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Läsanvisning

fram till valetskall ledadenbeskrivsdennal rapport somprocess
från dekärnbränsletdet användaslutförvaringplats för avav

kärnkraftverken.svenska
kommunerinformation för defrämstavseddRapporten är som

förstudiermedverka i s.k.medverkar eller överväger att omsom
djupförvarlokaliseringframtidaförförutsättningarna ettaven

ellerrekommendationerinnehåller ingainom kommunen. Den
förslag.

versionuppdateradreviderad ochTexten är prome-av enen
händelse-har beaktatsmöjligaste månfrån maj 1998.moria 1

januari 1999.utvecklingen fram till slutet av
huvuddelar.delats iharRapporten tre

basfaktaavsnitt vissaBakgrund 1-6,första delen,denl ges
gälleri frågorregelverk och aktörersäkerhet,teknik, somom

långlivatochkärnbränsleförvaringhantering och använt annatav
främstdel riktar sigkärnkraftverken.från Dennaradioaktivt avfall

området.förkunskapersaknartill sådana läsare som
följdlagstiftning nyligenmedtill miljöbalkenMed hänsyn att

beskrivning balkensrelativt fyllighärhar i kraft lämnasträtt aven
regelsystem.

beskrivsavsnitt 7-11,delen, Platsvalsprocessenandra1 den
djup-anläggning förplats förvaletde olika ietapperna av en

särskiltsådana frågorHuvudvikten läggsförvaring. ärsom
kommunalt perspektiv.ibetydelsefulla ett

avsnitt 12-17,Förstudiekommunernatredje huvuddelen,Den
kom-i deför hur arbetet har lagtsredogörelserinnehåller sexupp

slutförvar, dvs.fördeltagit i förstudierhittills har ettmuner som
Östhammar, och Tierp.OskarshamnMalå, Nyköping,Storuman,

kommunalaMalå efterhar ochkommuner StorumandessaAv
övrigadeplatsvalsprocessen. Idra sigfolkomröstningar valt att ur

förstudiearbetet.fyra pågårkommunerna



Den valda uppläggningen har gjort det ofrån-rapportenav
komligt med vissa upprepningar. Om fråga behandlas utför-en
ligare på ställe i hänvisningett dit.annat görstexten en

En litteraturförteckning finns i slutet rapporten.av
Rapporten tillgänglig Nationelleär samordnarens hemsida

under adressen wwwsamordnare-karnavfall.gov.se.
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Förord

juni30dentillframuppdragregeringens attjagfick1996majl
Uppdragetkärnavfallsområdet.samordnarenationell1999 vara

utred-ochinformations-desamordningenfrämjainnebär "att av
avseendestudierSKBzsberördakommunerningsinsatser avsom

nöd-finnerkärnavfallochkärnbränslelokalisering använtav
Svenskbedrivsförstudierdeåsyftas avVad är somvändiga". som

kärnkraftsföretagen sam-SKB,Kärnbränslehantering AB ett av
ledaskalliledförstudier utgör somett processbolag. Dessa enägt

bränsletanvändadetslutförvaringförplatsvalettill avfram enav
avfall.högaktivtochkärnkraftsreaktorer annatsvenskafrån

Oskars-Nyköping,kommunerfyraipågårförstudierSådana
ochMalåÖsthammar. kommunerTvåochTierphamn.

efterförstudier,låtit SKB göra mentidigareharStoruman
beslutat attkommunerdessaharfolkomröstningarrådgivande

kommun.respektiveinomverksamhetenfortsättaskallinteSKB
SKB göralåtafrågandär attkommunerandrafinns omDet

aktualitet.fåkanförstudier
kom-berördadefleraförföreträdaremedkontakterVid av
infor-översiktligbehovfinnsdetfunnit ettharjag att avmunerna

frågorslagallt tvåframför somområdet. Det är avmation
platsvalspro-irollkommunernasVilkenbelysas. ärbehöver

arbetesittorganiseraförstudiekommunkanHurcessen en
formiplatsvalsprocessen,materialomfattandefinnsDet omett

utredningar samtoffentligaochregeringsbeslutriksdagstryck,av
harDärtillSKB.och frånmyndigheterfrånantal rapporterstortett

debatt.allmänlivligförtsdet en
orienteravillkommunitjänstemänochpolitiker somdeFör en
relevantvadfram ärfåsvårtdockdet attkan somi frågansig vara

isigVadställningstagande. mankommunens gerför den egna
hand-reellochformellVilkenförutseskanbeslutspunkterVilka
Vilkaprocessensigdrakommunenharlingsfrihet att ursenare

informationpåochutredningsinsatserställaskommerkrav att



till kommuninvånarna I vilken utsträckning kan få stöd frånman
statliga myndigheter

Huvudsyftet med denna ärrapport att på dessaettge svar
frågor.

