studsvik lite speciellt förärmen en

kommun. har detHur sina spår i arbetet hittills. När ni talarsatter nu om
upphandling granskning, Studsvik då speciellt aktuelltärav en
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Carl-Åke harinfonnationsmötenapå de allmännahar märkts,Andersson: Det att
harkanske 50%. Dessabland åhörarna,studsviksanställdaandelvaritdet storen

Studsvikallmännapå de ärdel inläggen mötena.för numerastorsvarat aven
någotså jagupphandlingen,det gällerföretag. attantal När trorseparataett stort

studsviks-anbud. Meninbjudits lämnaharföretagnågra dessaeller attav
Vi hargäller granskningen.detsjälvskrivna,på någotinte närföretagen sättär

vistudsvikskretsen, förutanförhittarvi attviktigt,det även experterattsett som
Nyköping.trovärdighet ifullskall få
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Lokaliseringar slutförvarsanläggningarav -
Klart och oklart i beslutsprocessen

Torsten Carlsson

Inledning och bakgrund

offentliggjordeHösten 1992 kraftindustrin i forskningsprogrammet FUD92 att
ansåg Oskarshamns den lämpligasteKommun platsen forman var en

inkapslingsanläggning for kämbränsle. Oskarshamns kommun blevFöranvänt
detta på starkt i lokaliseringsprocessen for de planeradeettstarten engagemang
anläggningar och skall hand det använda kämbränslet dvs.system tasom om
inkapslingsanläggningen, och djupforvar.ett transportsystem ett

Det framstod tidigt för klar beslutsprocess inte förelåg vilket viattoss en
påtalade myndighetertill och regeringen vårti yttrande till Vi påtaladeFUD92.
också förfarandedet skall leda fram till miljökonsekvensbeskrivningatt som en
överhuvudtaget inte fanns definierat i svensk lagstiftning.

En utgångspunkt for min kommuns agerande övertygelsen endastär attom
kommuninnevånamas förtroende for kommer kärnavfalls-genom processen

frågan få sin lösning. sådantEtt förtroende kan endast uppnås fullatt öppen-om
het råder, alla med integritet och bred delaktighetparterom agerar om en
erbjuds, speciellt för de människor i framtid kan komma boattsom en granne
med kämavfallsanläggning. Det också viktigt allmänheten vid varjeär atten
tidpunkt förstår i befinner sig och vad kan iväntas nästavar processen man som
steg.

Flera deltagarna i detta seminarium deltog vid det MKB-seminariumav som
KASAM arrangerade i Luleå där sade jag avspark har skett spelregleratt men-
saknas.

Vad senhar sisthänt

Sedan har positiva1992 saker skett några spelregler har förtydligats. Vår-
kommun har i samarbete med länsstyrelsen i Kalmar fått till stånd MKB-ett
forum där kämkraftindustrin via SKB, myndigheterna Kärnkraft-Statens
inspektion, SKI, och Statens Strålskyddsinstritut, tillsammans medSSI, kom-
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därmed konstateraVi kansamråder MKB-frågor.deltar och ettattommunen
samråd och mina kom-dettaMKB-samråd pågår. Båderegionaltfungerande

utvecklas kommunentill delaktighet kommermöjlighet närmuninvånares att nu
klara idéer hur vi kon-erfarenheterhar medförstudie. Viinleder omvunnaen

skall kunna bli bättre.kret
kämavfallsområdet efterpåutsågs nationell samordnaresedanårFör ett enca

därmed förutsätt-ViOskarshamns kommun.initiativ frånbland attannat ser
stånd nationelltill påMKB-förfarande kan kommaför ävenningar skapats att ett

mycket angeläget.till ståndsamråd kommernivå. detta ärAtt snarast
har skettbeslutsprocessenden övergripandeförtydliganden iVissa genom

förtydligandeoch FUD95. Dessatill både FUD92anslutningregeringsbeslut i
då i första handochformell ansökanhanteringenframföralltgäller an-av en

regeringen har i vissochMyndigheternadetaljundersökning. ävensökan om en
generellti formföreliggaskallpå vadmån klargjort sin avman ansersyn

gäller detta säkerhets-Framföralltbehandla ansökan.kunnaunderlag för att en
redovisningen.

tydligarebeslutsprocessensåledes konstateraområden kan jag ärPå flera att
fleraockså konstaterajag kandet bra1992idag vad den attärän menvar -

yttrandeframfört i vårtblandOskarshamnkvarstår vilka vi frånoklarheter annat
förförstudienrörandebeslutsdokumentkommunfullmäktigesoch iFUD95över

undanröjas.måsteoklarheterdjupförvar. Dessaett
iåterstående oklarhetervår uppfattningsammanfattaskall försökaJag om

dessa oklarheter kanhur vinågra förslag tillbeslutsprocessen och lämna attser
dialog mellanframförviundanröjas. metod öppen parternaDen äross enser

regi.samordnarenslämpligen sker isom

Oklarheter i beslutsprocessen

begärankommunfullmäktige SKB:sOskarshamnstillstyrkteoktober 1996I om
ställdeFörstudiebeslutetdjupförvar.förstudie förgenomförafå ettatt en

besluts-förtydligandeSkulle vi krävasvårt dilemma.införkommunen ett av
vi beslutetskulleellerför behandlinginnan frågan ta entogs omuppprocessen

bristerbeslutsprocessensförstudie medvetna om
tillsamtidigt initiativförstudie ochtillvalde taattKommunen sägaatt en

imed villkorgarderatvibearbetas. Genomparallellt skalloklarhetema attatt oss
inne-beslutsprocessenvipåbörjasförstudiebeslutet så kan attäven anseromen

påmotiveringen videtta medVi gjordeoklarheter. att trorhåller allvarliga



förmåga lösa dessa problem och vi det viktigt arbetetparternas att ärtror att att
med lösa slutförvarsfrågan drivs framåt. minst bakgrundInte vi haratt mot attav
allt svenskt kämbränslet mellanlagrat hos i CLAB.använt oss

Oskarshamns kommun har de villkor knutna tillärgenom som
förstudiebeslutet vad resultaten visar från förstudien blir detsagt att oavsett
ingen platsundersökning i Oskarshamns kommun inte våra villkor uppfylls.om
Flera dessa villkor förtydligande beslutsprocessen.rörav av

Sammanfattningsvis vi följande oklarheter i beslutsprocessenattanser
kvarstår:

nationellt MKB-samråd behöver initieras för blandett snarast att annat0
hantera metodfrågan
övergången från förstudieskedet till platsundersökningsskedet oklarär0

tydlig koppling mellan inkapslingsanläggning och djupförvar saknas i0 en
beslutsprocessen.

Ett nationellt MKB-samråd
Oskarshamns kommun nationell samordning kämavfalls-attanser en av

vital betydelse för möjligheterna lokalisera de anläggningarärprogrammet attav
behövs. går inte enskilda kommuner förDet sigskall hanteraatt systern-som var

frågor metodval, alternativredovisning, transportfrågor därförDet ärsom m.m.
angeläget alla sitt stöd till det måstearbete ske i samordnarensatt parter ger som
forum för närvarande under bildande. Oskarshamn har sitt fullauttalatärsom
stöd för detta arbete och den ñivilliga" arbetsform regeringen föreslagit.som

Vi möjligheter med berörda kunna finnaatt gemensamt öppnaparterser
arbetsformer kan alla berörda inklusive allmänheten möjlighetparter attsom ge
deltaga påverka.och

Vi övertygade de oklarheter kvarstår inom MKB-ornrâdet börär att som
kunna klaras inblandade Diskussioner på nationell nivågemensamtut parter.av
med alternativredovisning, säkerhetsredovisning, transportfrågor bör därförm.m.
inledas så det material regeringen i beslutet rörande FUD95snarast att som
uppdragit till fram,SKB kan utformas beslutsunderlag inte baraatt ta utgöraatt
för säkerhetsmyndighetema beslutsfattare ochför lokala kommun-ävenutan
invånare.
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platsundersökninginledaBeslut att enom
utsträckningikämavfallsfråganiregeringsbeslut rörlagstiftning och storSvensk

ochNaturresurslagen NRL Käm-enligtoch prövningansökanbehandling av -
svårastedet absolutkommunpolitikermig ärFörtekniklagen KTL. som-

förstudiergenomförttill tio kommunertvå de fembeslutstillfállet när somav
övertygad mina kommun-platsundersökning. Jagställning till är attskall ta en

kämavfalletvi skallavgörande beslutetdetdetta ta emotinvånare omsomser
platsunder-avdramatiserakanintehembygd.i vår Jageller inte att mananser
kommerisamhället attförsäkra stegsökningsbeslutet ettattatt senaregenom

försäkran harsådanprövning.omfattande Dengenomföra atttror ensomen
beslutsprocessuppfattar denkommuninvånaretill hurintenågon effekt, känner

framförligger oss.som
dettydligt,varitintebeslutsstegtill detta attkritiskavarit mycketVi har att

plats-innanavslutademåsteförstudiersamtligavarit oklart varaom
framtagna,beslutet integäller för ärkriterierinleds, deundersökningar att som

definieratsskede intedettaroll imyndigheternas m.m.att
vissa för-gjortrörande FUD95besluti sittregeringenpunkter harPå några

besluts-vi kanfortfarande innan sägaåterstår attoklarheterfleratydligande men
tydligt.platsundersökningarinför ärsteget

beslutetoch hurgrunderpå vilka attförtydligabidra tillmåsteAlla attparter
tillmåste ledaförtydligande attfattas.skall Dettaplatsundersökningartvåinleda

rollfördelningochbeslutsunderlaglogiska,beslutfattagrunderna för är attatt
delaktighettillkommuninvånare,minaför stort utrymmekan förklaras att ges
innebärinteplatsundersökning atttillochberörsför dem närmast att ettsom

vilja klivaskullevikan körasvetoventilenvi via över av.omsenare
skall:till FUD95anslutningregeringsbeslutet iframgårSom ur

förstudier avslutassamtliga0
framsäkerhetsredovisningsamlad tas0 en

platsval utvecklas.förkriteriema0
samrådet huriskall deltamyndigheternauttalar ocksåRegeringen menatt

intekommenteraskommunalaframgår inte. Detskall till vetotpraktisktdetta
regeringsbeslutet.i

införbeslutsprocessen ettkommunalaklara densvårtblirDet att
tydligtmycketvi inteplatsundersökningeventuellställningstagande till omen

klargör:
beslutsunderlagskallvad utgörasom0

begränsningarochkvalitetunderlagetsmedgerunderlagetvilka slutsatser0
skall ställasunderlagetmyndighetskravochkriteriervilkamot0
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hur beslutet ställer sig i relation till det kommunala vetot0
vad skall ingå i platsundersökningama platsundersökningsprogram,0 som
d.v.s. vilka resultat kan förvänta sig platsundersökningama klara.när ärman
SKB:s för ansökan klart, hur ska myndigheterna,att presentera äransvar men

allmänhetens för underlagets kvalitet, bli så tydligagarantsom
lokaliseringsprocessen vi kommun skall kunna eller nej. attatt sägasom
innebär det konkret SKB skall samråda med myndigheterna inför platsa"att
undersökningarna Vilket stöd kan kommunerna förvänta sig från myndig
heterna SKB sitt underlag förväntas detnär Inte väl kommunernapresenterat att
skall utlämnas till bedömningar underlaget komplett och godgöraatt ärom av
kvalitet

Vi måste kunna ha tilltro till valet tvåde lämpligasteäven kommunernaatt av
baseras på geologi och nationen i övrigt översiktsstudiema inte erbju-attm.m.
der platser bättre.är avsevärtsom

Diskussionen metodvalet och altemativredovisning måste ha kommitom
betydligt längre idag. Våra kommuninvånare måste dela de grundläggandeän
värderingar stöder sig välja geologisk förvaringprogrammet t.ex. attsom som
och inte lämna slutförvarsfrågan till kommande generationer.överatt

En bred diskussion de etiska grunderna för välja förvara använtatt attom
bränsle i berget föreslagits Nyköpings kommun bör kommasnarastsom av
igång jag kan föroch Oskarshamns räkning framföra vi deltar i dessagärnaatt
diskussioner.

enhetlig tekniskEn redovisning KBS-3, alternativa metoder ochav
nollalternativet angelägen. Vi deltar i diskussioner iär samordnarens regigärna

hur detta skulle kunna gå till för bl.a. våra kommuninvånare möjlighetattom ge
delta.att

Om alla de faktorer redovisats blir tydliga då kan jagsom ovan som
kommunalpolitiker framför mig vi kan hantera frågan i min kommun ochattse

på förfrågan låta SKB platsundersökning.ett Omatt görage svar en om en
dessa faktorer däremot förblir oklara kan jag inte överhuvudtaget kanattse
föra frågan för kommunal hantering.upp

Kopplingen inkapslingsanläggning aljupförvar
Eftersom Oskarshamns kommun föreslagits den lämpligaste platsen försom en
inkapslingsanläggning det viktigt för beslutsprocessen förär dennaattoss an-
läggning inte glöms bort blir tydlig. Vi har framfört det skall finnasutan att en
ansökan för detaljundersökning för djupförvar innan vi kan ställning tillett taen
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kapslaringaPrincipeninkapslingsanläggning.eventuell ansökan är attenomen
Även alternativatill.skicka domfinns platsförrän detskall tillverkas atten

skall belysas.inkapslingsanläggningenlokaliseringar av
mycketdetmetod vivisstillverka kapslar enligtbörjarInnan somserenman

delasförstår dennaVislutligt belyst.metodfråganviktigt är attäven avatt syn
regeringen.

i Oskarshamnkapsellaboratoriumpågår uppbyggnadnärvarandeFör ettav
dockdetbyggs viinkapslingsanläggningpositivt. Innanvilket vi serenser som

kapslamahar visatlaboratorietdrift ifullskalig attangeläget att genommansom
vadförtydligarfårviktigtocksåtänkt. Detdet attgår bygga äräratt som

ansökanbehandlaskall kunnaförSKBkrävermyndigheterna att omenmanav
inkapslingsanläggningen.

därefter lösaochlyssnaförmågapå allaEftersom jag attparterstror
medbidraseminarium kandettajagfrågor hoppas att:återstående att

ioklarhetermedvad olikaförtydligaochidentifiera parter menar0
beslutsprocessen

på vadolikaharrespektivevi delarvilka punkterpådiskutera somsyn0
överensinteochvi ärvarbehöver är överensgöras var

tydligskapasamråd kanipraktiskt ochdär viidentifiera insatser en0
beslutsprocess.

avspark skettnågra år sedanförvad jagtill attrefererade tidigare menJag sa -
saknas.regler för spelet

korp-spelat någrakännsannorlunda.lite DetSituationen idag år som
i plats-skall speladomgrundregler. Förspeletslitematcher och lärt somomoss

strik-tillämpasreglertydligaredock ävenbehövsundersökningsdivisionen som
kanskeinnebärskadorallvarligariskerar atträddjag attär somtare annars

spelet.måste avbryta
före-mittjaghoppasi beslutsprocessen atttydligheteftersträvarEftersom jag

intresseTack förfortydligtvaritdrag idag erter. -



65

Översikt beslutsgången vadöver som-
ochgäller vad oklartärsom

Kjell Andersson

Inledning

Regeringen har i beslut 1995 komplettering till 1992 årsSKBs FUD-om
och i beslut års preciserat besluts-1996 1995 FUD-programprogram om

i kämavfallsfrågan på några punkter. Bland harviktiga annatprocessen
detaljundersökning led i uppförandetregeringen uttalat utgöratt ett etten av

slutforvar. Regeringen har också prövning enligt naturresurslagen ochsagt att
kärntekniklagen skall ske samtidigt.

kvarstår oklarheter iKASAM och Samordnaren har dock bedömt det ännuatt
beslutsprocessen, särskilt vad gäller platsvalsprocessens tidigare skeden, och

Syftet bidra tillsystemfrågomas hantering i med detta seminariumMKB. är att
för kan redovisas samlatalla i beslutsprocessen hela slutforvarssystemetatt steg

så vilket besluten bli fattade.det framgår på underlag de olika Dettaatt avses
föredrag översikt några frågor därvid behöveröveratt somavser ge en

forbehandlas. beskrivs översiktligt den formella beslutsgången for tillståndFörst
framställningen på ochkärntekniska anläggningar. Därefter fokuseras metod-

platsval och samordningen dem emellan. Slutligen sammanfattas några frågor
gäller beslutsprocessen.fortfarande kan betraktas oklara vadsom som

diskussionsunderlag systematiken iOlof Söderberg har i särskilt "Omett
finns forarbetet inför djupförvar for kämbränsle", tillgängligtanväntett som

frågor i till besluts-deltagarna i detta seminarium, antal anslutningutrett ett
framställning.underlag kompletterar på väsentliga punkter minDettaprocessen.

Olika beslutsorters

särställning har givetvis deVi måste skilja mellan olika "beslut". Entyper av
kämtelcniska anläggningarvåra lagar. det gällerbeslut Närstyrs nyasom av

och naturresurslagen, NRL.måste vi framför allt beakta kärntelcniklagen, KTL
tillstånd uppföraOckså strålskyddslagen central i sammanhanget,är även attom

de anläggningar vi här talar enligt KTL.om ges
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informellandra beslutinnehåller emellertid"Beslutsprocessen" även av mer
inklusive myndigheterSKB,alla inblandadeSådana beslutkaraktär. partertas av

heller önskvärt, regleramöjligt, intenaturligtvis inteoch kommuner. Det attär
kommandeidentifiera någraemellertidkanbeslutsprocess. Manhela denna

gällerönskvärd.insyn Dettamed offentligökad styrningbeslut där ären
nedan.platsundersökningar seforvalet platserexempelvis av

beslutsunderlagegenskaper:fyrabeslut medbeskriver vifortsättningenI
ochVad beslutsunderlagstyrning och"output",resultat"input", resurs.

vilkahär efterMed styrningforklarttorderesultat är, menasenvar.vara
informelladet kanviss lag, ellerkanprinciper beslutet Dettas. vara mervara en

de "resurser"egenskapenfjärdei förväg. ärformulerats Denprinciper somsom
kanbeslutsprocess. Dessaförfogande i sinsitthar tillbeslutsfattaren resurser
tillkan finnasmedeleller andrautredningskapacitetellerintern extern somvara

fråga,Enbetraktasremissbehandling kanförfogande. En t.ex. resurs.som en
centrala myndigheternautsträckning dei vilkenavsnittiaktualiseras ärsom

platsvalsfrågor.iinför beslutför kommunernakan utgöra resursen

BESLUTSGÅNGENFORMELLADEN

kämtekniskuppföratillståndprövningvidcentrala lagarna attDe enav
prövnings-beskrivningkortföljeroch HärNRL.anläggning KTLär aven

ansökanskickasKTL-ärendegällerdeti dag. Närdetförfarandet ettutsersom
handläggning. kanDärförden till SKIvidarebefordrarregeringen,till mansom

remissförfarande, där SSIomfattandeochgranskningingåendeförutse etten
granskningensärställning. Efterharstrålskyddetmyndighet föransvarig ensom

tillstyrkan,kanbeslutrekommendation till regeringenSKI varasomomenger
ärendet.beslut iregeringenfattarDäreftereller avslag.med villkortillstyrkan

förocksåmiljödepartementet,inomhandläggsNRL-ärendet ansvararsom
kom-särställning denhärBerörd harkommunremissforfarandet. genomen

förhållandenspeciellavilkaoch underfrågan,Denmunala rege-vetorätten. som
lokaliseringbeslutasåledesochvetoventilenden s.k.utnyttjaringen kan om

särskiltSvahn ibehandlas Hansvilja, kommer ettkommunens attmot av
seminarium.

miljö-vilkaandra lagar,antalenligtockså sökasmåsteTillstånd ett av
miljö-förKoncessionsnämndenspelarHärsärskilt kanskyddslagen nämnas.

ordnar mednämndenordning då ettnuvaranderoll enligtviktigskydd en
Nämnden kanärendet.behandlingdel sinoffentligt gemöte avavsom en
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regeringen rekommendationer till villkor för tillstånd. finnsDet förslag tillettnu
Milj kan komma påverka dessa procedurer. går emellertid inteJagattsom

den frågan här.
Även den formella beslutsgången således definierad, det intresseär ärom av

diskutera ärendenas handläggning, särskilt hur prövningen enligtnärmareatt
och kan samordnas. heller detta går jag in på i detalj,KTL NRL Inte görutan

bara några observationer:

Samordningen ärendenas handläggning på regeringskansliet,görs närmastav-
på miljödepartcrncntet för beredning NRL-ärendet ochdär enheten svarar av en

enhet för beredning KTL-ärendet.annan av

fördel med fungerande den resultat kanEn MKB-process är att etten som ge-
olika lagar.sammanhållet beslutsunderlag för beslut enligt

Från håll finns starkt intresse komma sist ikommunalt mycket attett av-
beslutskedjan, vilket bl.a. innebär vill ha tillgång till SKIs beslut i KTL-att man
ärendet innan ställning till NRL-ärendet.tarman

hearingförfarande iSKI och SSI samband medöverväger prövaatt ett att-
enligt lämnas in. förbättraansökan KTL Detta skulle ytterligare berörd kom-

möjligheter påverka beslutsunderlaget.attmuns

4. METODVALET

in i metodfråganInnan jag kommer på försöka precisera dagsläget vill jagatt
återge några historiska "milstolpar".

villkorslagen tillkom år krävde reaktorägaren,Den s.k. 1977 innanattsom en
tillförasreaktor fick kärnbränslc, skulle visa hur och "helt säker"ny var en

slutlig förvaring kunde ske. erbjöd två alternativ för det användaLagen
kämbränslet: upparbetning och slutförvaring det högaktiva avfallet ellerav
slutförvaring kämbränslet Kraftindustrin valde baseraupparbetning.utan attav

förstade första laddningsansökningama enligt villkorslagen på det alternativet.
de två sista reaktorema, Forsmark och Oskarshamn skulleNär 3 startas

hade upparbetningslinjen kraftindustrin baseradeövergivits och sina ladd-
ningstillstând på det använda direktdeponerasbränslet skulle enligt den s.k.att
KBS-3 metoden 1983 upparbetning. regeringen beslut ladd-Närutan tog om
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"den forningstillstånd konstaterades i KBS-3 redovisade metodenatt rapporten
förvaring kämbränsle har visat sig god-hantering och slutlig använtav av vara

tagbar hänsyn till säkerhet och strålskydd" DsI 1984:19. Villkorslagenmed
kanhade då krav i metod godtas medmed KTL dels "enersatts nya som

strålskydd", för forskning ochhänsyn till säkerhet och dels på ett program
utveckling.

huvudaltemativ. s.k.varit industrins Det WP-CaveSedan dess har KBS-3
dåvarande kämbränslenämnd, SKN,konceptet, först Statensutretts avsorn

den s.k.alternativ i samband med FoU-Program 89. ISKBövergavs av som
andra alternativ bl.a. djupajämförde SKB KBS-3 medPASS-rapporten 1992

alternativet dedet bästaborrhål till slutsatsen KBS-3och kom att avvar
remissinstanser.fick dock kritik fleraundersökta. PASS-rapporten av

regering ochindustrins huvudaltemativ harAtt KBS-3 accepteratsär av
minska altemativbreddenockså medverkat tillmyndigheter. Regeringen har att

uttalande i beslut 89:sitt FoU-Programomgenom

deponeringstunnlarborrhål långa under"de alternativ med djupa och
..Östersjöns bedömningstuderar, framstår enligtbotten, SKB regeringenssom

slutflirvar. "mindre lämpliga ettsom som

Även vid fleragodtagits huvudaltemativ regeringenharKBS-3 somom
studerametodvalet inte och SKB skalltillfällen framhållit gjortärännu attatt

december 1993framhöll regeringen i beslut den 16andra alternativ. Således
ochspecifik hanterings-bör binda sig för någonsärskilt inteSKBatt

tillhörande säkerhets-samlad och ingående analysförvaringsmetod innan aven
redovisats.och strålskyddsfrågor

regeringen:sitt beslut 1995I säger

harredovisning SKBmed ledning denkonstaterar,Regeringen som nuav
kärntekniklagenoch §enligt kap. naturresurslagen 5lämnat, besluten 4att

kan kommainkapslingsanläggningenden planeradeuppförande attavom
ochpå fortsatta hanterings-med avseendebindningarinnebära stora

kan bedömas fattasbeslut bör därför såvittförvaringsmetoder. inteDessa nu
ochhelhet redovisatssäkerhetsanalys slutförvarssystemet i sininnan aven

lämplig.slutförvaringsmetoden kunnatplaneradeden visas
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Regeringen här direkt koppling metodvalet tillgör beslut inkaps-en av om
lingsanläggningen, vilket också särskilt i underlagspromemoriapoängteras en

fram inom miljödepartementet i anslutning till beslutet.togssom
I beslut 1996 regeringen:säger

skallSKB fortsatta forsknings- och utredningsarbetei sitt genomföra en
Systemanalys hela slutförvarssystemet inkapslingsanläggning, transporterav

och slutförvar. Denna Systemanalys skall medge samlad säker-en
hetsbedömning hela slutförvarssystemet inklusive hur förprinciperav
säkerhet och strålskydd praktiskt tillämpas säkerhetsanalysarbetet.i I
systemanalysen skall vidare ingå redovisning de alternativa lösningaren av
till KBS-3 metoden SKB redovisat tidigare forskningsprogram ellerisom som

Ävenaktualiserats internationella studier. olikai KBS-3 metodenvarianter av
bör redovisas. redovisningenI skall vidare ingå konsekvenserna för det fall
det planerade slutförvaret alls kommer till stånd nollalternativetinte liksom
det pågående internationella arbetet med transmutation.

Nuläget beträffande metodvalet kan således sammanfattas på följande sätt:

SKB har valt KBS-3 huvudaltemativ, vilket har regeringaccepteratssom av-
och myndigheter

SKB bör inte binda sig vid KBS-3 innan har redovisat systemanalysman en-

Systemanalysen skall redovisa de alternativa lösningar till KBS-3 metoden som-
SKB redovisat i tidigare forskningsprogram eller aktualiserats i interna-som
tionella studier

Nollalternativet bör belysas ingående vad hittills skettänmer som-

fortsatta arbetetDet med transmutation bör redovisas-

Beslut metod i samband med prövning ansökan byggatas attom av en-
inkapslingsanläggning

Frågan redovisning alternativ till KBS-3 har aktualiseras i olikaom av
sammanhang. Oberoende regeringsbeslut det dock svårt hurär attav se en
platsundersökning skulle kunna påbörjas alternativ till SKBs huvudaltemativom
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KBS-3 inte har fått adekvat behandling, eller medborgarna inte kanen om
ocksågrundläggande kraven isin tilltro till SKBs metod. de MKBEtt ärsätta av

skall redovisas.alternativ, inklusive det s.k. nollalternativet,att
Även och ingåenderegeringsbesluten innebär SKB måsteatt ny merge enom

specifikt regeringen,till någraredovisning alternativ KBS-3 varav närrms avav
möjligatolkningsfråga. kan skilja mellaninnebörden besluten Man treär enav

hantera frågan:alternativ att

gjort arbete SKBbaserad på redansammanhållen teknisk redovisningEn av
andraoch av

metod plusingående redovisningkomplettering medEn annanav enen
nollalternativet

för metodvalet.och värderingaretiska principerfördjupad diskussionEn om

med vadjämfört SKBinsatserinnebär ingaalternativetförstaDet nya
ingåendeinnebär SKBalternativetsina planer. andra görredovisat i Det att mer

metod.alternativförkaraktärtekniskoch utredningsinsatserforsknings- enav
andraochdiskussion mellan SKBfördjupadinnebärtredje alternativetDet en

kan liggaprinciperetiskavilkabredare allmänhet,inklusiveparter, somomen
bäringharfrågeställningetiskmetod. exempelgrund för val Etttill somenav

i förvar.mänskligt intrång Enoch fråganmetodfrågan återtagbarhetpå ettär om
behandlingpersonal vidtillstråldosergälla avvägning mellanfråga kan avannan

olika scenarier.beräknas förkanfram i tiden, bararisker långtavfallet mot som
alternativ styrningeninnebär 3alternativende två förstaJämfört med att av

etiska princi-medochmed tekniskamindrekommermetodvalet görasatt mer
iföreträdesvisallmänheten,skulle också innebäraTillvägagångssättet attper.

utnyttjakundeförstudiekommunerna, resurs.ensom
dockgå tillskallegentligenmetod ärslutliga beslutethur detFrågan omom

sker. Regeringensredovisningalternativendeefter vilketoberoende treavav
prövningsamband medtill beslutet isigprecisering begränsar tasatt av

nödvändigtvisinteinnebärinkapslingsanläggning. Detta attbyggaansökan att en
inkapslings-tillstånd uppföraeventuelltmedsamtidigtbeslutet attetttas en

kunnametodfrågan skulle närmöjlighetanläggning. En avgöraatt vara
eller1998FUD-program,beslut med anledningregeringen t.ex.ett nytttar av

års2001 program.
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4. Platsvalet

SKBs för platsvalet med översiktsstudier, förstudier 5-10 kommuner,program
platsundersökningar 2 platser och detaljundersökning på plats väl känt.ären
När det gäller detaljundersökningen klarlade regeringen i beslut 1995 denatt
skall behandlas kämtelcnisk anläggning, med andra 0rd gäller detsom en
förfarande beskrivits i avsnittsom ovan

Jag vill här i stället fokusera på valet platser för platsundersökningar. Manav
kan indela detta beslut i två Det första SKB utifrån detsteg. steget är att
underlag samlat in från förstudiema väljer två platser där önskarman man
fortsätta med platsundersökningar. Vilken kommer användas forattresurs som
detta urval givet, det SKB självt. finnsär Det dock fortfarandeär oklarheter
beträffande styrningen urvalet.av

SKB har redovisat relativt antal platsvalsfaktorer indelade i fyraett stort
grupper:

Säkerhet-
Teknik-
Mark och miljö-
Samhällsaspekter-

Flera remissinstanser har vid granskningen FUD95 efterlyst preciseringav en
dessa faktorer, vilket skulle tydliggöra vilken roll de olika faktorerna kanav

spela i olika skeden platsvalet. frågaEn omedelbart inställer sig vilkenärav som
betydelse säkerheten kommer ha i platsvalets olika skeden. I MKB-Forum iatt
Kalmar län har formulerat följande protokoll frånparterna sammanträde 1995-
01-23:

Översiktsstudier kan information kommun olämplig, iärge om en men ger-
övrigt mycket begränsad information i säkerhetsrelaterade frågor.

Beträffande förstudiema framgick inte kan förvänta sig detaljeradatt man-
information säkerhetsrelaterade faktorer. Däremot förstudieom ger en
information vilka områden inom kommun, kan haom en som gynnsamma
säkerhetsmässiga förutsättningar eller sådana områden saknas.om

vidFörst platsundersökning kan information for platsspecifikaen man-
säkerhetsanalyser.
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undersöktantal kommuner dem SKB kankan tolkas såDetta att ett av som
förutsättningar.säkerhetsmässiga Ikomma ha områden medatt gynnsamma

få begränsadendastkommuner kan säkerhetsfrågomavalet mellan dessa
finns tillgänglig. såinformation Iberoende på den begränsadebetydelse, som

spela roll.samhällsaspekter,fall kommer andra faktorer, storattt.ex. en
ställningtvå kommunernai urvalsförfarandet deDet andra är tarsteget att

kommunerna innebärpåbörja platsundersökningar.till förslag FörSKBs attom
beslut måsteFormellt deparadox.detta i platsvalet något ärsettsteg somenav

ochbeslut enligt Plan-bli frågamöjligen kan detfattas ringa betydelse omav
Å i beslutsprocessenupplevs just dettaandra sidanBygglagen. ettsteg som

5-10från fleragårför kommun. Manmycket beslut attatt tastort vara en aven
undersökningar skallgeologiskaganska omfattandetvå, ochtill att avvara en

göras.
styrningen kanskededettaavgörande ikommerfaktorerVilka att varasom

aktuellabeslut ipolitisktgrunden blir dettasvårt förutsäga. l ettattvara
samordningennationellaoch denförstudiearbetetRimligen börkommuner.

grundervilkapreciseratidigt skede ettiförunderlätta kommunerna att ett
tidig kännedomochmetodenvaldaFörtroende för denbeslut skallsådant tas.

nödvändigasannoliktplatsvalskriterier kommerSKBs att varaom
i plats-deltakunnasigskakommunförförutsättningar att enanseen

undersökning.
skede berori dettatillgängliga för kommunernafinnsVilka resurser som

tillkan ställasmedelgenomförts. Deharförstudiearbetetpå hurdelvis som
till byggaanvändasdelviskanförstudiearbetetunderförfogandekommunernas

beslut.inför dettakunskaperupp
medstödja kommunernamöjlighetmyndigheternasgällerfråga attEn

har härMyndigheternaefterfrågats. attvilket harsäkerheten,bedömningar av
till demed hänsynskekanoch hur detta attuttala sigkanprecisera vad omman

enligt KTL.prövningarkommandeinföroberoendesittmåste bevara
påbörjasplatsundersökningarnainnan1996 bör SKBregeringsbeslutEnligt

förgällabörförutsättningardeoch SSIsamråda med SKI somom
platserurvaletför självabetydelsenågondetta harOmundersökningsarbetet. av

klar-kan behövaplatsundersökningsprogrammetpåsyftarenbarteller detom
göras.

enligt regeringensbörsäkerhetlångsiktigaslutförvaretssäkerhetsanalysEn av
planeradeuppförande denansökangenomförd innanbedömning avomenvara

platsunder-innanliksommyndigheterna,inges tillinkapslingsanläggningen
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sökningar på två eller flera platser påbörjas. kanHär det behövas preciseringen
vilken funktion säkerhetsanalysen skall ha i platsvalet.av

5. Systemkopplingar

En nyckelfråga i beslutsprocesser i vilken ordning olika beslutär skall tas.
Närmast det här fråga metod, lokaliseringär inkapslingsanläggningom av en
och lokalisering djupforvar. När det gäller detta beslutett om tidsord-av
ningen ñnns olika beslutsfattare. Den centrala beslutsfattaren regeringenär som

beslut denna karaktär i anslutning tilltar FUD—granskningar. Ocksåav
kommunerna har stark position bl.a. vår beslutsmodellI fårvetorätten.en genom
väl alla aktörer i praktiken betraktas som en resurs.

finns olikaHär möjliga, delvis motsägande, principer. logiskEn princip är att
metodvalet måste komma först. Regeringen har vidare metodvalet isagt att görs
samband med prövning inkapslingsanläggningen. skulleDetta kunna leda tillav
följande beslutsordning alt 1:

Metod
Inkapslingsanläggning
Platsundersökningar
Detaljundersökning,

eller möjligen alt 2:

Metod
Inkapslingsanläggning
Platsundersökningar
Detaljundersökning,

d.v.s. beslut inkapslingsanläggning och platsundersökningar samtidigt.tasom
En logisk princip inga kapslar skall tillverkas innanär det finnsattannan en

plats skicka dem till. börDetta innebära beslut inkapslingsanlägg-att att om
ningen inte innan platsundersökningama avslutade alt 3:tas är

Platsundersökningar
Metod

Detalj undersökning
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Inkapslingsanläggning,
samtidigt.detaljundersökningochinkapslingsanläggning tasbeslutd.v.s. om

alt 4:följandesigtänkaskulle kunnaMan

Metod
Platsundersökningar

undersökningDetalj
Inkapslingsanläggning.

skallmetodvaletbeslutregeringensemellertid attstrideralternativ motDetta
inkapslingsanläggningen.prövningsamband medigöras av

alternativapåkravställerMKB attoch 4alternativen 3för är attEtt argument
Frågan harinkapslingsanläggningen.också förredovisasmåstelokaliseringar

FUD-95.granskningenlän iVästerbottensilänsstyrelsenbl.a.aktualiserats avav
konkretise-knappastkaninkapslingsanläggningenlokaliseringarAlternativa av

tillalternativeftersomdjupförförplatstill Jaret,förslagfinnsdetinnan enras
djupförvaret.vidmåsterimligenOskarshamn vara

harOskarshamni frågan.aktörervad olika sagtintressekanDet att sevara av
ställ-vidkommande kan ettför kommunensframförttillfällenflertalvid attett

detalj-ansökaninnanskeinteinkapslingsstationrörande omningstagande enen
dettaföreligger. Kommunen attdjupförvaretförplats anserundersökning av en

tillverkadeförordnasslutförvaring kansäkerställaförnödvändigt attattär
kapslar.

detochOskarshamn sägerfrån attkravetFUD-yttrandei sittSKI noterar
inkapslingsanläggningenoch byggalokaliseratillståndfrågan"innebär attatt om

detgenomfördaplatsundersökningama ärförrän omkaninte prövasi kommunen
modi-SKBrekommenderarKASAM attrespekteras".skallkommunala vetot

inkaps-uppförandeochlokaliseringföransökansåtidsplan av enfierar sin att
skerdjupförvaretförkandidatplatsdetaljundersökningochlingsstation enav

samtidigt.
följakommerregeringen attsåtolkaskanregeringsbesluten attDe senaste

alter-Beträffandeuteslutet.alternativ 4och äreller 2alternativen l attnågot av
beslut.regeringenstolkningarför olikafinnsnativ 3 utrymme av



6. Diskussion och slutsatser

Detta föredrag har handlat beslutsprocessen for metodvalet, platsvalet ochom
den tidsmässiga kopplingen mellan olika beslut, inklusive beslut inkaps-om
lingsanläggningen.

gäller metodfråganNär det har regering och myndigheter olikagenom
uttalanden godtagit KBS-3 huvudaltemativ. Samtidigt det enligtärsom samma
beslut för tidigt för SKB binda sig vid SlutligtKBS-3. ställningstagande iatt
metodfrågan i samband med prövning inkapslingsanläggning. Entas av en
Systemanalys, därvid skall ingå i beslutsunderlaget, skall redovisa bl.a. desom
alternativa lösningar SKB undersökt, nollalternativet och transmutation.som

Tidpunkten för beslut metod obestämd liksom hur beslutet skall Enär tas.om
möjlighet det direkt ingår i ställningstagandet till ansökan byggaär att att
inkapslingsanläggningen, också möjligtdet regeringen hanteraär attmen avser
frågan FUD-beslut.ettsom

Riktlinjer saknas för hur metodfrågan skall behandlas i systemanalysen.ännu
Den kan till fråga teknisk redovisning, den kan också tillgöras görasen om men

fråga värderingar och etiska principer for hur det högaktiva avfallet skallen om
hand.tas om
detNär gäller det klartplatsvalet detaljundersökningen skall behandlasär att

kärnteknisk anläggning. denHär s.k. vetoventilen angelägen ochärsom en en
kontroversiell fråga, behandlas i Svahns föredrag.Hanssom

Redan valet platser for platsundersökningar mycket beslut,är ett stortav
särskilt i det kommunala perspektivet. efterfrågas tydliggörandenHär vilkenav
roll de olika platsvalsfaktorema Säkerhet, Teknik, Mark och Miljö, Samhälls-
aspekter skall spela, och hur de skall Förtroende för den SKBvägas samman. av
föreslagna metoden och för SKBs platsvalsprogram i sin helhet torde utgöra
viktiga förutsättningar för kommun skall kunna till delta iatt ta steget atten en
platsundersökning. fråga betydelseEn hur myndigheterna skallärannan av
kunna stödja kommunerna i detta skede binda sig inför kommandeattutan
tillståndsprövningar.

ha olika synpunkterMan kan på den tidsmässiga kopplingen mellan olika
beslut, särskilt beträffande inkapslingsanläggningen i relation till djupförvaret.
Här detborde möjligt for alla finna praktisktattparter gemensamtvara en

lösning,genomforbar tillfredsställer de olika intressen kan finnas.som som
i detta föredragJag har inte berört MKB-processen. Detta beror inte på att

den skulle oviktig. Tvärtom det angeläget MKB-ytterst attvara synes vara
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kan komma igång på det nationella planet liksom på den regionala ochprocessen
lokala nivån. kvarståendeMånga de osäkerheter jag har bordeberörtav som
kunna lösas forinom Carlman kommerMKB. Inga iatt ettramen senare
föredrag behandla MKB-frågoma och jag utgår från kommer bliMKB ettatt att
centralt för diskussioner under seminariet.ämne
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Det hushållningkommunala i lagenvetot om
med naturresurser m.m.

Hans Svahn

Uppdraget

Riksdagen har flera gånger slagit fast grundläggande princip för Sverigessom en
handlande på kämavfallsområdet varje fulltland skall i alla led foratt ta ansvar
det använda kärnbränsle och kämavfall uppkommer i landet. Reaktor-som
innehavama har i lag ålagts for slutförvaringsäker kommer tillatt attsvara en
stånd.

Låg- och medelaktivt kämavfall slutforvaras i berganläggning under haveten
Forsmarks kärnkraftverk. Använt kämbränsle förvaras för närvarande inära ett

mellanlager vid Oskarshamns kärnkraftverk CLAB. Arbete med finnaatt
Åtskilligametod och plats för slutlig förvaring kämbränsle pågår.använtav

frågor återstår besvara. Undersökningarna inriktas for närvarande på finnaatt att
lämplig plats för djupförvar. Ansvarig för arbetet i första hand detäretten av

reaktorinnehavama bildade Svensk Kärnbränslehantering SKB.AB
Arbetet med finna lämplig plats för slutförvaring har bl.a.att engageraten

flera centrala statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Regeringen har
den 15 maj törordnat1996 överdirektören Olof Söderberg nationellutövaatt
samordning på kämavfallsområdet M 1996:C. Samordnaren har utformat ett
arbetsprogram for sin verksamhet, den versionen dagtecknad den 21senaste
februari 1997.

Anordnande slutförvar fordrar regeringens tillstånd enligt lagenettav
1984:3 kämteknisk verksamhet och kap.4 1 § lagen l987:l2om om
hushållning med NRL. regeringsbeslut i maj framgårAv 1995naturresurser ett

tillstånd enligt kärntekniklagen och fordras redan för skallNRL SKBatt att
kunna s.k. detaljundersökning schaktsänkningmed Vid tillåt-göra en m.m.
lighetsprövningen aktualiseras bestämmelserna i 4 kap. 3 § det kom-NRL om
munala och regeringens möjligheter bryta den s.k. vetoventilen.vetot vetot,att

det nämnda arbetsprogrammetI framhålls bl.a. från kommunalt håll i olikaatt
sammanhang har efterfrågats besked i vilka situationer regeringennärmare om
skulle kunna använda sig vetoventilen. fått i uppdraghar samordnarenJagav av

undersöka dessa frågor.att
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rättsliga regleringenDen

naturresurslagenkommunalaDet ivetot
och lhushållningen med markriktlinjer för1972Statsmaktema vatten.antog

lagstiftningreform ocksåprovisoriskhärmed infördessamband som en --
bil. och CU1972:1 ll 2lokaliseringsprövning viss industri prop.angående av

§lokaliseringsprövning in i 1361972:348. Reglernarskr1972:35, togs aom
1972:781kungörelsenanslutandeoch den därtillbyggnadslagen 1947:385

verksamheter skullevilkalokaliseringsprövning, vari prövas.somangavsom
skulle få möjlighetregeringenlagstiftningenSyftet med att styraatt envar

anspråkverksamhet iindustriell eller liknandesådanlokaliseringen tarsomav
påknapphetråder särskildvilka dethosförändrar karaktäreneller naturresurser,

anspråk. Med hänsynkonkurrerandeföremål förkan blielleroch väntasärsom
medföramiljöstörande verksamhet kanverkan på bygdeningripandetill den som

fick medgesverksamhet intesådantill lokaliseringtillståndföreskrevs att av
hadeförläggastänktverksamhetentill vilkenden kommun attutan att ar

principielltansåg dethanDepartementschefen förklaradedetta.tillstyrkt att
enligtlokalisering,skulle hindrainte kunnakommunriktigt enatt somenen

kommunenligga inombörlämpligastutifrån landets hela intressebedömning
bil. 368.2prop.ligga någoninte lämpligen böri falleller annanstans s.vart

fram.emellertid inteladesinnebördlagregel dennaförslag tillNågot av
behövaskulleolägenheterallvarligaDepartementschefen förutsatte ingaatt

vari fråga.reformprovisoriskaordning fick gälla i densådanuppstå somom en
År tillbyggnadslagen§tillståndsplikten enligt 136vidgades1975 att avsea

Ävenenergi.medhushållningenbetydelse förväsentligverksamhet ärsom av
lokaliseringenbaraomfatta inteprövningen skullegjordesändringenden avatt

tillMed hänsyndessa.tillkomstensjälvaverksamheterna ävenutan av
verk-tillståndspliktigaderegeringsformenbestämmelserna i 8 kap. 3 § angavs

omfattade bl.a.Tillståndspliktenbyggnadslagen.direkt i 136 §samheterna a
kom-atombränsle. Detupparbetninganläggning föratomkraftanläggning och av

oförändrat.bibehöllsmunala vetot
1984 prop.februarikraft den lverksamhet trädde ikämtekniskLagen om

vidtillvarata säkerhetentillsyftar bl.a.rskr 135. Lagenl983/84:60, NU 17, att
för all käm-tillståndlagen krävsEnligt § i denverksamhet. 5kämteknisk nya

ellerför lagringanläggninguppförandebl.a.verksamhet. Hit hörteknisk av
denellerregeringentillståndkämavfall. Frågorförvaring prövasslutlig avomav

generellavissahar meddelatRegeringenregeringen bestämmer.myndighet som
kärnkraft-tillfrågor Statensi vissadelegerat beslutanderättentillstånd och
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inspektion och Statens strålskyddsinstitut. Delegationen tillståndsfrågoravser
bl.a. mindre mängder kärnämnen.rörsom

Bestämmelserna i 136 byggnadslagen den§ julil 1987ersattesa av
motsvarande bestämmelser i 4 kap. tillåtlighetsprövning industri-NRL om av
anläggningar m.m.prop. 1985/86:3, 1986/87:3, rskr 34. 4 kap.BoU I l § NRL

industrianläggningarde inte får utföras tillståndutananges m.m. som av
Hit hörregeringen. bl.a. anläggningar för kämteknisk verksamhet prövassom av

enligt lagen kap. förstaregeringen kämteknisk verksamhet 4 l stycket 6.om
Tillstånd får enligt hinderhuvudregeln lämnas inte på grundavmöterom

bestämmelserna i 2 kap. grundläggande hushållningsbestämmelser, kap.3
särskilda hushållningsbestämmelser områden i landetför vissa eller med
hänsyn till andra allmänna planeringssynpunkter och kommunfullmäktigeom
har tillstyrkt tillstånd lämnas.att

Prövningen enligt kap. skall allsidig och övergripande frågor4 NRL avsevara
såsom anläggningens lokalisering, och omfattning frågor bl.a.samtart om

ansökan tillståndmarkanvändning och miljö, energi och tillEntransporter. om
lokalisering skall innehålla miljökonsekvensbeskrivning. Beskrivningen skallen
möjliggöra samlad planerade anläggningens inverkan påbedömning denen av
miljön, hälsan och hushållningen med Prövningen enligtnaturresurser.
kärntelcniklagen inriktad säkerhetsfrågor. praktisk samordningpå Enär av

inomprövningen enligt och kämtekniklagen ske regeringskanslietNRL avses
prop. strålskyddslagen i1985/86:3 s.l41. Prövning enligt 1988:220 sker
anslutning till prövningen enligt kämtekniklagen.

förslag regeringenI propositionen med till föreslogs i vissaNRL att
undantagssituationer skulle kunna tillstånd hinder kommunallämna utan attav
tillstyrkan förelåg Departementschefen anförde bl.a. följande.inte 136-139.
Tillstånd bör i princip inte få lämnas inte den kommun där etableringen skallom
ske har tillstyrkt detta. Vissa anläggningar emellertid sådan nationellkan vara av
betydelse de måste kunna lokaliseras till någon plats inom landet. Exempelatt
härpå kan för kämavfall. alla kommuner kan komma ilager Omettvara som
fråga etableringen med kommunaltsig lokalisering skullemotsätter ett vetoen -

rimligt.inte kunna komma till stånd inom landet. kan inte börDetta Detvara-
lokaladärför finnas möjlighet för regeringen låta riksintresset detövertaatten

intresset.
framhölls i lämna tillståndI övrigt propositionen möjligheten ett motatt att en

kommuns vilja bör tillämpas restriktivt. ansträngningar bör för iStora göras att
samråd de lämplig lokalisering fåmed berörda kommunerna finna kanen som
kommunal tillstyrkan. Regeringens tillstånd måste föregås av noggranna
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tidigtmåste pålokaliseringsplatser och kommunenalternativautredningar ettom
till grund för beslutet.skall liggautredningsmaterialdetstadium insyn i som

fårlokaliseringaralternativapå utredningarskall ställaskravHur stora omsom
det dockfattar beslut börregeringenfall till fall.bedömas från Innan vara

står finna.plats intenågon lämpligaretillfredsställande attutrett att
Även vissa anläggningari frågauttalade sig for detBostadsutskottet att om

kommuns avstyrkan.lokaliseringbeslutmöjligt fattamåste motatt enomvara
skallutredningarbl.a. frågan vilkaemellertidansågUtskottet att somm.m.
inomytterligarebordetillståndsbeslutför övervägasläggas till grund ett

efter dessabordeRegeringenordning.eller iregeringens kansli annan
framriksdagen läggaberedning förvederbörlig nyttoch efter ettöverväganden

beslut.riksdagensblev45.betänkandet Dettaförslag i frågan ävens.
s.k.juni 1989 den Veto-tillkallades ibemyndiganderegeringensMed stöd av

regeringensinflytandet vidkommunaladetpreciseramed uppgiftkommittén att
betänkandet SOUKommitténenligt kap. NRL.tillåtlighetsprövning 4 avgav

naturresurslagen.enligtindustrilokalisering1989:105 Prövning av
med1989/902126framregeringenbetänkandet ladePå grundval prop.av

Förslagetkommunalarörande bl.a. deti antogsförslag till ändringar NRL vetot.
rskr 306.1989/90:20,riksdagen BoUav

lydelse.följandesåvitt intresse,har,kap. 3 §4 ärLagtexten nu av

2bestämmelsernagrundpå ihinderTillstånd får lämnas, inte möter avom---
ochplaneringssynpunktertill andra allmännaeller med hänsyneller 3 kap.

tillstånd lämnas.tillstyrktharkommunfullmäktige attom

denstycketförstakap. 1 §anläggning 4fråga isägs avseromsomom
får,kärnavfallellerförvaring kärnämneslutligellermellanlagring omav ---
kommeranläggningenangelägetsynpunkt synnerligennationellfråndet är att

kommunfullmäktige harintetillståndlämnatill stånd, ävenregeringen om
anläggningenförlämplig platsgällerVadtillstyrkt detta. inte,sagts enomnu

eller,därplacering igodtakankommunanvisats inom antas ensomannan
lämpligare.plats bedömsfall,annat varaen annanom



Efter ändringarna gäller följande.