Därtill lämnas i översiktlig informationrapporten hur deom
hittills berörda kommunerna har lagt sitt arbete med fråganupp omlokalisering framtida anläggning för slutförvaringav en använtav
kärnbränsle. Informationen riktar sig i första hand till företrädare
för sådana kommuner i fortsättningen kan kommasom beröras.att

Frågan hur kommun skall organiseraom sinen medverkan i
förstudiearbetet givetvisär intern angelägenhet för kommunen,en
inom för den lagstiftningramen reglerar den kommunalasom
verksamheten. Det gäller bl.a. hitta lämpligatt form fören
kontakterna med SKB, har försom genomföraansvaret att
förstudien. Också med länsstyrelsen kommer det krävasatt näraen
samverkan, liksom med grannkommunerna. Allra viktigast är
kanske finna formatt för arbetet skaparen godsom en
demokratisk förankring för de beslut kommunen i sinom tidsom
skall fatta.

Av framgår derapporten hittillsvarandeatt kommunerna har
valt delvis skilda lösningar för sin medverkan i förstudiearbetet.
Valet kan bero på de politiskat.ex. förhållandena i kommunen,
tidigare erfarenhet kärnteknisk verksamhet ellerav praxis detnär
gäller arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Något
försök förklara skälenatt till varje kommuns val arbetssätt görsav
emellertid inte här.

För beskrivningenatt kommunernas arbete skall kunnaav
isättas sitt rätta sammanhang lämnas allmän informationen om

den pågående nationella platsvalsprocessen. Jag har också ansett
det lämpligt lämna delatt grundläggande uppgifteren säker-om
hetsfrågoma kring slutförvaring kärnbränsle.använtav

För den vill skaffa sig något bredaresom orientering ien
kämavfallsfrågan vill jag hänvisa till aktuella publikationer.tre

I den i början år 1998 utkomna boken Kommunenav och
kämavfallet, under redaktion docent Rolf Lidskog, behandlasav
frågan i samhällsvetenskapligtett perspektiv. Särskild uppmärk-
samhet ägnas opinionsbildningen i några förstudie-av



b

kärn-historikockså överinnehållerBokenkommunerna. en
erige.i:ivfzillsfragaii S

kärnavfalls-förrådStatensKASAMpublicerade1998majl -
kunskaps-översiktåterkommande övertredje årsinfrågor vart- be-skriftdenna1998:68. lSOUkärnavfallsområdetläget

beslutsprocessenfrågorochfrågortekniska m.m.bådehandlas om
denirollvissspelarfrågagällerbidragen enEtt somenav

dennaiberörsinte närmaredebattenallmänna sommen
utländskttvingasSverige kan emotnämligen tapromemoria, om

slutförvaring.förfallkärnav
trovärdighet-ochrättvisaskrift Ansvar,aktuell ärtredjeEn

pub-skrift kommerkärnavfall. attDennakringdilemmanetiska
förlagKommunförbundetsSvenska1999aprililiceras

vetenskapsjournalistenutarbetatsharTextenKommentus. av
denarbetsgrupp,frångrundvalNilsson rapportAnnika enav en

Anne-Mariedrteol.ledningunderalternativgruppen,s.k. av
Förunderlagbl.a.användasavseddSkriftenThunberg. attär som

kommuner.berördaistudiecirklar
slutförvaringfråganknappast sägas avbehöver attDet om

sidamiljöorganisationernasbl.a.Frånkontroversiell.kärnavfall är
harmed fråganarbetetvilketpådetkritik riktats sättstarkhar mot

plats-pågåendedenkraviKritiken attlagts utmynnarupp.
skalldärefter görasdetochavbrytasskall enattvalsprocessen

tekniskaochstrategieralternativaprövningförutsättningslös av
bedrivasbörverksamhetenfortsattaslutförvaring. Denförmetoder