Vetorätten fortfarande huvudregel. Regeringen har möjlighet undantaär vissaatt
angivna slag anläggningar, däribland anläggning för mellanlagring ellerav en
slutförvaring kämämne eller kämavfall, från vetorättenav

det från nationell synpunkt synnerligen angeläget anläggningenär attom-
kommer till stånd samt

inte lämplig plats för anläggningen anvisats inom kommun,om en en annan-
kan godta placering där, eller, i fall, platsantas annatsom en om en annan

bedöms lämpligare.vara
propositionenI markeras vikten den restriktivitet måste råda vidav som

regeringens prövning viss anläggning skall undantas från s.vetorättenav om en
17. Vid bedömningen plats bedöms lämpligare skallav om en annan vara
beaktas platsens lämplighet för frånverksamheten miljösynpunkt och tekniska,
ekonomiska sociala utgångspunkter. Också etableringens samhällseko-samt
nomiska kostnader skall beaktas. framhålls också det normalaDet vid hante-att
ringen ärenden detta slag bör företaget och kommunen kan kommaattav av vara
fram till samförståndslösning så varken eller möjlighetenvetorättenatt atten
undanta anläggningarvissa behöver utnyttjas 18. Anläggningar för
mellanlagring och slutförvaring kärnämne eller kärnavfall nämnsav som
exempel på anläggningar måste kunna lokaliseras inom landet.som

Också Bostadsutskottet betonade vikten restriktivitet iakttas vidatt storav
regeringens prövning viss anläggning skall undantas från vetorättenav om en
och samförståndslösningar förstai hand bör eftersträvas betänkandet 7.att s.

Den kommunala industrietableringar har sedan 1975 utnyttjatsvetorätten mot
i några fall. Vetoventilen har hittills aldrig tillämpats.

redogörelse VetokommitténEn för hur undantagsärenden bör handläggasav
finns i 1989/90:l26 33-38 bilaga. Departementschefen ställde sig ba-prop. s.
kom bedömningen prop. bör anmärkas bestämmelserna23. Det miljö-atts. om
konsekvensbeskrivningar i kap. tillkommit5 NRL senare.

självstyrelsenDen kommunala
I regeringsformens inledande paragraf denbl.a. svenska folkstyrelsensägs att
förverkligas representativt och parlamentariskt statsskick ochettgenom genom
kommunal självstyrelse. Vidare i kap. § beslutanderättenl 7 i kom-attanges

församlingarvalda kommunerna får skatt förutövas samt att ta utmunerna av
skötseln sina uppgifter. Grunderna för bl.a. den kommunala beskattningenav
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ålig-derasövrigt ochbefogenheter ikommunernasföreskrifteroch omom
meddelas i lag.ganden

kommunallageniförekommersjälvstyrelsekommunal ävenBegreppet
på denkommunernaföreskrivslagi dennakap l §1991:900. l attI

iangelägenhetergrund sköter desjälvstyrelsenskommunala angessom
föreskrifter.särskildaeller ikommunallagen

behandlatsnyligensjälvstyrelsen harkommunalainnebörden i denFrågan om
betänkandetgrundlagsskydd isjälvstyrelsenskommunaladenKommittén omav
Kommitténgrundlagen.ochsjälvstyrelsenkommunalal291996: DenSOU

på följandeälvstyrelsenkommunala sättsammanfattningsvis denkaraktäriserar
193.betänkandet s.

principallomfattandeochgrundläggandesjälvstyrelsenkommunala ärDen en
respektivekommunenoch kommun. Den sägermellan attrelationenför stat

beträffande deområdesittinombeslutad.v.s.skallsjälvlandstinget styra,
bestämsangelägenheterdessa ärVilkaangelägenhetema.kommunala genom

regeliföreliggeroch härsärskild lag,ispecialregleradedemNågra enlag. ärav
förutsättningombesörja dem. Enlandstingetellerför kommunen attskyldighet

beskattningsrätten.kommunaladensjälvstyrelsenkommunala ärför den
kommunerkapitelinförsregeringsformenföreslår i ett nyttKommittén omatt

harlandstingenochkommunerna attkapiteldettalandsting.och I attanges
sköta deintressemedlemmarssinaoch igrundsjälvstyrelsenskommunaladen

normgivningVid allföreskrifter.särskildaellerföljer lagangelägenheter avsom
kommunalprincipenskalllandstingenochkommunernarörande om

det vidstadgandetmedAvsikten är attbetydelse.särskildtillmätassjälvstyrelse
tänktafor denskälenmellanavvägningskallnonngivningsådan göras en

självstyrelsenkommunalaintrång i deneventuellaoch det normensomnormen
måste kunnavissa falldet i görasunderstrykerKommitténinnebära. attskulle

följbl.a.anförochsjälvstyrelsenkommunalai deningrepp
kommun.ochmellansamverkansektornoffentliga statför den ärUtmärkande

därförsjälvstyrelsen kankommunalamotstående intressen. DenfinnsOch det
förangelägenhetemas Meneftervarierar art.Frihetsgradentotal.inte vara

värden.grundläggandesjälvstyrelsenkommunaladenfolkstyrelsen representerar
detilli relationmycketochinnebördreell tungtvägadärför haskallDen en

f.n. inomförslagKommitténs övervägsfinnas.kanmotstående intressen som
regeringskansliet.

vid denvikt lagtsallttidunder störreharlagstiftningsarbetetI senare
redovisasammanhangi dettaintressekansjälvstyrelsen. Detkommunala vara av

ochenligt plan-och kommunernamellankompetensfördelningen staten



bygglagen l987:l0, TidigarePBL. gällde kommunernas planer måsteatt
fastställas länsstyrelsen för bli gällande viktig nyhetEn i PBLatt är attav
kommunerna själva med bindande verkan kan besluta i frågor den lokalarörsom
miljön. statliga fastställelseprövningenDen planer har därför slopats och detav
statliga inflytandet begränsats. Den ordningen innebär emellertid inte attnya

tillsyn och kontroll helt avvecklats. Statsmaktema har det övergripandestatens
för samhällets utveckling och har i och kap.2 3 PBL föransvaret angett ramarna

kommunernas befogenheter. Staten därför möjligheterhar korrigera felaktigaatt
eller olämpliga kommunala beslut, kontrollen inskränkt till frågorärmen om
riksintressen enligt ochNRL mellankommunala intressen frågor med-samt om
borgarnas hälsa och säkerhet 12 kap. l §.

Som led i kontrollen kan länsstyrelsen på initiativ beslutett överprövaeget att
ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser, det kananta, om

beslutet innebär riksintresse enligt NRL inte tillgodosetts,antas att att ett
mellankommunala intressen inte har samordnats på lämpligt ellersättett en
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till bl.a. de boendes hälsa eller behovet av
skydd olyckshändelser.mot

Om det behövs för tillgodose riksintressen eller mellankommunalaatt
intressen, kan regeringen förelägga kommun ändra eller upphävaatt anta,en en
detaljplan eller områdesbestämmelser kap. sig inte12 6 §. kommunenRättar
efter sådant föreläggande, kan låtaregeringen utföra arbetet på kommunensett
bekosmad. här angivnaDen möjligheten för regeringen avsedd användasär att
endast i undantagsfall. 1989/902126 framhållitsI 20 har bestämmelsenattprop. s
innebär garantier för den detaljplanläggning kan behövas till följdatt ettsom av
lokaliseringsbeslut också kommer genomföras.att

Arbetet med ñnna lämplig plats för djupfirvaratt ett

Systematiken i SKBs arbete med finna platslämplig har utvecklatsatt en
successivt. Regeringen har vid upprepade tillfällen, i beslut den 19senast ett
december 1996, betonat vikten väldefinierad och tydlig platsvalsprocess.av en

tillämpadeDen Systematiken innebär bedrivs i följandearbetet faser.attnu
Översiktsstudier täcker hela landet och allmän bakgrund ochsom ger en

generella förutsättningar.
Förstudier bedrivs i 5-10 kommuner och resultera isom som avses en

bedömning det finns områden i landet med potentiella möjligheter medav var
avseende på generella mark- och miljöfaktorer.
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de säkerhetsmässigaklarläggerPlatsundersökningar på minst två platser som
omfattar borrningarplatsundersökningoch tekniska lokaliseringsfaktorema. En

komma kostaoch kanår genomförafrån markytan. 2 3Den atttar attm.m. -
miljoner kr.200uppemot

schaktsänkningomfattarUndersökningarnaplats.Detaljundersökningar en
miljardtill inemot luppskattatstunnlar. Kostnaderna haroch byggande grovtav

översiktsstudier.publicerat resultat sinakr. har år 1995SKB av
inställningmyndighet. SKBsformella tillståndinga ärFörstudier kräver attav

mednå samförstånddär kanendast i kommunerförstudiergenomför manman
krav på vilketfinns ingaskall utföras. sättförstudier Detkommunen attom

förekommitharuttryck.komma till Detinställning skall attkommunens
beslutförstudien Sådanamedverka vidinteformellt har beslutatkommuner att

utlåtande.dettadiskuteras inågot detänär vetoannat som
Malå,nämligenkommuner,genomförts i fyrapågår eller harFörstudier

Östhammar. kommunali höstMalå anordnasOskarshamn och lNyköping, en
skall få fortsättaSKBpå fråganväljarna skall attfolkomröstning där omsvara

genomförtshar ocksåförstudiedjupförvar inom kommunen. Ensöka plats för ett
aktiviteter där.avbrutit sinaSKB harkommun,i Storumans numeramen

myndighet.tillståndinte någotregelplatsundersökning kräverEn avsom
medgivande markägaren.utförasBorrningar får inte utan av

detaljundersökninguttalatden 18 maj 1995har i beslutRegeringen att somen
uppförandetled ii landetplatsgenomföras påskall utgör ett enaven

kärnbränsleförslutförvar använtanläggningkämteknisk utgöra ettavsessom
kämavfall.och

Bedömning

Några utgångspunkter
åvilarsäkertpåslutförvaras sättkärnavfalletför ettAnsvaret att
lagentillsynkämkraftinspektion överStatens utövar attreaktorinnehavama.

regeringenellerkämkraftinspektioneninte atti övrigtdet åliggerefterlevs men
till stånd.kommaskallslutförvaringsäkerinitiativ förnågra attta en

innebär1995majuttalande den 18nyssnärrmda attRegeringens en
får skeintetunnelbyggenochschaktsänlcning utanmeddetaljundersökning

sådanansökan.efter EnPrövning skerenligt 4 kap. NRL.lokaliseringstillstånd
sökandepå denankommerår.åtskilliga Det attförräntorde inte kunna göras om

visaharoch hanfålokaliseringsaltemativ han vill attattprövatvilketavgöra



förutsättningar för bifall till ansökan föreligger. Vid prövningen gäller
bestämmelserna det kommunala och vetoventilen fullt Omvetot ut.om
detaljundersökningen skulle visa platsen inte lämplig, kan naturligtvisäratt
tillstånd enligt kämtekniklagen inte ges.

Varken säkerhetsmyndighetema eller harregeringen tagit slutlig ställning till
vilken metod skall användas for slutförvaring kämbränsle.använtsom av
Diskussionen i detta utlåtande utgår emellertid från djupförvar skall anläggas.att

Vetorätten och vetoventilen
Från kommunhâll har olikai sammanhang efterlysts besked innebörden iom
bestämmelserna den kommunala och regeringens möjlighetervetorättenom om

bryta igenomatt ett veto.
Huvudregeln i 4 kap. 3 § den berörda kommunen harNRL är vetorättatt mot
lokalisering slutförvar alltsådit. Tillstånd får i princip inte lämnasetten av om

inte den kommun där etableringen skall har tillstyrkt lörske detta. Underlaget
kommunens beslut kommer bl.a. ansökan med miljökonsekvens-att vara
beskrivning och remissvaren ansökan. bryta igenom kommunalaAtt detöver

allvarlig fråga för varje får förutsättasregering och detärvetot att storaen
ansträngningar för i samråd berörda kommunernamed de finnagörs att en
lämplig lokalisering tillstyrkaskan kommunen. positivUtansom av en
inställning från kommunens sida kan det for övrigt i praktiken svårt attvara
genomföra etablering det ingripande slag djupförvar innebär. Detetten av som
kan påpekas den omständigheten kommunfullmäktige tillstyrkt bifall tillatt att

ansökan lokaliseringstillstånd inte utesluter inom elleratt utomen om grupper
kommunen försöker anläggningen till stånd.hindra kommeratt

f.n.SKB har utgångspunkt för sitt arbete det skall möjligt nåatt attsom vara
samförståndslösning lämplig lokalisering så den kommunalaatt veto-en om en

Verkliga svårigheter förstinte aktualiseras. uppstår ingen kommunrätten ärom
beredd anvisa lämpligt område. Redan förvaras i vidmellanlagretatt ett
Oskarshamns kärnkraftverk betydande mängder kämbränsle ochanvänt mer

kärnkraften självklarkommer till innan avvecklats. utgångspunktEn är att
kämavfallet måste slutligt förvaras på säkert sätt.ett

Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat grundläggande princip attsom en
varje land skall fullt alla för det använda kämbränsle ochi ledta ansvar
kämavfall uppkommer i landet, 1994/95:1 och18 18 NU 21som se s. s.prop.
Principen har kommit till uttryck kämtekniklagen förbudeti 5 §a genom om-
det inte föreligger synnerliga skäl mellanlagring och slutlagring använtmot av-
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kämavfall från kärnteknisk anläggning i land.kärnbränsle och Avannat etten
på fråga till EU-kommissionen framgården 10 oktober 1996 attsvar en

medlemsstat radioaktivthittills inte tvingat någonGemenskapen att ta emot
detta förhåll-kommissionenavfall från andra medlemsstater och attatt anser

framtiden.ningssätt bör bestå i
hand ochanvända kärnbränsletdet anförda måste detframgårSom tas omav

blikommit till för det skallVetoventilen harske inom landet.det måste att
i landet sigalla kommunerslutförvar,möjligt anlägga motsätterävenatt ett om

etablering.en
tillämpas det frånskall fåför Vetoventilenförutsättning ärförstaEn attatt

stånd.kommer till Ianläggningensynnerligen angelägetsynpunktnationell är att
slutförvaringanläggning förhar framhållits1989/902126 18 att avens.prop.

lokaliseras inommåste kunnaexempel på anläggningkämavfall är ett somen
självklartlokaliseras.skall Detslutförvaretblir då ärFråganlandet. närmast var

olika, delvis motstridigaochväljas med denmåsteplatsen största attatt omsorg
gällande.sigintressen härvidsynpunkter och gör

kravetmåste ställasslutförvarfråga förkan komma ivarje plats attPå ettsom
kriterierhärvid fästas vid demåsteavseendeändamålet. Stortlämplig förden är

de geologiskadjupförvar tordesynpunkt.från nationell Förbetydelsehar ettsom
exempelvisavgörande rollspela eller även transport-förhållandena stor menen

in.förutsättningar spelartekniskaochmiljömässigaoch områdetsförhållanden
imånga platserdetredovisat finnsharöversiktsstudie SKBEnligt den som

kan lämp-strålskyddssynpunktochsäkerhetssynpunkts-frånSverige varasom
nationellfinns fleraplatsvaldjupförvar. det vidför Omliga ett som urav

medförlokaliseringväljas därplatsbör denförefaller likvärdiga,synvinkel en
regeringens beslutförUnderlagetpå motstående intressen.skadanden minsta

miljökonsekvensemautredningdenhanddå i förstakommer att somomvara
miljökonsekvens-denna. Enremissbehandlingenochansökanskall ingå i av

lokalisering.alternativvarje möjligredovisas förskallutredning
ochlämpligbefinnslokaliseringansökanplatsdenOm varaavserom

ansökningenhinderintelämnas,tillståndtillstyrkt attmöterkommunen att
bifalles.

automatiskt regeringendärmedinteföljsinkommunen attUtnyttjar vetorätt er
gäller.begränsningarTvå viktigavetoventilen.användakan

platslämpligtillämpasfârVetoventilen inteinnebärförstaDen att enom
Ansökanplacering där.godtakankommuninomanvisats antas ensomen annan

vilandeförklaras. Fråganeventuelltellerfår avslåsbifallaskan då inte utan om
särskiltfall behandlasfår i såkommunentill den andralokalisering ettsom
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tillståndsärende. det ärendetI måste särskild utredning miljökon-en om
sekvensema redovisas. Om den då sökta lokaliseringen lämplig och kom-är

slutligen godtar den, flair ansökan tillstånd bifallas. gällerDetta ävenmunen om
placering inom den först avsedda kommunen lämpligare. fallIär ettom en som

det nämnda aktualiseras sålunda inte tillämpning vetoventilen.nu av
andra begränsningen finnsDen gäller det fallet det inte heller någonatt annan

kommun den ansökan frivilligt kan anvisa lämplig plats.än avser som en
dåRegeringen har ställning till det finns någon platsatt ta om annan som

bedöms lämpligare den ansökan Om så fallet får vetoventilenän ärvara avser.
inte tillämpas och ansökan avslåsskall följaktligen eller vilandeforklaras. Frågan

till denlokalisering andra får tillståndsärende.platsen särskiltprövas ettom som
ansökanEn särskild lokaliseringstillstånd måste alltså Bestämmel-göras.om

den kommunala och vetoventilen blir tillämpliga i dettavetorättenserna om om
tillståndsärende. självt regeringen måsteDet sig ha tillgång tillsäger attnya

fullständiga uppgifter konsekvenserna den alternativa lokaliseringen.om av
Som i l989/90:l26 kan valet slutligen komma stå21-22nämns attprop. s.

mellan flera och for sigi lämpade platser i olika kommuner där denmen
kommun denhar lämpade platsen medan andra ställt sigavstyrktmestsom
positiva. sådant fall skall inom kommunI plats tillstyrkt lokaliseringen en som
väljas.

Vad hittills har gällt det fallet ansöktSKB tillståndsagts att attsom om
genomföra detaljundersökning. det vid denna inte framkommerOm änannaten

lokaliseringen lämplig återstår anläggningen enligtslutligt bl.a.äratt prövaatt
kämtekniklagen fastställaoch de villkor skall gälla för etableringen. Någonsom
ytterligare lokaliseringsprövning sker sålunda inte. Skulle detaljundersökningen

vid handen den valda platsen inte lämplig, måste SKB fortsätta sökandetärattge
efter lämplig plats.

Vetoventilen och den kommunala självstyrelsen m.m.
I det följande behandlas vissa frågor aktualiseratshar under arbetet medsom
denna analys. sådanEn vetoventilen förenlig med principen denär ärom om
kommunala självstyrelsen.

regeringsforrnens portalparagraferI den svenska folkstyrelsenatten av anges
förverkligas bl.a. kommunal självstyrelse. har alltsåDennagenom en
framträdande plats i vårt statsskick. Endast några få stadganden berörsom
självstyrelsen har emellertid fått grundlagskaraktär. allt väsentligtI har det
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själv-vanlig lag den kommunalaöverlåtits riksdagen att genom normera
styrelsen.

föreskrifterSålunda regeringsfonnen kommunernasstadgas i 8 kap. §5 att om
innebär riksdagen bestäm-befogenheter åligganden meddelas i lag.och Detta att

mellan och kommun. Hurhur offentliga uppgifterna skall fördelasde statmer
kommunala verksamhetenlångt det gäller reglera denriksdagen kan när att

varit och omtvistat.självstyrelsen för harträda den kommunala ärnärutan att
lagstiftningsarbetet har under tid varit stats-maktema lagtTendensen i attsenare

ökadeexempel dekommunala självstyrelsen. Ettallt vikt vid den ärstörre
och bygglagen.har fått enligt plan-befogenheter kommunernasom

kommunala självstyrelsenavsnittet den harframgått underSom om
grundlagsskydd föreslagitsjälvstyrelsenskommunalaKommittén den attom

föreslårregeringsformen. Sålundaisjälvstyrelsen skall ytterligare markeras
kommunerna ochkapitelregeringsformen skall få särskiltkommittén ettatt om

rörandeall normgivningviddetta skall stadgas bl.a.landstingen och i attatt
skallkommunal självstyrelselandstingen principenkommunerna och om

också självstyrelsenframhållerkommitténsärskild betydelse.tillmätas Men att
kunna Fråganfall måstei den i vissatotal och ingrepp göras.inte kan att nuvara

för detskälen den ochavvägning mellaninnebär rimligvetoventilenär enom
kommunala älvstyrelsen.denintrång den innebär i

kämavfalletslutförvaringfråganföregåendeframgått i detSom har är avom
slutforvaras på säkertAvfallet måste ovillkorligenallvarlig.utomordentligt ett

ske inom landet. Omuttalatflera gångerenligt vad riksdagenoch det skallsätt
blilokalisering kan följdenobetingadhar attkommunerna vetorätt moten

allvarligafå mycketkan i längdenolöst.avfallsfrågan förblir Detta
mellanlagret i Oskarshamniavfallet inte kan förvaraseftersomkonsekvenser,

säkerriksintressetdenna situation måsteobegränsad tid.under I attav en
detmisslyckas finnsfrivilliglinjentill stånd få Omkommerslutförvaring över.ta

grundasvetoventilendärförnågot val. kan intei realiteten inte Det attanses
betydandeoch för sigiden och detmellan skälen förfelaktig avvägningen

innebär.kommunala självstyrelsen dendenintrång i som
föruttryckts farhågorhållfrån kommunaltsammanhang har attolikaI

använda vetoventileneljestbenägenregeringen skulle motän att enmeravara
förstudie ellergenomförttill SKBsamtycktkommun att enensom
omständighetengrund.inte någon Denfarhågor har attplatsundersökning. Dessa

påpåverkar inteplatsundersökningellertill förstudiemedverkatkommun enen
sådant sammanhang. Häriregeringen harbedömningnågot den göra ettattsätt

denregeringsformen. Enligti kap. 9 §bestämmelsen 1kan hänvisas till
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bestämmelsen skall b1.a. regeringen i sin verksamhet beakta allas likhet inför
innefattarlagen iakttaga saklighet och opartiskhet. Stadgandet förbud b1.a.samt

det godtycke det skulle innebära regeringen vid lokaliserings-mot som om en
skulle beakta kommun förhållit sig under de utredningsfaserprövning hur en

föregått prövningen. kommunen väljer utnyttja sin får håll-Om vetorätt,attsom
inställning de kriterier för lokaliseringbarheten i kommunens prövas mot som

skulle fårhar betydelse från nationell synpunkt. regering andra hänsynAtt taen
uteslutet.anses vara

betydelse. förutaspekt kan kommunens agerande ha SomUr nämntsen annan
därhar policy inte genomföra förstudier i kommuner inte kanSKB att mansom

driver denna linje kommernå samförstånd med kommunen. Så länge SKB
lokalisering till någon dessaför bedöma lämplighetenunderlag att en avav

kommuner saknas.att
samförståndmisslyckas med nå medkan inte uteslutas SKBDet ettatt att

förstudier och/eller plats-tillräckligt kommuner genomförandeantal om av
så fall vidtas får ochundersökningar. Vilka åtgärder i skall övervägas omsom

uppstår.sådan situationnär en
på förhand beslutaifrågasatts regeringen skulle kunnahar slutligenDet attom

vissti fråga eller antal kommuner.inte utnyttja vetoventilen viss kommunom
upphör gälla lokalt eller regionalt.Innebörden sådant beslut lagenär attett attav

beslut finns inte iregeringen skulle kunna fatta sådantNågot stöd för ettatt
regeringen vetoventilen interegeringsformen eller Om skulleNRL. attanse

möjlighetförhållanden bör utnyttjas, har den ingenunder några än attannan
bör påpekas sådanförelägga riksdagen förslag till lagändring. Det attett en

generellt utformad.lagändring kan visst fall måsteinte utan varaavse

Sammanfattning

kommunen lokaliseringen. StoraEnligt huvudregeln har veto mot an-
samförståndslösningar skallsträngningar för nå göras.att

nationelldet frånvetoventilen få tillämpasförsta villkor för skallEtt är attatt
tillstånd.anläggning kommer Dettasynnerligen angelägetsynpunkt är att en

uppfyllt.villkor är
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förutsättningendast undergäller regeringen kan genombrytaövrigtI vetotatt
att

lämpligt områdeberedd anvisaingen kommun är samtatt ett-
inte finns tillgå.plats den ansökanlämpligare än attavserannan-

alternativa lokaliseringar.utredningen angående olikaställs påStora krav

ioch det intrång den innebärskälen för vetoventilenAvvägningen mellan
felaktig.kan intekommunala självstyrelsenprincipen den ansesom

medverkat ifrivilligtkommunprövning påverkas inteRegeringens enav om
platsundersökning.ellerförstudie enen

utnyttjavissa fall intei visst ellerpå förhand beslutakan inteRegeringen att
vetoventilen.

med professornsamråd skettfrågor harkommunaljuridiskakonstitutionella ochI
Nils Stjemquist.
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Långsiktig Sverigesförvaring användaav

påperspektivkärnbränsle SKBs-
beslutsprocessen

Claes Thegerström

Sammanfattning

forcentrala frågor kring beslutsprocessenredovisar påRapporten SKB:s attsyn
kärnbränsleavfall.Sveriges Främstpå långsiktigt säkert handsättett ta om

intressentersamhället och olikamedbehandlas i samverkanattprocessen
skallforvaringsmetodutforma denkomma fram till hur bör somman

lokaliseras.djupforvar börochdemonstreras i förstaoch ettstegutprovas ett var
redovisas.uppläggningen arbetet Detutgångspunkter forGrundläggande av

bränsle etableradesSveriges användafor mellanlagringCLABsystem somav
arbetet.tid för det fortsatta Ihandlingsfrihet och erforderligunder 1980-talet ger

deoch utvecklingsarbetetforsknings-nuvarande kunskapsläge SKB attanser
imetod demonstreras och15-20 åren drivs bäst prövas ettnärmaste attgenom en

kunskapsuppbyggnad.ochförsta parallellt med forskningutbyggnadssteg annan
diskuterasbeskrivning dagsläget iEfter kort historik och programmeten av

ioch olika huvudkomponenter. SKB:s MKB-dess Det är att,ansvarprocessen
tillståndsansökan.beslutsunderlag för Detsamråd, fram bra ärta ett en

granskaregeringensmyndigheternas, berörda kommuners och attansvar
genomförande. första tvåoch ställning till tillstånd för Deansökan storata ett

ansöker tillståndbeslutstillfállena det aktuella SKBi är närprogrammet omnu
inkapslingsanläggning och SKBlokalisera NRL och uppföra KTL näratt en

tillstånddjupforvar ochtillstånd för lokalisering NRLansöker attettom av
byggedärmed påbörjadetaljundersökningar utvald plats ochpåbörja av en

KTL.
denviktigt delbeslut ijuridisk synpunkti praktiken omEtt än nuur

platsundersökning på minst tvåinledapåbörjade beslutetär attprocessen om
bl.a. baserat påunderlag SKB,föredraget redovisas vilketplatser i landet. I

fram infor beslutregeringens beslut planerarFUD 95, att ta omom
samråda detta underlagplatsundersökningar. för fram ochProcessen att ta om

angelägna åtgärder for bradiskuteras också. Avslutningsvis diskuteras en
planerade arbetet.svårigheter och möjligheter i det pågående ochochprocess
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Utgångspunkter

Grundläggande kärnavfallsprogrammetutgångspunkter för uppläggningen av
den lagstiftningen övrigavetenskapliga och tekniska kunskapsbasen samtges av

sarnhällsförutsättningar.

Tekniskalgeoveten-VETENSKAPEN

skapliga förutsättn.

LAGEN Krav och regler

SAMHÄLLET Praktiska/politiska
möjligheter

för kärnaifallsprøgrammetGrundläggandeutgångspunkterFigur

ochde kunskaperskalltekniska kunskapsbasenochDen vetenskapliga ge
förvaringsmetoden, lokaliserautformaför välja ochfärdigheter krävs attsom

miljökonsekvensema.analyseraanläggningaroch bygga erforderliga saint
plats devälja därdjupförvaretlokaliseringViktigast för är att enav

1970-taletgoda. Sedan mittenmycketförutsättningarnasäkerhetsmässiga är av
studier geologiskaoch andratypområdesundersökningarhar genomförtSKB av

särskiltstudier harOmfattandesvensk berggrund.förhållanden på djupet i
närvarande ipågår förtill Stripaanslutningbedrivits i samtgruva

Äspölaboratoriet. antalorganisationer gjorthar och andraVidare SKB ett
berggrund.i svenskåterfinnsdjupförvar i den miljösäkerhetsanalyser för som

godaha platser medkunnamånga kommunermaterial bedömspå dettaBaserat
kunskapdet finnsocksåsäkerhetssynpunkt. kanförutsättningar Man attnoteraur

gruvverksamhet,förberganläggningarbyggandefrån lokalisering och av
Sverige.delarna Detförsvar i de flestaochkrafiproduktion, oljelager somav

ställsde kravberganläggningarfrån andrasärskiljer djupförvar ärett som
de långsiktigaför utredaegenskaperbergetsdetaljerad kartläggning attav

typområdenundersökningaravseendet har SKB:ssäkerhetsfrågoma. detI av
erfarenheter ochallmännaslutsatsgivit kunskap. SKB:s egnaavmm ny
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specifika insatser det finns betydande frihet finna förvarsområdenär att atten
med lämpliga egenskaper för isolera det radioaktiva materialet.att

Lagstiftningen klarlägger ansvarsfördelningen och regler föranger
granskning och tillståndsprövning. två viktigasteDe lagarna i sammanhanget är
kärntekniklagen ochKTL naturresurslagen NRL. regeringen efterDet är som
remissbehandling och myndighetsprövning utfärdar tillstånd enligt dessa lagar. I
kämavfallsfrågan skall enligt vad regeringen uttalat samordning ske viden
prövningen enligt dessa lagar. Kämtekniklagen säkerhetslag. Denär en anger
också tydligt producentansvar. Strålskyddsfrågoma bli beaktade vidett avses
samråd mellan Kämkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet. krav påHöga
säkerhet och strålskydd kommer ställas vilket den självklart viktigasteatt ger
utgångspunkten för kärnavfallsprogrammet: Uppfi/llande myndigheternasav
krav på säkerhet och strålskydd.

Vid regeringens prövning enligt tillstyrkanNRL frånär en
kommunfullmäktige i berörd kommun förutsättning för tillstånd skallatten
lämnas. detta följer det lagstiftarens intentionAv lokalisering skalläratt att en
ske i samförstånd med berörd kommun. viktigaDetta deger en annan av
utgåigspunktema för uppläggningSKB:s arbetet:En demokratisk förankringav

lokaliseringsbeslutet. SKB den möjlighet den så kalladeattav anser som
vetoventilen under särskilda villkor regeringen besluta iattger
lokaliseringsfrågan kommuns vilja inte realistisk eller lämpligär utvägmot en en
i kämavfallsfrågan. inte realistiskDen därför den förutsätter allalandetsär att att
lokaliseringsmöjligheter studerats och vilket skulle komma mycketuttömts att ta
lång tid och praktiska problem. Existensen CLAB och möjlighetenmöta stora av

där lagra under längre tid torde politiskt enklare lösning föratt vara en en
regering tvinga på kommun slutförvar. Inställningen hosän att etten
Oskarshamns kommun till detta bör i så fall tillmätas betydelse. Vidare ärstor
det svårt någon samförståndets skulle lämplig förväg änatt attse annan vara en
anläggning den här Det måste vikt den kommunstörstatypen. attav vara av som
skall hysa anläggningen och invånare skall arbete i den också positivt påvars ser
etableringen.

Samhällsfärutsättningar vikt för uppläggningen delsärprogrammetav av
sådant med infrastruktur,hänger ihop planerad markanvändning, delsetc,som
aspekter politik, sociala förhållanden och opinioner.rörsom

säkerhetskraven uppfyllsFörutsatt så kan givetvis lämplig infrastruktur,att
industritradition och god tillgång till djupförvarsindustrimark försom passar en

in vid lokaliseringsbedömningama.vägas
Etablering och drift planerade anläggningar också påkommer olika sättattav

påverka och regionen. Synen på och kunskapen kämavfallsfråganorten ärom en
viktig faktor för hur och vilken kan föri takt drivas. Intresseprogrammetannan

medverka i kan Erfarenheterhär ha betydelse. både i Sverigeatt storprocessen
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SKB:saktiveras.kanopinionerochstarka känslorländer visarandraoch i att
samrådbrettmiljökonsekvensbeskrivningar,medarbeteslutsats öppetär att ett
forbehövsförtroende attdetfor byggadelaktighet krävsoch att somupp

på braförverkligas sätt.skall kunna ettprogrammet

frågeställningarGrundläggande

tillupphovgivitelektricitet,sidanvidhar,kärnkraftsprogrammetsvenskaDet av
ihandsäkertlångsiktigt sätt, tasskall, påkämbränsleavfall. Detta omett

då besvaras.behöverfrågorgrundläggandeSverige. Tre

Hur-
Var-

konsekvensernablirVilka-

Konsekvenser

besvarasbehöverfrågorgrundläggandeDeFigur som

framsyftat tillarbetethar att takämavfallsprogrammetbörjansedanAllt av
skedetidigtnedan. Ikapitel 3sefrågor ettpå dessaforunderlag att svarenge

SIGYNM/Sforbyggdes transportprojekterades och systemettplanerades,
handefterkämbränsleanvändadetCLABmellanlagringcentral somoch av
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uppkommer vid kärnkraftverken. Systemet har varit i drift i drygt 10 år ochnu
erfarenheterna goda. Systemet tänkt utnyttjas för 30 40 årsär är att -
mellanlagring längre tids lagring möjlig. Dettaär utrymme att utanmen ger nu
tidspress grundligt möjligheterna genomföra arbetet för denpröva att mer
långsiktiga förvaringen i demokratisk såsamverkan och höga miljö- ochatt
säkerhetskrav uppfylls.

Svaren på grundfrågoma vilka konsekvenserhur, var och hänger ihop. De
måste därför behandlas parallellt på så vis stegvis fram alltatt tarman mer
detaljerad kunskap. Svaren på frågorna handlar inte enbart vetenskapligaom
fakta också värderingar. Beroende på hur på värdetutan texom man ser av
handlingsfrihet, nutida generationers teknikutvecklingen eller risken föransvar,
samhällsförfall kan Arbetet för framkomma fram till olika kommaattman svar.
till på grundfrågoma måste därför drivas så det vetenskapligaattsvaren
faktaunderlaget håller det förs bred och kunnighög kvalitet såoch Öppen,att en
diskussion vilka värderingar skall in vid beslut.vägas ettom som

FAKTA

påHög kvalitet
undeflag

VÄRDERING

Öppen, bred och
kunnig diskussion

Kdrnavfizllsfrfigan handlar både fakta och värderingarFigur om

såväl de vetenskapligaI kretsen myndigheter och industri harexperter,av
frågorna värderingarna diskuterats under decennier. Diskussionenett parsom
har ställningstaganden krav vilka råderresulterat i och formuleringar detav om

bred enighet. SKB har funnit diskussionen kärnavfallsfrågannäratten nu av
breddas i och med konkreta lokalisenngsstudier kommit igång så finns ettatt
behov led i förutsättningslöst alla frågor och inteav ett taatt som processen upp
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minst de med dehar grundläggande värderingar SKB planerar igöra.att attsom
beskrivaredovisningar regeringen begärt alternativa metoder inte barasom om

de också försöka värderingsaspekter kringtekniska frågorna tydliggörautan
principiellt olika alternativ.

börpå kärnavfallsfråganolika hurvärderingar kanOlikaFigur ge syn
hanteras
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Historik

Det cirka 20 år sedanär sammanhållet kring hantering ochettnu program
slutförvaring det svenska kämavfallet upprättades. När det gällerav programmet
för slutförvaring kärnbränsle kan schematiskt urskilja perioder.treman

1977-84 1984-92 1992--

Figur Milstolpar kärnavfallsprogranzmeti

1977-84. Programetablering och pionjärarbete med ochsystem
säkerhetsanalys
Under denna period utformas grunderna i svenskt tekniskt altemativ. Viktigaett
data svensk berggrund fram och säkerhetsanalyser redovisas. Entasom
milstolpe och avslutning perioden den så kallade KBS 3-studien 1984,ärav som
efter omfattande granskning, godkändes regeringen grund för tillåtaattav som

reaktorer. fokuseradesArbetet på teknik- och säkerhetsfrågoma ochstart av nya
hanterades till delen säkerhets- och strålskyddsmyndighetemastörsta samtav
regeringen.

1984-92. Konsolidering och breddning
Under denna period fördjupas och breddas kunskapsbasen kring olika tänkbara

Äspölaboratorietförvara kärnbränslet i den svenska berggrunden. byggs.sätt att
Olika alternativa metoder redovisas och värderas. bredareEtt ochsynsätt
samhällsengagemang börjar fram. KASAM frågor etik,växa tar tex upp om
beslutsteori, Perioden avslutas med SKB, i FUD-program 92, draretc. att
slutsatsen tiden för påbörja konkret arbete med lokaliseraäratt att ett attmogen
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kalladsåförstaidjupfdrvarochinkapslingsanläggning ett steg,och bygga etten
demonstrationsdeponering.

och beslutbeslutsunderlagPå19.92-. väg mot
intensifieradochforskningfortsattpågående fasen. FörutomdenDetta är nu

iförskärnavfallsfrågan utkarakteriseras fasenteknikutveckling att nuav
lederregionalaochlokala engagemangetallmänheten.bland Detochkommuner

för nyttafinns detoch vadhärvarförsåsomfrågeställningartill tasatt uppnya
kommuner,samråd mediinitierasmiljökonsekvensbeskrivningarArbete med

preciserarRegeringenstrålskyddsmyndigheter.ochsäkerhets-länsstyrelse,
och beslutsprocessen.underlagpåkravsuccessivt

angivandemedhistorikenbildöversiktligsammanfattningsvisFigur 6 avenger
årsmedtillfällenfemVidhändelser. treellerredovisningarviktigaav

ochmyndighetertillsittredovisatframgår, SKBhar,mellanrum programsom
fattatdärefterregeringen harochremissbehandlatsharregering. Programmet

kompletteringarfall kravi vissamedgodtagitsredovisningenvarvidbeslut
inriktning.på arbetetsregeringensklarläggandemedeller synav
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i lokaliseringjSystem Fältarbeteno 0Program säkerhet
AKA-
utredn1977 KBS-1; Stripaupp-

arbetn.avtaI
Typområdes-KBS-2
undersökningar1980r1 KBS-3

FoU-84 Geologiska över-
sikter1985
AspölaboratorietF0U-86

WP-CaveF0U-89l
r .Djupa. hal VDHj 1990

SKB-91

IgversilétsstudierPASSFUD-92
-- tForprojektenng. ... OFSU lerFUD925 Inkapsl Djupförvo

1995 FUD-95 SR-95

Platsundersök-
ningsprogramSR-97

SystemanalysFU D-98
Alternativ Samlat Iokaliserings-

kriterier, jämfö-underlag
relseunderlag, förstudier

2000
Platsspecifik Platsundersök-
säkerh.anaIys ningar

M K B dokument-

historik och med framtidakärnavfallsprogrammetsFigur Schema över
Referenslista.bakgrund till förkortningar,För avsnittprogram. se
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Pågående program

redovisning finns i 95.ingående SKB:s FUD-programEn av program
huvudlinje bränsle i djupförvar och studieromfattar inkapslatProgrammet en

iregeringens kan delasalternativ i enlighet med direktiv. Programmet uppav
följande delar:

områden materialteknik,bedrivs eller följs inomForskning, somsom upp
vidmakthålla vetenskaplighögkemi, hydrologi, geovetenskap. Syftet är att

och säkerhetsanalyser.kvalitet i och underlag tillatt systern-programmet ge
helagenomgångomfattarSystem- säkerhetsanalyser,och avsom

djupförvartillfrån via inkapsling ochhanteringssystemet CLAB transporter
ingårsäkerhetsfrågor. Vidarepå strålskydds- ochutifrån helhetssynen

den långsiktiga säkerheten.alternativ ingående analyserredovisning samt avav
utformning och konstruktionbedrivs för framför allteknikutveckling,T som

bentonit-buffert också förbaniärema kapsel ochde tillverkade menav
hanteringsutrustning.djupförvaret och förmetoder byggaatt

inkapslingsanläggningomfattar projekteringAnläggningsutførmning, avsom
och djupförvar.

liksomöversiktsstudier och förstudieromfattarLokaliseringsstudier, som
platsutvärdering.kriterier förplatsundersökningsprogram ochutarbetande av

vadoch breda synpunkterMKB-samråd, bedrivs för få tidigaatt somsom
beslutsunderlag.för braviktigtär ettanses

Beslutsprocessen

kämbränsleavfalletgenomförd långsiktig förvaring ärfram tillProcessen aven
olikavisar defigurillustrerasmånga Dettalång och omfattar steg. somav

planeradedetavvecklingbygge, drift ochför lokalisering,stegen av
slutförvarssystemet.
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Inkapsling Djupförvar

versikter utredn år251 förstudier5- O utrednLokalisering
Projektering Villkor enl Reg.besIutÖTeknikstudier om FUD-95

2 platsundersökninga år48borrnin ar. -
Lok.tlIIsténdG NRL, KTL

B-V999 I IDetauundersdiknlng år6-10och byg e
.g .g Tillstånd KTL

I IInledande drift och utvärdering år5-10

i IAe5a5 I.‘"hIv
Tillstånd KTL

Regal/är drift år20-30

s Tillstånd KTL

I Ilångsiktigoch övervakningFörslutning

Figur Olika genomförande sluzflirvarssystemetisteg av

gårDet dock viss renodling, förtydliga viktiga aspekteratt, genom en av
Iprincip, figur består den tre steg:processen. se av

fram beslutsunderlagTa
beslutFatta

Genomföra beslutet.
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MKB-process Beslutsprocess Genomförandeprocess

Fa"a9""9 Granskning Genomförande
UnderlagaV ansökanav

för ansökan Reg.
Myndh. SKBSKB+ Kommun

SKI.SSI....Tillsyn
Ansökanmed

‘ kumentMKB
TillståndmedG.

villkorsynpunkter ev.MKB

HuvudstegFigur i processen

beslutsunderlag.framför DettapågårDen är att taen processprocess som nu
samråd MKB-skyldighetarbetet hardet SKBSKB:s I attär genomenansvar.

MKB-dokument täckerbeslutsunderlagetverka förmed berördaprocess att
framtagetbeslutsunderlagethög kvalitet.viktiga aspekter och håller När äralla

inkapslings-och uppföralokaliserafålämnar in ansökanoch SKB attom
formella beslutsprocessen.dendjupförvaret så initierasanläggningen och/eller

utifrån sinaberörd kommunsäkerhetsmyndigheten ochRegeringen, ansvarar,
korrektingående ochblir sågranskningenutgångspunkter, förrespektive att som

medtillstånd från regeringengenomförande kräverbeslutkrävs. Ett om
tillstånd beviljasOmoch kommunen.säkerhetsmyndighetentillstyrkan från ett

frånunder tillsynvilken SKBgenomförandeprocess, förså vidtar ansvararen
myndigheterna.

ochinkapslingsanläggningenlokaliseringstillstånd förvid ansökanDet är om
plats förstaochför djupförvaret beslutnågot senaretroligen tassystemomsom

framhandlarfram till desskan att tagången. Man säga att processen om
tvålokaliseringstillstånd för debeslutefter eventuelltbeslutsunderlag och om

genomförandeprocess. Dennain iså kommeranläggningarnaplanerade enman
detaljundersökningsfasen, byggetunderkontrollstationerdock flerainnehåller

tillbakamöjligt backadrift. skall alltsåinledande Det texoch inför att omvara
den inledandeställs. Eftersig inte uppfylla de kravdjupförvarsplatsen visar som

utifrån erfaren-utvärdering skeförnyaddjupförvarssystemet skalldriften enav
metoder.alternativautvecklingochheter gentemot av



I fram till prövning och beslut enligt och enligtNRL KTL tasprocessen ovan
förstås rad eller mindre omfattande beslut olika detNärparter. texen mer av
gäller lokaliseringsarbetet för djupförvaret fattas beslut äversiktsstudier,om
förstadier och platsundersäkningar lokaliseringsprövningeninnan sker och
beslut kan fattas detaljundersökningar bygge. Dessabes1utoch på vägenom
har olika innebörd avseenden. illustrerasoch dignitet i skilda Detta i figur 9
nedan.

Översikts- Platsunder- Detaljunder-
studie Förstudie sökning sökning

0 litet Stort0Legalt

Borrhål, Tunnell0 LokalkontorFysiskt
skogsväg,... schakt

1 MSEK 100 MSEK 1000 MSEK10 MSEKEkonomisk
storleksordn.

0 Stort StortStortPolitiskt/
opinions-
mässigt

Översikt olika och deras innebördFigur besluttyperav av

Översiktsstudier ordinariebeslutas genomförs SKB del detoch av som en av
programmet.

dock har valt inte genomföraförstudie kan också beslutas SKB,En attav som
sig grundförutsättning förförstudie kommunen detta. Enmotsätter att enen om

översiktlig genomgångförstudie skall bli förstås också efterSKBår att avav en
fram till detbl.a. berggrunden aktuell kommun kommervad känt iär attsom om

kringintresse i debatt skerkan finnas områden kommunen. Den somav
meningar kommunerna skalllokaliseringsarbetet visar det finns deladeatt om

valt ställsden så kallade frivilliglinjen SKBkunna avböja förstudier. Mot som
och platsundersökningarså kallat systematiskt urval varvid förstudierkrav på ett

positivaställer sig ellerskall genomföras kommunernasedan oavsett om
formell mening huvudsakligenOckså beslut platsundersäkningar iär enom

valda uppläggningenfråga för i konsekvens med denSKB, avsom
platsundersökning kommunenlokaliseringsprocessen kommerbara göraatt om

också viss, begränsad,inte sig detta. Platsundersökningar änmotsätter ger en om
fältverksamhet underpåverkan vid plats i form borrhål ochfysiskrent en av
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Politiskt kanockså ganskaåtagandet förflera år. ekonomiska SKBDet är stort.
gå ininnebäraför kommun kommerutgå ifrån det attett stort stegattattman en

bradet enligtdärför SKBplatsundersökningsskede. Blandi attärannatett
vilketochtydliggjortsitt beslut FUD-program 95regeringen i angettom

Seplatsundersökningar påbörjas.innanskallunderlag SKB presenteraman anser
diskussion detta.förvidare avsnitt 6 aven

detaljundersäkningarinförplatsundersökningar ochförst efterDet är som
översikts-fattas. Allt arbetelokalisering djupförvaretdet beslutetstora avom

få frambeslut har till syftedettaplatsundersökningar förestudier, förstudier, att
miljökonsekvensbeskrivning.ingåendei formbeslutsunderlagbraett av en

skallden utvalda platsenpådjupforvarmiljökonsekvensernaFörutom ettav
föralternativa metoderochlokaliseringenalternativ förockså redovisaMKB:n

ochmyndigheterpå vilketkämbränsleavfallet. Oavsett sätthandatt ta om
ståbeslutstillfállet måste desåföregåtti denmedverkatkommuner process som

helamedansökanfråganförutsättningslös prövning närfria göraatt aven
in SKB.beslutsunderlaget lämnas av

förstasäkertbekräftardetaljundersölcningen ettstegSlutligen, att ett avom
utvärderingdriftinledandeefterpå platsen och samtkan anläggasdjupförvar av
förbeslutstillfálle avgöraår, attcirka 20-25detta så kommer, stortett nyttom

tidpunktdennafram tillArbetetfigur 10.drivas vidare,skallhur programmet
demonstrationförstagenomförkonkretsåledes steginnebär ett avatt man

forskning ochförfortsattparallellt medförvaringsmetod,prioriterad ett program
alternativ.andrakringutveckling bl a
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Utvärdering /
långsiktigBeslutBeslut

Lok.beslut förvaringdriftstart demo

|:6rstudier"PIats.u.s|hJetaU.u.sdriftInl.
I |Reguljär drift

lForskning, Iutveckling, demonstration 4 500

Antal deponerade
kapslar

ViktigaFigur I beslutssteg kärnavfallsprogrammeti

Beslutsunderlaget

naturresurslagenInför lokaliseringsprövning för djupförvaret enligt ochen
kämtekniklagen följandekommer bl material sammanställas SKB:atta av

Övergripande beskrivning verksamhet, lokalisering, teknisk beskrivning,av-
effekter drift.av

Redovisning hushållning med naturresurser.av-

Skälen för val metod och plats. Underlag beträffande bl miljöskydds-av a-
lagen, vattenlagen, naturvårdslagen m m.

uppgifter förDe behövs bedöma säkerhet: Fullständig säkerhetsanalysattsom-
fullstort förvar, med alla systemdelar inkapsling, djupfdrvartransporter,av

baserad på platsundersökningar från två platser. Detaljerad säkerhets- och
strålskyddsvärdering för utbyggnad och drift djuptörvarets första Redo-steg.av
visning kvalitetskontrollsystem och för oberoende säkerhetsgransk-systemav
ning.
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redo-isoleringsfunktion,barriäremasredovisning de olikastrålskydd av--
för olikaindivider och till miljönform stråldos tillkonsekvenser ivisning avav

1000-funktion i tidsperspektivetnågon eller några barriärerscenarier sätts urom
skall arbetaför personal,strålskyddlängre.10000 somav

personalkategorier.till olikaoch stråldoservid djupförvaret

samråd.Redovisning av-

iunderlag redovisasOvanstående ett

Samladtillämpliga lagar:underlag enligtsamordnatMKB-dokument
hushållning medmiljön, hälsan,inverkan påbedömning naturresurser.av

jämforelsematerial,översiktsstudier,lokaliseringaralternativaRedovisning av
platser.dessafor valetskälenplatsundersökningarforstudier, 25-10 samt av

noll-altemativ.utforrnningar,alternativaRedovisning av
tillframfärd processår kanpågår sedan fleraarbeteDet som ensessom nu

lokaliseringsfrågan. Seochmetod-beslutsunderlag ioch braheltäckandeett
figur 11.

Stor man

MKB-dok,Asökn. vid
lokaliserings-

prövning
KTLNRL,

Reg.Myndhv
Kommun

fram till beslutIllustration11. vägenFigur av
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minstEtt viktigt på inför beslut på vilka två platservägen är SKBsteg om
skall genomföra platsundersökningar. Framför allt i politiskt och
opinionsmässigt avseende detta beslut, vilket också i olikaär ett stort
sammanhang har påpekats förstudiekommuner. Också myndigheterna harav
understrukit detta och framfört krav på omfattande redovisning från SKB:s sida
innan några platsundersökningar påbörjas. Regeringens beslut FUD-om

har tydliggjort95 kraven på iunderlag detta skede vilket SKB tycker ärprogram
bra. praktiken innebär kravenI delar det underlag SKB planeratatt av som
sammanställa inför lokaliseringsprövningen så lång möjligt kommer attnu
redovisas innan platsundersökningar inom följande huvud-Det ärstartar. tre
områden framSKB underlag:tarsom nu

System och metod-
Långsiktig säkerhet-
Lokalisering.-

System och metod

I regeringens beslut följande:FUD-program 95 "Svensksägsom
Kärnbränslehantering AB SKB skall fortsatta forsknings- ochi sitt
utredningsarbete genomföra Systemanalys hela slutförvarssystemeten av
inkapslingsanläggning, slutförvar.och Denna Systemanalys skalltransporter
medge samlad säkerhetsbedömning hela slutforvarssystemet inklusive huren av

för säkerhet och strålskyddprinciper praktiskt tillämpas säkerhets-i
analysarbetet. I systemanalysen skall ingåvidare redovisning deen av
alternativa lösningar till 3-metodenKBS SKB redovisat tidigareisom

Ävenforskningsprogram eller aktualiserats internationella studier. olikaisom
KBS 3-metoden bör redovisas.varianter redovisningen skall vidare ingåIav

konsekvenserna för det fall det planerade slutförvaret alls kommer ståndtillinte
nollalternativet liksom det pågående internationella arbetet med

"transmutation.

Arbetet med systemanalysen har påbörjats SKB. Underlag fram i formtasav
säkerhetsrapporter för inkapslingsanläggningen, sjö och landtransporternaav

driften djupförvar. långsiktiga säkerhetenDen for djupforvaretsamt ettav
analyseras särskilt. altemativredovisningEn liksom analys noll-görs en av
alternativet fortsatt lagring i CLAB.-
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presentationAltemativredovisningen kommer bl omfatta historik,atta en en
studier. Underlag ioch översikt utländskatidigare studerade ärsystemav en av
där WP-Caveförsta ochhand WP-Cave-rapponema PASS-rapportema, repre-

flochdjupförvarssystem KBS 3skulle kunna kallavad varmtsenterar ett mman
granskadei utlandetRedovisningensvalare 100°C maxtemp.är system av

kristallint påoch bergPAGIS-studie salt, lerabaseras på EU:s samtsystem av
fördjuphavsdeponering. Som underlaginom OECD/NEAflera studier bl ava

transmutation kommer forskar-ochupparbetning, separationredovisningen av
StockholmTekniska Högskolan iChalmers ochvid göraatt upp-engrupper

tidigare lägesrapporter.datering av
MKB-samrådsamband medoch iunder arbetets gångocksåSKB förutser att

gäller frågorminst dettaalternativen.diskussion Inteföra bredkunna omen
strategiska val.principer ochvärderingar,kring

Långsiktig säkerhet

djupförvaretförlångsiktiga säkerheten utgörsdenRedovisningen avav
slutförvaringensäkerhetsanalysen annatinklusivesäkerhetsanalysen SR 97 avav

1997.klara i slutetplaneraspåbörjats.vilka redan Dessalånglivat avfall, avvara
Aberg,fiktiva platserfördataspecificerad plats,ickeutförs för treDe menen

undersökta platser.tidigareförfrån databaserSKB:sCeberg hämtasBeberg och
medKBS 3belyses. Konceptetbränsletyper ärförekommandeAlla enmen

följer SR-95,rapporteringenUppläggningenmed stålinsats.kopparkapsel av
regeringenochSKBsäkerhetsanalyserförmall presenteratd den somsomsv

framtidaramverk förflexibeltochbra"ettkämkraftinspektionenoch utgöranser
bl ikonkretiserasochvidareutvecklaskansäkerhetsredovisningar" asom

fram.SR-97 Detta ärredovisningförenkladSR-97. tasmed Enarbetet av
oftaefterlysesochpågående MKB-processennödvändigt i den av

kommunföreträdare.

Lokalisering

innanregeringen95 attbeslut FUD-program sägerför sittskälenI om
börtvå platser,på minstplatsundersökningarövergå ikanplatsvalsprocessen

redovisningsamladetillgång till SKB:s"haberörda kommuner av
jämförelse-ochbakgrundsmaterialochförstudieräversiktsstudier, annat
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material, SKB, efter samråd med den tillsatta nationelleregeringensom av
samordnaren på kärnavfallsområdet, kan vilja redovisa. bör förDessutom SKB
den planerade slutförvarsmetoden kunna redovisa kriterier för utvärdering av
platserna och därvid redovisa vilka faktorer utesluter fortsatta påstudiersom en
plats.

Vidare bör platsundersökningar på tvåSKB platser påbörjasinnan minst
samråda med ochSKI SS1 de förutsättningar bör gälla förom som
undersökningsarbetet. "

Minst två områden skall väljas för platsundersökning. områden skall,Dessa
vid samlad bedömning tillgängliga goda utsikter uppfylla dedata, ha atten av

påkrav på säkerhet och miljöskydd kommer ställas lokaliseringenattsom av
djupförvaret. Vidare skall de ligga i kommuner, medverka iaccepterar attsom
lokaliseringsstudiema. ligga till förbedömningar skall grund valetDe som av
platsundersökningsornråden kommer baseras på redovisningar bakgrunds-att av
material, jämförelseunderlag och urvalsunderlag.

på schematiskt det underlag således skallfigur 12 illustrerasI sättett som
del finnsutnyttjas för valet de två platserna. betydande underlagetEnav av

fram. del, bl aregionala Översikter,redan eller håller på Föratt tas en annan
pågår och vad gäller ytterligare förstudier dessa beroendeplaneringsarbeten är

i lokaliseringsstudiema.fler kommuner deltarattav
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Bakgunds-
materiali

visning av
IokaIIseflngs-
underlag

Jämflse-
underlag

platsundersökningarområden förUnderlag för val12.Figur av

kommunerför deförstudieredovisningamaUrvalsunderlaget utgörs somav
för-områden idesker blandValetlokaliseringsprocessen.medverkar i som

undersökningar.för fortsattaintressantaidentifieratsstudiema som
urvalsunderlagetförutomJämforelseunderlaget utgörs av samman-av

områden.angivna Detkonkretandralokaliseringsförutsättningar iställningar om
tidigare gjortdär SKBtypområdenaså kalladegälla deexempelkan till
och områdenregionala Översikteridentifieras iområdenundersökningar, som

Syftet medplatsvalsprogrammet.i det finskaundersöktsochutrettssom
skall kunnaplatsundersökningsområdenvaletjämförelseunderlaget är att av

beskrivna områden.konkretandraunderlagoch varieratbrettvärderas mot ett av
dessutomfinnsplatsundersökningsområdenafinskaoch detypområdenaFör

vidanvändasberggrunden vilket kandjupet iförhållandena påinformation om
förkan användaspå markytanförhållandena attmåni vadbedömningar av

Jämforelseunderlag skallegenskaper.berggrundensden djupabedöma samman-
Figurarbetet med detta.inleder SKBUnder 1997överskådligtställas på sätt.ett

jämförelse-aktuella ingå iblikani dagslägetområden attde13 visar som
jämförel-värdet demdärmedområdena ochKunskapenunderlaget. av somom

ochöversiktsstudierregionalaförstudier,Efter handvarierar.seunderlag som
samladeområden.ytterligare Dengenomförs tillkommerutredningarspeciella

påkommerjämförelseunderlagethela ettskall attredovisningen göras avsom
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förenhetligt igenom materialet utifrån densätt struktur lokaliserings-
faktorerna SKB tillämpar.som

NrOmråde1 Stnmö2 Boa3 KllpporålÄvlñ4 hpø56 Bjulobo7 KynnoljlllI Ship:gruva9 Fjlllvodon
10Almungu

17Storuman. dalomrvinn1aStoruman.dolomrnon‘:19Lunun
Malttödrl20 dllomv21Mull, dulomrnorra22Mali,vhIradolomr23Kumlungo24Tuvlnunnlnl

OmrådeNrF1OlkiluotoF2KivattyF3SyyryF4RomuvalnF5Valnlvnn

Figur för områden kan komma ingå jämförelseunderlaget.13. Läget iattsom

Bakgrundsmaterialet, slutligen allmärma Översikter eller speciellautgörs av
utredningar i synnerhet geovetenskapliga frågor kan betydelseav som vara av

Översiktsstudievid lokaliseringen. behandlar95, olika förhållanden isom
Sverigeskala, del bakgrundsmaterialet. bl.a.Denär störreen av anger samman-
hängande delar landet inte bör komma ifråga och diskuterar radav som en
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värderingen alternativaförhållanden kan betydelse vid avvara avsom
myndigheter begärdalokaliseringar olika håll i landet. regering ochpå Den av

förläggning respektiveutredningen "konsekvenserna kustnära enom av en
förläggning södrainlandsförläggning förvaret konsekvenserna isamt enavav

bakgrundsmaterialet.ingå irespektive Sverige" kommer också attnorra
komplet-översiktsstudier SKBgäller de regionalaDetsamma gör som ensom nu

Översiktsstudie -95.tering till
kommer hela underlagetplatsundersökningar skervalet områden forInnan av

lokaliseringsunderlagetVid sidanpå enhetligtsammanställas sätt.ettatt av
figurdessutom redovisa seplatsundersökningarkommer SKB, innan attstartar,

14:

platsutvärderingochgeovetenskapliga platsundersökningarforEtt program-
för utvärderingen.med kriterier

medplatsundersökningsskedetornrådesspecifika forochKommun- program-
kommuner.med berördai samråd bl.a.MKB-forfarande. Utarbetas

ivlsnlngaâav
lokalltednaséi ,ji .

platsundersökningarinförUnderlag14.Figur
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Mycket lokaliseringsunderlaget finns framtaget och redovisatutav i olika
Tabell 1 överblick det befintligarapporter. underlaget.ger en av nu

ÖversiktTabell befintligt lokaliseringsunderlag.av
UNDERLAG KOMMENTAR

Typornrådesunder- eller mindreMer omfattande platsundersökningar med
sökningar djupborrning och mätning bergets egenskaper på ettav
1979-85 tiotal olika platser i Sverige. Visar blrunt attom a

platser med goda förutsättningar kan finnas på olika håll
i landet. Områdena utvalda med avseende på alla
viktiga lokaliseringsfaktorer. Omfattande
dokumentation i tekniska Resultaten ingår irapporter.
bakgrundsmaterialet jämförelseunderlagetoch för val

områden för platsundersökningar.av

Geovetenskapligt Utredningar väsentliga geovetenskapliga frågor tom ex
bakgrundsmaterial rörande tektonik, strukturgeologi, jordskalv, hydrokemi,
1977-95 istider, bergspänningar Cirka 40 tekniskamm.

ingår i bakgrundsmaterialet för valrapporter som av
platser.

Översiktsstudie 95 Samlad redovisning lokaliseringsfaktorer ochav
lokaliseringsförutsättningar i nationell skala. Avskriver

ÖlandSkåne, fjällkedjan, och Gotland. Belyser övrigt i
nationell skala förhållandena med avseende på säkerhet
geologi, teknik, mark och miljö samhällesamt av
betydelse för bedöma lokalisering i olika delaratt av
landet. Utgör delunderlag for vidSKB bedömningar av
intresset förstudie. Ingår i bakgrundsmaterialet förav en
val områden for platsundersökningar.av

Översiktsstudie Belyser lokaliseringstörutsättningama i kommunerav som
kommuner med redan har kämteknisk verksamhet. motiven förAnger
kämteknisk viljaSKB:s förstudier i Oskarshamn, Nyköping,göraatt

Östhammarverksamhet och AvskriverVarberg. Kävlinge kommun.
Ingår i bakgrundsmaterialet for val områden forav
platsundersökningar.
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förutsättningarna i StorumanssystematisktKartläggerFörstudie Storuman
förintresseområdenfyrakommun. AngerSlutrapport+29 av

dessa.tvåprioriterarochplatsundersökningardelrapporter av
konsekvensermöjligaBelyser enav

synvinkel.lokalregional ochdjupforvarslokalisering ur
iIngårpå miljön.inverkanmöjligBeskriver

valförjämförelseunderlagetbakgrundsmaterialet och
platsundersökningar.förområdenav

MalåiförutsättningarnasystematisktKartläggerFörstudie Malå
förintresseområdenkommun. AngerSlutrapport+l6 tre av

dessa.tvåprioriterarochplatsundersökningardelrapporter av
konsekvensermöjligaBelyser enav

synvinkel.lokalregional ochdjupförvarslokalisering ur
iIngårmiljön.påinverkanmöjligBeskriver

evochjämförelseunderlagetbakgrundsmaterialet,
platser.för valurvalsunderlaget av

systematisktKartläggerframtagning.UnderNyköpingFörstudie
iKartläggerkommun.Nyköpingsiförutsättningarna

Studsvik.anslutning tilliförutsättningsynnerhet
förintresseområdenKommer att avange

Belyserprioritering.medplatsundersökningar ev
djupförvarslokaliseringkonsekvensermöjliga urenav

inverkanmöjligBeskriversynvinkel.lokalregional och
bakgrundsmaterialet,iIngårmiljön.på

valförurvalsunderlagetoch evjämförelseunderlaget
platsundersökningar.forområdenav

påSärskild fokusNyköping.förMotsvarandeFörstudie som
Östhammar Forsmarksornrådet.

påSärskild fokusNyköping.förMotsvarandeFörstudie som
Simpevarpsornrådet.Oskarshamn



MKB-processen

Syftet med MKB-processen dialog mellan berörda intressenterär att genom se
till sökanden fram fullgott beslutsunderlag. Berörda intressenter haratt tar ett

frihet utforma iSKB har tidigt skedestor tagitatt gemensamt ettprocessen. upp
dialog lokalt och med myndigheter i samband med lokaliseringsstudiemaatten

rörande inkapslingsanläggningen och djupförvaret påbörjats.
Det angeläget dels etablerar helhetssyn på MKB-arbetet, delsär att man en

fokuserar arbetet på viktiga frågeställningar för respektive kommun och plats.
Figur de huvudfrågor15 visar behöver i MKB-arbetet syftar tillatt tassom upp

komma fram till lämplig metod, lämplig lokalisering i landet ochatt en en en
lämplig lokal utformning frågor hänger,Dessa illustrerassystemet.av som av
figuren, delvis ihop och behöver därför bearbetas parallellt. Frågeställningarna
kan nationell, regional karaktär.eller lokalvara av

Lämplig Lämplig
metOd -.lokalisering

/Tekniska Lokaliseringsöverväsandeñxsystemlösningar
- ||k3P8"fl9I dlUPf5|V3|Alternativochnollaltematlv -- TransporterstrålskyddSäkerhetoch ; -- Mlljöpåverkan, - s,..u..,

lösningarPlatsanpassade. ,för valt system --w Miljö- Säkerhet- Planfrágor- Teknik- Platsundersöknlng-

Lämplig lokal
utformning

Huvudfrågor MKB-arbetetFigur 15. i
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FUD-programkompletteringenangående1995-05-18frånregeringsbeslutetI av
ochhar"Länsstyrelsenuttalas1994-08-19inlämnade92 som SKB att ansvar

förutsätterRegeringen attmedhushållningentillsyn läneti naturresurser.över
ellerplatsundersökningarförstudier,berörsdet länlänsstyrelsen i avsom
ochmed kommunerkontakterför desamordnandedetaljstudie etttar ansvar

tillunderlagframskall kunnaförbehövs SKBmyndigheter tastatliga enattsom
naturresurslagen.kapenligt 4förMKB prövning

länsstyrelsesrespektivegenomförs harförstudierdärregionerdeI genomnu
underMalå har kommunen,initierats.MKB-samråd lförförfarandeförsorg ett

granskning SKB:sfriståendeorganiseratlänsstyrelsen,medverkan avenav
och1997aprilveckornainom de närmasteGranskningenförstudie. rapporteras

lokaliserings-fortsättningeventuellinförsynpunkterblförväntas avengea
harinkapslingsanläggningenrörandesamrådsförfarandeMalâ. Ettstudierna i

givit allaharvilket parterlän,MKB-forum i Kalmarki1994-96skett ett s
erfarenheter.värdefulla

förutsättningbrahåll attolikapåerfarenheterfinnsSammantaget genomnu
särskiltvillregionalt. SKBochlokaltfortsattapå i denvidarebygga processen

frågornapåperspektivregionaltbrett sombehovetunderstryka ettav
perspektivet.lokalatill detkomplement

frågoravseendeförstudiersamtligaförsamrådsförfarande avnationelltEtt
nationelledenutarbetandediskussion ochunderkaraktär avärgemensam

ochberörda kommunerlänsstyrelser,aktuellamedsamverkanisamordnaren
nationelltsådantangelägetenligt SKB att ettDetSKB. ärmyndigheter samt

utvecklasbörja gemensamtkanigång och avsamrådsförfarande kommer
idiskuterasochidentifierasintresseallmäntfrågorblDå kan somparterna. ava

16.figurdiskussion,tillförasförstudiekommunema segemensamupp
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Parter ÅtgärderOmfattning

Beaktasi förstudien

Länsstyrelse lnformauon Noterasoch beaktasom
det blir platsunder-Kommun Diskussion- söknmga,

FrågorSKB -
Tas i nationelltupp

samrådSV"P""°Myndigheter

Lämnas åtgärdutanDokumenteras i
protokoll från
samrådsmöten SKBger

motiv

Figur l Exempel på struktur för MKB-samråd vid förstudie

Svårigheter framstegoch

Det fem år sedan SKBär presenterade sitt FUD-program 92 med målet tillnu att
2008 lokalisera och bygga första djupforvarssystem demon-ett steg ettav
strationsdeponering. Erfarenheterna idag visar såväl svårigheter fram-som
steg.

För fem år sedan visste SKB inte det överhuvudtaget skulle möjlighetom vara-
konkret diskussionta med kommuneratt den känsliga fråganupp en om om en

djupfdrvarslokalisering. Öppna,Idag har förstudier5 genomförts eller påbörjats.
seriösa och kunniga diskussioner förs i kommunerna och bred demokra-ute en
tisk delaktighet håller på fram.växaatt

femFör år sedan ingick i planen såväl förstudier platsundersökningaratt som-
skulle genomförda vid det här laget. Idag bedömer SKBvara att start av
platsundersökningar kan ske tidigast Arbetet1999. i det inledande skedet av
lokaliseringsprocessen har alltså visat sig längre tid beräknat. Arbetetän medta
framtagning underlag och samråd har blivit omfattande. SKB dettaav mera ser

viktig och nödvändig lärdom. Samverkan och demokratisk förankringsom en
kräver mycket tid och måste få den tid behövs.ta som



med tydligtfolkomröstningislutadeStorumanförstudienförstaDen en-
hålls höstenMalåfolkomröstning iYtterligarefortsättning.utslag mot enen

blockerarskedetidigtifolkomröstningarriskfinns ett1997. Det atten
ochtid,krävaskommervidare.komma Detmöjligheterna att engagemangatt

arbetetförtroende fördetochkunskapdenför byggadiskussionbred somatt upp
vidare.skall kunnaförmåste finnas att man

tillkommit förkomponenterkonstruktivafleraåren harfemde gångnaUnder-
kanpreciserats. KommunernaharrollLänsstyrelsemasbraskapaatt process.en

tillsatts.harsamordnarenationellkämavfallsfondema. Enfrånmedelfå egna
lokal kompetens-angivits. EnharplatsundersökningarinförredovisningpåKrav

och utvecklasinlettsMKB-samråd hari kommunerna.pågåruppbyggnad ute
konstruktivt.

diskussionfrågor ochmycketväckavisat sigharDelar programmet somav
meningardeladestarkt ärfinnsiblanddetoch där

metodvalet-
kriterierochlokaliseringsfaktorerredovisning av-

platsvalsprocessen-

studierochdjupförvarhuvudlinjeomfattarSKB:sMetodvalet. enprogram
godtagitdelssammanhangolikahar iregeringochMyndigheteralternativ.av

studeras ochalternativ måsteunderstrukitdelshuvudlinjepå attinriktningen en
fattade.beslutbindande äringa ännuatt

med alternativnackdelarför- ochdiskussionfortsattpåpositivtSKB avenser
djupförvarssystemtillbindningkonkretNågon ettdjupförvar.huvudlinjentill

detaljunder-ochutfärdaslokaliseringstillståndförränskekan inte omanses
drift, börinledandeefterÄven sådanfram ilängresökningar process,startar. en

tillmöjligheternatanke påmedalternativ skeolikautvärderingförnyad aven
utveckling.teknisk

regeringenbegärde92FUD-programbeslutetLokaliseringskriterier. I om
bildakanmetoderoch"de kriterierblredovisningkompletterande soma aven

redovisning isådanslutfbrvar Enlämpliga förplatser gavsvalförunderlag av
1995-beslut llfannregeringenvarvid92till FUD-programkompletteringen

ochpå kriterierredovisat sinutförligtpåhar sätt"SKB05-18 ett synatt
lokaliseringlämpligutgångspunkterfrån olikafinnaför avmetoder att en

bör enligtSKBoch kriterierlokaliseringsfaktorerdjupfiirvaret. De angersom



regeringens uppfattning utgångspunkt för det fortsatta lokaliserings-vara en
arbetet

I rapporteringen genomförda och pågående förstudier framgårav hur de
redovisade lcriteriema tillämpas i praktiken i detta skede. Arbete pågårsom nu
och regering och myndigheter efterfrågarsom syftar till ytterligare preciseraatt
lokaliseringsfaktorer och kriterier inför och vid genomförande dvsnästa steg,av
platsundersökningar.

sådanEn precisering också SKB värdefull för såvälser platsunder-som
sökningsarbetet trovärdigheten för detta. Det emellertidär viktigtsom under-att
stryka det i slutändenatt utifrånär ingående miljökonsekvens- och säkerhets-en
analys samlad bedömning lämpligheten för olikasom undersöktaen platserav
kan göras.

Platsvalsprocessen. I regeringsbeslutet den 18 maj 1995 framhöll regeringen
"ansökningarnaatt tillstånd enligt kap4 naturresurslagen och §om 5

kärntekniklagen uppföra slutfbrvar för kärnbränsleatt ett använt och kärnavfall
bör innehålla material för jämförande bedömningar visar platsanknutnaattsom
förstudier enlighet medi SKB:s redovisning bedrivits på mellan 5 10 platser i-
landet och platsundersökningar bedrivits påatt två platserminst skälen församt
valet dessa platser.av

En nyckelfråga för hela platsvalsprocessen i vilken utsträckningär den skall
bygga på kommunernas medverkan. SKB har valt för alla från och medatt steg
det specifikt utreder förhållandenatt i kommun förstudieman försäkra sigen

kommunen vill medverkaatt i arbetet. Denna uppläggningom har regeringens
stöd vilket framgår följande citat beslutet FUD-program 95:av ur om

Regeringen utgår ifrån SKB samrådi med berörda kommuneratt skall ges
tillfälle bedriva platsanknutna förstudieratt på sådant brasättett att ett
beslutsunderlag finns tillgängligt inför SKB:s samråd med SKI och SSI om
platsundersökningarna. SKB bör vinnlägga berördasig kommunerattom ettges
så bra underlag möjligt inför olika ställningstaganden lokaliserings-isom
arbetet. "

Även SKB i dagsläget har bedrivit eller bedriver sammanlagtom förstudier5
så det angelägetär till stånd ytterligare förstudier.att Tillsammansett medpar
planerade regionala Översikter och tidigare beskrivet jämförelsematerial kommer
detta utomordentligt brettatt och omfattandeett underlag för de bedömningarge

behöver områden förgöras platsundersökningarnär skallsom väljas.
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Kommer vi lyckasatt

Lars-Erik Holm

Inledning

De reflektioner och synpunkter i denna presentation utgår från Statenssom ges
strålskyddsinstituts, SSI, uppgifter tillsynsmyndighet enligt strålskydds-som
lagstiftningen och från hittillsvarande erfarenheter baserade på institutets

i lokaliserings- och beslutsprocessema.engagemang
Kämavfallet och det använda kärnbränslet finns till följd det politiskaav

beslutet i Sverige använda kärnkraftatt för energiproduktion. Det därför ocksåär
nationell angelägenhet hand avfallet påen att ta säkert Lagenett sätt.om

198423 kärnteknisk verksamhet entydigt industrinom har det fullaattanger
och odelade för hand detansvaret uppkomnaatt ta avfallet. Strålskyddslagenom
1988:220 innehåller bestämmelser med innebörd. För övervakaattsamma att
industrin fullgör sina skyldigheter SSI ochutövar Statens kämkraftinspektion,
SKI, tillsyn enligt strålskydds- respektive kämtekniklagstiftningen.

Begreppet vi i presentationens titel kan således ha olika innebörd för olika
intressenter och organisationer. Därmed också begreppetatt lyckas olikages
tolkning olika organisationer. Godtar det nationelltav måläratt ett attman ta
hand avfallet, vi samhället i dess helhet, ochatt lyckasom innebär justavser

avfallet hand påatt säkerttas För reaktorinnehavamaett sätt. har begreppetom
delvis annorlunda innebörd lyckasen har fullgjortnär sinman man-

lagstadgade skyldighet hand det uppkomna avfallet.att ta om
SSI arbetar för minska risker till följd verksamhetatt med strålning och villav

därför avfallet hanteras ochatt hand på från strålskyddssynpunkttas braettom
En principsätt. detta måsteär såväl våratt framtida generationer,avse egen som

och stråldoserna i framtiden får inte högre vad vi kanän idag.accepteravara
Omsorgen framtiden vikt vidär omhändertagandetstor detom användaav av
kämbränslet, eftersom det innehåller del mycket långlivade radioaktivaen
ämnen.

För SSI innebär "att lyckas flera saker. Institutets och det nationella målet
med lyckas sammanfalleratt avfallet hand på från strålskydds-tas ettom om
synpunkt bra samhälletsätt, kan olika synvinklar kostnader,accepterasom ur
värderingar m.m.. Som myndighet har SSI också lyckats fattarnär ettman
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finns. Med detkriterieroch de synsättetunderlagutifrån detbeslut,riktigt som
harmyndigheteninnebäraansökanbifall påochavslag attbådekan ettett en

tillräckligt stöd frånhar känt"lyckats" kommunerockså ettharlyckats. SSI om
beslut.försakligt underlaggällerdetSSI när

liksomSSI,medverkarbrapåhandavfallet sättbidra till ettFör tasattatt om
till dessinitierasprojekt attfrån deti hela ettmyndigheter, attandra processen

ochstrålningpåkompetensmed sinSSIbidrarfattats. Iharbeslutett processen
skamyndighetsakkunnigSSIEftersomintestrålskydd somstyr processen.men

lämpligtintedet attansökan,beslut äreller fattayttrande ettlämna omett
situationansökan. Entillframlederdessutominstitutet styr somprocessen
delarellersig självgranskar övermyndigheten taruppstå där avdåskulle

industrins ansvar.

beslutochAnsökan

ställningstagandenochBeslut
långdockfinnsdessaBakomspåra.alltidmyndighetsbeslut går enattFonnella

vilketpåspåra ellersvårt avgörakandetställningstaganden, attrad varasomav
fortlöpande,också attställningstaganden utangörspåverkat beslutet.hardesätt

betydelsefåde kanochansökan, storvissellerärendevissttillknutna ett envara
på något sättDemotparten/partema.förbindandeformellt somattutan vara
myndigheter,allahamnarplatsvalsprocesspågåendei SKBsmedverkar -

ställning.kräversituationer tarolika attisjälvt-och SKB mankommuner som
tydlighet,efterallamåste strävaidelaktighetochinsynskapaFör processenatt

faktorersker. Dessa ärdetdokumenteraochbegriplighet, att somtransparens
ansökningarinförgenomförasmåste omför den MKB-processcentralaalla som

slutförvarssystemet.ianläggningarolikauppföraatt

fattasskabeslutVilka
slutförvars-helamåsteinkapslingsanläggningen prövas,ansökanNär omen

utform-förval äveninnebäransökan gör etteftersombeaktas, att mansystemet
håll,kommunaltfrånminstinteMånga,hanteringssteg.efterföljandeningen av

anlägg-olikadedvs.slutförvarssystemet,helaredovisningefterfrågathar aven
sittiställerRegeringendem.mellankopplingamaochverksamheternaningarna,

genomförapå SKBkravFUD-95 attSKBs1996 endecemberfrånbeslut över
uppenbartaltemativredovisning. Det att storaärinklusiveSystemanalys, en
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förväntningar på analysen finns från många olika håll, vilket framgår mångaav
remissyttranden SKBs FUD-95.över Efterfrågan och de högt ställda förvänt-
ningarna ställer krav på SKB systemanalysenstora begripliggöra ochatt till-
gänglig för bred krets. SSI och SKI arbetar just med utarbetaen attnu en gemen-

promemoria med frågeställningar kring strålskydd och säkerhetsam som rnyn-
digheterna önskar belysta i SKBs redovisning.se

I FUD-beslutet från 1996 har regeringen uttryckt SKB bör samråda medatt
SKI och SSI förutsättningarna för platsundersölcningama, enligtom som
planerna ska genomföras efter avslutade förstudien Samrådet innebär de olikaatt
aktörerna måste ställningstagandengöra betydelse fatta formellastor utan attav
beslut. För SSIs vidkommande gäller det sig de tvåminstövertygaatt attom
platserna SKB föreslår rimliga val, valet baseras påär tillräckligtatt ettsom
underlag förstudiema, och det har platsundersökningsprogramupprättatsatt ett

hög vetenskaplig kvalitet har förutsättningar på relevantaav attsom ge svar
frågeställningar bl.a. strålskyddskaraktär. SKBs val platser baserasav av
emellertid på strålskydds- och säkerhetsöverväganden.än Om t.ex. tremer
kandidater utifrån förstudiema bedöms likvärdiga från strålskyddssynpunkt,som
kommer valet faktorer utanför SSIs kompetensornråde.avgörasatt Av dettaav
skäl innebär platsvalet för SKB hänsynstagande till rad olikaett en
bedömningsgrunder och SSIs förpliktelse bedöma den strålskyddsmässigaär att
lämpligheten.

Om platsundersölmingama leder till SKB vill vidare medatt
detaljundersökning, enligt regeringsbeslut det första i uppförandeär stegetsom

kärntelcnisk anläggning dvs. slutförvar, kommer myndigheternaettav en att
mycket omfattande granskninggöra SKBs ansökan inför regeringensen av

Ävenbeslut i frågan. efter genomförd detaljundersökning kommer pröv-en nya
ningar krävas. gäller tillstånd förDet utbyggnad demonstra-att t.ex. ettav
tionsforvar, driftrnedgivanden osv.

Vägen till ansökan och beslut
Ett utmärkande drag för kämavfallsfrågan- inte enbart i Sverige generellt-utan

den långa platsvalsprocessen. Orsakerna flera:är det komplicerad ochär är en
kostsam teknisk/vetenskaplig uppgift, platsval och platskaraktärisering tid,tar
det fråga i allmänhet uppfattas kontroversiell och, slutligen, detär ären som som

demokratiskt/politiskt beslut ska fattas och den måste fåett tid.tasom processen
Arbetet med utveckla metod for hand avfallet har hittills pågåttatt att taen om

under drygt år,20 det först under 1990-talet frågan blivitärmen som en
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idet förstförekommit,visserligen ärDebatt harangelägenhet.demokratisk men
demokrati-betydelsenberördadirektblivitkommunernaoch med avatt som

uteslutandeutfördesarbetettidigare nästankonkret.blivit Detfrågorna av
deförst underharandra sidan,åKommunerna,och olikatekniker experter.

hamnarförstudier. Kommunernamed SKBsengagerade i ochblivitårensenaste
kompliceradeisig indels skakort tidunderdå de sättai situationsålunda enen

ställningdels förväntasfilosofiskteknisksåväl tafrågeställningar natur,somav
isiguppleverkommunernaförståelse förharfrågor. SSItill dessa att varastor

demokra-denmotiverari sigfaktumdetta attochsituation, attutsatt menaren
lokaliseringsarbetet.itaktenmåsteutsträckningitiska styrastorprocessen

ochsamhälletiskettförändringarZO-årsperioden hargångnaUnder den stora
tillRättenplatsvalsprocessen.ochavfallsfråganpåverkari lagstiftningen, som

inteförstärkts,folkrörelser harochorganisationerolikafördelaktighetinsyn och
miljökonsekvensbeskrivningarbetydelseden alltminst större som gesgenom

nödvändigutomlandsochi Sverigeerfarenheten attvisarMKB. Dessutom en
ochöppenhetmedbedrivsarbetetframgång storforförutsättning är att
tillmåste hänsynplaneringenslutsatsen tatillåterigenleder attlyhördhet. Det

SKBsmöjligheter.tekniskautgå frånoch inte barademokratiskaden processen
demokratiskadenkräverhörnsten,frivillighet attmedstrategi,valda som en

riskeruppenbarafinns atttid,tillräckligochstort utrymme annarsprocessen ges
förstudierpågåendefrån SKBsErfarenhetenhavererar.hela platsvalsprocessen

tidsåt-dominerardemokratifrågomadetpåexempeltydligt äratt somär ett
framgången.förbetydelseavgörandeochgången är avsom

ochlåg-slutförvaraförfungerandeochutbyggt atthar systernSverige ett
hög-kämbränsle ochmellanlagra annatför använtavfall ochmedelaktivt att

lokaliseringsprocessförtiddet finnsdärföravfall. SSI somaktivt att enanser
delaktighet.ochtill insyntillgodoser rätten

samhället. Detbetydelse i äralltredanfår, störreMKB-frågor nämnts,som
alltmerharFörstudiemaplatsvalsprocess.ideltar SKBsför allatydligt som

utveckling SSIMKB-processer;bedrivas somtillutvecklats sersomatt ensom
deltagare. Enallauppfattningdennadelasbedömajag kanså vittochpositiv, av

ochdefinieraderollerdeltagarnas ärkräverfungerade MKB-processväl att
myndighetoberoendeviktigtdetSSIalla.tydliga för För är att enagera som

ibidrarochtillsynsmyndighetSSIintegritet.och ärhög kompetensmed en
tillämpningstrålskydd, dessochstrålningkunskapmed sinMKB-processen om

konsekvenser.och
myndigheterna. Detomfattardelaktighet i ävenochpå insynKravet processen

myndigheternasindirekt,ellerdirektberörs,allaförmöjligtmåste avsomvara
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arbete och agerande del detta ochatt ta ställa frågor. SSIattav därför attmenar
någon form utfrågningar under MKB-processen inbegripandeav myndighe-
terna kan bidra till främja såväl insynatt dialog mellan de olika aktörerna.som
Förutom deltagarnas roller måsteatt definierade, krävs alltså förvara en
framgångsrik MKB-process tydliga Ävenoch arbetsformer. måttramar ett stort

flexibilitet nödvändigtär iav kan förutses pågå mångaen årprocess översom
och behövs för kunnaatt till lokala förhållanden ochanpassa tillprocessen
förändringar i tiden.

SSI med intresse fram förslaget till Miljöbalkser emot eftersom den, denom
riksdagen,antas troligen kommer bådeav för MKB-dokumentatt ochge ramar

MKB-processer. Det fördelaktigtär MKB-processen för slutförvarssystemetom
så långt möjligt harmoniserar med den gäller försom potentielltsom annan
miljöstörande verksamhet.

Den långa kräver enligt SSI olika hållplatser finnsprocessen att där
summeringar och avstämningar kan Ettgöras. exempel FUD-granskningamaär

hittills haft sådan funktion. I takt medsom fortskrider behövsen att processen
ytterligare hållplatser och två sådana möjligheter i regeringens FUD-senasteges
beslut. Det den Systemanalysär SKB ska göra, mycketena är tydligtettsom
exempel på summering, och det andra det samrådär SKB enligt regeringensom
bör ha med SKI och SSI förutsättningarna för platsundersökningama närom
och de blir aktuella. SSI förutsätter och kommer eftersträvaom samrådetatt att
sker med goda möjligheter till insyn for andra intressenter.

F UD-program och granskning
Hittills har SKBs redovisning sitt FUD-program tredje år medvartav
efterföljande granskning och regeringsbeslut haft betydelse för bedömning av
pågående och planerad verksamhet. Granskningama och besluten har denutöver
egentliga FoU-verksamheten också handlat frågor platsvals- ochom om
beslutsprocesserna. I takt med SKBs platsvalsprogram fortskrider ochatt
eventuellt intensiñeras, ändras kraven på FUD-programmet och FUD-
granskningen. Beslut och ställningstaganden kommer behöva oftareatt göras än
med FUD-processens 3-årsintervall. SSI FUD-processen måsteattmenar

så dess koppling till platsvalsprocessenatt blir tydlig.anpassas Den system-
analys regeringen krävt SKB ska redovisa har enligt SSIatt möjlighetersom att
tillgodose detta önskemål. Platsvalsprocessen medför också intresset, inteatt
minst på lokal nivå, för FUD ökar och detta ställer ökade krav på tillgänglighet.



möjligt,bred kretssåförbegripligandra 0rdmedmåste görasFUD somen
FUD-95.granskningeniremissinstansermångafördes framocksåvilket avav
bedrivasFoU-verksamhet skaallsidig12 §kämtekniklagens avI att enanges

förstadenallsidiginnebärVad närpraktiken SKB.ireaktorinnehavama, av
måstein Detlämnatsinkapslingsanläggning,avseendetroligenansökan, en

vägvaldetmotiveraförgjortshartillräcklig FoU att somtydligtgöras att
OmmåsteFoUför fortsatt göras.avgränsningar enochinnebär,ansökan

genomfördai denoch djupallsidighetbådeföljdenbliravslåsansökan att
anläggningochbifallsansökanmåste enforskningen omprövas, enommen

FoU.för fortsattförutsättningarnaväsentligtpå sättändrasuppföras,börjar ett
skaFUDhurdiskussionframSSIskäldetta emot omblandAv enannat ser

Även kravbilddenframtiden.ihaskainriktning den somvilkenochhanteras,
FUD-yttrandesista attregeringensframgårbetydelse. DetharformulerarSSI av

i FUD-programmet.kravmyndigheternastillhänsynbörSKB ta

samordningNationell
nationellförfunktioninrättatregeringenpåpositivtmycketSSI att enser

skymundankommit i äroftahittillsVadkämavfallsområdet.påsamordning som
SSIslutförvarsfrågan.pålösningfinna anserintressetnationelladet att enav

formerskapanivånationellpåsamordnarenföruppgifter är attviktigadärför att
regio-ochcentralakommuner,SKB,berörda, d.v.s.allamellandiskussionför

samordnarenför äruppgiftviktigm.fl. Enmiljörörelsermyndigheter,nala annan
myndighetermed SKB,sinsemellan,kontakteriförstudiekommunemabiståatt

och andra.
föraplattform för utbra attsamordnarennationelledenocksåSSI ensomser

exempelEttförstudiekommunema.berörarbetemyndighetensdelarde somav
kärnbränsleomhändertagande använtslutligtföreskriftertillförslaget avär om

regi kommersamordnarensveckan. IförraremitteradeSSIkämavfalloch som
dåapril,den 24anordnaslänsstyrelseroch attförstudiekommunerförmöteett

insti-försökerPå det sättetoch diskuteras.kommerförslagSSIs presenterasatt
kom-förförutsättningarbratillbidrasamordnarenmedtillsammanstutet att

givetvis gynnsamtremissbehandling. Detta ärlänsstyrelsernasochmunernas
föreskrifter.våradialogkonstruktiveftersträvareftersomockså för SSI, omen
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Kommunikation informationoch

En SSIs viktigaste uppgifter i allmänhet och i MKB-processen iav synnerhet är
bistå med information ochatt samtalspartner.att Institutet villvara atten

strålskyddsfrågor ska diskuteras och vill därför delta i dialoger i tidigtett
skede. Annars finns risk väsentliga frågeställningar iatt fall intevärstaen
diskuteras alls eller också beaktas i för skede.ett sent

SSI har tidigare, framför allt resursskäl, inte i tillräcklig utsträckningav
kunnat kommuners förfrågan information ochmot medverkan vidsvara upp om
olika Situationen har förbättratsmöten. i och med SSI och SKI beviljatsatt
medel kärnavfallsfonden för treårigt infonnationsprojekt kringettur
avfallsfrågor. Myndigheterna har två informatörer förbättrar möj-avsevärtsom
ligheterna till aktiv information och till i förstudiekommunema.större närvaro

Det värdefullt haär dialog med olikaöppen organisationer,att t.ex.en
kommuner, myndigheter och miljörörelser. Hittills har SSI prioriterat förstudie-
kommuner eftersom de har det behovet, vi framstörsta emot ut-n. men ser
ökade kontakter med andra Förhoppningsvisäven kommer infonna-grupper.
tionsprojektet möjliggöra sådan kontakter i utsträckning hittills.att större än

SSI:s kriteriearbete

viktigEn uppgift för myndigheten redovisa de strålskyddskravär ställs iatt som
olika sammanhang. Detta viktigt både för sökanden SKB och förär
beslutsfattare, kommuner, organisationer m.fl. behöver eller vill känna tillsom
myndighetens krav. harSSI nyligen remitterat förslag till föresloifterett om
hälso- och miljöskyddskrav i samband med slutligt omhändertagande använtav
kärnbränsle eller kärnavfall. föreskrifter kommerDessa ha direkt påverkanatt en
på framtagandet slutförvarssystem. kort kommerInom förslag tillett ettav
föreskrifter arkivering handlingar vid kärntekniska anläggningar attom av
slutbehandlas. Förslaget remissbehandlades under hösten 1996. Institutet
planerar också utarbeta föreskrifter vad gäller innehållet i miljökonse-att
kvensbeskrivning för slutförvarssystem. Arbetet planeras ske under 1998, bl.a.
därför SSI vill avvakta Miljöbalken så eventuella myndighetsföreslcrifteratt att
harmoniserar med denna.

Med anledning regeringens krav SKB bör systemanalys, arbetargöraattav en
SSI och SKI med formulera myndigheternas krav på innehåll igemensamt att
redovisningen. Arbetet beräknas slutföras kring årsskiftet 1997/98.
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analys. Attgranskning ochforutveckla metoderfortsättakommerSSI attatt
kommande granskningarinfor ärkompetens ettoch utvecklavidmakthålla rätt

återstårvissa områdenkontinuerligt. Inombedrivasmåstearbetelångsiktigt som
detsärskilt tydligtkrav.kriterier och Detta närutveckla ärmedarbetemycket att
harStrålskyddetstrålning.skadliga effektermiljönskyddetgäller mot avav

allmäntmiljön harochmänniskors hälsapå ansettsvarit fokuserathittills vara
frammedarbetarskyddas. SSImänniskors hälsa taskyddadtillräckligt om

internationellarbetei dettainslagoch viktigt ärmiljöskyddskriterier sam-ett
ControlAtomicmed Energyi samarbetegenomfördesVåren 1996verkan.

miljöskydd.symposiuminternationelltKanadaiBoard, AECB, ett om
symposium planeratoch ärfortsättakommermed AECB nyttettSamarbetet att

1999.ägaatt rum
förkriterierkringerfarenheterochidéerutbyteinternationelltSSI avser

kommerInstitutetnödvändigt.ochvärdefulltbådemiljöskyddhälso- och som
föreskriftertillpå förslagetinternationella synpunkterinhämta omattt.ex.

planerarkämavfall. SSIkämbränsle elleromhändertagande använtslutligt av
EPA,ProtectionEnvironmental Agency,U.S.medockså tillsammansatt

hälsoskyddskriterier.bl.a.symposiuminternationelltett omarrangera
ochplatsvalsprocesseni ärmedverkanavslutningvis betonavill attJag
jagbeaktar deviOmuppgift for SSI.prioriterad stegförblikommer somatt en

lyckas.ocksåvidå kommerhär,skisserat att
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Dagens beslutsprocess SKIs perspektivur

Lars Högberg

Från FUB-program till förslutning utmaningar förtre SKI-

Att frågor tillståndpröva enligt kämtekniklagen för byggaom och drivaatt ett
slutförvar för det svenska använda kärnbränslet innebär utmaningartre typer av
för SKI tillsynsmyndighet. Utmaningama tekniskavetenskapliga,som är och
demokratiska.

De vetenskapliga utmaningarna består i åstadkomma klar bildatt deen av
egenskaper, händelser och påverkar slutförvarets säkerhet. Dessaprocesser som
utmaningar måste för medmötas stöd ingående säkerhetsanalysatt skapaav en
rimlig vetenskaplig tilltro till slutförvarets säkra funktion tusentals tillöver
hundratusentals år. SKIs nyligen avslutade säkerhetsanalysprojekt 94ärSITE

exempel på SKIsett insatser för dennamöta utmaningar.att typ av
De tekniska utmaningarna består i säkerställa de tekniskaatt ochatt

geologiska egenskaperna hos det slutförvar skall byggas står isom
överensstämmelse med de beräkningsmodeller och data har ianväntssom
säkerhetsanalysen slutförvaret. För SKIs del blir detta mycket frågaav atten om
säkerställa SKB tillämpar effektivatt kvalitetssäkring i alla led: teknik-en
utveckling, platsundersökningar, konstruktion, tillverkning, byggnad och drift.