underordnadimed SKBochstyrningstatligstarkareunder meren
roll, man.menar

kandebatteniståndpunkternamotståendedebildgodEn av
seminariumvidinläggennågra ettläsa omfå att avgenomman

harInläggenapril 1997.iUmeåiägdebeslutsprocessen rumsom
l 80.1997:i SOUpublicerats

frågor,dessaidebattenpågåfrånavstått närmarehar attJag
konstaterasdockböruppdrag. Detmittförligger utom ramensom

påtankarallaavvisat attharhittillsregeringenförföreträdareatt
principenfrånbordekärnavfall göra omavstegförjustman

miljölag-svenskforgrundläggandeärproducentansvaret, som
idetvaritkonsekventdärför attlinje harRegeringensstiftning.



första hand SKB i egenskapär företrädare for kärn-som av
krañsföretagen skall for kärnavfallet hand ochatt tasansvara om
för frågan slutförvaring får godtagbaratt lösning.om en

Denna har mitt uppdrag utarbetats f.d.rapport kanslirådetav
Jan Thyberg. De kommuner, myndigheter, organisationer och
företag företrädda i Nationelltär MKB-forum kärnavfalls-som
området har beretts tillfalle del i utkast. villatt ta Jagrapportenav
tacka alla dem har bidragit med synpunkter Försom texten.
innehållet ärjag ansvarig.ensam

förstaEn version färdigställdes i maj 1998rapporten PMav
1998-05-12, dnr 18/98. Jag har det motiverat redanansett att nu
låta utarbeta reviderad version och denna versiongöraatten mera
lättillgänglig publicering i SOU-serien. Skälet bl.a.ärgenom att
miljöbalken och följdlagstiftningen till den har i kraft vidträtt
årsskiftet, vilket innebär vissa ändringar i det regelverk gällersom
for bl.a. tillkomsten kärntekniska anläggningar. förstudieEn harav
inletts i ytterligare kommun, nämligen Tierp. Fråganen om en
förstudie i Hultsfredsäven kommun kommaväntas full-upp
mäktiges dagordning i april 1999.

Vidare har SKB i september 1998 lagt fram förett nytt program
forskning, utveckling och demonstration, FUD-program 98. Detta

innebär SKB:s arbete delvis inriktningattprogram änges en annan
enligt tidigare FUD-program.

viktigEn punkt i kärnavfallsfrågans fortsatta hantering blir när
regeringen, grundval bl.a. säkerhets- och strålskyddsmyndig-av
heternas granskning, skall ställning till FUD-program 98.ta Detta

inträffa slutetväntas år 1999.mot av

Stockholm i 1999mars

Olof Söderberg



BAKGRUND

handskallVad tas1 om

svenskaavfall frånradioaktivtalltprincipengäller attSverigeI
enligtfåravfallUtländsktSverige.islutförvarasskallkällor

undantagsfall. Detta stämmeriäninte annatlagsvensk emottas
internationell rätt attiprincipvedertagenmedöverens numeraen

tillavfallradioaktivtimportförbjudaskall ha rätt att avvarje stat
Sverigeinteinnebär atti EUMedlemskapetterritorium.sitt

harDettaprincip.dennafråntvingas göra avstegkommer att
i EUinträdetförhandlingarnamedsambandibåde omklarlagts

och senare.
ochkategorier,idelasSverige treiavfalletradioaktivaDet

lagringföranläggningplanerasellerfinnskategorivarjeför en
harSKBABKämbränslehanteringSvenskslutförvaring.eller

delaranläggningarna, atttrotsdrivaoch avuppföraför attansvaret
elkraft iproduktionverksamhet änfrån avhärröravfallet annan

kärnkraftverk.
kärnkraftverksåvälfrånavfallmedelaktivt somochLåg-

hand iforskningsanläggningar tasindustrier, omm.m.sjukhus,
Forsmarksutanfördriftavfall SFRradioaktivtförSlutförvaret

vissförekommerDärtillÖsthammars kommun.kärnkraftverk i
tillanslutningimarkdeponieriavfalllågaktivtslutförvaring av

landet.ianläggningarkärntekniskafyra
högaktivtkärnkraftverken utgörfrånbränsletanvändaDet