De demokratiska utmaningarna består i första i fåett hossteg att acceptans
politiska beslutsfattare och allmänheten för den säkerhets- och strålskyddsnivå

skall läggas till grund för tillståndsgivningen.som Det också frågaär fåattom
för den säkerhetsredovisningacceptans bevisföringtyp så villav om man som- -

skall avkrävas den sökande för denne skall kunna skapa rimligatt tilltro till att
föreskriven säkerhets- och strålskyddsnivå uppnås. Detta blir i hög grad frågaen

tydliga och väl förankrade myndighetskrav. Iom det signästaett rörsteg attom
nå för slutligt val teknisk lösningacceptans och plats för slutförvar. Tilltroav ett
till sökandens säkerhets- och strålskyddsredovisningar och till myndigheternas
granskning dessa kommer här spela central roll.attav en

Prövnings- och beslutsprocessen blir med nödvändighet komplicerad. Den
skall ske i flera och med många aktörer: sökanden,steg berörda kommuner, ett

SKI 96:36och97:5medtillhöranderapporterna underlagsrapporter
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många mot-regeringen. Deninstansslutligoch i rymmermyndigheterflertal
miljöorgani-ochAllmänhetsakfrågoma.ivärderingarochstående intressen

medinflytande.ochpå insynförväntningarhögaharsationer
onödigaundvikaviktigtdetkomplicerad blir attsåsigi ärEftersom processen

möjligt skapalångtsåönskvärtdå attfriktioner. Det ärochkomplikationer
börolika Mani desstillståndsprövningen steg.förformernakringsamförstånd

vidbeslutsstegenolikadeoch enhelhetsbildfrånutgådå processenaven
FUD-programSKByttrandesitt överIslutforvarssystemet.tillståndsprövning av

anlägg-olikaförprövningsprocessenförriktlinjertill952 förslagvissaSKIgav
tankegångardevidarebyggerföredragDettaslutforvarssystemet.iningar

debl.a.i ljusetutvecklatsytterligareharTankegångama avframfördes.därsom
miljökon-gällervadutvecklingenpågåendeoch dentagitsregeringsbeslut som

MKB.sekvensbeskrivningar
käm-enligttillståndsprövningardehelhetsbildsöker1Figur avge en
slut-svensktföraktuellablitorde ettbeslutspunkterandraochtekniklagen som

gällervadpraxisochrättsaktergällandefrånutgårlFigurforvarssystem.
tordeTotaltkämtekniklagen.enligttillståndsgivningstegvistillämpning, t.ex.

minsttidsperiod påutspridda överbeslutspunkter,tio ensig ändet röra merom
Dettakopplingar.inbördesstarkaharbeslutspunktemaFleraframåt.årfemtio av

besluts-Fleraavsnitt.följandeiutvecklas avoch närmarefigur lifinns antytt
påräckviddlångsiktigochställningstaganden storocksåinnebärpunktema av

skälstarkaskapardettabl.a.regeringsnivå. Det ärochnivå somkommunalbåde
beslutsprocessen.helhetsbildutifrånfattasdelbesluten bör avolikadefor enatt

ikonsekvensochstabilitetuppnå eni sigutmaningsannolikt attdetSedan är en
Erfarenhetenframåt.ellerårfemtiosigsträcker över merbeslutsprocess som

värderingarsamhälleligaochpolitiskakantidsperspektivsådanaivisar att
lagstiftningändradiuttrycksigbl.a.kangrad. Detta tabetydandeiförändras

beslutsprocessen.iändringaråtföljandemed

2 96:49RapportSKI
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Beslutssteg slutförvarssyslemeti
1997 2050

P

+ TillslöndsprövningenligtKTL, v
VFUD-progrom Annanprövning

Uppförande Aktivdziñ Fortsattdrififoratt m .mmsInaktivprovdrifi l slutförasteg inkapsling
Inkopslingsonlöggning

Figur 1

Utgångspunkter i för SKI tillämpliga rättsakter och regeringsuttalanden

De rättsliga utgångspunktema for SKIs prövning tillstånd for olikaav
anläggningar ingående i för hantering och slutforvaringett system använtav
kärnbränsle, från de svenska kärnkraftreaktorema i lagen 1983:4m.m. ges om
kämteknisk verksamhet kämtekniklagen, KTL med tillhörande förordning.
Finansiella frågor regleras i den s.k. ñnansieringslagen 1992:1537 med
tillhörande förordning.

Utöver prövning enligt kärntekniklagen skall anläggningarna också prövas
enligt strålskyddslagen, naturresurslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen samt

Ävenplan- och bygglagen. andra rättsakter, inkl. internationella konventioner, är
eller kan bli tillämpliga på anläggningarna, bl.a. beroende på lokalisering.
Särskilt bör direktivEUs 85/337/EEGnämnas bedömning inverkan påom av
miljön vissa offentliga och privata projekt. Direktivet har nyligen revideratsav

ministerrådsbeslut i 1997.genom mars
Gällande lagar och förordningar begränsad vägledning hurger om

ansöknings- och prövningsforfarandet infor olika tillståndsbeslut skall utformas
i detalj och hur samordningen prövningen enligt olika lagar skall ske,mer om av

inklusive samordningen med den prövning skall ske på kommunal nivå. Isom
huvudsak det regeringskansliet, berördaär myndigheter och kommunala organ

får till prövningen i olika och enligt olikaatt lagar sker påsom stegse ett
systematiskt och samordnat och enligt tydliga och i förvägsätt väl tillkännagivna
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gäller.spelreglervilkaoch intressenterolika aktörerså vetformer somatt
iFUD-programställningstaganden till SKBssinatillanslutninghar iRegeringen

vilketprövningsförfarandet,19953 ochansöknings-förriktlinjervissamaj gett
vad19964. grundade påriktlinjerDessa ärdecembergäller somockså

ocksåRegeringen harFUD-program.SKBsgranskningamavidframkommit av
nationellsärskildtillsattmyndigheterochkommunerförslagpå enav

ansökaninlämnarSKBfram tillplatsvalsprocessen att omförsamordnare
slutförvar.lokalisering ettav

ochrättsaktergällandeutgår frånföljandei detDiskussionen nu
dock,pågårlagstiftningensvenskadenregeringsuttalanden. En översyn av

utvecklingengårAllmänt motmiljöbalk.påför arbetetinomfrämst en nyramen
Exempelvis bereds ettMKB.miljökonsekvensbeskrivningarpåkravökade

handlingslinjerochplaner,redan förpå MKBmed kravEU-direktiv program
ökadeocksågårUtvecklingenprojekt. motenskildaförbaraoch intepolicies,

vadpåredanallmänhetenfråninflytandeochpå eninsynkrav
phase’. Dettapå scopinginflytandeomfattaskallmiljökonsekvensbeskrivning

m.fl.Sverigeuttalandeoch2.p.7,ESPOO-konventionen Artbl.a.framgår avav
Erfaren-85/337/EEG.EU-direktivetrevideringenmedsambandländer i av

framtagningmedlänKalmarpågår iförsöksverksamhet avfrån denheterna som
riktning.ipekarinkapslingsanläggningförMKB sammaenen

tillhörandekraft mediochbeslutatsslutligen trättmiljöbalkInnan en ny
ochlagari andraaktualiseraskanföljdändringardejämteförordningar, som

följdervilkaförutsägasvårtdetkämtekniklagen,däribland attärförordningar,
Även prövningprövningsförfarandena.olikadefå förkanlagändringama om

förefallermilj öbalk,enligtprövninglagarm.fl.naturresurslag ersättsenligt nyav
krävakommerfortsättningenianläggningar attkämtekniska ävenrimligtdet att

principerdehuvudsak enligtikämtekniklagen,enligttillståndsprövningsärskild
samordnaangelägetframtidenockså i atttorde ävengäller i dag. Det varasom

olika lagar.enligttillståndprövningen av
rättsaktergällandeenligtbefogenheterochroll,gäller SKIsdetNär nuansvar

följ ande konstateras:regeringsuttalanden kanoch

beredningenhållakämteknikfcârordningen avenligtskallSKI samman-
innebärregeringsbeslut. Detta attinförkärntekniklagenenligttillståndsprövning

ansökangranskningförutformabefogenhetochSKI har att avprocessenansvar

’ 1995-05-18Regeringsbeslutll

‘ 1996-12-19Regeringsbeslut25
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och beredning tillståndsprövningen enligt kämtekniklagen inomav de allmänna
i lagar och förordningar.ramar SKI har ocksåsom ges och befogenhet attansvar

föreskriva vilka säkerhetskrav gäller och hur den säkerhetsrapport skallsom vara
utformad skall fogas till ansökan. Detta utesluter intesom regeringen kanatt
begära kompletterande underlag inför sin slutliga prövning.

Tillståndsprövning enligt kämtekniklagen innebär samtidig tillståndsprövning-
enligt strålskyddslagen. kräverDetta samverkan ochnära samordning mellanen
SKI och SSI inför och under beredningen tillståndsansökan. SSI harav en ansvar
och befogenhet enligt strålskyddslagen föreskriva vilka strålskyddskravatt som
gäller och hur den strålskyddsredovisning skall fogas till ansökan skallsom vara
utfonnad.

Samordningen beredningen tillstånd enligt de olika lagar idagav av är- som
tillämpliga åvilar regeringskansliet. Särskilt gällerytterst detta samordningen av
beredningen tillstånd enligt kämtekniklagen och naturresurslagen. Regeringenav
har därvid vissa riktlinjer i sitt beslutgett 1995-05-18. Sålunda finner regeringen
det rimligt kommunfullmäktige i berörd kommun fåratt tillgång till SKIs, och
därmed SSIs granskningsyttrandenäven enligt kärntekniklag respektive strål-
skyddslag före sitt ställningstagande ansökan enligt kap.över 4 naturresurslagen,
där det kommunala ingår.vetot

SKI har enligt kämteknikforordningen i fråga tillståndrätt föratt om-
anläggningar ingående i slutforvarssystemet föreskriva det skallatt upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning MKB möjliggör samlad bedömningsom en av en
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön eller hälsan.
SKI får också föreskriva vad sådan skall innehålla.MKB Såväl svenskaen
rättsakter direktivEUs därvid tillämpliga. Regeringenär har detsom angett som
önskvärt börMKB kunna användas för prövningenatt enligt bådesamma
naturresurslagen och kämtekniklagen. Detta kräver samordning mellan berörda
myndigheter, bl.a. med beaktande direktiv.EUsav

Innan ansökan tillstånd enligt kämtekniklagen lärrmas in har sökanden,om-
d.v.s SKB, huvudansvaret för för fram ansökan och för vilkaatt taprocessen
samråd därvid SKI kan enligtäger föreskriva sökanden iattsom rum. ovan en
ansökan skall redovisa vilka samråd med berörda kommunerägt t.ex.som rum
och deras innevånare, vilka synpunkter därvid framkommit och hur de tagitssom

hand i underlaget för tillståndsansökan.om
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schaktsänkadjupförvarfördetaljundersökning ettinleda attAtt ett genom
och kräveranläggningkämtekniskbyggandetled iskall betraktas ett enavsom

tillståndsförfarandes.motsvarandedärför

grundlägganderättslägenuvarandesammanfattning ärOvanstående enav
beslutsprocessen.SKIsdiskussionenföljandeför denutgångspunkt synav

för lag-till grundliggertill de värderingarockså tagitsharHänsyn som
medver-ochFUD-granskningarfrån SKIserfarenheter, delsoch tillstiftningen,

förstudie-iinfonnationsmötenfrån olikadelsi Kalmar län,MKB-arbetetkan i
kommuner.

slutlörvars-anläggning itillstånd förstaförföre ansökan3. Skedet om
systemet.

kravbildPreciserad
säkerhets-precisera debörjarskederedan i dettaSKI och SSIviktigtDet attär

ingående anlägg-däriochpå slutförvarssystemetde ställerstrålskyddskravoch
vadpåprecisera sina kravmyndigheternaLikaså börverksamheter.ningar och

tillstånds-tillfogadstrålskyddsredovisningochi säkerhets-ingåskall enensom
vilkenklarhetberörda kommunerkanEndast därigenomansökan. om

förväntainnevånare kankommunensriskbildså vill,skyddsnivå eller manom --
klarhetsådanEn äri kommunen.anläggninglokaliseringsig vid enaven

beslutsprocessividareförförankringlokalfåväsentlig för omatt enatt
kanberörda kommunerrimligtdetdjupforvaret attlokalisering. För varasynes
dvsplatsundersökningar,tillvidaregårklarhet innannå sådan manen

vilkafår klarhetSKBdvssökanden,detviktigtLikaprovborrningar. är att om
tillståndsansökningarsinaframpåinrikta arbetetoch kangäller takrav attsom

härefter.underlagsrapportertillhörandemed
kompliceradeslutförvarförsäkertsäkerthurFrågan ettår rymmernogom
angelägetdåställningstaganden. Det attärochbedömningarvärdeladdadeoch

strålskyddskravochsäkerhets-vilkaoch beslutdiskussiontydligt skilja omav
huruvida kravenbeslutochdiskussionfrångällarimligen bör omavsom
anläggning. Detspecifiktillstånd förprövningtillanslutninguppfylls i enav

pågå i kravrimligtdetlångthur atttydliggöras ärockså tidigtmåste
uppfylls.strålskyddsnivåochsäkerhets-angivenbevisningvetenskaplig att en

5 1995-05-18Regeringsbeslutll
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Med de långa tidsperspektiv det fråga det gäller slutförvaret kommerär närom
det finnas kvarstående osäkerheter förvarets långtidsegenskaper bl.a.att om av
vetenskapsteoretisk därförDet varken rimligt eller möjligt kräva iärnatur. att en
striktaste mening vetenskaplig bevisning slutförvarets långtidssäkerhet. Iav
stället måste berörda beslutsfattare hos myndigheter, i kommuner och iytterst
regeringen skapa sig uppfattning vad kan bedömas rimlig tro-en om som som
värdighet i bevisföringen.

Myndigheternas säkerhets- och strålskyddskrav liksom deras krav på bevis-
föring bör bli föremål för samrådsförfarandebrett remiss- och innan de fast-ett
ställs i form föreskrifter med tillhörande allmänna råd. gällerDetsammaav

föreskrifter råd innehålletnaturligtvis eventuella och allmänna i MKB.om en
har i gått med bred remiss förslag till utgångspunkter förSKI dagarna ut av

kämbränsle,föreskrifter säkerhet vid slutförvaring inkl. kravanväntom av m.m.,
säkerhetsrapporter". har samtidigtutformningen tillhörande SSI ochpå av

förslag till strålskyddskriteriersamordnat gått med motsvarande remissut en av
för slutförvar.

säkerhetsanalyserföre ansökan krav på ochBeslutspunkter system--
och SKB, skallviktig beslutspunkt, både för berörda kommunerEn passeras

djupförvar in.byggandet kan lämnasinnan ansökan få inleda ettatt aven om
två platser för platsunder-beslutspunkten handlar valet minstDen om av

då vilket underlagprovbormingar. Frågansökningar, bl.a. innefattande är som
Regeringen har i sitt ställningstagandebör föreligga inför denna beslutspunkt.
följande krav påställt SKB:1996-12-19 till SKBs FUD-program

slutförvarssystemetSystemanalys helaskall genomföraSKB aven-
Systemanalys skallinkapslingsanläggning, och slutförvar. Dennatransporter

slutförvarssystemet, inklusive hurhelamedge samlad säkerhetsbedömningen av
tillämpas i säkerhetsanalysarbetet.strålskydd praktisktprinciper för säkerhet och

Även inklusive s.k.bör redovisas,lösningar till KBS-S metodenalternativa ett
arbetet med transmutation.pågående internationellanollaltemativ liksom det

° SKI 97017,dnr5.8-97048PM
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SKB skall genomföra säkerhetsanalys slutförvarets långsiktiga säkerhet.en av-

faktorerskall på ingående vad gjorts redovisa deSKB sätt änett som sommer-
forbör valet plats lämplig slutförvaret.styra av en

iformellt till någon specifik beslutspunktRegeringens krav inte knutnaär
samrådauttalar dock börfortsatta Regeringen SKBSKBs FUD-program. att

för undersökningsarbetetförutsättningar bör gällamed SKI och SSI de somom
sittå sin sida ipåbörjas. SKI harplatsundersökningar på minst två platserinnan

platsundersökningarinnanuttalat SKByttrande SKBs FUD-programöver att
säkerhetsanalys denheltäckandeskall redovisa ingående ochpåbörjas aven

ochlåta genomförahuvudaltemativ,systemlösning SKBsutgör samtsom
dennainternationell expertgranskningfristående nationell ochredovisa aven

gälla:följande riktlinjer böranalys. SKI föreslår vidare att

börplatser. Platsdatapå data från verkligaSäkerhetsanalysen bör baseras-
förväntas påför vad kanligger inomväljas så egenskapernaatt ensomramarna

variationerbelyserKänslighetsanalyser börverklig förvarsplats. göras som
ochpå kapselfor funktionskravvariationemas betydelsemellan platser och

uppfyllermöjligheterna finna platsbarriärer liksomandra tillverkade att somen
säkerhetskraven.

säkerhetsanalys,utgångspunkt från sådanskall, medSKB en-

iplatsvalsfaktorerprecisera de generella presenteratssom-
tvåinfor val minsttill 92,kompletteringen FUD-program av

platsundersökningar,platser för
platsundersökningbehöver ihärleda vilka mätasparametrar ensom-

samt
metoder förmed relevantaplatsundersökningsprogramredovisa ett-

dessamäta parametrar.att

underlag for beslutsäkerhetsanalys behövs system-Samma typ omsomav
ochför kapselnfunktionskravockså för härledaAnalysen behövslösning. att

säker-långsiktigaför denbarriärer, såväl för driftskedettillverkadeandra som
systemredovisningpåregeringens kravdjupförvaret. Vidare SKIheten i attanser

låg-for långlivatförvaretöversiktlig beskrivningmåsteinnebär SKBatt avge en
lokaliseringvisamåsteavfall Framföralltoch medelaktivt SFL 3-5 . attman en
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SFL3-5 i anslutning till förvaret för kärnbränsleav inte påverkaranvänt
funktionslcraven på kapseln.

SKIs uttalande ingående säkerhetsanalys skallatt föreligga innanen
platsundersölcningar inleds främst baserade på deär teknisk-vetenskapliga
kvalitetskrav SKI har på underlaget, bl.a. i form platsbeskrivning, införav en
framtida ansökan lokalisering och byggande slutförvar. framstårDetettom av
också rimligt berörda kommuner har friståendeatt utvärderadsom experteren av

och säkerhetsanalys underlag tillsystem- beslut medge plats-attsom om
undersökningar.

Samrådsförfarandet före ansökan
Som redan under avsnitt har2 SKB huvudansvaret förnämnts att taprocessen
fram ansökan tillstånd för olika anläggningar i slutförvarssystemet meden om
tillhörande MKB. Gällande rättsakter inga precisa, bindande krav på vilkager
samrådsförfaranden SKB skall eller bör tillämpa för berörda kommuner och
deras innevånare. Sådana krav kan dock förväntas i kommande lagstiftning. SKI
torde dock enligt redan idag kunna föreskriva SKB i ansökan skallattovan en
redovisa vilka samråd vilka synpunkter därvid framkommitägtsom rum, som
och hur de tagits hand i underlaget för tillståndsansökan. Erfarenheterna frånom
det frivilliga MKB-förfarande tillämpats i Kalmar län frågaisom om
lokalisering inkapslingsanläggning också god grund bygga på.attav en ger en

4. Samordning tillståndmellan prövning för inkapslingsanläggning ochav
tillstånd för slutförvar.

Oskarshamns kommun har, bl.a. i yttrande SKBs ställt kravFUD-program,över
på platsundersökningama skall genomförda innan ansökan tillståndatt vara om
för inkapslingsanläggning lämnas in. På så skulle tydlig indikationsätten en
finnas på plats för slutförvaret skulle kunna lokaliseras och kapslar frånatt atten
inkapslingsanläggningen därmed skulle kunna deponeras.

Även det från strikt formella och teknisk-vetenskapliga utgångspunkterom
skulle möjligt behandla tillstånd för inkapslingsanläggning och tillståndattvara
för slutförvar åtskilt i tiden SKI fördelar tillståndsprövningamai attser sam-
ordnas såsom Oskarshamns kommun framfört. Väsentligen ochsystem-samma
säkerhetsanalys kommer viktig del underlaget till båda tillstånds-utgöraatt en av
prövningarna. SKI också Oskarshamns kommun, med stöd dennoterar att av
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samordnaddriva fram sådanmöjlighetkommunala har pröv-vetorätten, att en
tillståndställning i fråganintening. kommunen attDet kan göra taatt omgenom
platsunder-förräninkapslingsanläggning i kommunenlokalisera och bygga en

ocksåslutförvaretlokaliseringgenomförda ansökanochsökningarna är avomen
föreligger.

detÄven finnsanläggningarnatillstånd byggadet förstaefter getts,attatt
fördrifttillståndbeslutstegvisadärpå följandemellanstarka kopplingar om

disku-för slutförvaret.beslut Dettamotsvarandeochinkapslingsanläggningen
följande avsnitt.inärmareteras

förkärntekniklagenenligtpriivningsfiirfarande5. Allmänt nya
anläggningar

2CLABPrövningsprocess

Regerings-
prövningprel.

remiss
K‘l’l.-barednlng

sammunhSKI .RegerIngs-
beslut

tekniskt
yttrande

Figur 2

tilltillståndprövningsförfarande förutforrrmingenallmännaDen ett nyaav
figurframgår Denlagstiftninggällandeenligtanläggningarkärntelmiska avnu

för andraframför sigprövningsförfarande SKI etappenbygger på det avser
Jämförtkommun.OskarshamnsCLAB2 ikärnbränsleförcentrallagret använt

andekan följanläggningarkämtelcniskatidigare noteras:prövningenmed av

iskärpts. SKIansökan har överväger attsamband medpå iMKBKraven-
iutfrågning tidigtoffentlignågon formordnakommunensamråd med av

behovsynpunkterönskemål ochfångaförberedningsprocessen att omupp ev.
fåintressesärskiltfrågorrörandeansökan och attkompletteringar avavav

granskningsarbete.i myndigheternasbelysta
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Prövning enligt kämtekniklagen och övriga lagar skall ske samordnat i—
enlighet med riktlinjer i regeringsbeslutet 1995-05-18. SKI därför attavser
föreslå koncessionsnämnden säkerhets- och strålskyddsfrågorävenatt tas upp
vid nämndens offentliga sammanträde och utfrågning, bör hållas SKIsnärsom
och SSIs granskningsrapporter föreligger i preliminär utgåva.

Strävan till tydligare åtskillnad fackmässigamellan kommunens synpunkter-
på ansökan Ckommunförvaltningamas synpunkter och det slutliga politiska
ställningstagandet

Som tidigare kan denna utformning prövningsförfarandet ändrasnämnts närav
miljöbalk följdändringar kraft.med i lagstiftning i Med hänsynträtten ny annan

till SKB förväntas lämna in ansökan tillstånd för CLAB2 dessförinnan äratt om
det troligt denna tillståndsprövning sker enligt gällande lagar.att nu

SKIs förslag prövningsförfarandentill riktlinjer för ansökningar och för
anläggningar i slutförvarssystemet

prövningsförfaranden ansluterFöljande förslag till riktlinjer för ansökningar och
till det framfört i bilaga utvärderingsrapport SKBsSKI i sin FUD-l översom

957. utgångspunkter för fortsattFörslagen skall i skededettaprogram som enses
formellt beslutardialog i dessa frågor med berörda SKIintressenter. Innan om

med olika till-vilka tekniska redovisningar in i sambandskall lämnassom
remissförfarandeståndsansökningar kommer formelltgivetvis attett genom-

föras.

inkapslingsanläggning6.1 Ansökan uppförandeom av

tillståndsansökningar föroch samordning medOmfattning ansökanav
djupförvaret

kompletteringen FUD-programenlighet med regeringsbeslutet angåendeI av
realistisk. krävs sålunda samladsystemlösningen92 skall visa DetSKB äratt en

bygger på de detal-förvarssystemet systemrapportutvärdering hela somav
djupförvar ochinkapslingsanläggning,jerade säkerhetsrapporterna för tran-

7SKIRapport96:49
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allsidig miljökonsekvens-Tillståndsprövningen ställer krav påsporter. en
skäl, inte minst med hänsynbeskrivning finns starkaMKB. Som nämntsovan

tillståndsamordna prövningenkommunala beslutssituationen, förtill den att av
detaljundersökningtillstånd tillmed prövningenför inkapslingsanläggningen av

lokaliseringstillstånd för djup-plats för djupförvaret, dvs prövning avav en
förvaret.

förnyadbränsle, skallprovdrift, d.v.s. kapsla inpåbörja aktivFör använtatt en
kämtekniklagen SKImyndighetsgranskning och prövning enligt attgöras. anser

påbörjar förslutninginnan SKBmyndigheternadjupförvaret bör godkäntvara av
uppfattning bör därförkämbränsle. Enligt SKIs pröv-kapslar med använtav

enligt kim-med prövningenprovdrift samordnastillstånd för aktivningen av
fördjupförvaret, d.v.s.drifttillstånd för ltekniklagen ansökan steg avavav om

enligt SKIsRegeringen böranvända kärnbränslet.detdeponering 5-l0% avav
myndighetsmedgivandeellerregeringsbeslut krävsuppfattning klargöra omom

kärntekniklagenstödkan regleras medAllt detta atttillräckligt.är genomav
itillståndsgivningenstegvisafortsattavillkor för denpreciserarregeringen

tillståndsbeslutet.med det förstasamband
förinkapslingsanläggningendriftför fortsatttillstånd ettAnsökan avom

myndig-förnyadgenomgåuppfattningenligt SKIsförvar börfullstort en
utbyggnad och driftförtillståndmed ansökani sambandhetsgranskning avom

utbyggnadtillstånd tillansökanförutsätterSKIfullstort djupförvar. attett om
regeringen.förvardrift fullstortoch prövasett avav

ansökansamband medRedovisning i
påtill kravlagt fram förslaghar SKIoch 9701796:49 SKI PMSKII Rapport

tillstånd enligt kärn-ansökananslutning tillisökandens redovisning omen
ställsinkapslingsanläggning.uppföra Därochlokaliseratekniklagen att en

på systemredovisningbl.a. kravsäkerhetsanalyseringåendeförutom krav på en
omfattande

helautvärderingsamlad systemetav-
återtagning ochnoll-altemativinklusivealternativredovisning samtav-

bränsletorrlagring deponeratav
systemlösningar ocholikaavvägningar mellankopplingar och-

valda altemativ.motiveringar av

SSI.kan ställasstrålskyddsredovisningde krav påDärtill kommer avsom
miljökonsekvens-samladskall delenligtRedovisningarna utgöra av enovan en
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beskrivning sluttörvarssystemet system-MKB skall underlagav försom ge en
samlad prövning enligt gällande rättsakter.

6.2 SKIs förslag till riktlinjer för tillståndprövning för byggande ochav
drift djupfiirvarav

Allmänt
Valet plats för detaljundersökningar riktlinjerkommer enligt regeringensav en

behöva baseras på minst två platsundersökningaratt i sin baseras påtur ettsom
antal 5-10 s.k. förstudier i olika kommuner. Enligt regeringens beslut i maj
1995 skall detaljundersökningar led i uppförandet kärntekniskettses som av en
anläggning. En samlad prövning skall enligt kärntekniklagen ochgöras andra
lagar.

Omfattning ansökan. Vad kommunen ställning tilltarav
Prövning enligt naturresurslagen skall omfatta lokalisering djupforvaret. Dettaav
innebär prövning plats valts från minst två platser därav en som
platsundersökningar gjorts. Prövningen lokaliseringen enligt naturresurslagenav
bör enligt SKIs uppfattning omfatta hela förvarssystcmet och lokalisering ettav
fullstort forvar. detta berördDet kommun skall ställningär till och det dåta är
vetorätten utövas.

Det platsspecifika underlaget för bedömning säkerheten kommer då frånav
borrhål och från vad i övrigt kunnat inhämtas ytbaseradesom genom
undersökningar. platsspeciñktBättre underlag för säkerhetsanalysen kommer
givetvis fram vartefter schakt sänks till förvarsdjup och tunnlar borras och/eller

börDetta hand viasprängs stegvis tillståndsgivning enligt kärn-ut. tas om en
tekniklagen se vidare följande avsnitt. Det skulle innebära sedan lokali-att
seringen på det underlag finns från platsundersökningarprövats blirsom m.m.,
säkerhetsskäl avgörande i den fortsatta stegvisa prövningen enligt käm-
tekniklagen tillstånd till i bygga fullstort förvar på platsen.att etapper ut ettav

Denna stegvisa prövning då enligt nedan tillsynsmyndighetema SKIgörs av
och SSI och regeringen, efter samråd med kommunen forvetorättutanmen
denna. säkerhetsanalysDen ligger till grund för lokaliseringsprövningensom
enligt naturresurslagen bör dock tydligt beskriva den säkerhetsnivå som
sökanden skyldig minst upprätthålla for de fortsatta tillståndenär enligtatt att

‘ Regeringsbeslutll 1995-05-18
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aktivadrift innebär deponeringkämtekniklagen, d.v.s. vidare medatt avsom
drifttillståndenhanteringkämtekniklagen vidkapslar. Så har SKI tillämpat av

reaktoravfall SFR iför Fors-kärnkraftreaktorema och slutförvaretför både
minstskyldighet, intetydligfårTillsynsmyndighetema dettamark. sätt en

upprätthållssäkerhetsnivåredovisa till denochkommunen, att att sommot se
enligttillståndsprövningenvidläggakommunen, att veto, accepteratutan

naturresurslagen.
tillståndomfattaförstakämtekniklagen börenligt attPrövningen stegsom

undersökningstunnlarochschaktdetaljundersökningar från samtgenomföra
stegvisbränslet.använda Endetdrift för 5—10%och lutbyggnad steg avav

tillämpas.nedan böravsnitt 6.3enligtbeslutsprocess

cijupförvaretförsta ansökanUnderlag för om
samladmåstedjupförvarbörja byggaochlokaliseraI ansökan ett enattom

i ansökanpåförvarssystemet sätthelaredovisning omsomsammagesav
enligtaltemativredovisningpåinkapslingsanläggningen. Kravettillstånd för

likvärdigamåsteSKBmening görainnebär enligt SKIsrättsaktergällande att
Platsundersök-platser.tvåpå minstplatsundersökningargeovetenskapliga

för utvärderaunderlagomfattande för atttillräckligtskallningarna att gevara
försäkerhetsanalysfullständigVidare krävsfullstort förvar.försäkerheten ett en
förplatsenvaletmotiveraskall kunnaförplatserminst två att avman

säkerhetsana-vissa delarmöjligtfulltdockdetaljundersökningar. Det attär av
minst tvåviktigaplatser. Det ärtvå eller flera attförlysema är gemensamma

analyserade.likvärdigtplatser är
redovisas ibördjupförvarsanläggningenbedömningensamladeDen enav

för de olikastrålskyddsfrågorochsäkerhets-belysersystemrapportseparat som
detaljerade säkerhets-påskall byggaSystemrapporteni förvarssystemet.delarna

djupför-platserna,mellanjämförelseinkapslingsanläggning,förredovisningar
medelaktivtlånglivatförförvaretsäkerhet,långsiktiga transportsystem,varets

klyvbartkontrolldrift,undersäkerhetstrålskyddsfrågor, alternativ,avfall, av
material m.m.

förtillståndansökankämtekniklagenenligtprövningFör omav
strålskyddsutvärderingochsäkerhets-detaljeradkrävsdetaljundersökningar en

ställasedankommerSKIdjupförvarets förstadrift attutbyggnad ochför steg.av
ochföljande ansöknings-därpåinför deredovisningarpåkravdetaljerade

följande avsnitt.skisseras ikämtekniklagen. Dessaenligtprövningsstegen steg
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6.3 Förslag till stegvis beslutsprocess för utbyggnad och drift 1stegav av
djupförvaret

SKI föreslår stegvis beslutsprocess enligt figur 3 med regerings- ochen
myndighetsprövningar inför olika utbyggnad och idrifttagningsteg stegav av
Regeringen ställning till det fortsatta prövningsförfarandet eftertar förslag från
SKI i samband med prövningen tillstånd för fortsattaDetstegav
prövningsförfarandet läggs fast i form villkor knutna till det första tillståndetav
enligt kämtekniklagen.

Förslag till villkor för tillstånd till detaljundersökningar
Efter den samordnade prövningen regeringen enligt naturresurslagen ochav
kämtekniklagen, beskrivits bör tillståndet med stöd villkor ställdasom ovan, av
enligt kämtekniklagen i första begränsas till SKB får bygga de schaktett steg att
och undersökningstunnlar krävs för detaljundsrsökning den bergvolymsom av

skall inhysa förvarets stegsom

Förslag till villkor för tillstånd bygga förvarsdelar för 1att ut steg
SKB skall inlämna uppdaterad säkerhetsanalys baserad på data frånen
detaljundersökningen. Baserad på denna säkerhetsanalys sker prövning enligten
kämtekniklagen villkoren för vidare uppfyllda. Som iäratt nämntsom
tidigare avsnitt innebär detta den uppdaterade säkerhetsanalysen skall visaatt att
förutsättningarna för uppnå den säkerhetsnivå låg till förgrund det förstaatt som
tillståndet inte försämrats. Enligt SKIs uppfattning bör då förnyaden
lokaliseringsprövning enligt naturresurslagen inte behövas. Detta bör klargöras

regeringen. Prövning huruvida villkoren uppfyllda kanär görasav av av
regeringen eller myndighet. kan bestämmasDetta regeringen i samband medav

tillstånd påbörja platsundersökningama.att attges

Förslag till villkor för tillstånd till idrifttagande 1stegav
SKI ikommer skede precisera villkor för prövningen driftett attsenare av av
anläggningen. viktigtEtt krav utgångspunktSKB, med från inaktivär t.ex. att
provdrift i inkapslingsanläggningen, måste visa kapslar med verifierbaratt
kvalitet uppfyller krav på långtidssäkerhet kan tillverkas. frågaEn ärsom annan
hur mycket förvarsdelama för l måste färdigställas innan ansökanstegav som
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kämtelmiklagen. Enligt SKIssker enligtin. Prövningdrift kan lämnasom
provdriftaktivprövningenredanuppfattning bör, nänmts, avavsom

enligt kärntelcniklagenmed prövningensamordnasinkapslingsanläggningen av
bör klargörasdjupförvaret. Dettaförtill drift ltillståndansökan steg avavom

ochdjupförvaretföransökningarnaprövningensamordnaderegeringen. Den av
eller regering.myndighetkaninkapslingsanläggningen göras av

förvardrift fullstortochbygge6.4 Ansökan avom

ochej förslutningförvarfullstortoch driftutbyggnadomfattarAnsökan ettav
Inför ansökankämtelmiklagen.enligtregeringsprövningförnyadbör innebära en

användadet5-l0%ldriften underutvärderingskall stegSKB avgöra aven
i fleraförvaretfullstorautbyggnaden det prövasförutsätterbränslet. SKI att av

förvars-detaljundersölcningar, utbyggnadytterligaremyndigheterna: avsteg av
förutsägasvåraprövningarför dessaExakta former är attidrifttagande.delar och

skede.i detta

förvaretFörslutning6.5 av

fråganbörför SFRtillståndetgäller förprincipermed delikhet omI som
enligt kärn-regeringenskedeiförvaretförslutningen prövas ett avsenareav

tekniklagen.

långtidsperspektiviför förvaret ett6.6 Ansvar

eller,förslutning,efterlångtidsperspektiv, d.v.s.iför slutförvaretAnsvaret ett
alltslutdeponeringefterförsluta,inteväljerregeringframtida avattom en

itidigtfastställasmeningSKIsbör enligtkämavfall,ochkämbränsleanvänt
börplatsvalsprocessenberörskommunerDeprövningsprocessen. avsom

råderdet intesåregleraskommerdettahur attbeskedrimligen ansvaromges
sigiklädafå sägerkankommunenåtagandenvilkanågra oklarheter om manom

innehavamasåvälbehöverLikasåividare avgåtill att processen.
ochbeskedtydliga närfátillsynsmyndighetSKIkärnreaktorema omsomsom

enligtskyldighetersinafullgjorttillståndsinnehavarnabeslutasskallhur det att
finansieringslagen.ochkärntekniklagen
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Med påfötter jordentorra och blöttett
finger i skyn

Göran Sundqvist

Att lokalisera slutförvarett

Den övergripande frågan i detta föredrag vad lokalisering förär termen ges
innebörd i kärnavfallssammanhang. skall slutförvaretVar for det använda
kärnbränslet placeras Vilka krav skall ställa på de platser väljs iutman som
olika skeden mvalsprocessen; vid förstadier, platsundersökningar ochav
detaljundersökningar Vilka har inflytande besluten och vilka bör ha detöver

frågorDessa har ofta varit kontroversiella. Olika aktörer har haft skilda
på hur lokaliseringen skall gå till och bör hasynsätt makten övervem som

besluten. Oenigheten har alltså varit både vad gäller vilken aktör ochstor vem
vad vilket sakunderlag spelar roll spela rolloch börsom

Diskussionen delas in itre avsnitt. låter jagFörst SKB och myndigheterna
komma till tals, och jag kommer påvisa deras olika på lokaliseringen.att synsätt
Därefter diskuteras hur oenigheter och osäkerheten kring lokaliseringsfrågan kan
hanteras. Avslutningsvis visas medborgarnas på lokaliseringen ettsyn av
slutförvar för kärnavfall, bestämt ungdomsopinionen i Oskarshamnsnärmare
kommun.

första delen redovisningDen material från SKB:s FoU-rapporter ochär en av
myndigheternas granskningspromemorior. andra delen försökerDen summera
den första lyfta frågetecken enligt min mening borde bliattgenom upp som
föremål för bredare policydiskussioner, i exempelvis de kommuner där SKB
idag bedriver förstudien tredje och sista delenDen redovisar en grupp
medborgares på lokalisering slutförvar och besluten kring detta. Härettsyn av
får vi alltså möjlighet SKB:s och myndigheternas vadatt synsätttesta moten
folkopinionen anser.

Genom olika perspektiv lokaliserings-sättaatt tre experternassamman -
strategier, kommunpolitiska överväganden och medborgaråsikter ställaoch-
dem villvarandra, jag försöka fånga lokaliseringsfrågan i brett perspek-mot ett
tiv. kan sedan möjligheterDetta till vidare funderingar de strategiskaöverge
frågorna kring lokaliseringen slutförvar för kåmavfall.ettav
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lokaliseringsstrategierSKB:s och myndigheternas

påmyndigheterna,ochbåda centralaktörema, SKBhar då deHur sett
lokaliseringsfrågan

århittills producerat sedanfyra SKBgranskar de FoU-programOm somman
påoch envisa i sin grundsyntydligabådefinna SKB varit1986, kan attman

imyndigheternasåväl SKBhosfinns stabilitetlokaliseringsfrågan. Det somen
strategimellan dem. SKB:simotsättningenplatser, och ocksåvaletpå avsynen

fördjupadsystematisk enmyndigheternasflexibel ochkan benämnas somsom
1996.i Sundqviststrategier återfinnstvåanalys dessaav
särskilt stabilemellertid inte tvärtomLokaliseringsfrågans utanstart var

präglar70-talet,vid slutethändelserna,tidigamycket turbulent. De av
lokaliseringsdebatten.fortfarande

förvaringhelt säker slutligochvisa "hurvillkorslagens krav påEfter att envar
kämkraftindustrinstartade1977:140SFSkan ske"kämbränsleanvänt...av

hand,för, i förstaladdningstillståndsökaför kunnaKBS-projektet att
såtvå reaktorerdessaEftersom gottForsmarkRinghals och3reaktorema var

tidspressenlagkravenlanserade de storfárdigbyggda politikernanär varnyasom
ställda krav.högtvillkorslagenskundeansökningarpå få fram motatt svarasom

komvar-villkorslagenenligtansökningardessaprövningregeringensVid av
justtvekaningenoch detbli den är attkriteriet stötestenen,stora omatt

svenska folkethela vetstarkt fokuserats Ialltsedan dessplatsvalet settstort
berggrunden,ned idjuptförvaraplanerarkämavfalltidsedan denna attatt man

berghittasvårigheterfinnsdetockså medveten ettoch attattär somomman
ochansökningarpå industrinsockså bakläxaRegeringendetta.klarar gavav

undersökningargeologiskakompletterandeseptember 1978,hävdade, den 29 att
aktuelltbergsfonnation påtillräckligt"visa det finnskanfordras storatt ensom

förutsätter"i övrigtsäkerhetsanalysKBS:segenskaperoch med dedjup som
1978-10-05.Regeringsbeslut

vidundersökningargeologiskakompletterandeindustrin medsvaradePå detta
StemöornrådetsedanvaldesansökanförnyadedenIFinnsjön och Sternö.

sökandenenligtplatsdenexempeli BlekingeKarlshamnutanför somsom
villkorslagens kravuppfylldeABKraftgruppForsmarksVattenfallsverket och
ske.kämbränsle kanslutförvaringsäkerpå helt"var" använtaven

sprickfria berget,efter detsökandetprovborrningar ochdessaArvet somav
beståendeblivithardebatten,allmännaformulerades i dentiddet vid denna en
sökandetsammanfattaskanmedvetandet, ochallmännatankefiguri det som

Sundqvist1991.villkorslagentillämpningenlånga kringdemångaochFör turerna seav
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efter den geologiskt säkra förvaringsplatsenl den skiljelinje jagsom menar
finns mellan SKB och myndigheterna i på lokaliseringen, och jagsynen som

beskriva i det följande, det tydligt myndigheternaatt liksomär attavser
medborgarna detta medan SKB försöker frigöra sig frånvärnar det.an/,

Efter regeringens godkännande Stemöundersökningarna, emellertidav som
starkt kritiserades många geologer slarviga och bräckliga i synnerhet iav som -
förhållande till lagens krav, startade ambitiöstSKB och systematisktstränga ett
geovetenskapligt s.k. typornrådesundersökningar, bedrevs årenprogram, som
1977-85 SKB 1995a:l16. Syftet med detta har varit understödjaattprogram
platsvalsprocessen. platserDe har undersökts har legat i olika delarsom av
landet och har valts utifrån geografisk spridning och bergartstyp främst gnejs,
granit och gabbro SKB 1986:32. På platser har bedrivit18 geologiskaman
undersökningar, och 10 dessa har varit omfattande karaktär SKBav av mer
l992a:68.

1986 drog SKB slutsatsen "typområdesundersölcningama har visat detatt att
möjligt lokalisera många områden i Sverige lämpliga med avseendeär äratt som

på de geologiska förutsättningarna för anläggning slutförvar" SKBettav
1986:2. FoU-program det finnsI 1989 antal platser isäger att ett stortman
Sverige, något tusental, lämpliga för slutförvar, ochär ett poängterarsom man

andra faktorer befolkningstäthet, kommunernas inställ-att t.ex. transporter,som
ning och allmänna planeringsförutsättningar har betydelse. går ocksåManstor
här starkt tanken på söka finna den bästa platsen SKB 1989:24.emot att

hävdar de geovetenskapligaI FUD-program 1992 SKB undersökningaratt
bedrivit inte något fog för letandet avlämpliga platser utifrånatt styraman ger
sig bergarter eller regionala områden. hävdar "att lämpliga, respektiveManvare

mindre lämpliga, områden hänföras till någon speciellinte kan landsdel eller
någon speciell geologisk miljö" 19923267. Och vidare det därförSKB att är
"möjligt i de flesta delar finna uppfyller delandet platser kravatt av som som
ställs" omfattandeSKB l992b:2l. SKB hänvisar till studie, SKB 91,en egen
där frågansäkerheten hos djupförvar belysts, främst berggrundensett om
betydelse för säkerheten Resultatet från denna studieärSKB l992c. "detatt
säkerhetsmässiga behovet barriärfunktion blir mycket begränsat"bergetsav
SKB 1992c:xiii.

den översiktsstudie publiceras underlagsrapport tillI FUD-som som en
hävdar den tidigare slutsatsen det finns mångapr0graml995 SKB attatt

i Sverige lämpliga för slutförvaring inte ändradområden SKBär ärsom
l995b:115. Vidare plats lämplighet respektive olämplighet inte kansägs att en

i översiktsstudie. detta krävs omfattande undersökningar.För Deavgöras en mer
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efterförränkan intesäkerhetsmässig betydelse avgörasflesta faktorer enav
nationell översikts-40.SKBl994z24f, 29, 33, Enplatsundersökning se t.ex.

lämpligafinnamedspecifik vägledningi arbetetnågonkan inte "gestudie att
1994:40.platser" SKB

ochundersökningargeovetenskapligautifrånSKB harSammanfattningsvis:
förstatvå saker. detvisa Försig kunna attberäkningarsäkerhetsanalytiska ansett

säkerhetsmässigegenskaper hos bergetde ärplatsvariationen litenär som av-
SKBfrån plats till platsringa omfattningendast iskiljer sigbetydelse

gränsvärdengällandeunderskriderförvardet andral992c:xiii. För att ett som
berg.mångarealisera imöjligtför strålskydd typerär att av

möjligtlogiskt: Detföljer attfrån detta ärdrarslutsats SKB närmastDen
Sverige.platser ide flesta,på många,kämavfallslutförvar försäkertbygga ett
förhandgenerellt och påbergbarriärenuttrycka dettaskulle kunnaMan attsom

medförstudierdiskuteraarbetet medpåbörjarSKBhemräknad attnärär
kommunerna.

ocksåochförstudiefasen,helaunderenligt SKB,förhållanden gäller,Dessa
platsundersökningama detaljundersök-först underförmodligenDetunder är

kunnaskullekunskapererhållakanplats,påskerningen, somsom mansom en
synpunkter.generellaovanståenderubba

ochKämbränslenärnnden SKNhandförstaigranskande myndigheternaDe
flexiblasig SKB:sunder åren tydligtharSKIKämkraftinspektionen motsatt

ovetenskaplig.ochomotiveradförenklad,denoch hävdatstrategi t.o.m.äratt
SKB8986såvälgranskning FoU-program atti sinhävdadeSKN somav

ansågberggrund.landets Mangenomgångsystematisk attborde göra aven
arbetedettaregioner och drivatektoniskas.k.och jämförabeskrivabordeSKB

denstödockså starktfårsin kritikskalan.detaljering i Ialltmer avmanmot en
1990:92.se SKNexpertmyndigheten SGUgeologiska t.ex.

hävdat SKB:shargranskningen,för attsedan 1992SKI, ansvararsom
iredovisasbetydelse,berggrundens rapportensäkerhetsberäkningar kring som

antalellerfrågor löstanödvändigaalla ett stortär attharSKB 91, "inte visat att
SKBgranskningSKI:sframgåttvilket ocksåskulle klara kraven,platser avav

vänder starktoch SKIi sig attstuderades inte SKB 91 emotfrågor91. Dessa
det inte1993:56. "SKI ärSKIpå detta sätt"91 attredovisar SKBSKB menar

går finnaSverige braområden iflestai dedet idag atthävdamöjligt attatt
platsertroligt vissadjupförvar.för Det tvärtom attskulle duga ärplatser ettsom

respektivegår fastställavidvadfrågan2 myndigheternagällermellan och attstridsfrågoma SKBEn somomav går förränfaktorerintesäkerhetsrelaterade avgöraflestatydligthävdat de attharundersökningsfas.SKB enatt
gjord.platsundersökningär
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har klart olämpliga egenskaper med dålig byggbarhet, hög grundvatten-
omsättning, höga anomala spänningar etc" SKI 1993:58. "Rent allmänt menar
SKI det möjligtatt är viktiga säkerhetsfaktorer långtatt detaljerat ochange mer
kvantitativt vad SKB redovisar..."än SKI 1993:57.

Också vad gäller de samhälleliga faktorerna enligt SKB kan tillåtassom-
spela viktigare roll berget har mindrenär betydelse kritiseras SKB fören -
bristande systematik.

"När det gäller samhälleliga faktorer det uppenbart det möjligtär att är att
meningsfulla jämförelsergöra mellan platser eller mellan regioner... Lokali-

seringsprocessen vinner knappast på diskuterarSKB lokalisering medatt
kommuner i praktiken aldrig kan komma i fråga för förvar. I fallett värstasom
skulle sådana diskussioner kunna leda till misstanken SKB spelar olikaatt ut
kommuner varandra. SKB bör därför genomföra samladmot analys deen av
samhälleliga faktorerna och redovisa resultatet" SKI 1993:59.

Varför kräver då myndigheterna bättre systematik i platsvalet dom inteHar
förstått derätt geovetenskapliga undersökningarna eller SKB:s säkerhetsana-

lyser
Det här jag från den tidigaär kämavfallsdiskussionen kringtror arvet

tillämpningen villkorslagen fortfarande spelar roll. dettaI skede speladeav
geologema nyckelroll, och det till sist SKI:s styrelse, i politisktetten var som
beslut 1979 fick köra de kritiska, också oeniga,över geologema imen
tolkningen data från Sternö Sundqvist 1991. finns härDet ettav attarv av se
geologer motsträviga, vägrande entydiga Bättre alltsåatt attsom ge svar. genom

alexanderhugg frigöra sig från hela den geologiska barriären.ett
Myndigheterna har emellertid inte gått med på detta, under och80- 90-utan

talen tydligare SKB hävdat flerbarriärprincipen. geologiskaDen barriärenän kan
och skall bedömas oberoende säkerhetsanalyser visar den inte har såattav om

betydelse. säkerhetsmässigaDetstor skäl väsentligt berget blirär så braattav
möjligt, och för uppnå detta mål behöver systematiskaatt görasom man

undersökningar Och inte heller rädd för dra jämförande slutsatserattvara av
dessa.

KASAM har detta också pekat på geologernas samhälleliga roll, ochutöver
hävdar geologin har fästestarkt i den allmänna opinionen. "Om SKBatt ett gör

geologiskt så väl motiverat val det tillstyrks tongivande svenskaett att av
geologer kommer detta, återigen enligt KASAM:s mening, i denvägaatt tungt
lokala debatten på de berörda platserna" SOU 1993:67, 31-32.s.

föredrag påI KASAM-möte påpekade förre1988 SKB-chefen Erikett ett
Svenke sak, uttrycker samtidigt tvivel på geologsamfundet. Svenkesamma men
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ambitiöstbedrivaSKBmotstridigtuppfattas ettansåg det kan attatt somsom
förbetydelseberggrundensnedsamtidigtgeologiprogram tonarsom man

liksomifolkföljande vis: "...påuttryckte detsäkerheten. Han gemen
iförstärksgeologiprogrammetambitiösadetochuppfattarmassmedia genom

såplatsvalet. Blir iifaktordomineradeheltgeologin såuppfattningen äratt en
mig Grovamissförståöverens Mennöjda ellernågonsinfall geologema

påeventuelltilltveksam troärnaturligtvis. Vad jag enärbehövsvillkor en
1988.Svenkeselektion"finstämd

ochopiniongeologi,hurexempelvill jagAvslutningsvis ettge
samspel förpå dettafå attviktigtDetlokaliseringsstrategi hör attär synsamman.

förekomstenförliksomlokaliseringsstrategier,olika avförstå förekomsten av
för urvaletdännedochbarriären,geologiskaden avbedömningarolika av

förstudiekommuner.
fördet lättareblirsäkerhetenförbetydelseavgörandeintebergetOm är av

andradvs.förstudier,5-l0behöverantal platserdet omhittaSKB att man
arbeteför SKB:shotroll. Ettspelatillåtsopinionsmässiga störrefaktorer t.ex.

områdestorlek begränsattillfinnsdetplatser somlämpliga ettmed hitta är attatt
berörd kommundärbästa,detbedömssäkerhetsmässigtochgeologiskt mensom

lagstiftningensvenskamotstånd. Denkompaktuppvisarlokalbefolkningoch ett
falli dettaskulleundantagvissamedomför kommunen änmed vetorätt

lokalisering.omöjliggöra en
bergarter. Treolikaimycketdiskuterade termer80-taletVid mitten avmanav

basiskagabbro. Dengnejs ochgranit,andra:intressantaansågs änbergarter mer
bergartergranitiskamedJämförtfördelar.ha fleraansågsgabbrobergarten

till läkningförmågadenharoch dessutomvattenflödemindre avdeninnehåller
och hadeundersökningardärförinleddeSKNl990:92. SKBsesprickor t.ex.
Uppland.iKolsjönvidgabbroområdeiprovborraavsiktför ettatt

lokalastarkaföljd protester.emellertid tillavbrötsUndersökningarna av
allmännaochundersökningar"gjordahävdadeSKBblev attResultatet att

finnasvårtförhållandevis atttordedetvisargabbroerfarenheter att varaav
ellermed gnejsjämförelseideblandformationerhomogenatillräckligt stora
finnsframhållitstidigareSomgabbromassiven.förekommandegranit sparsamt

slutförvaringgnejs/granit därmedSverigeiplatsermångasidanå andra endet
marginellbedömsgabbrokunskapytterligaremöjlig. Nyttan somfullt omär av

nödvändigintebergartdenna ärundersökningarytterligare enoch av
1986:27-8.SKBslutförvaringen"genomförandetförförutsättning av

irrationell.tolkalättfrån SKBbedönming attärOvanstående som
nå.svåra Detsigvisatharfinns attdeochsällsynta,Gabbroområden är som
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finns oändligt mycket områden gnejs och granit, och därför väljes dessastörre av
de smakar Vi känner igen fenomenet från fabeln ochäven sämre. rävenom om

rönnbären. hade förväntningarSKB på något inte kunde nå ochstora som man
ändrade efter dessa misslyckanden sina preferenser. tidigare åtråvärtDet som var
omdeñnieras till något mindre eftersträvansvårt. Myndigheterna påpekar också i

försin granskning SKB inte några sakskäl avskriva gabbro SKNangett attatt
1987:97.

bli missförstådd vill anpassning preferenser,inte jagFör poängtera attatt av
på, något djupt mänskligtrönnbären tydligt exempelär ärräven ettsom om som

i vardagslivet.alla utövar
Olof Dagbok från 1954 litet sorgligtFörfattaren i sinLagercrantz ettger

tydligt ellerexempel på anpassning preferenser, minst lika SKB:s rävens.somav
visadevåga bjuda flicka och hon intei livet jag började"Senare när att enupp

dansade med mig visadetill och medan honsig intresserad och kanske med att
blickar och småleendennågon kavaljer och honomhon föredrog övergavannan

eller hennes klänninghon hade fula tändermin axel, upptäckte jag attgenast att
alltför spinkiga och lättade detsmaklös eller hennes ben straxatt envarvar

1954befria mig från henne" Lagercrantzsmula i bröstet och jag kunde
1989:50.

platser ochsystematisk, urvalLokaliseringsstrategi flexibel eller av
frågor diskuterassammanhanggeologins och bergbarriärens roll i dessa är som

kärnavfallsområdet och det förekommerinombland de dominerande aktörerna
politiker ochviktig fråga hurockså tydlig oenighet mellan dem. En ären

involverade i förstudie kanellermedborgare i kommun äröverväger enen som
situation.och bör hantera denna

policyfrågaLokalisering en

omfattadsamhällen allmäntutgå från demokratiskaska i detta avsnitt iJag en
demokratiskaoch beslutas ifrågor diskuterasidé politiska börsäger att omsom

just politiska frågordå handlaremellertid viktigt detfora. Det attär att notera om
till skillnad frånangelägenhetersamhälleliga/offentligadefinierasde somsom

urskiljsföretag. Med andra ordprivataenskilda individer ochgällandeprivata -
frånskiljer sigpolitiska frågor,demokrati sfari definitionen somavav en

tillPrivata frågor bör delegeraskunskapsfrågor.också frånfrågor,privata men
Övriga frågor börtillkunskapsfrågorenskilda val ochindividers experter.

maktutövande.föremål för demokratisktblidäremot ett
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beslutsfattandet kännetecknas alla skalldemokratiskaDet röster vägaattav
räknas in i den beslutandedem har förmånenlika bland atttungt, som

församlingen skall bred,församlingen. Idealet den beslutandeär att vara men av
i olika fonner.ofta representantskappraktiska skäl använder man

politiska, detoffentliga privatamellan detvill här påpekaJag gränsernaatt
mellangiven,gång för allakunskap inteoch det gränsernaär utanrör ensom

också förändras.dessa sfärer kan och bör
läkemedel,utvecklandetekvationen,matematiskaLösandet av nyaav

vinågotmaterial inteför radioaktivthalveringstiderberäknandet ärosv., somav
dåsituationer sådanavid depolitiska församlingar. Menii allmänhet röstar om

påverkar samhället,gradtillämpningar, i högtillverksamheter leder ansessom
då legitimtöverväganden. Detföremål för politiskade blirdet lämpligt att anses

samhällelig reglering dessaibedömningarpolitiska utmynnargöraatt avensom
anda beslutardemokratiskikan innebäraverksamheter. attDetta att man

tredjetill medanökar stödetforskningsinriktning,vissförbjuda enannan,enen
dåoch bör gällasak gäller ärrestriktioner. Sammabestämdaunder expertersätts

oenigamatematikersamhället. Omockså berörkunskapsfrågor äroeniga i som
matematikdenberöroch denna kontroversekvationen,löserhur sommanom

föremålblidenna oenighetutbildning måstegrundläggandei skolornaslärs ut
medborgare.ochockså bland politikeruppmärksamhetför

ochkärnavfallsfrågan,tillämpasidé bör ocksådemokratiskaenklaDenna
lokaliseringsfrågan.påinte minst

tio årssäkerheten och underförbergbarriärens betydelsenedNär SKB tonar
ioenighetoch dennamyndigheterna,för dettatid kritiseras av

börundersökningsplatser,berör valetpå tydligtlokaliseringsstrategi sättett av
samhället.policydiskussion iför bredarebli föremållokaliseringsstrategin en

förbetraktas relevantfråganunder förutsättninggivetvisDetta att som
samhället.

lokaliseringsfrågankanförstudieföremål för övervägakommunEn är ensom
beskrivitsidédemokratiskaförhållande till denipå två olika sätt ovan.som

betydelse förharvilka aspekter störststriderNär experterna somom
dettavälja betraktakämavfall kanslutförvar förförsäkerheten att somett man

förhoppningfromhaskall lösa, och attkunskapsfråga experterna omensomen
svaret".till "detkommer framde rättasnart

Omstridandefrån debättrekrävainnebär experterna.andraDet sättet att svar
skall fattas,beslutinför de politiska attviktigafrågorna t.ex. omsomanses

deså börterritorium,inom kommunensundersökningartillåta SKB göra
politiskai debörfrågordemokratiska avgöraspolitisktdefinieras somsom



församlingarna. Detta gäller i synnerhet då motsättningar eller osäkerheten
kvarstår efter utfrågats.att experterna

Från kunskapsperspektiv den situationenett otillfredsställande,är senare
eftersom intevi det lämpligt kunskapsfrågor, i konkretaatt voteraanser om men
situationer beslut skall fattas återstårnär ingen bättre lösning när experterna
lämnar motstridiga uppgifter.

Är då valet plats för slutförvar för kämavfall kunskapsfråga ellerettav en en
politisk fråga Om platsvalet allmänt i samhället definieras som en
kunskapsfråga bör skötas dessaoch dessutom tycks sköta denexperterna,som av
på tillfredsställande så det rimligt definiera denett sätt, är att som en
kunskapsfråga. Om däremot inte sköter frågan på bra bör denexperterna sättett
lyftas till bredare policydiskussion i samhället och definierasupp en som
politisk. Det alltså empirisk fråga hur olika frågor definieras ochär avgränsas.en
All klassificering och sortering föreställningar, i kunskaper respektivet.ex.av
värderingar, går på olika sortering kräver dessutom alltidEngöraatt sätt.
legitimitet från sin omgivning.

Vilken ovanstående två attityder då den lämpliga intaär när möterattav man
olika åsikter bland bergets betydelse för valet plats för slut-experterna om av
förvaringen

Så länge något värderas positivt frågar sällan efter motiveringar ellersom man
kräver på frågor Varför just här förstDet diskussionerärtypen: närsvar av
uppstår kring de negativa aspekterna riskerna och olägenhetema moti-som- -
veringar efterfrågas.

kommun inte bara fördelar slutförvarEn med blir därför ocksåettsom ser
intresserad få motiveringar. Varför just här det påHur andraatt utav ser
ställen kringHur lokaliseringsfrågan etcexperternaresonerar

Vad får då för svar SKB det går bygga påslutförvarattatt ettman svarar
många platser i landet, och de allra flesta kommuner intresse föratt är av
förstudien

Myndigheterna och regeringen vill ha idäremot systematikmer av
urvalsprocessen, och tydliga motiveringar varför intresserar olikaSKB sig för
platser.

Så här långt komna i urvalsprocessen 1997 det uppenbart SKB:sär att
flexibla strategi den i lokaliseringsarbetet.är segratsom

de kommuner där bedriver eller har bedrivit förstudierIngen valdärav man
utifrån systematiska geologiska överväganden. SKB har i detta avseende tydligt
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motiveringsystematik ochkrav påoch regeringensmyndigheternasgått avemot
utväljsplatserde som

det92,introducerades i FUD-Programförstudierutföraplan påSKB:s att men
kommunerför deväljasskallhur dessa t.ex.enda där ärut attsägs som,omsom

undersökalåtaintresseradeinitiativ, visar sig närmareattavvaraegnagenom
1992b:3förstudier" SKBdärförgenomförsdjupförvarförförutsättningarna ett

medSveriges kommunertill allabrevskickade SKBunder år 1992l. Senare ett
slutförvaring kim-intresseradedefråga vetaär att avöppen mer omavomen

och har aldrig92FUD-Programgranskningenmitt underavfall. skerDetta av
hör sigkommunerintresseradeSKBpå attmotiverats ärsätt än att avannat av

intresseha görasig1994 attSKBinitiativ. sedan säger ettpå När aveget
motiverassåanläggningarkämtekniskaharredani de kommunerförstudier som

1994:20.önskan SKBheller dennainte
åtgärderdessahellerbehöver intelokaliseringsstrategiflexiblaUtifrån SKB:s

Förintressanta.kommunerSveriges attallaiSKBmotiveras. För är stort sett
kännastrategi,SKB:s attföredrag kandetta sägatiteln attanknyta till man

eftersomproblemnågotinteblåser,vindarna ärpolitiskahåll de manvilket
säkerhetsanalytisktmeddvs.fötterna,påmedomkringständigt går torrt en

värdesätterstrategi,systematiskutifrånbergbarriär.hernräknad Men somen
påbristenväljskommuner ärinnanområden ut,olikajämförelsergeologiska av

skriande. kommunEnföreliggerurval kommunerdetmotiveringar som nuavav
bejakadärmedförstudie kan sägasförhållandendessaunder accepterar ensom

lokaliseringsstrategi.flexiblaförstärka SKB:sytterligareoch
borde lyftasfrågorantalhävdavill jagsammanfattningtillförsök att ettI ett

förbehållasoch intepolicydiskussion, snävaresamhälleligbredaretill enupp en
imyndigheternaochmellan SKBtydligaoenigheterDe ärkrets experter. somav

förockså ställningjagDärmed attpå.krävaslokaliseringsfrågan borde tarsvar
politisklokaliseringsfrågandefinieraomständigheternuvarandeunder ensom
bredareförfrågorexempel påpunkterFöljandefråga.demokratisk äroch en

debatt:politisk

förstudier och plats-valenförbetydelsenågonbergbaniärenHar av
platservid valtill dennahänsyni så fallskaundersökningar Hur ta avman

strategihävda derasgivetvis ärSKBkanRegeringsbeslut1990-12-20. att’ formuleradesidekravSet.ex. som dessain.Menreaktorerdragitsdriftentillståndenför trotseftersominte"godkänd" regeringen avav krävtkompletteringarallaFoU-prograrnfranskningenochregeringenimyndigheterna"godkärmanden"har av
systematik.ökadriktning,pekati motensammasom
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Vilken roll spelar den geologiska sakkunskapen vid val platsen förav
förstudier och platsundersökningar

Vilken betydelse har bergbarriären för bedömningen säkerheten hos ettav
slutförvar Som data till säkerhetsanalysen eller självständig barriärsom en

Vilket det primära respektive det sekundäraär urvalskriteriet, geologisk
sakkunskap eller lokalbefolkningens acceptans Se också C. Batailles föredrag i
denna skrift.

skall kvarvarandeHur oenigheter osäkerhetenoch i anslutning till platsvals-
frågan hanteras

Ungdomsopinionen i Oskarshamn

detta avsnitt ska jagI belysa några de frågor vi tidigare diskuterat attav genom
frånredovisa resultat enkät. Enkäten riktades till ungdomar mellan 15 och 30en

år i Oskarshamns kommun och gällde attityder till förstudie och slutförvaring av
kämavfall. Enkäten skickades itill 2 000 ungdomar april 1996, vid tid dåut en

förstudiekommunen inte beslutatännu om en
vilken lokaliseringsstrategiOavsett omfattar opinionen i kommunenärman en

mycket viktig faktor vid valet för slutförvaring.plats Konstitutionellt,av genom
det lokala har kommunerna central roll. Utifrån SKB:s strategivetot, ären
dessutom opinionen helt avgörande för kommun kommer ifråga förom en en
förstudie. kommuner attitydDet med tydligt positiv kommit bliär atten som
aktuella.

Enligt gällande lagstiftning det har denregeringen avgörande maktenär som
vid prövning kämtekniska anläggningar. praktiken har dock SKB, denIav som

har planera för slutförvaringen, avsevärd maktpart ansvaret attsom en genom
formulera de förslag har möjligheter föreslåskall SKB vilkenatt prövas. attsom

och vilken plats de själva önskar. Hela platsvalsprocessen frammetod till
återstår,ansökan detaljundersökning, då endast plats sker attutan ettom en vara

för statsmakten allmän granskning helaärende annat FoU-programmetän aven
den därmed frågatredje år. har reella maktenVem är öppen änvart som en mer

konstitutionen Vi har dessutom tidigare det strategiSKB:särnoterat attanger.

‘ påEnkätenkomtill initiativ Oskarshamnskommun, del kommunfullmäktigesarbetemedattav somen av
bereda förfrågantill kommunensitt SKB:s förstudie.Enkätenutformades Pergöraattsvar om en av

StatsvetenskapligaHedbergvid institutionenvid ochundertecknadGöteborgsuniversitet ochredovisasmer
fullständigtHedberg Sundqvisti 1997.
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och regeringensmyndigheternasframgångarna.vunnit de Trotsstorasom
valtplatser har SKBsystematik i urvaletutförligpå utupprepade krav aven mer

dessa.tydligt motiveraförstadier utan att
maktinflytande ochkringfrågori Oskarshamndå ungdomarbedömerHur

frågorantalställde i enkätenVislutförvaringenplats för ettvalet omöver av
slutförvaringbesluteninflytandeharplatsvalet, vilka över avomman anserom

kunnainflytande. Förbör havilka attkämavfall, och dessutom seman anser
bordedennaoch huridag,maktsituationenuppfattar attbåde hur man anserman

världar.i den bästaut avse
lokaliseringsfrågandefinieramellantudelninggjordesOvan att ensomen

ifallet innebärförstafråga.politisk Det att experter,kunskapsfråga eller som en
slutförvaringen.inflytandeavgörandeska ha överkunskaper,sinakraft ettav

Är skillnaddetexperterolikafinns det t.ex.vilka typerMen är experterna, av
det ytterligarefinnsochmyndighetemasochtekniker experter,på SKB:s

andraförtroende Detharvilka störstexperter För experter mangrupper av
fråga, där allapolitisk rösterkämavfallsfrågandefinierainnebärfallet att som en
politikerna folketsdetochlika ärprincipoch i attfå höras väga tugnt,ska

självständigt fattaavgörandethaskasjälvfolket attellerrepresentanter som
politisktmedsig vadfrågaintressedetfrågan.beslut i Här attär menarmanav

Är ochdet riksdagdetta.skallvilkaochbeslutsfattande, utövademokratiskt som
imedborgarnadetellerOskarshamn,i ärparlamentetlokaladetregering, en

folkomröstninglokal
kan detredovisasåsikterungdomensOskarshamnsfrånresultaten varaInnan
i kärnkrafts-aktörernavärderarallmänhetisvenskarhurvisaintresse attav

förtroende för iharsvenskarnavilka aktörerfrågaövergripandefrågan. En om
1996:Holmbergföljande resultatkämkraftsfrågan gav

959492 93919088 891986 87
7776 80 77778181 818176Forskare
686166 66598 61 576 l 553Milj

43 46 40 43485443 4743Kämkraftsindustrin 34
43 40 39353533 344027 37myndigheterStatliga

43 3835 41403345 354949Regeringen
29 25 27272225 1819 2514Journalister

deundermätningarnaförresultatenredovisas itabellenIKommentar: procent
ellermycket stortfråganpåde stortåren för svarattiosenast personer som

förtroende.



Vi ovanstående sammanställning svenskarnas förtroende förattser av
forskare och miljöorganisationer mycket medan detär lågt förärstort,
rikspolitiker regeringen föroch statliga myndigheter.

På frågan hur inflytande olika idaghar respektive bör hastortom attgrupper
bestämma slutförvaringen skall förläggas tillöver Oskarshamns kommunom
svarade Oskarshamns ungdomarna på följande sätt:

har bör difi"
Medborgare 27 69 -42
Milj 27 63 -36
Forskare 64 88 -24
Kommunfullmäktige 30 43 3
Statliga myndigheter 74 77 -3
SKB 82 82 0
Regering och riksdag 65 43 +22

Kommentar: tabellen redovisasI andel aktörerna haratt stortsom anser
inflytande och andel de bör inflytande,ha differensenatt stort samtsom anser
mellan har och bör. procentbasenI ingår tabellen redovisas deIvet svar.

på frågan mycket eller ganska inflytande.svarat stort stortpersoner som

Den enda aktör bedöms ha för mycket makt centralpolitikema iärsom
riksdag och regering. den enda oskarshamnsungdomenDessa villär grupp som
beröva inflytande. villövrigt tilldela alla aktörer inflytande,I ochstörreman
främst gäller detta for medborgare, miljöorganisationer och forskare i nämnd
ordning.

SKB, forskaremyndigheter och bedöms idag ha inflytande och dettastort
förhållande rimligt,bedöms också vi jämför på frågorna omharnärsom svaren
respektive bör ha inflytande.

Minst inflytande vill till det gällerpolitikerna. politikerna detNär ärman ge
emellertid intressant tydlig förskjutning. Idag ochregeringatt notera en anses
riksdag ha inflytande besluten, medan kommunpolitikerna bedöms haöverstort

mycket litet inflytande. förhållande vill ändra påDettaett att taman genom
inflytande från och lokalpolitikema, slutresultatetrikspolitikema till blirge men

inflytandedenna förskjutning politiker inte bör ha något valetstörre övertrots att
förplats slutförvaringen. andra snedvridningen inflytandet enligtDenav av

oskarshamnsungdomama medborgare och miljöorganisationer bör haär att
mycket inflytande de för närvarande har.större än
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Om vi jämför tabellen förtroende i kärnkraftsfrågan, gällde opinionenom som
böri hela riket, med frågan vilket inflytande olika aktörer ha kring valet avom

godtarslutförvaringen, och vi dessutomplats för ställdes i Oskarshamn attsom
oskarshamnsungdomenfrågorna i Oskarshamn förtroende, så finner vimäter att
statliga myndigheterförtroende till kämkraftsindustrin SKB ochhar änstörre

medtillsammanstvå aktörer,vad svensken i riket har. Oskarshamn ligger dessal
slutförvaringsfrågan,påteknolcratiskforskarna i Detta tycks tyda påtopp. synen

analyserar hur de avgivnavihand platsvalet. Omdvs. låta experterna taatt om
ochkorrelation mellan SKBstarkmed varandra så finner vikorrelerar ensvaren

ocksåinflytandehabörmyndigheter. SKB attDe stortsvarat att ansersom
meddock inte starktkorrelerarForskarnabör ha inflytande.myndigheterna stort
stårfortfarande forskarealltsånågon aktör. OskarshamnI attmananserannan

vi skulleockså vadsamhällsaktörer. Vi finnerförhållande tilloberoende i andra
tillinflytandevill ökatdvs. deför demokratikorrelationer,kunna kalla gesom

kommunfullmäktige ochinflytande tillriksdag regering vill ocksåoch merge
Sundqvistvidare Hedbergtill sedäremot inte SKBmilj men

1997
teknokratiskurskiljaOskarshamnialltså visst fog förfinnsDet att en

platsvalet, ochattityd tilldemokratiskkunskapsbaserad respektive politisken
dock intebildstår starkare. Dennaden teknokratiskadessutom hävda äratt

74kommunalafråga detvisar sig påentydig. procentDet vetotatt svararomen
nej. Ochskall haslutförvaringsplatsväljskommun rätt sägaattatt somen som

iförstudiedet skallbestämmapå fråga skall göras enomom vem somen
kommunalbördettaOskarshamns kommun 55 görasprocent att genomsvarar

folkomröstning.
alltså vissa sprickor. Härharteknokratiska tendenser vi tyckerDe seoss

undersöka vidare.frågorintressantafölja med antalskulle kunna attettuppman
gå pådågissningen skulleteknokratiska attDen utmest

kommande beslut kommerirädda för politikeroskarshamnsungdomama är att
aktivabehövervi därförochbort expertkunskapema,schabbla attatt

samhällsgarant förmiljörörelse,och kanske också starkmedborgare, som enen
beslutsfattandet.politiskainte försvinner i detexpertkunskapemaatt

skulle villigaoskarshanmsungdomarnaVi kan endast spekulera kring varaom
diskuteraangelägnabeskrivitpolicyfrågor jag tidigarefatt i de attatt ta somsom

Möjligen de alltförkrets enbart äri bredare än experter.avgruppenen
för hålla med detta.teknokratiska att om

bergbarriär avslutadeochpå säkerhetsfrågorfrågorDe somom synen
vi ställdemed de frågorOskarshamnsstudien illustrerasavsnitt kan iföregående
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kring vad viktigt undersöka vid eventuell förstudie. Häratt ärsom anses en
oskarshamnsungdomama mycket entydiga i sina långsiktigaDesvar.
säkerhetsfrågoma dominerar starkt. samhälleliga effekternaDe kommer mycket
längre på prioriteringslistan. berggrundKommunens exempelvisner anses

viktig belysa.mycket oklart hur skulle ställa sig till fråganDet äratt man om en
flexibel eller systematisk platsvalsstrategi, det tydligtär att attmen man anser
berggrunden mycket viktig faktor tillhänsyn beslutarär näratt ta etten man om
slutförvar för kämavfall.

övriga resultat kan vi utläsa Oskarshamn kommun medAv äratt en en
ungdomsopinion positiv negativ till slutförvar inomär än ettsom mer
kommunens negativa, varken37 positiva, 27 36gränser procent procentprocent
positiva eller negativa, också inte lockas positiva samhälleligadeattmen av

kommunen motiverareffekter. positiva till slutförvar i denDe är ettsom egna
förverkliga på säkertdetta med de slutförvaringen går Detsätt.ettatt tror att att

säkerhetsfrågoma, och då inte minstockså uppenbart fokuserar justär att man
Yard bland oskars-berggrunden. NIMBY-effekten BackNot In My är svag

YIMBY-effekten Back Yardhamnsungdomen liksom Yes In My14 procent,
påslutförvaringen ska skekan tolkas många9 procent. Detta attatt ansersom

vald politiska skäl seden påen platssäkerhetsmässigt bästa platsen, och inte av
vidare Hedberg Sundqvist 1997.

själva. villde på sig DeOskarshamnsungdomama visar också att tror ge
politiker ochde misstrormedborgarna inflytande, samtidigt värnarstörreett som

slutsats blirdetta Min personligakunskapen. Vad ska dra för slutsats attavman
och politikerideella organisationerviktig roll för kommunen medborgare, ären -

hittar hos deoch motsättningarfatt i och kräva på de skiljelinjeratt ta mansvar
från medborgarper-aktörer sakkunskapden ettrepresenterar som mansom

pekat på antalför plats. harspektiv avgörande valet Jag ettav ovananser vara
och därdet motstridigafrågor kunskapsmässig där gettsnatur, svarsom anses av

bergbarriärensfrågor handlarblivit hängande i luften;oenighetema som om
kämavfall.platser för slutförvaringbetydelse vid valet lämpliga avav

tydliggöras.behöver Enhandlat beslutsprocessenseminarium harDetta attom
ochkan medborgaretydliggörande kan ske. Vari vilka fora dettaviktig fråga är

och kräva svar FoU-programmensställa tillkommunpolitiker experterna svars
alltförvisat sigmyndighetsgranskning harremissförfarande och svagvara en
tydligaoch krav formuleratsmånga frågor ställtsdialog. harHär attutan svar

påmöjligheter fåha godaförstudiema borde kommunernagivits. Under att svar
påskede, ochProblemet dettade utvalda. ärvarför svaretär är attär ett sentatt

sig självavaltuppenbart för alla dessa kommunerförhand givet. Det utär att
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tacka till förstudie. vill ha bättre ochDen motiveringattgenom en som en
önskar systematiskt urval kandidatplatser bör detta fråganett trotsmer av resa
och fortsätta kräva såväl myndigheter regering.SKB,att svar av som
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Diskussion under session 3

Torsten Carlsson: glädjandeDet Kjell Andersson dettaär med viatt tar attupp
skall lösa frågorna. vi inteTror själva vi kan lösa detta, vigemensamt att ärsom

inblandade, då blir det ingen lösning. oerhörtDet viktigt den fråganär att
kommer och den ligger bas i arbetet. villJag ocksåatt taupp som en upp en

fråga i anslutning till vad Kjell Andersson sade vad gäller regeringensannan
synpunkter och hantering frågorna. gällerDet vetodiskussionen. råderDetav

oklarheter jag har förstått det inte minst under lunchen härstora närom- -
regeringen kan hantera vetofrågan utifrån sitt intresse, så Jag skulle viljasäga.att
be samordnaren och myndigheterna de på något försöker medverka tillsättatt att
vi kommuner kan få klart för detta från regeringens sida. Det räcker intesom oss
med vi själva försöker, ni måste också försöka hjälpa till få klarhet iatt att en
detta. Oavsett veto-ventilen finns eller inte så måstekvar vi i vilketvetaom
skede detta gäller. Gäller det ansökan ligger på bordet Gäller det plats-när när
undersökningen eller förstudien och kommer regeringen ochgörs när närgörs,

till det faktiskt den fattar det här beslutet. finns mångasäger Detärattoss som
oklarheter. självJag jag har ganska klart för mig beträffande detta,tror att men
det många andra inte har måste klargöras,det, och det det det minstaär ärsom

kräva.kanman

Kjell Andersson: föreslår vi den frågan till efter föredrag,Jag nästaatt sparar
kommer handla just vetofrågan.attsom om

Sten Bjurström: talades här kämtekniklagen, ligger i botten, såDet attom som
harJag tidigare påpekat det problem för samhället ochsäga. äratt ett gemensamt

industrin lösa avfallsfrågan. frambehöver komma i diskussionenDetatt mera
alla måste hjälpa här såtill. Om inte lyckas i den det tilläratt man processen,

sist reaktorinnehavaren den får sitta där med Och det ärär ansvaret. ettsom som
långtgående till både slutförvaring ochganska viktigt viDet är att attansvar. ser

ochrivning sker på säkert den första enklaste åtgärdenEnligt 25§sätt. ärett
böter fängelse, slutkonsekvensen reaktorema.och Detstängerär ärattmen man

mångadärför viktigt, arbetar med denna fråga, där känner sig kallade,när man
också klar inte kommer fram, så det vi påär över äratt attman om man

industrisidan får konsekvenserna. bara påpekande.Detta ärta ettsom
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tjänst försökt påOdhnoflz har länge i ochCamilla Jag strävat statens ta vara
jag inteeventuellt kan finnas kvar. kan undgåden lilla myndighet Men attsom

kanske tydligast från Oskars-synpunkter kommer fram,påverkas de somav
myndighetsuttalanden, innanauktoritativahamns kommun, vill haatt manman

och lyssnarfunderar dettasida ställning. jagfrån kommunens När över äventar
frågorna, så undrar jag: Huroch hur de hanterarpå från Finlandvåra vänner

efteromgången, förstu-förändras, de i förstamyndigheternas rollskulle t.ex.om
beskedefter båda två,ellermöjligen efter platsundersökningamadierna eller ger

lokaliseringen,utesluterkänd faktorgrunder det finns ingenpå negativa att som
skulleDådetaljundersökningenförst efteroch myndigheterna acceptans.att ger

sig myndighetenlutamyndighetsbeslutha vissakommunen emot,att men
beslut, tillräckligt mångaslutligaför sittändå ha visst närskulle utrymmeett

påoch kommunernas sidamyndigheternasfrånkända.faktorer Hurär ser man
sådan hanteringen

faktisktfråga. finnsOdhnoffs Detpå Camillavill förstHögberg: JagLars svara
ilite knepigthanteradesdetta i SFR-ärendet,förebild tillhistorisk somen

dåvarande därsig enligt PBLSKI skullemellan lagarna.samordningen yttra
månad på förhadeForsmark. Vilokaliseringen till attfanns övervetot ossen

det gälldeifrånockså klartvi hade närdetta, att yttraattsagtyttra menoss om
behövde vi minstSäkerhetsfrågan,ikämtekniklagen,tillståndsärendet enligtsig i

föralltsåvi bestämdemånader. Mentolvpraktiken blev detmånader i osssex
dock medformnågonoch ändåregeringenlydiga motatt av svar,avgevara

dessfram till. fram tillkomma Menskullevår granskningför vadreservationer
Vitill Forsmark.lokaliseringtaladedirektnågothade vi inte motsett ensom

tills de hadesitt yttrandehöll påoch kommunen settreserverade sagt,oss, som
stegvis beslutsprocessdetmedvetenmåste ärvår analys. Man att enomvara

byggtfonder samhället harmedel från deinvesteringarmed mycket stora somav
vidkritisk punkt, kansketilllederdettaändamål. Detför detta är ensomupp

KTL-ärende ochblirDetaljundersökningen ettdetaljundersökningen. ett
blirdettalokaliseringen.sig MenDå skall kommunenregeringsärende. yttra om

föredragi mitttill dettaoch jag återkommerbeslutspunkteninte den sista senare.
sitt veto Vi harfråga: skall kommunen sagtNär utövaintressantdetMen är en

dådetaljundersökningen, ochförtillståndsprövningentillanslutningblir idetatt
någonkommerDärefterdå finns.underlagbeslut på detmåste ta somman

det gårställning tillDärpå får atti schaktet.investerasmiljard taatt omman
detkommit Omförräninte säkertförvaret där Detbygga vet ner.manmannere.

anläggningen,säkerhetsmässiga skälstarkadet finnsvisa sig motdå skulle att
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kan vi från myndigheterna sedan bli nej, ochtvungna säga då kanatt det bli
Dettastopp. mycket intressantär fas i kommande beslutsprocess.en en

Betr. Kjell Anderssons olika alternativ för beslutsfattande, strider motsom
regeringen, jag inte framställningentror riktigt klar. Vad gäller är,var attsom
det skall till fullständig systemprövning i samband med första anläggningen att

Enligtprövas. SKBs planer, de redovisades då, så bli det inkapslings-som
anläggningen. Samtidigt har Torsten Carlsson klart deklarerat Oskars-att
hamns kommun inte kommer till inkapslingsanläggningsägaatt förrän deten
också föreligger ansökan detaljundersökning. Eftersom kommunen sitteren om
på jag inte kanett tänkaveto, mig regeringen tänker köra påsom att denöver
frågan, så blir det då samlad prövning inkapslingsstation och detalj-en av
undersökning, eller åtminstone samordnad i tiden sammanfallandeen
prövning. Detta det troliga scenariotär och det har andra fördelar också. harJag
övertygats Torsten Carlssons argumentering på den punkten. Detta alltsåav är
den tidpunkt, där regeringen måstesenaste ställning till systemlösningen.ta
Regeringen har, jag det sedan det fråga vadär regeringensom ser en annan
själv och dess kansli tycker, vissa möjligheter inte skyldigheter haattmen
någon form ställningstagande i anslutning till de återkommande gransk-av
ningarna FUD-programmet, SKB led inär FUD-programmetav ettsom- -
redovisar Systemanalys och säkerhetsanalys enligt de villkor regeringen harsom
föreskrivit för FUD-programmet. Vi måste också från SKIs sida, vi granskarnär
FUD-rapportema, uttrycka någon form åsikt det hela, återigen inteav om som
kan bli formellt godkännande metoden,ett någon form åsikt måste viav men av

föra fram till regeringen kommit så långt. Vi har dessutomnär visagt att
tycker säkerhetsanalysen, SKB skallatt redovisa, skall föräven utsättassom en
internationell expertgranskning. Då kommer det finnas beslutsunderlag. Viatt ett
har också vi inte tycker skall börja några platsundersökningarsagt att att man
förrän detta klart, så kommunernaär vad de ställning till.att vet tar

Kjell Andersson: Det naturligtvis samspel på någotär allt mellansätt,ett trots
FUD-granskningen och den formella ärendehanteringen. Det demer var en av
frågor jag ställde: Vad spelar FUD-granskningen för roll jämfört med tillstånds-
ärendena.

Torsten Carlsson: kan inte låtaJag bli kommentera det Sten Bjurströmatt som
innan dess vill jagtog vända mig till myndigheterna och detsägaupp, attmen

viktiga väl materialetär god kvalitet. hoppas jagatt är Det ni fästeratt storav
vikt vid, liksom inget underlag vikt saknas och de slutsatseratt attav som
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med. Bjurströmssökanden viktig bit Stendrar rimliga. Betr.Detta ärär att taen
involverade ivivill jagkommentarer kärntekniklagen ärsäga, attetc. somom

det farligti den lagen.medvetna vad står Mendetta arbete väl är attär somom
skuldskall kännalåta vikanlägga fram detta på sådant så detsätt attett att som

vi inte sköterom oss.

vi måstenågot sådant. Menantydainte min avsiktSten DetBjurström: attvar
Vi kanordentligt.frågan hanterasforfrån sida kännaSKBs attett stort ansvar

ordentligt skött.hela inte blirdetvår omgivningskylla ifråninte omoss
inteabsolutjagbra. Mensamspelet fungerar attDärför det viktigtär att menar

helt klart.fungerar, detdet inteskylla på kommunerna ärskulle kunnaSKB om
myndig-frånocksåså måstei lagen,så entydigteftersomMen äransvaret man

ingendettahänger Menoch ärså allt fungerarheterna den delen att samman.se
från SKB.fråga hanteravi kan ensammasom

Carlsson. IochHögberg Torstentillliten kommentar LarsKjell Andersson: En
dåblirvilkenplatsundersökningar,forskall välja platserdet skedet när man

starktsig alltförbindainteUppenbarligen kanrollmyndigheternas menman
återstårkanskekrävs. Detmedverkan attnågot slaglika uppenbart är att av

i så fall hur.ochi det lägetkan uttala sigmyndigheternadefiniera vad om
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Den nationelle samordnarens program -
gjort och ogjort

Olof Söderberg

Uppdraget

Den beskrivning uppdraget nationell samordnare på kämavfallsområdetav som
regeringen beslutade den 15 maj 1996 möjligheter till ganska vidsom om ger en

tolkning.
Uppdraget innebär främja samordningen de informations- ochatt av

utredningsinsatser kommuner berörda SKBs studier avseende loka-som av
lisering kärnbränsle och kämavfall finner nödvändiga. Samordnarenanväntav
skall därvid föreslå former för informationsutbyte hantering och slut-om
förvaring kämbränsle i övrigt beredd koordinera kon-använt samt attav vara
takterna mellan de kommuner och länsstyrelser berörs studierna. Samrådsom av
skall ske med SKI, SSI och KASAM, vilka i lämplig omfattning skall bistå
samordnaren.

På punkt regeringsbeslutet helt entydigt. Samordnaren INTEär övertaren
uppgifter och från andra myndigheter, särskilt då inte ochSKI SSI. INTEansvar
heller uppgifter frånSamordnaren eller reaktorägama, dvs. iövertar ansvar
praktiken SKB.

Rollen, gjort och ogiort

2.1. Inledning

förDe flesta har tidigare haft möjlighet läsa den verksamhetsberättelseatterav
jag den februari överlämnade till1996 och det arbetsprogram 21 1997som

upplaga finns tillgänglig för deltagarna.regeringen. det dokumentetEn av
står i det materialet ochkommer lyfta fram del vadJag ävenattnu en av som

aktualisera framställningen. kommer särskilt beröra fråganJag MKB-att ettom
förfarande på nationell nivå och redovisa de tankar jag idag har hur sådantettom

Ävenförfarande skulle kunna till. jag har aviserat särskilt möteettom om
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MKB-frågoma juni så det bra jag redan idag kanden 1l 1997, ärägaatt omrum
få reaktion på tankar.dessaspontanen

2.2 Rollen

medi arbetsprogrammetmålet min verksamhetövergripande förDet anges
orden 3.

idet nationella måletkan behövas forfrämja sådana åtgärder attatt som
kämavfallet använt käm-slutförvaring det långlivadefråga säker avom

bränsle skall uppnås.

smörjkanna imednågot mekanikern ochRollen kan ettpersonenses som av
for olikade bäralltså tillbeslutsmaskineri. Rollen ansvaretär attatt somse

vadmöjligt fullgöraförutsättningarbeslutsfattandet får så godai attmoment som
mötesplats för dentillhandahållaminst viktigtförväntas dem. Inte är attavsom

i så komplicerad besluts-måste tillmellan olika intressenterdiskussion ensom
denna.somprocess

mål i två punkter.övergripandekonkretiserat dettahar i arbetsprogrammetJag
fyra viktigare frågor därockså exempel påinnehållerArbetsprogrammet en

utsikt.genomlysning har ställts i

och2.3 Gjort ogjort

målenfrån deGjort med utgångspunkt2.3.1 uppsatta

djupförvar"för lokalisering"Tydlig procedurnågra ordFörst avom

detta, någotuppfattningarkan ha olikasådan procedur ManviHar somomen
diskussionsunderlagdetvill erinraigår. härbelystes ingående redan Jag om

Kjellanslutning tillfanns tillgängligt iochjag ställt somsammansom
föredragning.Anderssons

harsystematiken i SKBs arbetediskussionsunderlagetdetI noteras att
medbegreppsapparatetableratsdet harsuccessivt ochutvecklats att ennu

detalj-platsundersökningarÖversiktsstudier, forstudier,tenninologin samt
frånallt kämavfallprincipenstår bakomundersökning. Regering och riksdag att

landet.inom Detpå säkertskall handde svenska kämreaktorema sättetttas om
kämavfallshanteringen.ansvarstagande foralltså nationelltsigrör ettom



Uppgiften verkställa omhändertagandet utifrån detta haratt synsätt genom
lagstiftning lagts på reaktorägama, dvs SKB.

Statliga myndigheter, och i sista hand regeringen, sitt nationellatar ansvar
tillsyn och tillståndsfrågor.utövaatt prövagenom

De första skedena kräver inga formella myndighettillstånd bådetre av men-
regering och SKB utgår från det skall visa sig möjligt i frivillig medverkanatt att
från kommuner i olika delar Sverige få fram det underlag behövs för attav som

djupförvar skall anläggas. med regering ochDetta SKB utgår frånett synsätt en
det skall visa sig möjligt i frivillig frånmedverkan kommuner i olika delaratt att
Sverige få fram det underlag behövs för djuförvar skall anläggas.att ettav som

Detta "frivilligmed medverkan innebär intesynsätt att parametemen
frivillighet före parametemett säkert förvar. har uppfattatJag SKBssätts att
inställning till påbörja förstudie beroendei kommun SKB,äratt atten en av
utifrån frånsin analys resultat översiktstudiema, sig kunna dengöraanserav
preliminära bedömningen det finns platser därinom kommunenatt
säkerhetskraven kan uppfyllas. samordningsansvar har lagts på läns-Ett
styrelserna dessa skall kunna fungera både för kommuner önskarstöd somsom-

isig i platsvalsprocessen, medverka förstudie, ocht.ex. attengagera genom en
för också kommer beröras eventuellangränsande kommuner attsom av en
etableringsmedverkan" inte "frivillighet" föreinnebär sättsatt parametem

inställning tillsäkert förvar." har uppfattat SKBs"ett Jag att attparametem
påbörja kommun beroende utifranalys kommunerförstudie i SKB,är atten en av

etablering.också kommer beröras eventuellattsom av en
tilldetaljundersökning, kan betraktas inledningenDet sista skedet, som

alltså djupförvar.uppförandet kämteknisk anläggning För attettav en
regeringen, enligtdetaljundersökningen krävs därför tillstånd bådegenomföra av

harlokaliseringstillstånd, grundprincipnaturresurslagen där kommunerna som
under detaljundersökningensoch enligt kämtekniklagen. det kanvetorätt Men
måste naturligtvis arbetenagång visa "fel" plats har valts. så fallsig Iatt

tillstånd enligt ochavbrytas och har ansöka NRL KTLSKB attatt om
Tillståndsproceduren alltsådetaljundersökning på plats.genomföra tasen annan

från början.om
etableratsklarlagts. harroll i urvalsförfarandet har EttLänsstyrelsemas system

för information tillför deras kostnaderför ersättning till förstudiekommuner
kalenderår. Regeringen kommermilj. kr. kommun ochallmänheten högst 2 per

tillståndtill ansökerfrågan förvarsmetod i anslutning SKBpröva attatt omom
kämbränsle enligtinkapslingsanläggning för SKBsuppföra den använtatt som

i anslutning till i Oskarshamn.planer skall förläggas CLAB
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alltsåDetta läget, jag uppfattat inför detdet, seminariumvar som nusom
pågår. Själva anordnandet seminariet led i arbetet med ytterligareär ett attav
tydliggöra beslutsprocessen. förs här kommer givetvisDe diskussioner attsom
påverka mitt och andras arbete för ytterligare klarhet.skapaatt

målet förstudienDet andra gäller: Tillräckligt antal
vid två olika majfråga mycket viktig. Regeringen har tillfällenDenna är

1995 och december givit för uppfattningen SKB behöver1996 uttryck att
kommuner för det skall finnastillgång till resultat från förstudier i 5-10 att
platsundersökningar. dettillräckligt för förunderlag urval plats I senasteav

beslutet avslutningsvis följande uttalande:finns
skallmed berörda kommunerutgår från i samrådRegeringen SKBatt ges

braförstudier sådanttillfälle bedriva platsanknutna sätt att ettettatt
samråd med och SSIbeslutsunderlag finns tillgängligt inför SKBs SKI om

platsundersökningama.
Nyköping,förstudiekommuner Malå,räknar vi idag med fyraSom bekant -

Östhammar har avslutats.förstudier pågår eller JagOskarshamn och där-
urvalaktuell i framtidafrån naturligtvis intebortser alltså Storuman, är ettsom

del detgenomförda förstudien kan kommaden där utgöraattäven avom
för platsundersökningarplatserunderlagsmaterial utifrån vilket urvalet av

kommer ske.att
flerkunna bedrivas iåstadkommits för förstudier skallVad har då att

och Som jagalltså mellan 10.landet Totalt bör antalet 5kommuner i vara
förs med privatpersonerverksamhetsberättelsen har samtal förts ochskrivit i - -

detupplysningar vadoch företrädare för kommuner vill ha närmare omsom
samtalresultat dessakonkretinnebär medverka i SKBs förstudier. ärEttatt av

konferens.vid denna Iföreträdare för Gällivare kommundeltagandet av
fåinformation förbeslutat inhämtaGällivare har kommunstyrelsen attatt

kommunen skaför bedömning fråganunderlag närmareta uppav omen
blivitförstudie. harför Jagmed förutsättningarnadiskussioner SKB enom

lämnaden 21 april förkommunfullmäktiges sammanträdeinbjuden till att
upplysningar.

varitförstudiernågon formtill har fråganSom alla här känner avom
första hand påsyftar här ifallit.aktuell i andra kommuner, Jagmen

Överkalix årkommuner för någraArjeplog, ochhändelseförloppen i Tranemo
dradet bör möjligtframhålliti arbetsprogrammetsedan. harJag attatt vara

lärdomar från dessa kommuner.
vid Uppsalafick kännedomKring årsskiftet jag statsvetareatt yngreom en

Vedung arbetarledning professor EvertPatrik Olofsson underuniversitet, av --
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med studien "Lokalsamhället och det högaktiva kärnkrañsavfallet; Besluts-
Överkalix".i Storuman, Malå och någraFör dagar sedan har jag,processerna

tillsammans med SKI, beslutat ekonomiskt stöd till detta projekt såatt attge
resultatet skall kunna redovisas kring månadsskiftet augusti/september 1997. Jag

det blir intressant läsning för kommunpolitiker i landet.tror runten om
finns ytterligareDet aktivitet pågår och har delsyñeett atten som som som

underlätta för "nya" forstudiekommuner sig. Det gälleratt engagera en
kartläggning de samarbetsformer utvecklas under pågående förstudierav som nu
mellan SKB, förstudiekommuner och länsstyrelser. utförs HåkanDetta av
Lundberg. Avsikten resultatet kartläggningen skall kunna iredovisasär att av
samband med det MKB-frågoma jag aviserat till den juni.ll Denmöte om som
kartläggningen bör kunna användas information till kommunpolitikersom som

sig i förstudienöverväger att engagera

2.3.2 Ogjort med utgångspunkt från de målenuppsatta

erkänslaI arbetsprogrammet antydde jag idéer till berörda kommuneratt om
borde påbörjas.studeras. Något arbete med denna inriktning har inte hunnitännu

viktig del i tydliggörandet beslutsprocessen har med fråganEn göraatt omav
MKB-forfarande gjorts och inte ipå nationell nivå. Vad gjorts dettaett som av-

seende ska jag beröra avsnitt 3.avslutningsvis

2.3.3 Gjort och ogjort fyra frågeställningarbeträffande genomlysning av

Beträffande mina insatser avslutade.dessa frågor jag Jagäratten av anser nu
syftar uppgiften innebörden gällande regler ipå skapa klarhetatt natur-om av

vetoventilen, där vi här har haftresurslagen det kommunala och allavetatom
tillfälle del Svalms utlåtande. står det klart vad innebördenHans Nuatt ta av av

överlåter på bedömareglerna och vilka motiv finns for dem. andraJagär attsom
finnas skäl innebörd.det kan ändra reglernasattom

gällande reglergäller uppgiften medverka till kännedomdetNär att att om
utländsktsvenska till, slutfbrvaring Sverigeoch den inställningen iom, av

visst underlagsmaterial tagitskärnbränsle får bredare spridning, så haranvänt ett
kompletteringar materialetfor min verksamhet. Vissafram inom avramen

redogörelsen färdig offentliggöras.emellertid innan Jagbehöver ärgöras att
juni månad.sådan redogörelse skall föreligga underhoppas att en