CLABbränsleförlagerCentralt använtimellanlagrasochavfall
idärförvarasBränsletkärnkraftverk.Oskarshamnstillanslutningi

harradioaktivitetenochvärmeavgivningentillsvattenbassänger
Manhanteringen.vidaredenunderlättarnivåtillsjunkit somen

CLAB.imellanlagringenförår4030 åperiodmedräknar aven



Beträffande Slutförvaret för långlivat avfall finns ingaännu
beslut utformning och lokalisering anläggning. Behovetom av en

kapacitet har beräknats till drygt 30 000 8 000av ton, tonvarav ca
bränsle ochanvänt starkt radioaktivt material från kärn-resten

kraftverk och andra kärntekniska anläggningar.
SKB har uppfört SFR och CLAB, och SKB har också ansvaret

för det slutliga omhändertagandet det högaktiva avfallet.av
Det främst fråganär platsvalet för framtida slutförvar förettom

det högaktiva, långlivade avfallet behandlas i denna rapport.som
Slutförvaringen måste dock del där det ingårett systemses som av
också mellanlagring och bearbetningtransporter, det användaav
bränslet till lämplig form för bestående förvaring,en t.ex.en

inkapsling.genom
Beräkningen kapaciteten i slutförvar grundasett attav

kärnkraften i Sverige avvecklas i enlighet med fattade princip-
beslut. Den tidpunkten då denärmare olika kärnkraftverken skall

drift okänd. Någontas är exakt beräkningännu den volymur av
bränsle skall förvaras alltså inte möjlig.är saknarDettasom
emellertid principiell betydelse för lokaliseringen eller utform-
ningen anläggning. Avgörande det efter vissär attav en en
tidpunkt, dvs. då driften vid den sista kärnkraftsreaktorn upphör,
inte kommer bli något tillskott bränsle efteratt använtav som
mellanlagring skall slutförvaras.

Tanken anläggning förär slutförvaring skall såatt en vara
beskaffad den kan förslutas och därefter lämnas.att Det skall alltså
efter förslutningen inte behövas någon driftsorganisation. Det skall
heller inte finnas något tekniskt eller säkerhetsmässigt behov av
övervakning eller kontroll.

Det fråga vidär ännu vilken tidpunkt förslutningenöppenen
bör ske och hur den bör genomföras. Om räknar med detattman
inom överskådlig tid kan komma fram och bättre metoder förnya

hand avfallet bör till det finnsatt ta möjligheterattom attman se
återta redan deponerat avfall sedan tillskottetäven avfallnyttav
har upphört. Ställning till frågan tidpunkten och formen förom en
förslutning behöver dock inte under de årtiondena.närmastetas

Det kan tilläggas oftast använderatt termenman numera
"djupförvar" i stället för slutförvar. Med djupförvar avses en



kärntekniklagensuppfyllakandjupi berganläggning stort som
påkärnavfall ettslutförvaringförvaringbestående avpåkrav

återtagning. Entillmöjlighetocksåsäkert gersätt sommen
andraintealltsåutesluterdjupförvarikärnavfall ettförvaring av

mellan-formdärförkanframtiden. Den aveni somseslösningar
ställskravdetillgodoseskall kunna nusomlagring som

förslutningfattasframtidenibeslut avomslutförvaring. Först när
bliavsedddär attförvaringen ärkan säga attdjupförvaret man

i kärn-slutförvaringblitillövergår attlagringendvs.bestående,
mening.tekniklagens

möj-ianvändasterminologidenna attkommerföljandedetl
sådanregelialltsåbetecknardjupförvar enTermenmån.ligaste
SKBavsnitt 3seKBS-3-metodens.k. somdenenligtanläggning

betecknarslutförvarför. Termen an-enplanerarnärvarandeför
intekämavfalletåtertagningoch därförslutitshar avläggning som

förutsedd.är

kärnbränslemed använtRisker2

radioaktiva ämneninnehållerverksamhetkärntekniskfrånAvfall
joniserandes.k.sönderfalletvidochinstabila avgerär somsom
organismer.levandeicellernaskadakanstrålningstrålning. Denna

förriskökadtillledaskadornakan cancerdjurochmänniskorFör
strålsjukaakutdoser,högavid extremtskadorärftliga samt,och

alltsåmåstekärnavfall tahanteringAlldöd.tillledakan avsom
kortpåstrålningsskadorsådanaförriskernaminimerapåsikte att