Alternativfrågangäller de två återstående frågeställningarna, ochdetNär
kommit igång med aktiviteter hunnitför platsval, har jag inteKriterier ännu som
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utåt. har emellertid beställtJag sammanställning de uttalanden ochsynas en av
åtgärder i altemativfrågan har gjorts regeringen, säkerhetsmyndighetemasom av
och under RedovisningenSKB den IO-årsperioden. till mig detsenaste av upp-
draget innevarandekommer ske under månad.att

finns flera skäl för andra åtgärder inte har vidtagits mig. TillDet ännuatt av
regeringen den decemberbörjan vill jag erinra i beslutet 19 1996att gaven om

frågeställningar. Vidarei uppdrag ingående belysa båda dessaSKB äratt
offentliggöra sina tankarsäkerhetsmyndighetema och i färd medSKI SSI att om

påstrålskydd sända detta materialkriterier för säkerhet och kommer att utresp.
information till förstudie-bred remiss. SSI och SKI kommer länmaatten

särskilti remissmaterialet vidkommuner och länsstyrelser innehållet ettom
i min regi.den 24 april anordnasmöte som

för det MKB-arbetebehandlas kanske bäst inomfrågeställningarDessa ramen
på nationell nivå jag kommer in på.som nu

på nivånationell3. MKB-arbete

talasunderrubriken "MKB-processen". Därarbetsprogram finnsmittI om
deFormuleringama avspeglarsamordningbehovet MKB-processen.av en av

ochlänsstyrelser, SKB, SKI SSIuttryckts kommuner,förväntningar omavsom
modellfinns ocksånationell nivå". arbetsprogrammetpå I"en MKB-process en

kallasför vadöverläggningar inompresenterad innebär somramensom
kämavfallsornrådet"."Sarnrådsforum på

antaligång finns detnationell nivånågot slags MKB-arbete påInnan sätts ett
frågor behöver övervägas noga.som

vad den formella innebördenklart för sigTill början gäller det göraatt aven
gällandenaturligtvis frånutgår dåarbete egentligensådant Jagär.ett nu

lagrådsremissen beträffandebeslutadeden i förra veckanlagstiftning. När en ny
behövadetalj, övervägandenstuderas i kanmiljöbalk har hunnit göras.nya

otvetydiga fram dendetUtgångspunkten måste SKBsär att taatt ansvarvara
kommandeunderlag för denbehövsmilj somsom

naturligtvis dendetaljundersökning. Samma gällertillstånd förprövningen enav
uppföraeventuell ansökanskall åtföljamiljökonsekvensbeskrivning attensom

inkapslingsanläggning.en
så bra förutsättningarskapauppgift kan enbartSamordnarens att somvara

kommuner därsärskilt dei samråd med berörda intressenter,möjligt för SKBatt
tillräckligtMKB-dokumentskall kunna åstadkommaförstudier pågår, ärett som
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genomarbetat för fylla detta syfte, dvs. bra beslutsunderlag.att Medutgöra ett
denna utgångspunkt blir Samordnarens roll underlätta regeringens ochatt
myndigheternas kommande prövning framtida ansökningar. Menav
Samordnaren inget frånövertar SKB i fråga MKB-dokumentetsansvar om
innehåll, och inte heller något från myndigheterna det gällernäransvar
granskningen dokumentet.av

En grundläggande tankegång bakom gällande författningsregler om
miljökonsekvensbeskrivningar dessa, i sin slutliga form, skallär att vara
grundade på ingående samrådsförfarande mellan sökanden och berördaett
intressenter. Samordnarens uppgift kan då medverka till samrådatt attvara
kommer till stånd fyllsoch med reellt innehåll.ett

Utifrån sistnämnda syftar sålunda Samordnarens arbete till skapasynsätt att
förförutsättningar eftersträvadeden dialogen fackmyndigheter,mellan SKB,

länsstyrelser, kommuner och allmänhet hur MKB-dokumentet skall framtasom
och vilka frågeställningar bör belysning. medel förEtt skapaattsom en
sådana förutsättningar kan skapa för diskussionforum och samråd iatt ettvara
frågor inte specifika för viss lokalisering. använder i det följandeJagärsom en
benänmingen Nationellt samrådsforum på kärnavfallsområdet
"Samrådsforum" diskussionsforum.på detta

I sådant samråd intar kommunerna särställning. Den grundas påett en
regeringsformens stadgande kommunal självstyrelse.om

Men allmänheten vill ibland komma tals också ikan och till andra former än
via sina valda politiska kan ske på nationell och/eller lokalDetrepresentanter.
nivå via olika föreningar andraoch grupperingar, och enskilt. Frågan bliräven
då hur detta praktiskt skall kunna åstadkommas inom förrent ramen
Samrådsforum. återkommer till den frågan.Jag strax

viktig fråga frågeställningarEn gäller vilka skall till behandlingtas uppsom
och ska bestämma det. inte Samordnaren skall på sigJag atttror att tavem som
föra fram förslag till frågeställningar. i stället överlåtas deltagarna ibörDet
Samrådsforum. förslagsställaren bland övriga deltagare förOm inte får gehör
sina protokoll vidförslag, kan detta antecknas till de skall förassom
sammankomstema. finns verkar ha naturliggivetvis vissa frågorDet som en
plats diskussionsämnen just altemativfrågan och frågor platsvals-omsom -
kriterier väl sådana exempel.är

kombinera behovSpeciella svårigheter föreligger det gällernär att av en
attityd till brett deltagande i Sarnrådsforum med nödvändighetenöppen attett av

hålla deltagarantalet särskilt vid ingående diskussionerpraktiska skäl nere, mer
egentliga sarnrådsarbetet måstekomplicerade frågeställningar. detJag tror attav
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i relativt småäga helst inte får bestå fler 10änrum grupper, som av personer.
Dessa måste då ha någon form förankring hos de berördanärmastav
intressentema. Preliminära resultat från diskussionerna i dessa mindre grupper
skall regelbundet redovisas vid sammanträffanden med samtliga deltar isom
Nationellt sarnrådsforum, ikanske församling 30-40en om personer som
praktiken kan träffas högst två gånger år. Vad jag arbetssättetantyttnu omper

ungefär med vad skisserats i arbetsprogrammet.stämmer som
tidigare aviserat, genomarbetatSom jag hoppas jag kunna presentera ett mer

villunderlag inför Sammanträffande planerat till den ll juni 1997. Jagärett som
emellertid utnyttja detta tillfälle få synpunkter på vad jagatt spontana nu
skisserat. for eñer-Saken kan vid den diskussion planeradärtas somupp
middagen. tidpunkten vi dåfördel med skjuta på diskussionen till denEn äratt
också beslutsprocessen kommer fram ihunnit lyssna till de synpunkter på som

förmiddag.de följande föredragningama dennanärmast



177

fåAtt äntligen beslutsprocessen rätt

CarlmanInga

Inledning

utifrån MKB-perspektiv. Egentligenbehandla kämavfallsfråganJag har ombetts
och och skrivit tidigare. tvekadekunde jag hänvisa till vad jag andra Jagsagt

konferenser och överläggningarden anledningenockså inför uppdraget att avav
cykeln, aldrigpå gång börja uppfinnadetta slag tenderar gång sättaattatt men

använda densamma. Flera demhel cykel och mindreän att av somsamman en
i olika sammanhang, underseminarium har med all sannolikhetdeltar i detta ett

hållit anförande problemen medeller älvaflertal år, upprepade gånger, hört om
avfallet. därför inteslutforvaragå till för kunna Dethur Sverige ska ärväga att

finns vilja lösa dettaöverhuvudtagetdetkonstigt många undrar attatt enom
problem.

skulle skapa någrakämavfallsfrågan intefrån 1970-taletFörtröstan attom
förbytts i problem,lösning, har idagfå "enkel" tekniskproblem skulleutan en

handhasmisstänksamhet hur fråganproblem. Tveksamhet ochmycket motstora
harhar ifrågasätts.trovärdighet Dettamyndigheternastydlig ochSKB är ävenav

och centralpolitiker,SKB, lokal-inblandadepågått länge, alla parteratttrots -
förvarahåll, nämligenåtallmänhet allamyndigheter attsträvarsamt samma-

avfall ska fåhur mycketOenigheten gäller främstavfallet på säkert sätt.ett som
produceras.

oäktaavfallet i myckethögradioaktivatill detproblem knutna ärDagens en
konflikt, myndigheterimed SKBinte bara kraflindustrin ävenspetsen utansom

oförstående och/ellertillinformationkan/ska/bör lösasuppfattar engenom
allmänhetz. motståndutslagiblandavfärdas ocksåKonfliktenokunnig ett avsom

förstå,då inte tycksVadfundamentalism.ekologiskkärnkraft ellermot manav
och hurför beslutsprocessenproblemen ligger inommycketär att ramenav

avfallsfrågan hanteras.älva
dedesammakärnavfallforbeslutsprocessenHuvudtankar rörande är som

bunditharalternativ innanochbelysa konsekvenserdelsinför MKB, att man
med allmänhetenöppenhet ochfulldels detta iför något,sig göraatt somupp

MKB-fobijag kunnatårens lopp harunderfullvärdiga deltagare. Men att ense
själva käm-samtidigtmyndigheter,ochsig hos både SKBhar spritt som
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avfallsfrågan har gjort ganska seriösa myndigheter stickeräven huvudetatt i
sanden och framför allt försöker hålla frågan i slutna rum.

Processen

braEn och modern beslutsprocess ska leda fram till beslutsunderlag,ett gott
vilket således ställer krav på hur regleras. allmänhetenTy måsteprocessen ges
rättigheter delta, inte allmosor. för beslutsunderlagetFöratt att acceptans
måste beslutsprocessen d.v.s sörja för god insyn och skapatransparent,vara
möjlighet for alla berörda och övriga intresserade delta. På detta skapassättatt
förutsättningar respekt också for det beslut så småningom ska fattas.att som

EIA-konceptet, Environmental Assessment, med huvuddelarnaImpact
dokumentet och fortfarande oöverträffat. Tillvägagångssättär att taprocessen,
fram beslutsunderlag, i Sverige, har ochvarit EIA-använts är sämre änsom
konceptet, utgångspunkter förutsättningslöshet, handlingsfrihet, hus-ärvars
hållning med hållbar utveckling.naturresurser samt

Låt mig återigen slå fast EIA-konceptets kriterier:sex
beslutsunderlagskriteriet godkänt beslutsdokument ska finnas innanett0 -
beslut tas .resultatkriteriet syftet med verksamheten ska klart framgå både0 ur-
projektörens perspektiv och objektivt perspektiv bakomliggandedetettur
syftet
altemativkriteriet minst fyra slags alternativ ska beaktas0 -
-alternativ metod/teknik

alternativ lokalisering-
alternativa genomföra från objektivaprojektet utgångspunktersätt att-
noll-altemativet-

effektkriteriet deñniering, kvantifiering och utvärdering potentiella0 av-
effekter ska redovisas för alternativen riskerliksom och osäkerhet och hur

effekter reducerasnegativa kan
viktningskriteriet det ska gå utvärdera och jämföra alternativ ställeratt0 -
krav på redovisas såde jämförelse blir möjligatt att en
granskningslqiteriet kontrollera dokumentet uppfyller ställda kravatt att0 -
och i övrigt tillfredsställande allmänheten förutsättning/-är samt att ge
möjlighet delta i granskningsprocessen.att

Kvaliteten och objektiviteten hos tilldokumentet således mycket starkt knutetär
hur genomförs, d.v.s procedurer för såväl avgränsning scopingprocessen som
granskning skadokumentet. grundbultar måste uppfyllasDessaav sex om man
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tala iMKB EIA-mening, vilket måste vad gäller lagring högra-om en en man av
dioaktivt avfall. En alltsåMKB inget beslut beslutsunderlag.är utan ett

MKB regleras idag i Sverige dels specifikt svenska regler delsMKB,genom om
EG-regler, dels internationella konventioner och andra överenskommelser.
Specifikt svenska regler idag överhuvud inte MKB-processen endasttar utanupp
dokumentdelen, och det därtill oerhört finns ingaDet generella krav påsparsamt.
innehållet i dokumentet, bortsett från krav på redovisning alternativett av
inklusive nollalternativet för metod och lokalisering. kravDetta emellertidär
mycket betydelsefullt, då krav alternativ, nämndes tidigare, är ettom som av
kriteriema för EIA instrument. förarbetenaAv framgår dock lagstiftarenett att
med de reglerna avsåg standardhöjning och skärpning gentemotnya en en

förhållandetidigare rådande
Vänder vi till strålskyddslagen och kämtekniklagen, specielltäross som

avsedda för just radioaktiva verksamheter, finner vi inte heller där regler om en
MKB procedur. lagar saknar tillDessa överhuvudtaget, skillnad från många
andra svenska miljölagar, utarbetade procedurregler. Om MKB i lagensägs
endast SSI och harSKI bemyndigande besluta huruvida MKBatt ett att om en
ska krävas, vad beskrivningen ska innehålla, de i så fall får utfärdasamt att
MKB-föreskiifterf

Men i SverigeMKB regleras inte bara specifikt svenska regler. EG-en av
direktivet Esbo-konventionen,MKB, beslut den juniUNEPs 17 1987om av om
MKB Rio-deklarationen innehåller alla krav måste beaktas ii Sverigesamt som

ärende högradioaktivt avfall.ett om
Analyseras alla dessa regelsystem i förhållande till EIA-konceptets sex

kriterier, visar svenskadet sig regler endast uppfyller altemativkriteriet ochatt
det med tvekan. Grunden till jag med tvekan, lagen uttryckligensägeratt trots att

verklighetenkräver alternativ, beror på hur detta krav kommit efterlevas iatt
EG-direktivet brister vad gäller altemativkriteriet och granskningslcriteriet.
Visserligen direktivet alternativ, innehållerkräver regeln begränsningmen en

tillåter alltför tolkning förhållande till kriteriet. EG-direktivetisnäv tarsom en
heller inte avgränsningssamråd,explicit allmänhetens deltagande s.kupp genom
scoping. brist i EG-direktivet flera länder däribland Sverige kritiseratharDenna
och i uttalande till rådets protokoll sig ha för avsikt låtahar de sagt att
allmänheten sig de alternativ verkningar skall undersökas i"yttra och somom

miljökonsekvensbeskrivningar.samband med inbegripa allmänheten påAtt ett
tidigt granskningsförfarande.stadium medför effektivare och rationellareett
Svagheten onödigtvis försvåra förlängai EG-direktivet riskerar därmed ochatt
den totala beslutsprocessen.

övriga internationella regelverken, riktlinjer, Esbo-konventionenDe UNEPs
kriterier.och Rio-deklarationen, inbegriper däremot samtliga sex
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betonaPå tid har utanför alltmer kommit viktenUSAäven att avsenare man
s.k för policies och planer.programmatiska PMKB; d.v.sMKB program,

projekt-MKBför MångaKriterier för deprogram-MKB är samma som
FilosofinEnvironmental Assessment.blandar ihop och StrategicPMKB SEA,

planerings-möjliga skede ipå tidigastbakom hantera problemPMKB är att
ektnivå allt förpå proj kommerfrämstAnledningen härtill MKBär attprocessen.

ochredan har fattatsreella beslutdåLåsningar uppkommer attsent. genom
förutsättningslösa MKB.omöjliggör i praktikenförsvårar eller rent av

mycket viktigtbeslutsunderlagbeslutinte är attAtt MKB är utan ettetten
reellamedhängerbeträffande Dettaminnet särskilt PMKB.hålla i samman
iblandfår nämligenlagligalltså inte harbeslut,beslut. Reella status,som

frångårDärmedmed i MKB.vad skafelaktigt avgränsa tas manensom
efterutvärdering, d.v.sefterkommabeslutsunderlagskriteriet beslut skaatt ett en

nedan,återkommer tilljagexempel tycks,vi kämavfalletMKB. Tar somen som
påverkatillåts MKB-beslutreellafelaktigtFUD-programmen somses som

till plats.från platskan flyttasryssjaProblemet kan liknas vid somenprocessen.
praktisktfinns deti den,någon kommerlagt ryssjan ochväl harNär utman

framåt, kanfri gåsigfisken kännerlängre in. Såbara attävenvägtaget omen -
blir alltdärin,den bara framåt längre trängre.utrymmetattgenom

Rätt

lämnar innågonellergjord SKBså måsteOm inte förr MKB när annanen vara
lag.tillstånd. följer nämligenansökan Det aven om

rättdå beslutsprocessenvad innebär detMen att
flera betydelser:Ordet har härrätt

uppfyllasskaminimikrav på beslutsprocessenlagensatt0
rationellteffektivt ochpå logiskt, ärgenomförs sättbeslutsprocessen ettatt0

betydelse inteharDettaföregå plats-MKB.teknik-MKB börsannolikt enen
sammanlagdakonflikter och denminimeraså långt möjligtminst för att

genomförandeinleds tillMKB-förfarandetfrån dettidsåtgången att av
projektet.

mening.folkligoch rättvis iblir trovärdigbeslutsprocessenatt en0

högradio-beslutvidEsbo-konventionen krävs EIAochEnligt EG-direktiv om
avfall. MKBSverigeförDärmed finns skyldighet upprättaaktivt att enen

ut.‘°svenska regelverkethur detoavsett ser
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beslutsprocessEn MKB-förfarande består antalett moment:genom av
beslut inleda MKB-förfarandetatt
kungörande beslut MKB-förfarandeav om
avgränsningssamråd med myndigheter och allmänhet
upprättande preliminärt MKB-dokumentav
granskningsförfarande för det preliminära MKB-dokumentet
upprättande det slutliga MKB-dokumentetav
slutlig granskning
ställningstagande till MKB-dokumentet.

förAvfallslager högradioaktivt kämavfall tillståndsprövasbör i två etapper -
teknik och platsval. skäl till detta vilar logiska effektivaEtt på och aspekterrent

den teknik på speciell platsanvända måste godkändatt attom avserman en vara
teknik. måste tekniken med alla dess alternativ behandlas förAnnars varjesom

plats. blir otympligt och dessutom kan det då visa sig platsen inteDetta äratt
lämplig, nämligen det först då visar sig finnas bättre teknikaltemativ. Ettettom

skäl hör med altemativkravet och förutsättningar fåettkunnaannat attsamman
hanterligt material och kunna föra fruktbar dialog mellan alla inblandadeen
parter.

Enligt EG direktivet och Esbokonventionen ska medlemsstatema själva
bestämma formerna underrättas, och hurför hur allmänheten ska var
beslutsunderlaget allmänheten ska tillfälleska tillgängligt hursamt attgesvara

skriftligt utfrågning. alltså fältet frittsig och/eller offentlig Här äryttra genom-
för förfarandet genomförs effektivtändamålsenliga långt gående lösningar. Att

ska bli trovärdig, detoch rationellt vikt, beslutsprocessenär ytterstaav om om
integritet säkras.slutliga beslutet ska kunna förankras och myndigheternas ska

uppfyllas i Sverige, därEftersom överstatliga krav på måsteMKB även om
skyldighet för Sverige.gäller detaljerade regler, finns häregna en

Ett förslag:

beslutsprocesskunna regleraföljande förslag på hur skulledetI ett enges man
regler på såvälkämavfall. omfattarför högradioaktivt Förslaget program som

ektnivå.proj
projektören/SKB beslutaroch medMKB-förfarande inleds iEtt attattsenast

naturresurslagen. sådantkämtekniklagen eller Mentillstånd enligtansöka ettom
projektören önskar det. viktigainledas tidigare, Detförfarande kan äräven om

MKB-förfarande skasista tidpunkten förärnär att ettatt anses varaange
allmänheten.påbörjad, vilket ska kungöras för



Vid teknik-MKB måste kungörelse nå hela landet, vilket kan ske genomen en
sketidningar radio och Vid plats-EIA kan detrikstäckande TV.t.ex samt en

övervägda teknikenkungörelsen ska deni tidning. Iortens angesgenom annons
plats förEIA-ansvarig tid ochsyftet med den,och avgräns-är samtsomvem

ska framgå harrutin.ningssamrådet vilket i följer dagens Det attstort envar
Berördadeltagande eftersträvas.allmänhetensyttranderätttillträde och samt att

kungörelsen informeras MKB-samtidigt medmyndigheter ska senast om
avgränsningssarnrådet.förfarandet och

residensstäder medlandetsavgränsningssarnrådförLämpliga platser är en
avgränsningssamråd redovisas.resultat från tidigarei Stockholm, däravslutning

förfrån sarnrädskravundantagmedgebemyndigandeSKI bör attges
förläggauteslutetdetlän, där SKIresidensstad i sådant ettattvaraanser

måste givetvis motiveras.sådant beslutavfallslager. Ett
vidprotokollföras och beaktasavgränsningssamrådet skaanförts vidAllt som

förGrunderna,EIA-dokumentet.medoch det vidare arbetetavgränsningen att
tydligtskautreds i MKB,konsekvenser intealternativ ellerföreslagna en

motiveras.
trovärdig-ochintegritets-bl.a.MKB-utredaren,ansvarigeDen avavsom

SKB, avgränsningssam-protokoll frånutifrån bl.askahetsskäl inte bör vara
preliminärt EIA-synpunkteringivnarådet och eventuellt upprätta ettsenare

minimumEsbo-konventionenEG-direktivet ochenligtdokument. skaDetta som
krav. uttryckligaställerEsbo-konventionenangivnauppfylla antalett mera

lokaliseringteknik ochavseendealternativrimligabeskrivningkrav avom
direktivet härreglerna. EGsvenskamed de ärvilket överensstämmer mera

förvagt. bli aktuellakommalagar kanvilka olika ettOavsett attsom
EIA.°behandlas i underaspekterså ska relevantaprojekt/program, ett svep en

verkaskyldigkämavfallsanläggningtillstånd försöker är attDen ett ensom
förbehövligasamlas inuppgifterutförs och de är attför de utredningaratt som

beslutsunderlag.tillfredsställandeåstadkomma ett
ochgranskatbeslutsunderlaget i frågavidareinnebär ärMKB-processen att

fattas. fram till brett,således ledaskabeaktat beslut Processen ettinnan
ochtillförlitlighetbeslutsunderlag,sammanhålletochförutsättningslöst vars

underlaget. Reglergjortandra dem harblivit granskatkvalitet har än somsomav
granskningsmomentet huroch därmed tilltillknutnaaktuella sådanadå blir är

tillfälle sigberedasallmänhet ska överochberörda myndigheter att yttra
tillstånd beviljas.beslutsunderlaget innan

för granskningdet ställasskapreliminärt dokument utNär är upprättatett
ilänsstyrelsenhosställsteknik-MKBlämplig tid.under En uten

blikan kommaplats-MKB i de kommunerochresidensstädema attsomen
skriftliga synpunkter.under denna tid haoch skaberörda. rättVar att avgeen

granskningssammanträdeoffentligtutställningstidens utgång skaTidigast vid
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hållas på platser där haft avgränsningssarnråd. Vad gäller plats-samma man
MKB ska, det har betydelse för granskningstörfarandet,om gemensam
besiktning den eller de platsergöras projektet berör de områdensamtav som av

kan påverkas.som
Ordförande vid granskningssammanträdet ska föreslås den ansvarigeav
utredaren och SKI. Vid granskningssammanträdet skautses ärendetav

Under ordförandens ledning ska frågorpresenteras. olika knutna till det
preliminära dokumentet och dess underlagsutredningar gås igenom vad gäller
sådant kan komma betydelse for den bedömningen.att Envarsom senare
närvarande ska ha ställa frågor till projektören, denrätt ansvarigeatt MKB-
utredaren och/eller myndigheter utredningar, vad känt och inteärom om som
känt miljörisker och möjligheter förebygga sådana, alternativaatt samtom om
åtgärder och kan ha betydelse för ställningstagandet till projektet ochannat som
för val mellan alternativ. Granskningssammanträdet ska inte avslutatanses
förrän ordföranden förvissat sig närvarandesamtliga sig ha fåttatt ansettom
fråga och synpunkter. Efter granskningssammanträdet ska ettavge
granskningsutlâtande ställas där avgiven kritik och andra synpunktersamman
ska ingå. Detta ska ha beaktats i det slutliga och ingådokumentet bilaga.som
Skulle granskningen anledning till behov omfattande utredningarge av mera
eller på utvidga dokumentet i förhållande till det preliminärasättannat
dokumentet, ska det finnas möjlighet besluta granskning.att om en ny

Efter granskning revideringoch det preliminära dokumentet ska denav
ansvarige utredaren färdigställa det slutliga dokumentet och överlämna det för
godkännande. sådan granskningEn ska endast gälla huruvida dokumentet
uppfyller uppställda krav huruvida gjorda bedömningar rimliga. Omsamt är
detta fallet ska dokumentet godkännas och godkännandet motiveras.är Om den
inte godkänns ska detta motiveras varefter återgår tillden utredaren foräven
omarbetning.

Granskningen skulle också helt kunna ligga på panel, då skulle haen som
information.för hela inklusive utgivningansvar processen av

Äntligen

Ordet äntligen innebär något borde ha varit annorlunda for länge dettaIatt sen.
fall gäller det beslutsprocessen för det högradioaktiva avfallet.

Kraftföretagen och har underSKB flertal år sig ha lösningen på denett sagt
svenska kämavfallsfrågan och i dagspressen kan vi läsa:

"Slutförvaringen vårt svenska kämbränsle planeras ske i djupförvaratt ettav
någonstans på lämpligt ställe i Sverige. metod har utvecklatsDennaett av
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SKB i samarbete med forskare och Inriktningen harexperter. accepterats av
myndigheter och regering. de flesta andra länder med kärnkraft planerasI

svenskaliknande lösningar densom

genomförts tvekar inteutvärdering teknisk-MKB harUtan någonatt genom en
kan ifrågasättas.för sin den inte längreSKB reklamgöraatt vara, som om

för omhändertagandeockså med detaljerade tidplanerSKB går ut av
bl.a enligt följande:situation sammanfattar SKBkämavfallet. Dagens

haroch börjat användasgodkäntsmetoderna utvecklats,"Efterhand som
fokus. Tillkommit imoraliskvärderingar etisk ochgrundläggande natur merav
självstyret.kommunalafrågan detdemokratiaspekten ochdetta kommer om

för detplatsutformning ochfinnahar SKB:s arbete medSammantaget att enen
isamhällsfrågomaaktuellakomplexakämbränslet blivit deanvända en merav

tid."22vår

Återigen heltfrån teknikvalutgår SKB deras är accepterat.att
främst SKB,i hurövervägande del bottnaförefaller tillSituationen idag men

SKB gjortbetraktat deoch politiker, har FUD-programmyndigheteräven som
undvika riktigförsökbl.aenklaste påvisa SKB:sunder åren. Det attsättet att en

på gång hörGånghanteras.beslutsprocedur hänvisa till hur FUD-programär att
skateknikdenredan har godkäntregeringenallmänheten SKB säga att som

helstingetuppmärksammas påallmänhetenanvändas, attattutan som
regeringbådeSamtidigt kanfinns.godkännande i rättslig mening attantaman
ochSKB har lagtryssja,låtit sig locka in i denoch myndigheter har ut somsom

intresserajag harfall har kallat KBS3. NärSKB kallar eller i prövat attvart
metod,för dennateknik-MKBföreskrifterför utfärdamyndigheterna att som en

viker de undan.
nuvarandeberörsfråga myndigheterdärförharJag prövat att avsom

jagregelförslagdettyckerprincipvissa kommuner vad de iundersökningar i om
har dessutomoch flerai sak,undvikerPraktiskt allasänt över. atttaget svara

det slutnasak fördettavisa degjort det intressanta misstaget att att vara enanser
och denSKIregeringen, SKB, SSI,andrainte talar medde änattrummet -

besvär.sig inte Deallmänhet ärForskare ochnationelle samordnaren. göre
utestängda.

modetöppenhet, ochvisa önskanTydligare kan inte attatt varaomman
saknas.öppen,

vilketmetod har godkänts,derasså har de uppfattatsjälvaSom SKB attsäger,
metodeninförför varför bolaget såkan skälen attenvetet nuett ryggarvara av

bl.autifrån kravochfrontutvärdering på bredareskulle genomgå somenen
ordning förhastället vill SKBmed och ställer.allmänheten Iär enannanen
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utomstående det ordning de själva har upp där de redanut sattser som en nu
söker preliminära lokaliseringsstudiergöra i antal kommuner, ElAett utan att en
först den metodgörs SKB kommer användas. Vad SKBsattav som menar
förstudier har lett till, osäkerheter där frågor rörandemest är stora

en.beslutsprocessen mycketEn osäkerhet inom denna,är stor som gnager
förstudiekommunema, bekantär vetorätten.som

Förstudiekommunema skulle sannolikt, de samverkade, ha framgångstorom
påtryckare för få ansvariga på nationell nivå inse foratt att att ansvaretsom

lösningen på problemet med det högradioaktiva avfallet inte i detta skede kan
läggas på kommunnivå, klara procedurregler behövs under allasamt att
omständigheter. harDet länge förvånat mig inte dessa kommuner och derasatt
länsstyrelser har verkat kraftfullare i denna riktning.

Myndigheterna SSI och SKI har för slutförvaret för högaktivt avfallattansvar
får så säker lösning möjligt framför allt säkerhets- och strålskyddssyn-en som ur
punkt. Myndigheterna ska till till det tilldelatsSKB lever deattse upp ansvar

lag, vilket bl.a givetvis följa givna lagar och föreskrifter. Däremotär attgenom
kan myndigheterna inte ingripa agerande från sida, hurövrigt SKB:smot

Åomoraliskt eller felaktigt andra sidan sköterdet eller skulleän är vara.
myndigheterna sina gisslanuppgifter illa, de låter sig slagstas ettsom avom
SKB. allmänheten ändåJa, de inte det, det finns risk föräven gör attom men
uppfattar det så, har myndigheterna fel.gjort

vi på finner vi,Ser hur dessa två betraktar SKB:s agerandemyndigheter att
döma bl.a remissvar på SKB:s de oroade SKB:sFUD-program sättär överattav

handha förstudiearbetet det inte tordei de olika kommunerna. Menatt trots att
finnas något föreskrifterhindrar och från utarbetaSSI SKI attsom om en
procedur utifrån fallvedertagna internationella MKB-principer, eller i vart varna
SKB det hävdandepå bli dåligt, så har de valt inte detta,är väg göraatt att attatt

Åsådant inte sidan känner jag inteankommer på dem, på regeringen. andrautan
till några kraftfulla detta.informationer till regeringen om

Liksom allmänhetenövriga beskrivna arbetar ävenparter, genomovan,
organisationer svenska högradioaktivaockså enskilda, för detattmen som

tillkommetkämavfallet ska nyligenhand på säkrast möjliga Ettsätt.tas om
bildades i börjanresultat detta den förening slutförvarför säkertär avav som

Östhammari en förstudiekommun.mars
och myndigheter,allmänna misstänksamhet företagareDen gentemot som

påtagligtfinns planering och beslutbland allmänheten det gällernär om
ingår iNågra få exempel,miljöstörande industri saknar inte grund. som -

myndighetersallmänhetens näringslivets ocherfarenhetsbas, vad gäller
beslutsunderlagzringaktning för beslutsprocessen påoch krav
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ämvägstunneln HallandsåsenJ genom
TysklandBaltic Cable; likströmskabeln mellan Sverige och

PolenLikströmskabeln mellan Sverige och
Öresundsbron

kvalitetsglasfabrik i HalmstadPilkingtons
Dennispaketet

ForsmarkSFR-lagret i
Utbyggnad E6anav

betydligt mycket längre.Listan skulle kunna göras
ganskaframkomDärDialogprojektetsammanhanget bör nämnas.I även

sammanhang.i dettahar betydelsekunde utnyttjas ochmycket somsom
ochinte SKBförståborde ärDet attett memento omenvarsomsom

acceptansproblemkrav, kommer attförstå allmänhetensmyndigheter vill
dettaminsttill inteanledningförefaller betydandeSamtidigtkvarstå. en

sig önskaseminarium motsatsen.att anservara man
förMKB-granskadfå sin metodstarkt för öppnarinteAtt SKB att uppagerar

vändatänkerintedel frånfunderingar. har hörtdiverse Jag personer somen
ochdet tillellersin metod,inte påexempelvis SKB ärdenna fråga Trorryggen.

Är allmänheten i öppenden räddrädda förmed så de mötaattäratt enman
SKBöverkontroll Anserhasig fulltsjälv intediskussion utansersom man

iskulle detoch vilkaför så kalladefråga experteravfallsfrågan expertervara en
Är samhället,iförakt de oavsettdet utslagså fall vara motett somgrupperav

möjligtförvarså säkertfåarbetar förkärnlqaft eller ej,de ettattär emot somom
baraskjuter SKBEllermetodensjälvavill ha granskningoch därför aven

Är felKBS3-koncepteti själva verketframför sig kanskeproblemen
MKB-processen.för skingra dimmomavill/vågar runtIngen attta ett steg

påkan här95yttrande SKBs FUD-programcitat från KASAMsEtt över vara
plats.

1995-05-18framhåller i beslutbetydelse ochtillmäter MKB"Regeringen stor
Länsstyrelsernatidigt.etablerasMKB-arbetetklara former forvikten gesattav

beträffandevägledningingen ytterligaresamordnandedär ett gesmenansvar,
95FUDheller SKBsformer" för MKB. Inte"klaraskall etablerahur german

avseendevägledning i dettanågon
tillgriperSKBochmyndigheternauppmärksammat hurharFlera personer

VarjeEIA-procedur.regelrättför undvikatänkbartvarje attargument en
medochtilldetIbland bristerriktningen.utnyttjas i denoklarhet i svensk lagtext

Esbo-"infonnerades"jag nyligen attinnantilläsning,i när omsomren
medpågårförfarandeskulle tillämplig. Detkonventionen inte ennusomvara
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nationell samordnare kan ytterligare uttryck för strävanden efterettses som att
undvika EIA-procedur.en

Men förr eller måste tillståndsansökan lämnas in. Och då måstesenare en en
MKB redan ha gjorts. Denna måste uppfylla minimum EG-direktivet ochsom
Esbo-konventionen, och kraven bör tolkas också utifrån Rio-deklarationen och
dess bakgrund i Brundtlandkommissionens och i UNEP:s riktlinjer. Stödrapport
for detta finns bl.a i förarbetena till de svenska MKB-reglema där det attanges
reglerna har internationell förebild.en

Detta lagen. Därtill kommer behoven.är gårDe längre och lagen hindrar inte
den förbättringen.

MKB-kravet står där bjömsax på den enda stig leder tillsom en ettsom
tillstånd. Då saknar det betydelse hur mycket SKB, myndigheter, politiker, den
nationelle samordnaren eller andra vandrar omkring i och mumlarterrängen
"MKB MKB", "Förstudie, förstudie", "MKB platsval, MKB platsval",
"Beslutsprocess, Beslutsprocess". Ty förr eller måste björnen till ho-senare
nungsburken tillstândsprövningen framföroch denna står MKB-kravet som- -

bjömsax.apterad Och slår igen. Om ändå myndigheterna försöker hjälpaen
björnen förbi står där sannolikt någon sakägare och kräver omvandringsaxen,
efter stigen och till saxen.-

Så allmänheten släpps in på villkor SKB och andra,senare samma som
desto havererar hela tillståndsprocessen.senare

SKB och EIA

Låt mig avslutningsvis fingret på den okunskap kraftindustrinsätta som ger
uttryck för vad gäller bl.a den rationella och logiska ordningen börja medatt
teknik-MKB. talar bl.aDe motsatsförhållande mellan å sidan "enettom ena
urvalsprocess grundad på frivillighet" arbetet med förstudiekommuner och som
det Folkkampanjen inte vill ha, å sidanoch andra önskansägs "enatt en om
vetenskapligt styrd platsvalsprocess, där ingen del landet ska uteslutas utanav
sakskäl" Folkkampanjensom önska." delen landetsStörre 284sägs av
kommuner," "skulle alltså behöva studeras för på frågansäger attman, ge svar
Var"2°

avslöjar tydligt för det förstaDetta kraftindustnn inte har förmått till sigatt ta
den moderna kunskapen hur MKB-instrumentet framtar ettom man genom
beslutsunderlag på systemnivå, för det andra inte tillgodogjort sigatt man

Canada.erfarenheter från liknande iMKB-processer
Kämavfallsproblemet inte heller fråga i kort perspektiv begränsasär etten som

till nuvarande generation. därmed inte fråga huruvida förstudie-Det är om en
kommuns nuvarande "situation vad gäller befolkning, sysselsättning, utbildning
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ansträngd kommun löper risk hamna i kritisktvisar på hårt att ettsomm.m. en
fortsättersamhällsutvecklingenläge den negativaom

heller frågavidare inteDet är att:en om
avståndbland långai formockså med nackdelar"Näringslivet brottas annatav
utbildadrekryterasvårigheterklimat ochmarknader, besvärligttill viktiga att

arbetskraft

utredningar:förstudiemasfråga idethellerInte är att en avom
och starktekonomiskt kärvaSverigestilldet med hänsyn"bedömer attman

bibehålla dagensförutsättningarpolitiskafinnsomvärldsberoende läge inte att
transfereringar."3° ellerstatligaformresursfördelningen i att:omfattning på av

sedansektorertraditionellatillarbetstillfällenkoncentration samt"En enav
iminskningarsårbar forkankommunenarbetslöshetlänge hög gör att vara

inverkaframför alltskulleNedskärningamatransfereringssystemen.bidrags- och
ekonomin.kommunalapå den

långtoerhörtmåste ifrågamycketkärnavfallsfrågan ettNej är stor sessomen
levnadsförhållanden.generationersframtidaochtidsperspektiv rörsom

hänvisade tillföreträdare,några ärintegenerationer harKommande utan
efteralltsåsaken gälleromtanke. Det ärförnuft och attgenerationsdenna en

utifrån flerasäkertillräckligtteknikutvärdering fram ärta somennoggrann
teknikenpåplats där kravenpågenomförasden ska kunnaaspekter och att en

påmänniskaskeptisktillfredsställande Ingenpå troruppfyllaskan sätt. en
bestämspå villkorgranskavågar låtainteupphovsmännenteknik, avsomsom

handgångna.och derasupphovsmännenskeptikemaandra vadän somser
forskare,jagföreställer sigdettaden läserslutligen attdåAnta att somsom

medjag har arbetatdärförochpersonligtskriver pådärför jag attsättettatt
ochavfallsfrågansynpunkter iminaår, endast vädrarmångaMKB-frågor i egna

SKB.om
för den slutsatsen.chanstagandeintressantonekligen stannaDet attettvore

fattas ochbeslut skaden dagenvisa sigi så fallkommer ettResultatet att
reaktioner avläsas.och kommunernasallmänhetens
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Kan vi förvänta seriösöppen ochoss en

beslutsprocess

Mats Törnqvist

viktigt leda fram till säkerDet den beslutsprocess tänktär äratt att ensom
kärnavfallet blirslutförvaring högaktiva och långlivade och seriösdet öppenav

efter det avslag på sinminst finns det i dag anledning tänka detInte att
Kämbränslehanterings motsvarighet i Storbritan-ansökan SvenskNIREX,som

Sellafieldsedan på vid bygganien, fick för cirka 14 dagar sin ansökan att ettom
kämavfall.syftande till slutförvar forberglaboratorium ett

miljöhänsyn,dels delsSkälen till avslaget på bolagets ansökan veten-var
otillfredsställande lokaliserings-skapliga osäkerheter och sist inte minstmen en

process.
jag vi allaslutforvarsprocessen, och detviktiga i den härDet är överenstror

trovärdig.beslutsprocessenär ärattom,
fåpå ellerabsolut inte baraOch därvid handlar det sättatt ett annatom

slutförvar, detoch få byggafå in i kommunför komma ett utanacceptans att en
projektet skall kunnavälgrundatockså beslutet skall sågäller attatt vara

det härskall kunnahar tagits, ochfortsätta efter det beslutet säga attattatt man
ocksåmåste ändå medvetenriktigt beslut. Ty attett om manvaramanvar

kanske Vii åtminstone femtio år,driva den anläggningenskall här ännu mer.
kärnkraften kvar.inte hur länge vi harvet

Är inte seriöst ochbeslutfram tilldet så kommer ärettatt somman
definitivtändå, så harigenomnågotvälgrundat, på sätt manövreras manmen

jag inteframtiden. Ettkonflikter kärnavfallet ibäddat för ytterligare arv somom
generationer.framtidavilja lämna tillnågon kan övertror ossav

scenario.Ett

och seriösförbelysa förutsättningarnanågon måni öppenFör att en
scenario:in i följandevilja be tänkaskulle jagbeslutsprocess er ernu

resultatet prövningenframåt i tiden ochungefär tioVi befinner är avavoss
avfallet justlånglivade harsvenska högaktiva ochdetslutförvaringen av

ochdärvid efterGranskningsmyndigheten haroffentliggjorts. en noggrann
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ingående granskning funnit det tilltänkta avfallsprojektet måste förkastas i sinatt
helhet och måste hela denna slutförvaringsidé.att övergeman

Vad det för situation då har hamnat i detär Jo minst besvärligär sagtman en
situation, naturligtvis. Och främst då för dem direktgivetvis varit ansvarigasom
för det underkända projektet.

Vad skulle den uppkomna situationen innebära för kärnkraftindustrin och
avfallsbolaget SKB Man har lagt ned ungefär 30 års arbete på det här och lagt
ned 10-20 miljarder eller förså, bara konstatera den slagitän vägatt attmer man
in på oframkomlig.är

För kämkraftindustrins avfallsbolagets del tillbakaoch därär man man
började och måste börja något enda skillnadentänka på Den ärnytt. att man nu
sitter med berg livshotande högaktivt avfall tillkommit under tiden.ett av som
Situationen skulle katastrofaltkämkraftindustrin upplevas miss-ettav som
lyckande med mycket obehagliga konsekvenser.

Vad skulle situationen innebära för statsmakten och ansvariga myndigheterDet
ofta det kämkraftindustrin helt och hållet ansvarig, detsägs är äratt som men

finns också for det här, och detövergripande politisktett ansvaretansvar
åvilar statsmakten, dvs Och det detregering och riksdag. är ansvaret som man
idag med framförallt tillsynsmyndighet.SKI centralutövar som

den uppläggning handläggningen tillståndsärendetMed beslutsgången iav av
för närvarande aktuell skall SKI också fungera central gransknings-ärsom som

myndighet, vilket i det scenario jag skisserat skulle innebära iSKIattovan
egenskap granskningsmyndighet underkänner koncept underettav som man
flera decennier haft för tillsynsmyndighet.ett ansvar som

inget myndighetenDet krävs mått fantasi för inse skullestörre attattav
förklaringarför starka krav dennapå till hamnat i situation.utsättas att man

Myndighetens kompetens politiskt skulleskulle ifrågasättas och ett ansvar
oundvikligen komma utkrävas. Många besvärliga frågor skulle ställas huratt om
detta ärende egentligen skötts år gått.under de 30 som

Såväl för statsmakten berörda myndigheter och svensk kärnkraftindustrisom
skulle ochscenariot innebära betydande prestigeforlust både nationellten
internationellt. samhället och för Kämbränslehantering skulle detFör Svensk
också medföra betydande ekonomiska konsekvenser.

alltsåSammanfattningsvis har direkt ansvariga för dettade ärsom
projekt oerhört starkt intresse beslutsprocessen resulterar i ettett attav
godkännande projektetav

någonOch samtidigt inser de ansvariga tvivel i naturveten-utan att
skaplig mening helt säker slutförvaring aldrig kan garanteras.
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Anledningen till jag uppehållit mig vid detta scenario delsatt belysa deär att
ansvariga aktörernas starka egenintresse på eller lotsaatt ett sättannatav
projektet i hamn, dels i någon mån därmed också belysa förutsättningarna för en

och seriös beslutsprocess.öppen
finnsDet otvivelaktigt drivkrafter kan leda till på ansvarigt hållattsom man

frestas bättre vetande godkänna slutförvar det inte uppfylleratt mot ett trots att
sådana krav säkerhetssynpunkt har anledning kräva.attsom man av

svenskaDen regeringen beslutade kravet1979 på helt säker slut-att en
förvaring det svenska avfallet uppfyllt. Beslutet byggde på under-av var en
sökning Stemöberget i Karlshamns kommun betecknande inteensav som nog

i dag. vetenskapliga haltenDen i detta beslut obefintlig,nämns beslutetvar men
kan tjänakanske exempel på hur lättviktiga de långsiktiga säkerhets-som

i avfallsfråganaspektema kan sig för ansvariga aktörer de skallnär vägaste mot
andra och näraliggande intressen på politiska dagordningen.denmera

talarNumera inte längre helt säker slutförvaring endastutanman om en om
slutförvaringsäker det högaktiva långlivade avfalletoch nationelltetten av som

mål.

Men vad säker slutförvaring minst år envist hävdatSKB har i 15är atten man
har säker slutförvarsmetod säkerhetsproblematiken påhautan att utretten ens
något godtagbart sätt.

årsFortfarande, efter 20 utredningar, finns ingen sammanställningca av
vilka kriterier skall uppfyllda för klart definiera den uttaladeattsom vara
målsättningen, säkertdvs begreppet slutförvar.

kan ha skäl fråga senfárdigheten det formuleraMan sig gällernäratt attom en
definition grundar sig på de ansvariga i slutänden har tänkt sigatt att anpassa en
definition till vad i slutänden till lyckas åstadkomma inomSKB äventyrs
förhandenvarande ekonomiska och tidsmässiga ramar

slutsatsenenda kan dra emellertid vill åstadkommaDen är att ettmanman
formellt slutförvar, dvs förvar godkänts säkert i enlighetsäkert ett som som
med gällande regler och lagar därför inte med nödvändighet ärm.m., men som
säkert också hänsyn till naturlagama.tarom man

gäller beslutsprocessens kan inte bortse ifrånatt detdet utfonnningNär man
de facto den de två aktörerna bestämmer vilka regleransvarigaär ena av som

å sidanskall gälla. Och det fullt begripligt ärär part ytterstsom en som enaom
slut å andra sidan kännerangelägen föra sitt projekt till lyckligtatt ett menom

för med skulle ställassig mycket orolig det inte uppfyller de krav rättaatt som av
oberoende känna viss frestelsei verklig mening granskare, kan atten en anpassa

besluts- och granskningsprocessen sådant eventuellt miss-sätt att ettett
lyckande kan undvikas.
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Detta ingenting konstigt och detta slagär tillhör den politiskamanövrer av
vardagen.

Och det precis någon redan har här, det gäller politik ochär närsagt attsom
beslutsfrågor så det det korta perspektivet gäller. inom tidsrarnenDetär ärsom
mandatperioder arbetar och uppfattar vad viktigt. ekonomiskaDetär ärman som
frågor huvudsakligeni hur vi väljer inte frågoravgörnuet attsom agera om-
vad eventuellt kan tänkas hända okänd population människor tusensom en om
år.

Finns till beslutsprocessden goda viljan och seriösöppenen
Några exempel tyder motsatsen.

Efter i drygt decennium ha mig i kämavfallsfrågan för Folk-att ett engagerat
räkning jag jag känner allt starkarekampanjens kan inte erkännaänannat att ett

tvivel på det på ansvarigt håll finns någon genuin önskan beslutsprocessenattatt
skall bli och seriös.öppen

på vilket SKB valt bedrivamycket tydligt exempel detEtt är sätt att
dettaoch myndigheternas anmärkningsvärda agerande iplatsvalsprocessen

sammanhang.
tänker då på de åren i alla möjliga och omöjligaJag hur senaste samman-man

för framvikten vetenskaplig systematik i arbetet sällahang betonat attav en
lokali-tilltänkt slutförvar och därvid förklaratbästa möjliga plats för ett att

utsållningsprocess förstaseringsarbetet skall ske stegvis steggenom en vars
berggrunden i hela landet ochinnebär ordentlig översiktsstudie över att manen

utifrån utvärdering denna studie, de platserdärpå ordentlig utser synessomen av
medgeologiska förutsättningarna och där successivt går vidareha de bästa

väljer erbjuder deoch slutligen den platsfiirstudier, platsundersiikningar som
föremål försäkerhetsmässiga förutsättningarna till detaljundersökningar.bästa

harverkligheten kan konstatera denna systematik fullständigtVad vi i är att
övergivits.

dagens ljus, mindregodtagbar översiktsstudie har inteNågon änännu sett
utvärdering, och mitt intryckgranskning ochvarit föremål för någon är att

lokaliseringsarbetet påresultatetbygga det fortsattaSKB:s intresse att av enav
obefintligt.tämligen ringa for intesådan översiktsstudie sägaär att

ochredan följd år både företagitsdetta har förstudier underTrots aven
dock valts påi landet. på platser inteavslutats på olika platser Förstudier som

säkerhetsmässiga övervägandennaturvetenskapliga, geologiska ellergrundval av
tillfälletdvs på vad förden s.k. frivillighetsprincipen,på grundvalutan somav

politisktvarit opportunt.
tvivel på SKB:s intresseexempel skapa öppenEtt är ägnat attannat av ensom

har tillsinrigida läsningenseriös beslutsprocess denoch är närmast egenman
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metod, den s.k. KBS3-metoden, vilket bl.a. sig i den ovilja visaryttrat attman
allvarligt studier alternativa metoder.presenteramer av

Under de många år gått har visserligen gjort vissasom ansatserman t.ex.som
i den s.k. Pass-rapporten kom for några år sedan, innehållet i den tyddesom men
inte på någon entusiasm for fråganstörre alternativa lösningar.om

Detta har också föranlett såväl SKI regeringen framföra önskemålattsom
ytterligare sådant material.om

Den här motsträvigheten eller kanske motviljan hos SKBrättare arbetasagt att
systematiskt och forutsättningslöst for åstadkomma säkrast möjliga lösning påatt
detta avfallsproblem finner jag illavarslande.

i forstaDe hand ansvariga myndigheterna SKI och SSI i dag också påagerar
skapa tvivelett sätt på den goda viljanär ägnat få till ståndatt attsom öppenen

och seriös beslutsprocess.
De visar allt benägenhet ställa hjälpgummorstörre till påSKBatten upp som

klart strider vadett sätt borde förvänta sigom skall lita tillmotsom man man
vad de i sina granskningsrapportersäger och sina forslag till regeringen.

Å sidan förklarar översiktsstudie skall ligga till grund för denattena man en
fortsatta lokaliseringsprocessen och valet slutforvarsplats och konstaterar attav

Åden översiktsstudie SKB hittills inte tillfyllest. andra sidan visarärpresenterat
i praktiken anmärkningsvärd iver på alla försöka ochsättman att stöttaen

legitimera SKB:s pågående och illa underbyggda lokaliseringsverksamhet.nu
Likaledes så här: "Ja, egentligen det juså visäger vill inte blanda iär attman oss
det här egentligen. Vi skall inte någonting och vi skall inte någrastyra göra
bedömningar deras forstudier det här privatsak mellan ochSKButan ärav en
kommunen". Men samtidigt verkar väldigt orolig för SKB inte skallattman
klara det här med forstudiema.av

I anhållan medel kämavfallsfonden adresserad till regeringen ochen om ur
daterad 27 februari 1996 hemställde SKI och SSI 7,2 miljoner kronor iom
informationsanslag för forstudiekommunemas"mäta och intilliggandeatt
kommunens krav på objektiv myndighetsinformation hantering ochom
slutforvaring kärnbränsle".använtav

I brevet heter det bland "erfarenhetema hittills förstudiearbetetannat att av
visar det finns uppenbar risk for misstroende från allmänhetenatt att gör atten
ingen slutforvarsplats identifieraskan med nuvarande strategi.De samhälls-
ekonomiska sådantkonsekvenserna misslyckande skulle bliettav enorma.
Myndighetsinforrnation oundgängligt medel för stadga platsvals-är ett att ge
processen".

Litet längre ned i brevet förklarar allmänhetens misstro till förstudiemaman
med "allmänhetens beror främst på okunskap radioaktivitet ochatt oro om
strålningsrisker också på inte riktigt litar på kämkraftindustrinatt attmen man

neutral och sanningsenlig information".ger
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inser inte eller vill inte inse, det oseriösaUppenbarligen myndigheterna, att
myndig-detta har hanteratspå vilket dessa förstudier iscensatts och hursätt av

orsak till den misstrobidragandeheterna kan mycket starkt somvara en
visar.allmänheten

härdetVad betyder
framkanviktigarebetydligtdetTydligen attatt enmanman anser

ochpå seriösagrundasplatsvalethelstslutförvarsplats vilken än attsom
påbrevtolka dettasvårt sätt änöverväganden. attvetenskapliga Det annatär att

SKB.åthjälpgummorsin uppgiftSKI och SSI att ageraser som

forstudiemaochnationella samordnarenDen

sid.påkan1997-02-21dateratsamordnarens arbetsprogramnationelladenI man
läsa följande:

förstabil procedurochtill tydlig attmedverka"samordnaren bör en
anledningmedbeslutregeringensmedenlighetslutförvar ilokalisera avett

innebäroch 1995. Detta1992 ettiredovisningar FUD-programmenSKB:s
platser,mellan 5-10påförstudieröversiktsstudier,grundat påurvalsförfarande

pådetaljundersökningaroch däreftertvå platser""på minstplatsundersökningar
plats.en

Nämligenförbereds i fyra kommuner.pågår ellergenomförts,harörstudierF
Östhammar. nationelladetbakgrundMotochOskarshamnMalå, Nyköping, av

ochmaj 1995uttalanden iregeringensochsäker förvaringmålet om en
samordnarenslandet böriplatser""på mellan 5-10förstudier1996december om

förutsättningar förskapa ettinriktas atttidenunder denarbete attnärmaste
blir genomförda".antal förstudiertillräckligt

platserihop 5-10skrapaviktigaredetsamordnarenUppenbarligen finner att
ochpå seriöstskerplatserurvaletslå vakt etthelstvilka attän att avomsom

säkerhet.långsiktigpåutifrån kravenvetenskapligt sätt

läsa:följandestårdokumentiPå sidan att5 samma

i vissaförstudierpåvarför planeringå analyserabörarbetesamordnarens att
Överkalix har kunnatinteochVarbergArjeplog, Tranemo,kommuner

i StorumansfolkomröstningenochförstudienHändelseförloppet kringfullfölj
också studeras".börkommun

undersökningsociologiskmedså intressantvälkandet avJa, envara nog
studie betingasdennaintryckfår oundvikligenslag, attdetta avett avmanmen

fortsättningsvishursidasamordnarensfrånfrågeställningenoroligaden manom
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skall sin strategi för allmänheten positivt inställd till denattanpassa mer
dubiösa lokaliseringsverksamhet pågår i SKB:s regi.som nu

Samtidigt kan i regeringsbeslutet den 19 december 1996 95FUDöverman
inhämta "Senast i samband med forslmings- och utvecklingsprogramatt nästaatt

Översiktsstudieredovisas alltså 1998 skall SKB komplettera 95 påattgenom
ingående vad gjorts redovisa de faktorer bör valetett sätt än styramer som som

plats lämplig för slutförvar kämbränsle och långlivat radioaktivtanväntav en av
avfall".

Först skall alltså på helt försäkraovetenskapliga grunder sig visstettman om
antal förstudiekommuner för sedan i efterhand de översiktsstudieratt presentera

skall ligga till grund för bedömningen någonstans i landet de bästasom av var
förutsättningarna finns för finna lämplig plats for säkert slutförvar.att etten

Är detta vad samordnaren, regeringen myndigheteroch berörda menar
"tydligmed och stabil för lokalisera slutförvar"procedur säkertatt etten

exempel på nationella samordnarensDe SKI:s, SSI:s och den agerande i
förstudiefrågan jag refererat, intrycket inriktad påäratt attovan ger man mera
finna politiskt framkomlig bli kvitt avfallet seriöst ochänväg att atten
förutsättningslöst söka finna bästa för säkert slutförvar.möjliga plats ett

Den enda förklaringen förefaller allvarligt börjat betvivlaatt manvara
påprojektet föras vetenskapligakan i hamn tekniska och meriter.att

så fortsattaDet bådar i fall inte för trovärdigheten i den gransknings- ochgott
beslutsprocessen.

Risken myndigheternasi själva verket uppenbar aktörerär snartattnu nog
finner och detta skulle fåsig spela i trovärdighetsdivision SKB, vadsamma som
för och tänkakonsekvenser för genomförandet detta projekt kan nog var enav
sig.

NÅGRA FÖRSLAGKONSTRUKTIVA

pågående pågår har ensidigtAvbryt Förstudien De operationer startatssom nu
inte på några seriösa och vetenskapliga övervägandenSKB och grundar sigav

säkerhetssynpunkt bästaoch inte heller på någon ambition finna den frånatt
något manipulativalösningen. Vad pågår kan inte betraktas änannatsom nu som
kvitt avfallsproblemet.manövreranden for på bekvämast möjliga bli Densättatt

måstelångsiktiga geologiska förutsättningarnaSäkerhetsfrågan och därmed de
fromma försäkringarstå i fokus för platsvalsprocessen. saknar allaAnnars attom

trovärdighet.eftersträvar säker slutförvaring varje skymtman en av
utformad den kanöversiktsstudie såUtarbeta utgöraär att enen som

fortsattagodtagbar fullgott styrinstrument i detvetenskapligt plattform och ett
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lokaliseringsarbetet. På så får åtminstone något kansätt tas ensom som
slutforvar.säkertrationell utgångspunkt for fortsatta diskussioner ettom

gränsdragning mellan granskarenSe till tydlig och trovärdigskapaatt en
skall kunnabeslutsprocesseni Omansvariga aktörernaoch de processen.

gränsdragning mellan detydligmåste ha klar ochväcka förtroende enman
devärlden och den ellerfå problemetaktörer angelägnaär att uromsom

ochblir ordentligtsäkerhetsfrågomaförskallinstanser attansvarasom
sig påfall bör inriktaanalyserade och granskade. I attannatsamvetsgranna man

kämavfallsfrågan.iallvarliga kontroverserfå brottas medi framtiden ständigt
MKB-processnationellregler forordentliga och klaraUtarbeta somen

drivs vidare.projektetändamålsenlig innanförankradoch vältydlig,är
bedrivs i slutnai dagosystematiska övningarunderliga ochvirrvarrDet somav

ochoch riktkarldirigentoch i huvudsak med SKBolika hållsällskap som
seriöstmedingentinguppfattningenligt vårhar ettbeteckningen MKBunder

beslutsprocessenägnade änendastskaffa. göraMKB-forfarande De attäratt
förtroendeingivande.mindreotydlig och alltmer
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Har vi de aktörer vi behöver

ÅhällKarl-Inge

Min utgångspunkt

Inbjudan till detta seminarium råkade sammanfalla med medias redovisning av
vad hände i början då sammanlagt poliser30.000 kommenderats utsom av mars
för hindra demonstranter kämavfallstransport till tyskaatt att stoppa en
Gorleben.

Ingen i detta kan rimligen önska sig det ska bli lika våldsammaattrum
konfrontationer i Sverige mellan beslutsfattare och människor känner sigsom
överkörda beslut i avfallsfrågan. Mitt anförande därför tänkt belysaär attav
frågan vi i Sverige har vidtagit de mått krävs föroch inte hamnasteg attom som
i liknande konflikter

Har vi de trovärdiga aktörer behövs beslutsprocessvi kanHarsom en som ge
trovärde och legitimitet kommande lokaliseringsbeslut för svenskett en
atomsopstation

Tre grundvillkor
De delar miljörörelsen jag har insyn Naturskyddsföreningendvs ochav
Avfallskedjan, påtalathar länge brister i såväl platsvalsprocess aktörslista.som
Vi formuleradet går for sökagrundvillkor acceptabelattatt tre attmenar en
avfallshantering:

Valet slutförvaringsmetod ska baseras på samtliga relevanta faktorer,0 av
Valet plats ska:0 av

ske enligt gällande lag-
systematisk och vetenskapligt i förväg offentliggjordastyrd med ochvara-

granskade urvalskriterier
ske i dialog med berörda människor och lokala organ-

för uppnå trovärdighet måste instansarbetet ledas står fri frånatt0 av en som
ekonomiska bindningaroch andra till kämlcraftbolagen och andra särintressen.

det gäller dagens platsvalsprocess, den factoNär så de handhas SKBsom av
och ansvariga samhällsorgan, det den intenotabelt uppfyller någotär att ens av
dessa grundvillkor. kritik har sammanfattats i NaturskyddsföreningensDennatre
remissvar på 95 kan rekvireras från föreningen. Nedan återges därförFUD som
bara viktiga avsnitt, förtydliganden bakomliggandeoch del bedömningar.en
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Elementa i organisationen ny
Efter SKBs uppmärksammade informationskampanj och nederlag i
folkomröstningen i Storuman och enig kommunlednings omsvängning ien

efterTranemo de fått tillgång informationtill allsidig den SKBatt änen mer
gav, har många uttryckt skepsis uppnå lokaltill möjligheten foratt acceptansen

kommande lokaliseringsbeslut.ett
Enligt min bedömning försvårar nuvarande organisering samhällets

möjligheter uppnå lokaliseringsbeslut folkflertalet kan Dåacceptera.att ett som
det kommunala i dessa frågor bort för några år sedan genom den s.k.vetot togs
vetoventilen, kan folkliga med tvångsmedelantingen ellermötasprotester

tid åtgärda nuvarande brister i platsvalsprocess och organisering foriattgenom
regional Och för intehärigenom försöka nå lokal ochatt acceptans. atten

upphov till, harförvärra konflikter agerande givitde SKBssom
organisation:angivit elementa iNaturskyddsföreningen några viktiga en ny

inklusiveledningsansvaret för avfallsfrågans hantering,att0
ekonomiska ellerhos instansinformationsverksamheten, placeras utanen

andra bindningar till kämkraftproducentema,
reaktordriftför såvälkämkraftbolagen åläggs fullt ekonomisktatt ett0 ansvar

slutförvar,som
tillsynsmyndigheter ochmyndigheter, och SSI, behövsSKI attatt0 som som

och säkerhetsmyndigheter,därför bör renodla deras roll prövnings-somman
kan centralkraft sin sakkompetens djupförvar i bergSKB iatt ges en0 av

aktör.roll som

målsättning med ska tillskapaEn den organisationen attvara ennya
möjligheter påverkabeslutsprocess alla berörda har insyn och reelladär god att

och kommunerbeslutsprocessens förutsätter berörda människorDettasteg. att
allsidig.tillförsäkras information såväl sakligär somen som

finansieringslagensIdag kämkraftbolagen, via atomoansvarighetslagen ochbär
för reaktordrift ochtillämpning, endast partiellt ekonomisktnuvarande ett ansvar

svåra olyckoravfallshantering. minst oetiskt då såvälDetta är sagt som
påkostnader forsreaktorer kan medföra avsevärdaavstängning överattav

finansieringslagenskommande generationer, något också strider motsom
uttalade syfte.

för uppkommet avfall.kämkraftbolagenEnligt kämtekniklagen har ansvaret
Pay-principer fororenareni överensstämmelse med rimliga Polluter PPP,Det är

hanteringför avfallsfrågansbetalar principen och hindrar ledningsansvaretatt
står fri frånoch till till skillnad från SKBinformation instansges en som

samhället.ekonomiska särintressen ioch andra bindningar till resursstarka
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Idag finns organisation inte harmonierar med västerländskaen som ens
rättsprinciper då ledningsansvaret givits till bolag SKB helägt deärett som av
bolag producerar kämavfallet. Med sådan beroenderelation för densom en
instans har lednings- och infonnationsansvar går det inte bortse frånatt attsom
SKBs göranden och låtanden kan påverkas det särintresse SKBs ägareav som

Strikta jävsregler har länge varit viktig rättsprincip i vårt land.representerar. en
Varför dessa förbigåtts det gäller försöka hantera kämavfallet oklart,när äratt
åtminstone för mig.

Borde inte ansvariga politiker myndigheter begripaoch det behövsatt en
fristående nåfor bisarrainstans trovärdiga resultat Nuvarandeatt
organisation har bland medfört givits miljoner förSKB sinannat att mer
inforrnationsverksamhet vad landets samlade myndigheter har för sin kontrollän

kämtekniskall verksamhet i Sverige Missförhållandena på detta område kanav
också illustreras SKB ansåg sig ha ekonomiskt lokalstöttaattattav resurser en
idrottsförening inför folkomröstningen i Storuman.

Sammanfattningsvis reorganisering för tillskapa frånbehövs att enen
fristående ledningsinstans kan och informera.särintressen agerasom

redan påBedömningar kan knappast uppnå trovärdeoch beslut om man
rättstraditionerorganisationsnivå åsidosatt flertusenåriga ägnade hanteraatt

jävsförhållanden mellan viktiga aktörer.och andra beroenderelationer

Metodvalskriterier
möjligt tillförsäkra framtidaAvsikten med slutförvaret så långtär att

kämavfall videt högaktivagenerationer minsta risk och till följd somansvar av
någonstans iantagligen deponeratagit friheten producera ochattoss sen

för slutförvar, kan olikaSverige. kriterierGenom formulera och diskutera ettatt
dels för förvaret ska bli såslutförvaringsmetoder värderas i debatt;öppen atten

kommandebra uppnå förmöjligt och dels för försöka ettacceptansattsom
lokaliseringsbeslut människor och kommuner.bland berörda

diskussion utifrån etiskaår har bl.a. KASAM initieratUnder ensenare
harpå slutförvar. Samtidigtkring vilka villkor ska ställasutgångspunkter ettsom

och safeguard-aspekteröverväganden kring bevaknings-internationella
Naturskydds-gjort bl.a.tidigare villkor, vilketmotiverat attöversynen av

formulerat metodvalskriterier:föreningen tre
fungera,underhåll förinte kräva övervakning ellerskalll Förvaret att

framtida generationerskall kunna och avfallet återtagas,2 Förvaret öppnas, om
vilja eller förbättra förvaret,skulle reparera

finnerframtida generationerskall snabbt oåtkomligt3 kunnaFörvaret göras om
därav.återtagbarheten fördelenrisker med större änäratt
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Jämfört med KASAMs tidigare villkor finns här tredje vid behov,ett att,--
snabbt kunna slutförvaret oåtkomligt, eller åtminstone ytterligt svåråt-göra
komligt. Ett liknande säkerhetstänkande har länge i Sverige, bl.a. vidanvänts
utformning broar i militärstrategiska områden. Sådana broar förbereds redanav
vid förbyggandet lätt kunna bort i krissituation så skullesprängasatt man enom
behöva exempelvis för försvåra fientlig invasion. Motsvarigheten tillatt en

utformats så"enkelt sprängbara broar" skulle slutförvar det, vidett attvara som
avfalletbehov, ska undanröja den möjlighet till återtagandeatt av som man

enligt villkoret också konstruerat förvaret för. tredje villkoretdet andra Det
skasyftar alltså till förhindra exempelvis framtida kunna taatt att terrorgrupper

plutonium.kontroll slutförvar och dess innehåll bl.a.över ett av
enligtinfrias slutförvar i berg KBS-tredje villkor kan knappast medDetta ett

geofysiskaenkla mätmetodermetoden då sådant kan detekteras med relativtett
för dölja förvarets placering. Villkoret kandär sigäven ansträngt attman

slutförvar i djupa borrhålförmodligen tillgodoses viddäremot ett som
dölja borrhålenså med relativt enkla medel kanlokaliserats att mynnar,varman

Naturskyddsföreningens remissvar på 95.diskussion FUDise
haft för brokonstruktionersäkerhetstänkande längeinte användaAtt ett som

potentialslutförvar för kämavfall med bevisligsvenskti Sverige, också ett
oansvarigt. sådan underlåtenhet skulleråvarukälla för atombomber, Enärsom

ökad risk förhantering avfallet och därmedmedföra sårbar enaven mer
vill sågenerationer. Och ha detkommande vem

förproblem och kostnaderfinns endast rudimentära kunskaperIdag ettom
förordainte redandjupa borrhål i Sverige, och därför går detförvar i att ennu

dock möjlig redan nämligensådan slutförvaringsmetod. slutsatsEn är attnu;
påmetodvalsvillkor bör ställasdagens KBS-koncept inte klarar de ettett somav

andra metoders svagheter ochska visavisvenskt slutförvar. detta värderasHur
rimligen i debatt.förtjänster måste öppentas uppnu

implikationer för KBS-koncept,fundamentala dagensbakgrund dessaMot av
redovisades redan vid tidigare KASAM-tredje villkoretoch det ettatt

mycket anmärkningsvärt SKBseminarium, måste betecknasdet vägratattsom
Naturskyddsföreningens remis-frågekomplex i 95. Enligtredovisa detta FUD

infor-beslut- och"marginaliserat värdet FUD 95har denna vägran somavsvar
fogasmetodvalsfrågor". Till dettta kan bara integällermationsunderlag vad att

95.har tydliggjort denna brist i SKBs FUDheller eller KASAMSKI, SSI
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3. Platsvalsprocessen
Miljöskyddslagen lyder: "För4§ miljöfarlig verksamhet skall väljas sådan plats

ändamålet kan med intrång ochvinnas olägenhetatt minsta oskäligutan
kostnad."

Lagen syftar till med rimliga ansträngningar uppnå lokaliseringatt etten av
slutförvar till bästa möjliga plats. För nå dit behövs systematisk ochatt en
vetenskapligt styrd platsvalsprocess där inte redovisade sakskälutanman

någonutesluter del landet. Och for kunna få för kommandeatt acceptans ettav
lokaliseringsforslag, krävs hela beslutsprocessen dels sker i dialog medatt
berörda människor institutioneroch och dels sker stegvis där regioner och
områden sållassuccessivt bort efteri offentligtförväg redovisade och granskade
urvalskriterier. Någon sådan systematisk och vetenskapligt styrd platsvals-

med i förväg granskade urvalskriterier har dock inte SKB siganväntprocess av
for igångdra sina förstudier. Långt därifrån. Istället SKB sina förstudier igöratt
kommuner eftervalt andra kriterier främst de redan har, ellerut attsom man --
kan tänka sig, kämteknisk verksamhet.

Om kommande lokaliseringsbeslut fåska kunna krävsett acceptans en
platsvalsprocess inte bara juridisk meningkorrekt i striktär även ärutansom en
rättvis och trovärdig i folklig mening. Och här finns central punkt i kritikenen en

förstudier. förlagts påsakligSKBs Då dessa inte till kommuner grundmot som
och enligt ha lämpadi urvalskriterier visatsförväg fastställda en mer
berggrund infriar inte förstudier kravet med rimligaandra, SKBsän att
ansträngningar eftersöka bästa möjliga plats. Därmed lever inte tillen man upp
miljöskyddslagens intentioner, i alla fall gripbarinte i folklig och mening. Atten
kontrollmyndigheter och SSI granska förstudier därförSKI SKBsvägrat ärsom
inte fast något borde uppmärksamma.överraskande; däremot ansvariga politiker

Obegriplig flathet
förstudier syftar tillIstället för nuvarande behövs platsvalsprocessSKBs somen

lokaliseringpå för det krävsuppnå bästa möjliga basis. Mennationellatt atten
fram kvantiñerbara platsvalskriterier och det har hittills inte velattar manman

detkunnat Istället har hävda alltsedan SKB 91eller SKB valtgöra. attatt
i KBS-konceptetskulle finnas "översäkerhefi de tekniska barriärema somen

på basisskulle onödigt efterforska möjliga plats nationelldet bästagöra att en
hittaenligt miljöskyddslagens villkor. räcker, tycks SKBoch Det attmena,

valt for sina förstudientillräckligt bra berg i de kommuner utsom man
"översäkerhet" i KBS-konceptet har inteSKBs synsätt accepterats avom en

fortsatt för sittkontrollmyndigheter eller regering. Likafullt har SKB fått stöd
det baseras "översäkerhet" i KBS-forstudieprogram på synsättettrots att om en

tillräckligt berg i dekonceptet och därför kan nöja sig med söka braattatt man
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kommuner vill. således inte lätt logik i samhälletsDet hanteringär attman se en
SKBs förstudieprogram.av

flesta relevans forkan förstå berggrundens egenskaper medDe attnog
slutförvar varierar såväl regionalt lokalt.säkerheten i tänkt i bergett som

skydda förvaret och delsDärmed varierar bergets förmåga delsäven attatt
från nå biosfären. dennafördröja och hindra utläckande radionukleider Motatt

förbruka fonderadepolitiker låter SKBbakgrund det obegripligt ansvarigaär att
för de visats ha, eller kanvaltsmiljoner på förstudier i kommuner inte ut attsom

för bra slutförvar.bästa möjliga förutsättningarha, ettantas
ha överseendetill samhället skaavslutande fråga därför hur längeMin är som

avfallsfrågan.hanteringkämkraftbolagens nuvarandemed av
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Diskussion förslagoch under session 5

Camilla Odhnoff
Meningen försökavi ska sammanfatta och skicka med Nationelleär attnu
samordnaren förhoppningsvisrad punkter han skall och hittaövervägaen som
bra lösningar på.

Olof Söderberg
igårkväll då hade gjorts och jagoch funderade lite på de inläggJag satt som

börja med fram några reflexioner. innan jag det,tänker Men göratt spontanata
faktiskt första idag. det med liteså vill jag kommentera de inläggen Jag görtre

uppriktig. tycker faktiskt inte jagblandade känslor. ska väldigt JagJag attvara
inlägg. fickfick mycket konstruktivt från Carlmans JagInga utut mer

Åhälls Törnqvists anföranden.konstruktivt från Karl-Inge och MatsMats
fonnulering i mitt arbetsprogram.hårdtolka DetTörnqvist hade tendens att enen

detuttrycker sig.lägga vikt vid hur Menvisar hur viktigt det är att stor man
händelse-försöka studerafaktiskt inte något manipulativt syfte iligger ettatt

sådan avsikt.vill varjeförlopp och dra lärdom det. dementeraJagav
platsvalmetodval,till hanteraVad gäller de uppslag sättett annat attsom gavs

förinomså frågeställningar skulle kunnadet ettär tas ramensom uppm.m.,
på jag vill överlämnasådant MKB-forum kanske Menär väg mot.som

det fråge-Uppenbarligenförslagen detta till dem ska medverka. ärsomom
frånju, med vadkan diskuteras. Och detställningar stämmer sagtmansom

altemativfrågor.ochdiskutera platsvalskriterierkommunalt håll Önskemål attom
exempel.NederländernaMKB-förfarandet medCarlmanInga etttog somupp

idéerna MKB-inspireradesvill erinra fleraJag att om enavsomom var
Luleå-diskuterades vidNederländernakommission enligt frånmönster som

itankegångar både till regeringensådanakonferensen och sedan förde fram1994
ioch också till regeringenFUD-92med yttrandesamband KASAM’s över

det då hade.i den tappningmiljöbalksförslagetmed yttrandesamband överett
detsjälva tankegången vidanammadeframgång, vihade vi ingenTyvärr men

skälpå patrull ochsedanfå den.och försökte igenom Dettillfället ettstötte som
det svenskaöverensstämmelse meddet inte ansågs ihar nått är att varaoss

detExakt varförskäletinte hur hållbart detadministrativa Jag är.vetsystemet.
aldrig riktigtuppriktigtgenomföra i Sverige har jagmöjligtansågsinte sagtatt
och jagvi harhar vi detdet sak för sig. Nu närförstått. Men är system somen
utgå ifrånså måste jagMKB-sammanhangkan ivadtalade göraom man

lagstiftning.gällande
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Några reflexioner beträffande gårdagen då först angående tematVad kanoch
under rubrikenvi lära andra. tänker på de inlägg vi hade denJag tre somav

Olof belyste, tycker jag, varför denoch börjar med Håkansson. inläggPer Hans
brutalkring så svår intillfråga vi samlade hantera. Det nästär är att var ensom

frågor. Någrabeslutsfattandets villkor det gäller svåraredogörelse för när
initiativinsikt och hurstannade kvar; det här med åsikt ochnyckelord tar man

irisk någonfrågor där det alltid finnsstånd diskussion iför få till attatt enen
sakfrågan.självaför helt andra syften Detförsamlingen vill utnyttja det ärän en

ibland.fungera på detrealitet politik kan sättetatt
idenkanske verklighetenfinska lärdomama såde gällde deNär är att man

detsig svenska misstag itillgodogörahaft förmånen kunnaFinland har att
våradela medkanroligt detförgångna och det sättetär oss avom

Jussi Manninen,redogörelsenjag särskilt ipunkt villerfarenheter. En notera av
de finskaså i FinlanddetUppenbarligenoch den gäller är attveto-rätten.

principbeslutsskedetkallasskedeabsolut i detkommunerna har vetorätt somen
alltsådetreflexionenbaraspråkbruket.använda det finska Jagför gör attatt

skillnadnej.alla Enhänder i Finland ärvadlämnas sägeröppet annanomsom
vadtagit aktivareockså harFinland uppenbarligen änistatsmakten ett ansvaratt

lederindustriministerietochSverige. Handels-förgångna idetgjort iman
och med formhar tillochManninen uttryckte det,Jussi enmanprocessen, som

regeringenprincipbeslutalltsåprincipbeslut, attstatsrådets ett omavav
haft ivi intemotsvarande harNågotpå visstskall gå till sätt.ettprocessen

vii frågan harbeslutregeringensmedjag vill betonaSverige, senasteattmen
beslutdå regeringensockså.Sverige Jagstrukturerad ifått avserprocessen mer

1996.åren och1995
dramin sakdet väl inteVarjorantaTeroInformationen är attgavsom

idettakan väl kanskesäkert och SSI. Mandet SKI sättaslutsatser görmenav,
och defrån Oskarshamnframönskemål komderelation till somsom

föredragning.Sundqvist i hansredovisades Göranav
tyckersession.andra Jaghade viperspektivFörstudiekommunemas som en

sambandfram iståndpunkter komvissakan noteraatt somgemensammaman
starktmycketalldeles uppenbartförsta detdetde inläggen. Förmed är att man

detingen tvekanveto-ventilen. Detbestämmelsernaogillar är attomom
redan har avgåttförstod dettänker Jagfinns ochogillandet attatt man agera.

också allmänsaken.den DetMiljödepartementet ärnågot brev till enom
blilokaliseringsprocessen kanförstudiekommunemauppfattning bland att
depunktoch detefterlyser ocksådenvad De ärtydligare än somen annan-

deVidare villMKB-förfarande.nationelltenigaalldeles uppenbart är ettom --
frånfå klarareidagSvenska Dagbladetidet stod ettäven engagemang-

framgårtydligtså detrikspolitikema,alltså attriksdagsledamöterna, att
någotoch inte enbartangelägenhetnationellkämavfallsfrågoma är ensomen
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liten måste hålla på med. finnsSen det också frågetecken. Hur ska igrupp man
MKB-samrådet hantera situationen med väntelägc", vissa förstudie-ett som
kommuner kommer råka för Malå aktuellt exempel. Haratt ut är ett man
ambitionen det ska ytterligare antal förstudier så detgöras oundvikligtatt ärett

alla måste någon tid. Hur ska hantera den situationen välatt vänta Det ärman
diskutera på nationell nivå.värt att

Beträffande länsstyrelserna betonades vikten de verkligen detatt tarav ansvar
förutsatt i regeringsbeslut. har uppenbarligenDet visat sigär ettsom par vara

olika grad ansvarstagande från olika länsstyrelser frågan.i denav
Sen har vi detta med dagens beslutsprocess. Kjell Andersson gjorde en

genomgång tänkbara oklarheter inom områdena metodval, platsval och denav
tidsmässiga kopplingen mellan besluten inkapslingsanläggning och beslutetom

djupförvar. SKI och SSI har redogjort för hur från sinaom man
utgångspunkter på sina uppgifter i den här beslutsprocessen och jag kan baraser

den reflexionen det här så komplicerat inte bara rakt ochgöra äratt att man upp
kan några djuplodande funderingar. behöver fundera lite ytterligareMangöraner

på det och jag vill då erinra vad Carlsson behovetTorsten tog attom upp om av
identifiera och förtydliga vad olika egentligen oklarheter iärpartersom anser
beslutsprocessen. också fråga kan diskuteras inom nationelltDetta är etten som
MKB-forum; försöka komma fram till och vadvad är överensatt om manman
inte Och försöka saken praktiskt och insatser därär överens övervägaattom. se

i praktiken och i samråd kan skapa tydligare beslutsprocess. förstMenman en
för punktergäller det faktiskt klart sig exakt på vilkagöra äratt processen

seminariet syfte försöka medverkaotydlig och det har hela det här haft attsom
till.

utifrån utförligtSKB-perspektivet har Claes Thegerströmpresenterats ettav
försökte avslutas medunderlag jag läsa hastigast. avsnittDetattsom som en om

svårigheter framsteg. försöker kritiskt och jag faktisktoch läsa dettaJag atttror
det skulle invändningar detväldig få här i salen kunna haär sättmot somsom
saken framställs i det avsnittet. min preliminära uppfattning.Det i alla fall Detär

utsträckning frånsaker har från kommuner i ochär storsagtssamma som
linje följertillsynsmyndigheter. fullföljer den SKBJag tror att somom numan -

fel i det förgångna jagjag vill då inte förlora mig i vad kan ha gjorts utansom
påförsöker framåt så jag ganska optimistisktkoncentrera mig på att se ser-

berörda arbeta sig fram detförutsättningarna i samverkan mellan olika motatt
Sverige.nationella målet någon form säker slutförvaring iav-

till måste haalltså många frågor hur det skaåterstårDet om men man
förstod jagnågon slags grundläggande tilltro till tillvägagångssättet. Nu Matsatt

Åhäll jag har fel det denTörnqvist och Karl-Inge mig ärrätta attmenar om- -
tilltron de inte har och där kangrundläggande till beslutssystemet mansom

frågeställningentill olika uppfattningar. låt diskutera dennaturligtvis ha Men oss
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ytterligare i detalj inom för något slags MKB-forum i vilket, det utgår jagramen
ifrån, också andra kommunerna kommer medverka. Allaän naturligtvisäratt
eniga tilltron till själva beslutsprocessen, komma fram till beslut,att sättet attom
måste det primära. sedan så småningom kan komma framAtt till olikavara man
uppfattningar hur problemet skall lösas sak.ärom annanen

Claes Thegerström
Jag tänkte kommenterar egentligen både till Carlman,Inga Matsgöra ett par

Åhäll.Törnqvist och Karl-Inge forsta punkten jag tänkteDen ärta upp
diskussionen kring andra hurförst metodval, den punktengöra äratt ett
lokaliseringsprocessen komplikation. kan verkagår till. alltsåJag Detser en

först och sålogiskt välja metoden i mycket välordnad sägaatt atten process
inte och letaspika metoden. det gjort skall överhuvudtagetInnan är utevaraman

svårtefter Komplikationen jag det har då väldigtplatser. är att mansom ser- -
frågor bliri metoddiskussionen få med synpunkter, ochatt annat som senare

Skulle vi i Sverigeaktuella ställen där metoden ska förverkligas.de den här
jag uppfattar delha kört metodvalsprocess renodlad, att en av ersomen -

engagerade i Malå och mångaföreslår så hade inte de väldigtär avsom nu-
berörda, dedelta. hade inte känt sigde andra kommunerna egentligen kunnat De

i min närhet.hade här för i min kommun, Senareinte det aktuellt migärattvetat
kommuner ochkommit till några kommunerna eller andrahade de härman av

vill vi komma till ochnationell bestämt vår metod,vi har isagt att nu erprocess
hos alltsåeller genomföra den här Jaggenomföra den kan atttrorse om er.
långt i metodvalet debalans så inte har kommit såmåste hitta attattman en man

metoden redan bestämd.sig berörda platsvalet kännersedan känner ärattsom av
metoden så har det ingenjag kommuninnevånare synpunkterHar som

ni också inser därmening, för den har redan bestämt sig för. Jag atttror attman
ligger här. ska dettagenuint dilemma kring det Hur göraett man

där tycker jagpunkten handlar lokaliseringsprocessen ochandraDen attom
Åhäll väldigt tydligt och brabåde Törnqvist och Karl-Ingeegentligen Matsatt

gå till. Törnqvistfick fram genuin åsiktsskillnad hur det här ska Matsöver saen
viska förstudieröversiktsstudiema ska på göraatt menge svar var man

använder dem föranvänder inte översiktsstudiema det visetSKB attutan
områden därpå vi ska förstudier. då kvar, detDet ärinte göra ärsomge svar var

ochfinns möjligheterdet meningsfullt, klokt lämpligt detkan och att se omvara
faktor.med in Mendär kommer då intresset, viljan diskutera SKBatt som en

meningsfulltfaktorn det skaden grundläggande har varit att urvara
väljasäkerhetssynpunkt det här. skulle kunnaMangöraatt process men maner

slutänden då måste finna sig iskulle då hamna i ryssja där iän attmer en man
Såmed på ihär ska förvaret kommunenoavsett noterna processen.vara om var

där Vi vi bortockså dilemma där vi har gjort val.är sägerett ett att sorterar var
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vi inte ska hålla till och sedan låter acceptansfaktom komma in och vissge en
styrning till tittar på möjligheterna. Jag det bra denärmare ärtror att attvar se
här två skiljelinj i hur vill ha det här arbetet upplagt.sättet man

Magnus Westerlind
har bara kommentarJag till Tömqvist. detMats Han Saidatogen upp som

kommenterade,Engström kan känna viss tveksamhet till SSI och SKIatt man
vi uppträder städgummor jagSKB. tycker viktigt, och vi harDetta ärom som

haft sådana diskussioner internt på också. Vårt syfte och hela vårtSSI
vi har varit med i förstudiekommuner bygger på bådenär attengagemang

förstudiekommunema och vi själva vi skall medverka och förmedlaattanser
infonnation, egentligen inte bara till förstudiekommuner till samhället iutan

vi uppgiftvad sysslar med och vad vår i samhället. Detär ärstort om
definitivt fick vi höra några citatinte städgumma till SKB Sedanatt vara ur en

till regeringen där vi fåskrivelse gick från SSI och SKI bad attgemensamtsom
slutförvarsfrågan. Bakgrunden tilltill infonnationsverksamhet kringmer pengar

på iförstudiekommunema ville vi skulle plats derasdetta att att vara mervar
denföra dialog och då bidra medkommun och tala med dem, ävenen

den kunskap vi har.information vi har och också försöka dela med oss av
medel miljoner kronorså ska inte heller glömma bort de -2Sen extraman

har fått själva. måsteåret förstudiekommun kommunerna Man seom per som-
möjlighet for kommunen självallt det här paket. finns ocksåDet attettsom en

information vill ha.skaffa den kunskap och man

Inga Carlman
hade fått så mycket ifrån mittOlof Söderberg han inte tyckte han utattsa

till det här seminariet för jag tyckteanförande. tvekade lite kommaJag att
lite olikatolka din kommentar pånämligen allt tidigare. kanJag sättatt sagtvar

det jag harjag väldigt glad allt förståttoch jag väljer ärsäga är sagt.att att att av
mig och gjordeförstått det tidigare så bekymrarAtt du har Detsäga.att somsom

jag självskrivit och detåterkom hit for tala det andra harjagatt att somom
det finns onödiga saker,skrivit jag det igen detockså har årsäger attnu- -

det blir såförvånadtycker kvarstår. Och jag liteoklarheter jag överär attsom
valde komma hit.och det därför jag ändåsegdraget är attatt som

felfinnare"entusiastisktill feg hjälpgumma frånvill jag sägaSen enen
du intehelthar förstått problemet Duföljande. inte du ärJag säger attut.atttror

Och du också förvånadledsen du förvånad.och du inte är överär attär utanarg
påstå detoch jag villTörnqvist inte känner till det nijag och Mats ärgör att

och resultatet.vi förvånade hur det Detjust det vi görs över ärär övergör men
långsamt, viifrågasätter. förstå varför det kan tyckasfortfarande det vi Vi kan

vad Vi tycker detgår till på fel vikan tycka det sätt, görs. attatt vet om sommen
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lite vår uppgift tala det och ha detigen rätt göra sägaär att att attgenomav om
för ni ska tänka och eventuellt sägajaha,ni hjälpgummor, kunnaär attatt om

finnskan tid förstå problem.förstår vi problemet. För det Det ettta attnu
finns frustrerade politiskadet finns oklarheter, detproblem, konflikt, ochen

möjligtvis intefrustrerad allmänhet. endamyndigheter, det finns Den ärsomen
vadlite säkra påför de verkarså frustrerad, det jag kan SKBtror vara meravara

de inte utnyttjarhar alltså möjligheterhänder. Och myndigheterna attsomsom
detdig handläggaredet inte kritiksaker och ting ärär utangöra somen avmen

ihar snåltolkat lagenjagOch hittills harkritik myndigheten. sett att manen av
därför jagförvånar och detfall och det har mig,väldigt många sägerär att man

tydligare myndigheterlitefeg. förutsätter harrädd eller Processenär att som
harSKBtydligtintegritet på Detvisar sin enormtsätt. värsta är, attett om nu en

fem-sex, tjugo årforborde hanågontingfin metod anammatär somsom
detsäkert förvarfram. vill alla hainte Visedan, så kommer det ett men

metoden och preciserafram den härverkligen får lovviktiga viär att taatt
bort den förvi inte kastarförtroende för den, såvi fåroch titta efter så attatt ett

någonting idiotiskteller för SKBkonstigamyndigheter verkar görattatt vara
handlar alltsåsuper.inte den Detfortfarandesjälv. viFör ärvet omom

integritet.
det gällerThegerström,sak till Claesskulle jag bara vilja närOch så säga en

lokaliseringen.sedanmetoden ochbörjar medmetoden. Jag taratt mansa man
håller på medspika metoden. Mendu vill inte, du närMen säger, enmansom

hurfallet, så måsteallt i det häroch framförprogrammatisk MKB vetaman
altemativmetod. vioch Närmetodutvärderar görlångt ska gå när enmanman

länge kommereftersom vi detnaturligt,utvärderingen så detden här attär vet
Såförbättra den.måste finnasden, detpågå diskussion attutrymmeattatt om

måste, dulångt vibara och hurbörja i ändafrågandet råttär att somsen seom
hade inte kommunernadusakspika fast. En attsäger, annarsannan som sa, var

de hade haftdet idag,inte gjort viberörda. hade dekänt sig De ettmensersom
metoden. Då hade de kunnatmedhade börjatutifrånsätt attattannat managera

sidan. viktigalämna Detdet kan ärden informationen,och ta menagera
vi kanifrån de här kommunerna,erfarenhetenkanockså, du taatt nusom sa,

få vi hade börjat påfrågor vi inte hade kunnatfå ettfå med och omnya somoss
logisk ordning. Tack.iinte detdet hindrar rättMen att tarsätt.annat

Per-Eric Ahlström
vill inteTörnqvist. SKBtill Hankommentarerförst några Matshar attJag sa

medovilja ivi haralternativen ochoch studeraallvarligt att ta tupresentera en
vi tyckerklartinte riktigt igen mig. Detkänner atttransmutation. Jag är att

vad de fysikerpåvi lyssnarkomplicerad metodväldigttransmutation är menen
vi lämnarochi det härskrivit tidningsartiklarhar ämnetoch andra säger som
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sedan fyra år tillbaka stöd hittills ungefär sju miljoner kronor. år harär Iett som
vi fördubblat stödet till den forskningen just för vi ska andra någonatt ge
möjlighet så till sig och jobba med den metoden. Och desäga deatt att ta är
tekniska högskolorna i Stockholm och Göteborg vi i denstöttarsom
forskningen. Vi det där kommer fortsätta frambehöva tills vi kommertror att att
till den här utvärderingsetappen tjugo år. här forskarnaDe har mycketettom ca
brett internationellt kontaktnät. Det ingenting kommer kunna klaraär attsom

i vårt land, eftersom det finns intresse så tycker jag det viktigteget ärettav men
stödja det. Så jag inte vad förväntar sig kanSKB Talaatt vet göra.attman mer
det för får fundera påså vi sakenom oss

Sen Törnqvist tröttnade på sittMats SKB viatt näreget attsa program sa nu
ska vi börja titta efter plats. Bakgrunden till vi tröttnade på vårtatt egeten
program bl.a. Kämkraftinspektionen publicerade Projekt -90att ettvar som
avsåg säkerhetsanalys. konstaterade kommerDär inte så värstatten man, man
mycket längre inte börjar platsspecifikajobba med data. Vi lästeom man en
"collective opinion från internationell kommitté inom där ocksåNEA,en man
drog slutsatsen finns säkerhetsanalyserdet metoder på djupförvargöraatt att

för ska kunna få dem ordentligt prövade, måste tillämpa demattmen, man man
på konkreta platser. ville vi på några platserDå kangärna rättta som vara
lämpade och kunde fullfölja den linje vi hade påbörjat.vi så sägaatt somse om
Man i och fick då kritik, säkert med all förpresenterade detta FUD-92 rätt, att
platsvalsprocessen så vi fickotydlig, lämna kompletterande Denrapport.var en
lämnade vi sedan granskades Såväl myndigheterna1993 och den. som
regeringen tyckte presentation där god grund for jobba vidare medattatt var en
lokaliseringsprocessen. glömde Törnqvist lite bort i sin resuméDet Mats grann

vad SKB hade gjort.över
Åhäll,kommer till Karl-Inge den modifieradeSen jag pratar omsom

KASAM-principen, där han inför tredje kriterium och tycker kanskeett att man
borde förutsättningartitta på borrhål och andra alternativ hardjupa attsom

introducerade kriteriet. tvåuppfylla det där Naturskyddsföreningen harJagav
kommentarer i remissbehandlingentill detta. den fråganDen är att uppeena var

Kämkraftinspektionen uttalande åtminstone jagFUD-92 och hade ett somav
lämplig avvägning mellan åtkomlighettolkade så KBS-3 metoden innebaratt en

förvaring låg på det här djupet.och oåtkomlighet och säker Detattgenom man
regeringsuttalande djupa borrhålden grunden. Sedan sades i ett att varvar ena

i vimindre lämpligt. hindrade inte fortsatte markera FUD-95Det att attatt
djupa borrhål. vitycker det finns intresse för gå vidare med Menattatt ett

forskningsprogram, så vikonstaterade vi det kräver långt och omfattandeettatt
med transmutation detfortsätter och stödjer det på likartat visätt gör mensom

på.hindrar inte vi det här första på den metod viatt steget tror mesttar som
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Camilla Odhnoff
Åhällhade möjligen in och korrigera Karl-Inge för sakerJag övervägt att som

fram till tidenkanske inte har haft så mycket med komKASAM Jaggöra. attatt
Åhälli skrift exakt har uttryck så det fårinte tillåter det jag har hur oss avmen

frågan. ordet.mig. Vi lämnar den har TörnqvistNu Mats

Mats Törnqvist
samordnaren här förklararNationelleDå vill jag först jag glad attsäga äratt att

undersök-samband med den härefter något ihan inte manipuleraär attute
jag.saken.förstudiekommuner har Detningen olikahur sett noterarav

såWesterlind från SSI,Saida från SKI och MagnusBeträffande Engström var
faktisktjag nihandläggarna ochnågon kritikdet så inte tror attsäga motatt

SKIförhållandetfrågan. just detförstod vinklar till den här Detdet och attvar
tänktalls hadefrån början inteförstudieprocessoch påSSI hoppar som manen

dettaaldrig sigegentligenville framhålla. harsig jag Man överge attsagtsom
intefaktisktdå kommerpå översiktsstudierna,skulle bygga attmanmenman

ville hadet jagklarhet förrän kanske 1999.någon Detkunna ha sagt.var
metoder.med alternativadet härgälldePer-Eric Ahlström, SKB.Så till Det

desidaregeringensfrånså i alla fall, inteväl attdetDär är att anserman
grad, skullehögtillräckligtmetoderna har ialternativa presenterats manannars

regeringsbeslutet.i detinte det SKBkräva senasteav

Göte Petersson
spännandehar varitOskarshamn.från Detoch kommerheter Göte PeterssonJag

företagmellanpilkastningen ärdagarna och upplevamed de häratt somvara
på nivådet härkanske vi kan föra ärtycker välinvolverade. Jag att somenner

förverkliga Jagochfrån får medlite lägre, så vi kommunernaatt processen.vara
ha. Viförvaring vi skavilken ärvarit för mycket taltycker det har typatt avom

Bibeln, så jagciteradeNågonhar mycket informerainte där vi tarän, att om.
till forkanske kancitera händelse därmig friheten att oss somvara gagnsomen

färdpåhövitsmanlite lägre nivå.befinner på Det utevar ensomvar enenoss
DåHeliga Skriften.denoch lästelekman hövitsmannenoch närmötte satt uren

inte hövitsmannendet gjordeFörstår du läserdu vad Menfrågade lekmannen:
frågan: ska vimig Hur ärtill hjälp. Då ställer jagficklekmannenutan somvara

platsundersökningslutförvar ochkommunnivå föra frågornalekmän på ettut om
påskulle fastanågonting vikommuninnevånare kansketill våra Det taär som

for slutförvar.platserfinnaVi skahär för själva slutförvarsprocessen. ett
vi skalekmän hurförhövitsmän kan talani lite ärKanske äratt oss somomsom

tilluppgiftersvårainfor myckethem, för stårvi kommer attnäragera
framtid.till ikommuninnevånare ståallmänheten, till våra ensvars
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ÅhällKarl-Inge
det bra vi tillbakaJag till platsvalsprocessen. Min välär poäng ärtror attom ser

vi har platsvalsprocess och ska titta efter gnejsvi och granit i densäger attom en
här kommunen, Oskarshamn, och inte kan använda intellektuelltt.ex. ett
användbart varför vi inte ska titta i grarmkommunen, då har viargument
problem. det på väldigt begriplig nivå. orsaken ellerJag Jagärtror tror atten -

orsakerna till vi har detta fullständigt groteska problem förmörkaratten av som-
all verksamhet miljöskyddslagens skrivning i väldigt klar enligt mitt§ 4 ärär att

åtminstone valt uppfatta det påSKB har Isätt sätt.att att att annatse, men
lagtexten till slutsatsfinns,anser jag, ingen möjlighet komma änatt attannan

hamna på bästa möjligalokaliseringen slutförvar måste sikta plats.attmotav
krumbukter för landa iSKB har då gjort vissa, jag uppfattar, attsom en annan

lokalisering. då jaghantering söka just denna bästa möjliga Ochän att attmenar
tänkte jag, det där ordnarbegår lagbrott. Redan på 1980-talet attettman

Istället vi idag hantering därtill, så har inte skett harmyndigheterna men en
berggrundssammanhang, gnejs- ochletar vissa kommuner valdavi i ärsom ur

på fullständigt irrelevant lqiterium. Nämligengranitperspektivet alltså, attett
kommunledningar tycker det här verkar bra eller redanhar attatt manman som

intellektuelltverksamhet i den här kommunen. Vi kan aldrighar kärnteknisk
grundar sig påsådan verksamhet, ha sådan platsvalsprocessförsvara somen en

kanske inte kan avfärdaskriteriema. Göteborgs universitetde här somsom-
remissvaretutfommingen det härjag har varit med iextremist trots att av

legitimitet plats-förtillsammans med Jimmy Stigh skrev, attatt ge en-
styrd och gå imåste och vetenskapligtvalsprocess så den systematiskt steg.vara

områdensamla in data förSKB strategi har under år istället varit att somsenare
berggrundssammanhang irrelevanta egenskapenfrämst den ivalts attut genom

kämtelcnisk verksamhet. inte bararedan har eller Jagkommun önskar sig troren
strategiolaglig strategi ellerdålig strategi, jag detdet ärär attatt enenen menar

uppfyller lagbokstaven.intesom
finns i FUD-rapportenhur SKB har hanterat den här lagen. DetLåt enoss se

detta avsnitt och detTittar underkapitelrubrik heter "Gällande lagar. mansom
redo-miljöskyddslagen nämnd undersidan, så finns interedan på första

inledningen tillistället ipå sidan 123. Sen hardykervisningen. Den manupp
lagen och använderpolemisk skrivningsidan 19 gått in ipåFUD aven
ha kommit delaimplicerar SKI skullenågonstansformuleringar attattsom

har ..., nidiskussioneruttolkning lagen. skriverdenna Man serosv.av
lagtexten finna bästaglidning fråndå genomför härsjälva. Och attman en

kallanågot möjligen kanlokalisering tillplats förmöjliga över mansomen
bakgrundenberggrundsmässiga intellektuellaplatser.tillräckligt bra Den som

dold i 1992.det den finns FUD-program Detförstått ligger bakom här,jag har
tekniskabarriärer. Vi hade deslutet fanns det olikainnebär före 1980-taletatt av
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material. Efter den härbarriär i SKBsvi hade berget ocksåbarriärerna, som
degraderat tillinte länge barriär detså berget ärär attutanrapporten varanuen

förhållanden så de andramekaniska och kemiskaska leverera atten som
tekniska barriärerna, detfungera. påstår de härbarriärerna ska Man äratt
så behöver vi inte längredå översäkerhetbetoniten och det andra, de nuger en

ha någraberget inte behöverOch blir, eftersomha berget barriär. slutsatsensom
barriär,behöverkvaliteter eftersom det inte längresärskilt sofistikerade vara en

allt. Och det vi,berggrundså finns kandidatplatser i svensk nära över attvetnog
kanske deoch granit och 20finns det gnejsi alla kommuner procent av

det finnspreciserade krav.granitema OK enligt Jaggnejsema och är attmenar
till.skaföreskriver hur platsvalsprocessen Dennaotvetydig lagtext somen

så länge,godkännandemyndigheternassker medföljs inte. Detta än men
för i sin redovisningsig intesärskilt länge till. SKB drarförhoppningsvis inte att

lagstiftning irelevant FUD-beslutsfattare inte listatill allmänhet och en
skrivningar därpolemiskainte heller för idrar sig görattrapporten, manman

formulering kan tolkasnågonhar också där lagt inandra tolkningar. Man som
bedömningendå, delar ni den härMin fråga till SKIdelar detta.SKI ärattsom

ska lokaliseralag i det här landetvi inte har säger attatt ensomen
frågan då,delar den, så blirni intemöjliga plats Ochslutförvaring till bästa om

ni inte delar denni talat för SKBhar attom

Per-Eric Ahlström
Åhäll. läsertill Karl-Ingefråga till församlingen och Jagskulle vilja riktaJag en

Åhälls miljöskyddslagen §overheadbild underpå Karl-Ingedet stårhögt somnu
ändamålet kan vinnassådan platsverksamhet skall väljasför miljöfarlig att

Senoskälig kostnad. lagtexten.och olägenhet Detmed minsta intrång ärutan
Åhälls finnasammanfattas oftast ipå bild dettastår det också termema attatt

detkullerbytta sådenna semantiskaplats. har lite svårtbästa möjliga Jag göraatt
dendå har gjorteller någon därnågot förarbetemåste finnas i annanstans man

efterjag har letat efter detvilja den anvisningen,Skulle duhär tolkningen. attge
det står detta detoch har inte hittatha läst remissvar jag ärtyvärr attert somvar

möjliga platsen.den bästaär

ÅhällKarl-Inge
forhar blivit förklaratden här lagtexten och detjag har uppfattatJa, somsom

kanendast villkorat detfinna bästa möjliga platsmig, kravet är mot attär attatt
kostnad.oskäligöras utan g

Per-Eric Ahlström
vinnas.Och ändamålet skaintrång och olägenhet också.skall minstaDet vara
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ÅhällKarl-Inge
Ja, just det. Och kravet hitta den här platsen. Då måste faktisktär att man
redovisa sökprocess, eller for hitta den.atten process

Camilla Odhnoff
Låt OH-bilden kvar. har främstaligga Vi antal landets jurister ochett av
samhällsvetare ni någon tolkningenhär. synpunkt på detta SvahnHar Hansav

Hans Svahn
Jag har inte för ögonblicket miljöskyddslagen riktigt aktuell,§ 4 men om man
citerar kommunala§ 3 naturskyddslagen, bl.a. handlar det såvetot,ur som om
står vetoventilen intedär bl.a. gäller lämplig plats föratt vetot om enom

i fallanläggningen anvisas inom kommun eller annatannan om en annan
bedöms det står faktiskt där och finnslämpligare. Men lämplig det ettsenvara

förvirrar stårdirektivuttalande möjligen det hela lite Det så här isom grann.
tillståndsmyndighetpropositionen; "det åligger regeringen vid beslutatt ettsom

verksamhet förläggs till den förenligt naturskyddslagen bevakanoggrant att en
skall ha fullständigtändamålet lämpligaste platsen". detta ligger dåI att ettman

lämpligastebeslutsunderlag, undrar hur detta med plats rimmar medmen man
lagtexten, plats anvisas. längre kan jagdet räcker med lämplig Ja,att att annan
inte naturskyddslagen faktisktkomma just bör läsa ärmen man nog upp somnu
den tillämpar i det här fallet.lag regeringensom

Camilla Odhnoff
betänksam och får väl fortsätta funderaJag WesterhällLottaatt ut attser ser

Tack så mycket Svahn.den här frågan inom KASAM. Hansöver

Lars Högberg
lagtexten talarplatsvalsfrågan och det klartJag tänkte börja kommentera är att

for plats skallflera olika kriterier ska vägas attom en ansessom samman
går pålämplig. MKB-diskussionen har haft detHela ärut att ensom

enligt blirfaktorer skall välja plats detsammanvägning olika när somav man
skalloch mycketden kommande miljöbalken, det vägasär annattransporter som

mycket tyngd i detta. MenSjälvfallet kommer säkerheten ha storattsamman.
letavi skyldigastår ingenstans i lagstiftningen, så vitt jag kandet äratt attse,

striderOch hela MKB-förfarandetabsolut lämpligaste platsen.efter geologiskt
så det ställas höga krav. kanegentligen det. kommer JagDäremot attmot

den inte minstsynpunkt bergbarriären viktigväl från teknisk ärsäga äratt men
ingen oviktigskydd for de tillverkade barriärema. Detviktig ärsom

ÅhällKarl-Inge intryckbarriärfunktion, vilket av.ger
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klartplatsvalssammanhang så väluttalanden i detdet gäller sedan SKIs ärNär
inteVad egentligen harlite otydligt.uppfattatsdet kan ha ärsagt meratt som

två-tresig tilloch alltså inplatsundersökningen,går till snävarinnanän att, man
sedanfem-tio platser. Omallsidigt urvalfåttså ska haplatser, ett manavman

väl detså kanigångförförstudier i platsermedbörjar attett processen,par
såhar gjortinnangår vidare sägainteförutsatt ett attattaccepteras, manman

inte vidare bortomskaså det inte,Konstigareurval.allsidigt än är enman
här.med detviss punkt

metoder.och alternativamed metodvaldet härockså kommenteravill jagSen
tillVi har inteharvadväldigt klartskall sagtdetJag sagt.atttror vara

valethar,kunskaputifrån denvi attmetoden, vi harKBS-3 sagt att tror, som
detskalli Sverigeslutförvar görageologisktformidag står i någon manomav

frånkan diskuterasalltid, detfinnsochNollalternativetinom rimlig tid. vänta se
i framtidentransmutationsådantkan finnasutgångspunkter. Detetiska mensom

fulltdetövertygad sighar ärforskning, innanmycket attdet kräver omman
paragrafenihågekonomiskt. Komrimligtoch någorlundatekniskt attacceptabelt

någotdet ingetHittills finnskostnad. sägerrimligtaladepå skärmen där somom
accelerator,innebäraskulletransmutationsansats stor enän att enannat en

metallförmodligen smältSverige mediförbjudet byggaf.n.reaktor är attsom
måsteDåupparbetningsanläggning.kylmedelsalteller smält samt manensom

myckethurdet ochbereddvilken kommunfrågan,också ställa emotär att ta
detredovisaså tydligavaritalltid harVi kanske inte attkosta. attkommer det att

hardet attSKBhari diskussionenbakom.sådana Här sagtsfinns resonemang
varit ihar inteskälende tydligadet....,instämt iharoch SKIsagt att men

framme i så konkreta termer.
Åhäll spridningickepåpekade,Karl-IngeSjälvfallet ävenTill sist. är, avsom

tidsperspektivetdet kortametoden.bedömningskriterium for Ikärnvapen ett
kontrolluppdraget, Euroatomharorganisationernainternationellaarbetar de som

aktiva iväldigtOch deska ske.på hur detInspection och ärSafeguard IAEA,
kanskekriterietjag viljaPå lång sikt så skulleutvecklingsarbetet. säga attdet

detsåkravteknisktnågot slagsska attinte från början utansättas snararesom
skaffa siglättareframtida generationerska erbjuda sättinte atthär förvaret ett

gjort.hargenerationenden härdetdet påkärnvapen sättgöraän att somgenom
frånSverige 20 årlandihåg detalltså kommaDå ska ettatt tog somman
tittaavstod vi.och sedan Menskullehur videt vi vissteHiroshima till göraatt

ellerreaktorertill sigtillgånggjorde haHusseinpå vad Saddamockså utan vare
skakriterierna. Deti minnetkämbränsle. ska ha sätterDet näranvänt manman

generationerframtidaförhindrakanska intebli lättare,inte tro att manmen man
sönderdet,de beslutar ettkåmvapen, sprängaskaffa sig attatt genomom

densvårtfruktansvärtinte såkämbränsle. Det attslutförvar for äranvänt
iharetiskaKASAMsAnne-Marie Thunberg, sagtochandra expertvägen som
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några sammanhang: Vi kan inte förhindra kommande generationer sinagöraatt
dumheter. Det har både barn och barnbarn.vetegna som

Arne Hellsten
ÅhällJag ska börja med vända mig till Karl-Inge med några kommentareratt

och funderingar. vissa likheter mellan den pågår idagJag ochser process som
den du beskriver, allt. du vill berördaDu sägertrots att attprocess som
kommuner och kommunmedborgare ska ha möjlighet med redan frånatt vara
början. tycker faktiskt vi har redan. Vad skiljerJag det de häratt systemet som

frånolika modellerna åt, du föreslog skall utgå säkerhet och sedanär att att man
gå till kommunerna. Då kan fråga sig det idag finns ZOO-l 300lut omman
granitområden möjliga för djupforvar. skall med fakta kunnaHurär ettsom man
motivera varför sedan ska gå i skala och faktiskt bevisa de häratt tre,man ner
fem eller tjugofem platserna de så mycket bättre de andra jag kanDetär än tror
bli bra platser i Sverige,svårt. Problemet kanske vi har förär gott trotsatt om
allt.

handlartycker lite lätt för dig du det inteSedan jag du det när sägergöratt att
faktiskt bäggeyrkesdemonstranter rädda människor. kanDetutan varaom om

själv måtthar i Malå och jag måste erkänna jag harvi upplevtDet attsorterna.
uppriktigt för här.väldigt dåligt på dem rädda, rädda, det Detgrund ärav som

uppfödd i frireligiöst hem, ochnågon citerade bibeln här. Jag är ettvar som
det jag den tid det frireligiösastolt jag under närär över, växte upp varmen
sekter kom väldigt illa och det tyckte vi alla illaigång. tyckte jagDetsom om,

med helvetet. så dede lockade de skrämdeFör inte med himlen Detutanom. var
fallet det så det faktisktfick medlemmar till sina Och i det härsekter. är att

mål, få detfinns har till syfte uppnå Iett att stoppattpersoner som en process.
går sitter och stickar ihär fallet medvetet och skrämmer "tanternaut somman

bra ärligt kritisk, detstugoma. mig oerhört upprörd.Det Det ärgör är att man
och det egentligen alla viska jag sådana här tendenser, serman vara men ser

ochhar sysslat förstudiema i kommunerna. tendenser finnsmed Dessa ärsom
väl synliga.

fråga diskutera och dethär, intressanthar ritat tavlanDet du ärär atten
Är detfråga sig sköter knappen.långt. kanbra så där Men som enman vem

han plockardå kanske han inte tryckerSaddam Husseinframtida utanav upp
och inbjuder dig pådet här intressantistället. jag tyckerkärnavfallet Men var

det här ytterligare förarbetsgruppen, så vi får diskuterastående till Malå ochfot
intressant diskussion.det väldigtär en

igår det kommunalavill jag backa till vad sadesSedan så vetot,om somsom
frågaför Svahn lite påviktigt har förberettväldigt Jag Hansär grann en somoss.

till naturresurslagens kapitel.ställa Igår refererade du 4:ejag kommer att nu.
därkapitlet MKB-förfarande och1 § finns skrivningMen i 5:e sägeretten om
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påvisamåstesåkan vidtasåtgärdernainnan enmanattman
jag tolkarbevandrad,juridisktintemiljökonsekvensbeskrivning. Jag är men som

miljökonsekvensbeskrivning, inteskriversådet här, när enenmanavser man,
kanmiljökonsekvensbeskrivning. Menfullständigpreliminär manutan en

har gåttinnanmiljökonsekvensbeskrivningfullständighanäppeligen nermanen
fundering:Då min Kandata.platsspecifikaskaffat sig ärochdjuppå aktuellt

jag tolkar lagen,tolkar lagenkommunaladetregeringen bryta vetot sommanom
Är först detdet inte imiljökonsekvensbeskrivningfullständighadvs attutan en

gjortochplatsspecifika datafåttaktuellt djup,påhar gåttläget ennär nerman
vetokommunaltbrytakanmiljökonsekvensbeskrivning ettkomplett som man

på. Tack.vill jag haDet svar

SvahnHans
klartblevoklart. Detske längeskalllokaliseringsprövningNär genomvar

FUD-besluts.k.idå regeringen attmaj 1995,beslut i ettregeringens sa,
anläggningkämtekniskuppförandetled idetaljundersökning somutgör ett av en

tilllokaliseringsprövasanläggning skasådanslutförvar. Enutgöra ettavses
ochskallanläggningkämteknisk prövasnaturresurslagen. Detföljd är somenav
detska,miljökonsekvensbeskrivning. Dennaockså finnasdetdå skall somen

ochhälsanmiljön,påinverkanbedömningsamladmöjliggörastår i lagen, aven
detoch tunnlarschaktinverkaninte utanDärmedhushållningen. avavavses
detlokaliseringsprövning gällervarjeVidanläggas.skalldärslutförvar som

tvillingarveto-ventilen. Deockså ärså gällerGällerkommunala vetotvetot.
inaturligtvis alldeleshar rätt ettdu attsak. Mentvå sidoreller sammaav

Detalj-tillfället.vid detfinnsintebeslutsunderlaghundraprocentigt
tillska ledaundersökningsprocessdenislutstegetundersökningen är som

detalj-viddetuteslutasintedet kanochanläggningen attbyggandetfram till av
ikanskeplatsenvisaromständigheterframkommer attundersökningen som

någontingsprickor ellerhitta annatkanlämplig. Maninte t.ex.verketsjälva är
då fårplats.lämplig Mentillräckligtkanden inte mangör att enanses varasom

Högbergeller hur Larskärntekniklagen,enligttillståndnågothellerinte
du pekarfaktiskt inteolycka händerSå någonRiktigt Ja större menatt

22något överi detta.inadvertens Det momentär sortspå litenskarpsinnigt en
fårmiljökonsekvensbeskrivningen Mangöras.ändåvälkansannoliktdetta. Men

fattaderegeringeninträffa. Näröverraskningar kankanså bradengöra menman
välkansärskilt. Men attinte antadetmotiveradebeslutetdet här manman

ochingreppsåtunnlarochschaktmed är stortdetaljundersökningen ettsjälva
detmiljard har nämnts attmycketsåkostar man ansersumman enpengar --

inträffadetkanlokaliseringsprövning. Senstadietpå detredanrimligt göraatt en
jag kandetdetdå. Ja,kanske ärfårdetöverraskningar ta ge.svarmanmen
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Lokaliseringsprövning skall alltså ske, gäller och veto-ventilen gällervetot
också.

Camilla Odhnoff
Jjag vill vädja till alla kommer med inlägg fundera hur ni skallöveratter nu som
rikta till samordnaren och honom förslag på uppgifter bära sigmedatter ge
hem.

Claes Thegerström
harJag kommentar kring den här debatten bästa möjliga plats Karl-en om som

ÅhällInge plats vi framDen ska komma till ska lämplig ochtog upp. som vara
uppfylla alla höga säkerhetskrav ställs från myndigheterna. Redan där kansom

Ärdå börja föra diskussion, vilket vi delvis har gjort. det meningsfullt attman en
tala bättre platser dessa mycket höga säkerhetskravännu uppfylldanär ärom

skulle framförJag allt vilja väcka frågan det meningsfullt försökaär attom
genomföra sådant forvarhär i stället för på lämplig plats, påett en en annan
också lämplig plats i kommun där detta Det kan finnasär emoten man
säkerhetsaspekter på vad det för attityd, for förinställning, på detär sätt att se
här på den plats där den genomförs, bland de människor ska arbeta under tresom
decennier med lägga ned avfallet. skapas mycket denDär kvalité iatt av
anläggningens utfomming, anpassning till platsen oerhört väsentligt förärsom
säkerheten. sådan aspekt. låtDet Men ändå och detär säga att troren oss man -
jag också vi måste måste tackla fråga vi har vi villgöraatt nästa när sagt att-
undersöka plats och plats vi får såA B. Innan det måste vi också framgöra ta
material och jag pratade det igår. Finns det väsentligt bättre platser eller inteom
och lämna underlag på detta. förDet det jag kallade jämförelsematerial,ett var
genomgångar, utredningar. Vi kan använda vårt lands material och vi kaneget
använda ñnländamas material i första hand. Så den frågan kommer bliatt
prövad. Den kommer få mycket i vårgediget underlag planering. Sedanatt ett
behöver jag inte här in på hur vi skall lägga undersökningarna. Apropåupp
Camilla Odhnoffs uppmaning, vill jag de här frågorna alldelessäga äratt
utmärkta diskutera i samråd med dem berörda, de olika kommunernaäratt som
och andra aktörer, och det också mitt förslag igår.var

Jimmy Stigh
vill bara kommentera det här, såJag inte det plötsligt bara gnejstror att ärman

och granit gäller. har ochBergarter diskuterats det pratades igårsom om
gabbro. Då sade från SKB inte har släppt alternativet med andraattman man
bergarter. vill bara fullkomligtJag klart vad det handlar Bergartgöra ärom. en
sak sedan det också sprickor det kallaroch för tektonik iärmen man
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precis igårså härOch detväsentligt.berggrunden attärär som man sasom --
berggrund.svensk Dettadelenstabilt område medochi lugnt störstaär ett av

ochslutförvar kommerhur sådant härVi inte riktigtväsentligt. att utettär vet se
precis SKBgrundförutsättningamafungera. Menhur kommer ärdet att som-

jaglandet. Vaddet härmånga kommuner ii emotsäger reagerargynnsamma-
med och det gårhåller påvifastnat for, dvs detvi hardet sättär nu,som

naturvetenskaplig undersökningskullevitrovärdigheten. Omtillbaka till göra en
istället förstDå hadepå det härvi aldrigskulle sättet.detta så göra manav

slutförvar vaddettahur skakriterier gäller, ärfor ut,vad detfrågat sig, är sesom
harspecificera de kraven. Näruppfyllas och sedanmåstedet för krav mansom

ställen, med olikaförVad detberggrundskartan.påså tittar ärgjort det, numan
lämpliga i det härkanregionerolika tektoniskabergarter, varatyper somav
demokrati skulleför det här medinteSedan detsammanhanget voreom nu --

statligtundersökninggeologiska ärgått till Sveriges ettnaturligtvis somman
frågat dem.och Varberggrunden i Sverigei år medjobbat 100harverk som

pekaD5 skulle de kunnakriteriernauppfyller de här ut ettligger platserna som
gångfaktiskt SKBSå gjordebörjalämpligalokalerantal enatt prova.varsom

plötsligt stodöverrumpladöverraskad och närbefolkningen blevi tiden, enmen
ens0pstationskulle bliför detochskulle borraborraggregat attsommassa

framåt påkommaalltså försöktoch harfick problemSKBstället.det där mannu
pågjort dettahaskulleigen ettjagMen säger attsätt.ett annat om

trovärdighetens skullockså förnaturligtvisskullenaturvetenskapligt såsätt --
olikapåundersökt dem, tittatställen och parametrar,tjugo olikapå kansketitta

i helthamnathadeantal. Dåkommit i ettoch på detskalat bort sättet manner
tillochkommuneroch frågatkunde då gått t.ex.sagt,läge. Man ettannat par

berggrund. Då har jagmycket lämpligkriterierenligt dessaMalå ni haratt, en
nejskullekommunpolitiker i de kommunerna sägainvånare ochsvårt att atttro -

verkade bradet verkligenhandladevad det ettvisste attnär varaom,man nu
for redaundersökningarseriösaskulle fåi det läget att tatillställe göraatt man-

folklätt förfådetalj. Då skulleisågpå hur det ut som varprocessenmanmer
finnsdetvarförförståsvårthar väldigtjag folkbegripa. Nu att nutror omatt -

råkar hamnajustförstudiernalämpligai Sverigeställenväldigt många ärsom -
viungefärdetuppleverställen.på några Jagfåpå några kommuner som om

pil på den.kasta JagochSverigeberggrundskartankundelika övergärna ta
vi kundeberggrundenstabilatack denmycket troligt attdet äratt varemenar, --

jag det,blev inte,detträffat,ställen där pilenlämpligahitta ensersommen
till sistihågkommaviktigttycker det attJagi hela är atttrovärdighet processen.

trovärdigt.någontingpeka påfaktisktmåste vi ärsom
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ÅhällKarl-Inge
bara hållaDet med immy Stigh.J Vi hade behövt platsvalskriterierär innan viatt

hade börjat platsundersökningama, vi kallarnärma dessa förstudienävenoss om
Nu det inte gjort så och då frågan vivad istället. villär Jag börja medär görnu

fasta på inbjudan till Malå. Frågan Arne Hellsten vill jag skaatt ta attvar, om
komma och "skrämma några tanter" eller vad det frågan omupp var annars
Men tack i alla fall inteJag du så.tror menar

platsvalsprocess idagDen pågår går inte försvara intellektuellt ellerattsom
vetenskapligt. Då frågan ska backa. backaSka eller skaär vi backanär nu

tvingas redovisa det här inte vetenskapligt eller logiskt försvarbart.när att var
Igen, kan vi inte logiskt förklara varför vi letar i kommun och inteen

sågrarmkommunen kan aldrig uppnå någon trovärdighet.
Tillbaka till miljöskyddslagen. kan backa själv där liteJag Jag sadegrann. nog

ungefär så här "jag inte den pågår idag uppfyllertror att process som
miljöskyddslagens § 4, jag inte jurist, möjligtdet det felaktigtär är att ettvar
påstående. jag ganska säkerMen den idag pågår inteär att process som
uppfyller vad Inga Carlman ungefär formulerade attha trovärdig ochsom en
rättvis i folklig mening. vi lag syftar tillHar ska fåattprocess en en som man
hitta bästa möjliga lokalisering, och det då visar sig vi till ellersnävatt tar en -
juridisk och inte uttolkning den lagen, så kan vi inte uppnåsnäv generös av-
någon folklig Och min utgångspunkt jag försökte lite tydligacceptans. göra-som

bland poliser ioch demonstranter tyska Gorleben och minavstampetgenom
markering så vill vi verkligen inte ha det alltså jag bekymradäratt ärattav -
eftersom jag det så många här inte har perspektivetinstanseräratt attser som

måste ha människorna kan förståmed sig. agerandeJag snävtman om
myndigheter har perspektivet nå resultat, jag kanvi ska inte förståatt ett attmen
medborgare har fått del de här frågorna kankunskap i lika snävt.som av agera
Jag vi måste i våra tolkningaroerhört lagar ochgenerösaatttror vara av
föreskrifter i våra inviter till de människor berörda vi skall nå just denärsom om
här trovärdigheten. försökte villDet jag och Spelplanen i allsäga är:upprepa nu

glöm inte vi måste ha laguppställning ska kunna påspelaära, attmen en som
här gården med trovärdighet. inte komma undan vi måsteDet att attarenan

det finns västerländsk rättstradition kräver vi göracceptera att atten som en
skillnad ekonomiskamellan dem har intressen i sak och dem fårsom en som

för lösa problemen. grundläggande västerländskDet äransvaret att en
rättstradition och nuvarande ordning har inte den laguppställningen. Jag är
förvånad det bara jag och kanske Carlman och möjligen GöranIngaöver äratt
Sundqvist den noteringen. Tack.görsom
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HögbergLars
påväldigt entydigtkärntekniklagen läggersåfaktiskt ansvaretDet attär

tillsynhamyndigheternaoch pådriva attoch SKBreaktorägama att processen
villdiskuteras. Jagalltid ävendet kanTillsynsansvaretden. utöveröver

vidvetotidpunktkringfråganrelevantamycketden togskommentera uppsom
SöderbergOlofnågontingdetdetaljundersökning. Jag ärpåbörjande tror somav

innebär.detvadtydliggöraframför alltpå ochfunderasig ochska medta
detaljundersökningdels för ärnaturligtvisså detföreslog detta attviNär var

aspekter.tekniskt/ekonomiska Jaggrund trordels påbeslutssteg,viktigtsåett av
därsänka detsvårtskulledet attkommunrepresentantema attäven varser

inflytande i denavgörandeni hadeschaktet i kommun ett processen.attutanen
byggandettillså långtgång gåttockså, hartankegångVår avatt somenmanvar

vidare ellergårföravgörandesäkerhetsskäldå skaschakt, om manett vara
medelDetså mycketinnefattar är ytterstaettkommunala annat. somDet vetot

tydligharvill väl kännadet här. Manför attfonderatsamhället har enman
in.fårberörd kommunskäl i vägapolitiskamycket allmännabeslutspunkt då

kommunennationellamed det härtillhjälpa ansvaretåtagit sigharMan somatt
jagavgörande. Mensäkerhetsskäl trorärenbartska detSedanska ha. somvara
baraföredragskisserade i mitt är ettvad jagochtydliggörasmåstedettaatt mera

precisochbeslutspunkterkommandeinfordiskussionförförslagså sägaatt
för SKIsutgångspunktgrundläggandedär.ligga Enskaunderlagvilket som

viktiga,det närkanske äroch detta attsäkerhetsfrågoma, ärbehandling av
naturrcsurslag,enligtsamlattillståndsbesluthärsådantregeringen tar ett

miljökonsekvens-idetdå beskrivskämtekniklag,miljöbalk,kommande en
vissdefinierartill ansökanfogadsäkerhetsrapport ärbeskrivning. Den ensom
harOch dettekniskadetaljeradeganskaianläggningen termer.säkerhetsnivå på

sigoch åtagitlovatsökanden har attdetforutgångspunkteralltid varit somoss,
skadetanläggningen. Detoch driva ärbyggavidare ochgåinnehålla för att

frånså fårellerblir detdåfrån detta, startaAvvikerbevaka. stopp ommanman
prövningeninledandehärefter denviktigtdet avbörjan. Men är att

ochinställning,SKIsfall enligtalladet isådetaljundersökningen uppen-är
skasäkerhetsskäl avgö-inställning,regeringensockså enligtbarligen som vara

åtagit sigharnivå SKB attdenbevakasakvårOch detrande. attär att som
tidpunktviktigupprätthålls. Enocksåtillstånd föroch fåttupprätthålla senare

naturligtvisocksåföredrag närThegerströms ärClaesframgick manavsom
forvar.till fullstortförstagår från de tio stegprocentens

Nils Rydell
ochsamordnarennationellepå dentänkauppmanadeOdhnoffCamilla attoss

från denvägledningmedtill ochkanskeochuppslag,få tips,behovhans attav
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här diskussionen. Samtidigt har vi hört exempelvis Inga Carlman diskutera
beslutsprocessen utifrån miljökonsekvensbeskrivningsaspekten där hon utgår
ifrån de omständigheter egentligen förutsättning för MKB-process.ärsom en en

ÖresundsbroNär skall konsekvensbeskrivning för sågöra vetman en en man
Öresund.åtminstone bron ska ligga vid Ska miljökon-att göraman en

sekvensbeskrivning för slutförvar för kärnbränsle så har inte denett använt man
begränsning huvudtaget, dvs har inte någ0nmiljö" vid detsortens över man

tillfälle miljökonsekvensbeskrivningen skulle kunna tjäna allmäntnär ettsom
beslutsunderlag. har pågåttHär i någon mån liknar den tidigaen process som
fasen miljökonsekvensbeskrivning. har skrivitMan FoU-planer, harav en som
blivit granskade. Så metoden har på och vis blivit övervägd många gånger.sätt

Nu står vi i det läge vi står och vi har alltså oklar beslutsprocess. deEnen av
saker kan konstatera den beslutsprocess de facto kommer fåär att attman man
egentligen inte heller med den lag miljökonsekvensbeskrivningarstämmer om

finns kanidag. det påMan exempel.ettsom se par
SKB sin tidplan efter vad finner tekniskt möjligt det gällergör närman vara
komma fram med tillverkning och med förstudierkapslar ochatt prover, av

platsundersökningar det byggaNär så viss tid inkapslings-atttarosv. en en
anläggning jag SKB har år såuppskattat det till 10 vill ha sitttror ca man- -
förvar färdigt och kapslar framme ungefär samtidigt. Så räknar baklängesman
och konstaterar behöver tillstånd för byggaatt ett attman en
inkapslingsanläggning årantal innan har detaljundersölcningar-na klara.ett man
Sedan tidsplan tillståndsprövningenSKB visargör atten som av
inkapslingsanläggningen behöver samtidigtungefär SKB påbörjarstartas som
platsundersökningen. i Oskarshamn innan tillståndMen vill deveta att,man ger
till uppförande inkapslingsanläggning, det finns någonstans vägenatt taaven
med kapslama. Därför vill i Oskarshamn inte beslut inkapslings-taman om
anläggningen innan det finns ansökan detaljundersökningen. Hären om ser man
hur varandra utifrånbeslut hakar in i olika intressen.

Om vi utgår ifrån Oskarshamn får det ska finnas platsrätt,att att ennu
föreslagen för detaljundersölcningar det ska finnas ansökanoch göraatten om
detaljundersökning ungefär samtidigt ska bereda ärendet omsom man

förinkapslingsanläggningen, så har då tillfälle duger den slutligaett somman
frånmiljökonsekvensbeskrivningen. har visserligen inte fått fram dataMan ännu

har gjort platsundersökning.detaljundersökningen, åtminstone Detenmen man
svårt miljökonsekvensbeskrivning värd innanväldigtär göra namnetatt manen

har det läget för slutförvaret i form utseddde här pusselbitarna eventuella av en-
detaljundersökningar, och inkapslingsstationenplats efter transportvägar om

Oskarshamn. Så tydligen tidpunkten för kunnadenna ska ligga i detta är attnu
säkerhetsanalys den.miljökonsekvensbeskrivning inkl. den ingår igöra somen
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verksamheten denmycket skededetta iMen ängörs ett nyasenare av
lagstiftningen väl förutsätter.

samordnarenförmodarbeslut jag välviktigtVi har ävenattannatett som
Malåsades frånhär idag. Detpå och har berörtsmåste uppmärksamvara som

det gällerviktiga beslutetkommuner deteller några andra näratt
platsundersökningarvilka två platserdetaljundersökningama görär som man

platser förförslagmed sinadess kommerpå. tills SKBFram att om
obegränsad mängd platserplatsundersökningar så kan det finnas attnästanen

helst de platsernavilkentvå platser ochDärefter finns det baravälja på. som av
också blir plats förderas platssannolikhet justdetmåste känna är attatt storen

lokaliseringsprocessenförbetyder avgörandeslutförvaret. Det momentettatt
platserna.för de två Härsigjust ska bestämmatrovärdighetoch dess närär man

föreskrifternasamrådmöjlighet för åtminstonesig då attettöppnar genomen
formuleratminnas detvillsamråda med och SSI. JagSKI ärSKB skall att

uppenbarplatsundersölcningarna". Ochförförutsättningarnabeträffande en
har haftjag det,för platsundersökningar, är ettförutsättning att mansersom

förstudiengjort sinaharsvenskt berg,representativt urvaltillräckligt när manav
samordnadmöjligheter förviktigt,alltsåHär ärär momentett engersomsom

riktigtändock intelokaliseringen,fråganhantering men somomav
så harmiljökonsekvensbeskrivning. Vad jag kanmed lagensammanfaller se,om

inte absolutnödtvång måstevi vägarbeslutsprocess passarsomsom aven
skrivit lagstiftningenharhar tänkt sigmed vad när ommanman

den nationellemigtänkamiljökonsekvensbeskrivning. Och jag kan att
deolika tillfällen ochdeförsöka pusslauppgift iharsamordnaren att sammanen

avgörande.själva verketoch ibeslut har ärolika karaktärer somsom manav

Kjell Andersson
faktiskt finnasdär det kantill punktmed förslagtänkte börjaJag ett enen

metodvalet. skissadegäller Jagenighet i den här församlingen. Detslutsats om
alternativetbeslut.efter regeringens Förstatill i fråganalternativ att ta tagtre nu,

beslut ochregeringensmöjligaså minsta görasägagöra attatt enavvar
olika alternativ, inkl.gjort påharsammanställning detav som man

mycketandra skulledet står i beslutet.precis Dettransmutation, vara ensom
egentligen inteverkaralternativ.helt annorlunda Detingående redovisning ettav

fördjupadtredje skulleforespråkat det.har Detnågon vara envara som
metodvalet och vi kanförprinciper och värderingaretiskadiskussion seom

Åhäll började medbörjat. Karl-Ingediskussion har pådå sådan attsättettatt en
och vi har hört tidigaremetodprincip, han framfram möjlig etisk togta enen

ietiska principer.vill diskutera Jagfrån Nyköping vet attatt manman
behöver belysashar tyckt denockså metodfrågan ochdiskuterarOskarshamn att

från Malå vill inbjudaVi hördedet här kanbättre och sätt. attettatt manvara



225

ÅhällKarl-Inge diskutera den frågan. mig, efter vad jag harJag hört iatt tror
korridorema förståtthär, ha SKB visst kan tänka sig diskuteraatt att
metodfrågan på det här Myndigheterna går Så jag skullesättet. övertyga.attnog

kunna anvisa metod för det, enkel metod. skulle inteDett.o.m. atten en vara
bara ha etisk princip och inte heller bara ha två, inkluderar KASAM-en om man
principen. kanske kan hitta flera etiska principer tycker skulleMan som man

riktiga tvåoch sedan kan ha inte bara eller metoder några till,utanvara man en
fyra-fem etiskkanske metoder och då skulle karta olika metoderöverman en

och så skulle utifrån det diskutera rimligheten KBS-3. kanskeDetutavman
till arbete i kommunerna.också kan tips till samordnaren och ävenett utevara

gäller platsvalet möjligen det inte finnsdet sedan jagNär tror att samma
enighet i det här rummet.

från MKB-forum i Kalmar länhär utdrag från protokollDet är ett ett
1995-01-23:

Översiktsstudier olämplig, har ikan information kommun ärom en men0 ge
säkerhetsrc laterade frågor.övrigt mycket begränsad information i

inte kan förvänta sig detaljeradBeträffande förstudier framgick att mano
förstudiesäkerhetsrelaterade faktorer.information Däremot ger enom

områden inom kommun, kan hainformation vilka som gynnsammaom en
områden saknas.säkerhetsmässiga förutsättningar eller sådanaom

platsspecifikafå information förvid platsundersökning kanFörst0 en man
säkerhetsanalyser.

borde på ochfrån kommunerna SKBGöran Sundqvist sade igår att pressaman
exempel Oskarshamns kommun fåttmyndighetema. protokoll därDetta är ett

fortfarandeRimligen börfram besked i fråga från SKB och SSI. man varaen
det. det betyder bl.a.detta. får ifrån inte MenMan ärsägaöverens om manom

information vilka områdenhåller med kanförstudie viatt ge omsom nuen
förutsättningar ellersäkerhetsmässigakommun kan hainom gynnsammaen som

först vid platsunder-kommunen. Ochsådana områden skulle saknas i enom
skulle betydafå platsspecifika säkerhetsanalyser. Detkansökning närattman

säkerhetsmässiga förutsättningar, såharväl har sållat fram kommuner somman
bliplatsvalsfaktorer kan avgörande. Detkanske andrablir det sedan görsom

platsvalsfaktorema blir viktiga iövriga MKBprocessen.deatt
litet och dethar jag baragäller själva MKB-processen,Vad ärett memento,

filosofin bakomtill de internationella forebilderna. Jagrelationen ärtror att
verkligen fungerar blir dettittar på hur detmycket bra enmen om man sen

och kongressen har bestämthar valt Mountainsak. USA YuccaI manannan



226

andra principer säkerhets-enda plats utifrån heltMountain änYucca som
Holland. På Luleå-tillfälle isedan så hade jagmässiga. inte så längeFör att vara

ihade väldigt bra procedurhade förståttseminariet tidigare att enman
procedur förvärlden bästa MKB,där vi harHolland. viMen när sa man,var

allmänhetens deltagande.svårt fåoch det vi harhar bara problem är attattett
MKB-procedur våragoda skäl utvecklavi harSå jag atttror att som passaren

efter principer ochstyrd vissainte den inte kanbetyderförhållanden. Det att vara
regler.internationellafölja svensk lag ochnaturligtvis ska den

CarlmanInga
detpratade hoppasRydell Jagdet Nilsbörja medska attJag att ta om.somupp

gäller förstå vad MKBsignal till samordnaren. Det är,också kan blihär atten
programmatiskförstå vad MKBgällerdet jag. Det är,det ingetär attnytt, ensa

jaghär ryssjankan ligga i denförstå hindrendet gäller prataratt om.somsom
vilagtekniskt, alltså regelsystemet,förstå vad det krävsgällerDet äratt omsom

flera har Detformtänker ha någonfortfarande rättsstat pratat om.somavnu
Ochprinciperna MKB.förförstå kan inomgäller vad göraatt av enramenman

få förstår vadmumlats ochhar detvågar påstå MKBjag pratatsatt om, menom
möjligheter detinnebär och vilkaegentligenbetyder, vad detdet egentligen

så inserförstått det,väl harvarit medhar självJag närattöppnar. manmanom
naturligtvisankommeroch ting i onödan.gjort saker Dethar gått ochhur man

förslaghar lagtfram. Jagdå inte har fått dettapå eftersom jaglite mig ettatt
just har tagit dedär jagsammanfattning i denoch det ligger tretextenen

måste ha någon formvimåste följa lagreglerna,minimalt. Viprinciperna av
pratadefolklig mening.trovärdig inom Jagmåsteoch denrationell görasprocess

ladefram detta förslag.också jag lade JaginnanClaes Thegerström ettmed
har du fel, det härdärdiskutera det ochska kunna ärförslag för säga attatt man

tilldethar gjorthär kan vi Jagosvenskt, detsvenskt, det här göra.är
tillgjort detlänsstyrelserna, jag hartillhar gjort denkommunerna, jag

fått igång denhar jag liksom intesakligtoch SKI. Menmyndigheterna SSI sätt
kanske någonfår vi eller detkanske inte det ärhär dialogen. Jag somseupp,ger

får någontingviktigaste vifunderingar. detMenkommer med är att somnya
utifrån någonting och detmåste fåsvenskt. detdetta Men ärvi kan ärsäga att

och hardåalltså intedettaförslaget jag har lagt. Mandet säger att passar oss,
påståvågar inteförstår inte detta JagVarförinte förstått det. att manmanman

har fåttFrån allmänhetenfrån botten.det kommetförstår det för äratt man
forpliktar.och det Detjuridiskt instrument görförståjurister det. Detta är ettatt

förstå det.barriärtydligen det finns attmotatt en
Återigen,Öresundsbron kriterierna bakom MKBexempel. sägerVi tar ensom

ochfraktavi skaDå gäller detpå resultat-kriteriet.vi ska titta säga,attatt varor
Öresund. ochfrågaställa sigmåste ocksåmänniskor Menöver en annanman -
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Öresunddär spelar inte alls någon roll nämligen frågan vi alls behöverom en-
bro. här kriteriet och behovet går tillbaka till hushållningen medDet

inteoerhört enkelt, därför kanske alls behöverDet ärnaturresursema. en
Öresundsbro. diskuterades inte perspektiv, gjorde tilldetta detDen utan manur

regionalpolitisk fråga och det behöver jag inte här. Så Oloftaen upp
verkligenSöderberg, du har jättebörda och jag gratulerar dig till du fåromen

mitt hjärta lyckafolk förstå vad och jag önskar dig hela till.MKB äratt av
på detskulle jag vilja fråga sak. har funderat här harSen Jag atten annan man

framgått ifrån översiktsstudier och så till detaljunder-kommerosv. man
till ochsökningar. slår den här bjömsaxen, heter så måsteDå MKB,som man

till kommun, skallTänk vi har kommit fram där detMKB.göra att enen er nu
Enligtdetaljundersökning. Då måste MKB. MKB-kravengöragöras man enen

alternativa lokaliseringar. myndigheterna på de härska det Hurgöras ser
frågan ställerlokaliseringama, hur uppfattar det problemet Denalternativa man

också för den delen.jag myndigheter här och kommunernatill de ärsom

Lotta Westerhäll
har tagitsbetydelse i det här sammanhangetFrågan lagamas avuppom

problemen. Kjell Anderssonlikaså kopplingen till de etiskaväldigt många och
då tittar på de lagar viden frågan i sitt inlägg.också inne på Om sommanvar

många andra områden,området, så de precis inomhar på det här näraär som
nämndevärderingar. Carlmanöverväganden och etiska Ingakopplade till etiska

förutsättning det skall finnasoch grundläggandeordet här det är atträttsstat en
alltså dem har makten,ska få skyddregler för hur staten, motett mot somman

självamakt. väl därreglerna också legitimerar Detsamtidigt de här är somsom
legitimering makt samtidigtdetkonflikten ligger i rättsstat äratt av somenen

far härskydd hon/han då inte illa i deockså ska ha såden enskilde attett
konfliktlösning i olikaDärför har vi reglersammanhangen. rören massa som

Då fråga sig,kanminst i det här sammanhanget.sammanhang och inte omman
de inte denkämavfallsområdet den karaktärenlagreglema på attär gerav

då först främst påtänker ocheller han behöver.enskilde det skydd hon Jagsom
möjligheter det sedanoch vilkafinns till förutsägbarhetvilka möjligheter det

brukar anföra såsomkriterierkontrollerbarhet. de bådafinns till Det är som man
skydd för den enskilde.på lagtecken ettatt en ger

alltså fått fram med hjälphardå kommit fram spelplanharHär aven som man
till del inte erbjuderkanskemed hjälp sedvänja.lagarna och också Den enav

skulle kunna behöva.kontrollerbarhetförutsägbarhet ochden fullödiga som man
Åhäll här, det inämnde Europapå det Karl-Ingetänker ärJag attt.ex. ensom

beslutsmyndigheter, tillsynsåtskillnad mellanprincipgrundläggande om
har den ekono-på kassakistan,myndigheter sittermyndigheter och de somsom

gäller så sammanfallerdet SKBekonomiska intresset. Närmiska makten och det
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detekonomiskt intresse. inteNubeslutsorgan och ärdel det här medtill en
finnspå så vis i Detförhåller sigförekommande detså sällan rättsstat.alls att en

också harbeslutsorgandetmånga exempelganska är ettatt organ som
faktisktbeslutsorganexempel påocksåi saken. finnsekonomiskt intresse Det att

besluts-bådepå deexempelharmed tillsynsorgan, ärsammanfallakan att
renlärigaväldigtfunktion. Så därdömandehar något slagsochoch tillsynsorgan

klartolika Detde härbygga ärdet gälleralltså intevi när attär processerna.upp
självklartspelplan ochpå dennahur detha kunskapdet viktigt utär attatt serom

hur dekunskapeni detmycketförbättraskulle kunnajag omtror att menman
kanviktigaste. Mandettycker jagvarandra,förhåller sig till ärolika organen

spelare påandramed heltdetfinns ochdagslägetallt i ersättainte riva ut som
i dagsläget.finnsfrån detfår ändå utgåspelplanen utan somman
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Avslutning

Olof Söderberg

försöka har och riktarska i fem punkter komprimera detJag sagtsatt som som
kanske också någotsig direkt till mig. blir lite upprepningarDet nyttmen som

diskussionen.fångats under den sistaupp
första: komma igång med någondet Trycket väldigtFör är stort att sorts

Ävenförsamrådsprocess på nationell nivå, kallar den MKB-process. omman
så blir jag ibland förvirradjag har ambitionen försöka förstå vad MKB äratt mer
lägger in i detta begrepp.efter diskussionerna här vad egentligen Attom man

på metodfrågor verkarinriktningen i sådan samrådsprocess ska varaen
också komma in på etiska frågoralldeles klart. där då lämpligen kanAtt ärman

med till det här arbetet.alldeles uppenbart. uppslagDet är ett tarsom oss
givet kriterier för platsval införöverläggningsämne ocksåEtt ärärannat som

platsundersökningsstadiet.
fortfarande få fram fler förstudiekommuner.det andra: behovetJagFör attser

formuleringar ihänvisar tilllika viktig del mitt arbete. JagDet är en av
regeringsbesluten.

efterlyses gäller vissaKlargörande material vaddet tredje:För
tvivlar på det möjligtveto-frågan igen.frågeställningar. kom JagNu ärattupp

Är de oklara så de.innebörden nuvarande regler. Anserärsägaatt mera om av
initiativ till det. Material skaså de bör ändras, fårde oklaraär att taatt manman

ämnesområde aktuellt inaturligtvis också fram kring ärtas ett annat som
kärnbränsle i Sverige.nämligen förvaring utländsktdiskussionen, av
massmedias roll det gällerdet fjärde: Hellsten framhöllArneFör när

uppslag jagkring slutförvaring kämbränsle.frågeställningarna Det är ett somav
för någon formvill fundera vidare på. Kanske detta ämneärgärna ett av

alltsåeller på något därseminarium tillsammans med KASAM sättannat man
finns vidhur de problemsig till journalister för diskuterariktar att som

det.fundera vidare påfrågeställningarna. skarapporteringen kring de här Jag
identifikation de frågorbehövs fortsattfemte och sista punkten: DetDen aven

frågor bådekan gällauppfattas oklara i beslutsprocessen. Detkan somsomsom
frågor faller inomansvarsområde ochinomfaller naturligt SKBs som
för den delen.ansvarsområde inom regeringensellermyndigheternas
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på kärnavfallsområdet
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kämavfallsfrågor, inrättades 1985 ochråd för ärKASAM, Statens nuJ
uppgiftfristående Miljödepartementet medkommitté under attten

kämtekniska anläggfrågor avställningkärnavfall ochutreda avom
rådmyndigheter i dessa:vissaregeringen ochningar och lämnaatt

frågor.
fråmbestår kvalificerade vetenskapsmänLedamöterna som av-

inom olikaaoberoende sakkunskapSverige och Finland representerar-
avfall, inte:radioaktivtområden för slutförvaringenbetydelse avav

också områdeninomnaturvetenskapinom ochenbart teknik utan somi
juridik samhällsvetenskap.etik, och

forum förrverksamhet erbjudaKASAMsEn viktig del är att ettav
diskuteraalandetsakkunniga inom ocholiktänkande föroch utom att
på skildaafrågor. antal seminariumEttkämavfall därmed anknutnaoch

hållits.har därförteman
samordnare kämavfa1ls--Nationellmaj utsåg regeringenI 1996 en

mellan centralaaområdet kontakternabl.a. koordineramed uppgift att
lokaliserings--berörslänsstyrelser och kommunermyndigheter, som av

för slutförvaret.programmet
lokaliseringemockså proceduren förverka förSamordnaren vill att

anordnades i samarbete mediled i detta arbeteblir tydlig. Som ett
i samband med lokalise--beslutsprocessenKASAM seminariumett om

ringen slutförvar.ettav
Umeåfrån hölls i i aprillseminarietskriftDenna rapporterar som

1997.
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