sikt.och lång
sönderfallerdemVissaradioaktiva ämnen.många avfinnsDet

fallandraIstabilatillhand ämnen.efteromvandlasochsnabbt
talabrukarManlångsamt.mycket omradioaktivitetenklingar av

vilkenundertiddendvs.halveringstid, an-radioaktivt ämnesett
frånhalveringstiderfinnshälften. Dettillminskaratomkämortalet

miljarder år.fleratillsekundbråkdelar enav



Bränslet till de kärnreaktorer förekommer i Sverigesom
framställs naturligt anrikats. Innan bränslet har förtsav uran som

i reaktorn innebär hanteringen små risker från strålnings-
synpunkt. När bränslet efter användningen har det emellertidtas ut
bildats antal mycketämnen starkt radioaktiva,ett delsär s.k.som
klyvningsprodukter dels vissa främst plutonium.ämnen,tyngre
Några dessa har relativt kort halveringstidämnen t.ex. cesium-av
137 30 år, andra lång plutonium-239t.ex. 24 000 år.ca

Radioaktiviteten i bränsleavfallet alltså efter hand. Efteravtar
år40 har den minskat till tiondel. Efter tusental år harettca en

externstrålningen minskat till nivå relativt små riskeren som ger
för strålningsskador. Fortfarande finns det dock ämnen ärsom
farliga vid intern bestrålning, dvs. får dem i kroppenom man
med luften, födan eller dricksvattnet. långsiktigtI perspektivett är
det framför allt spridning dessa med grundvattnetämnenav som
måste begränsas. fleraDet hundra år innan radio-tar tusen
aktiviteten i det använda bränslet har minskat ned till nivåer som
förekommer naturligt, i vissa uranfyndigheter.t.ex.

De radioaktiva olika slags joniserandeämnena strålning,avger
skildamed egenskaper i fråga räckvidd och biologisk effekt.om

Vissa de radioaktiva i avfallet dessutomämnena starktärav
toxiska, dvs. giftiga. Det dock riskerna för strålningsskadorär som

avgörande för säkerhetsbedömningen.är
Aktiviteten från radioaktivt i bequerel Bq.ett ämne mäts

Risken från strålning och i kroppen relaterad till denär
effektiva stråldosen, i sievert Sv.mätssom

Ett medelvärde för individdosen i Sverige från alla källor
beräknas i storleksordningen 4 mSv tusendels sievert år.vara per
Härav kommer l mSv/år från naturliga källor rymden, marken,ca

i den kroppenämnen och 2 å 3 mSv/år från bl.a. radon iegna
inomhusluft, i Sverige den viktigaste strålningskällan.ärsom

värdenDessa kan variera mycket starkt beroende bl.a. var man
bor. Strålning från olika slag mänsklig verksamhet förav svarar
återstoden.

Statens strålskyddsinstitut avsnittse 6.2 har med stöd av
internationella rekommendationer mSv/årlgränssatt en som
dos för individer allmänheten till följd verksamhet medur av



i EG-rättenocksåfinnsdosgränsdennastrålning. lnom som nu-
bl.a.alltsåskallSverigeförbindande rymmasdärmedoch är -

användningallochutnyttjande avkärnkraftensvidstrålning
sjukvården.ochindustrininomstrålning

drabbakanverksamheterflerafrånutsläpptillhänsynMed att
förbestämmasdosrestriktionersärskildakanoch personsammaen

kärn-enstakafrånutsläppfår ettSåledesverksamheter.enskilda
dvs.mSv/år,ldosgränsentiondelhögstförkraftverk avensvara

hantering använtförgällerdosrestriktion avmSv/år. Samma0,1
slutförvar.förslutningentill ettframkärnbränsle av

kritisks.k.tilldoser grupp.dosrestriktioner enDessa avser
litenrelativt urpersonerkritisk avgruppMed enmenasgrupp

defårdesådanaoch attärbostadsortervilkasallmänheten vanor
bordeExempel ärutsläpp.följdtill somstråldoserna etthögsta av

kritisktillMed doskärnkraftverk. avsesgruppnärheteni ettav
Förigenomsnittsindividen sompersonertill gruppen.dosen

gällerkärnkraftverk, sär-personal istrålning,medarbetar t.ex.
dosgränser.skilda

föreskrifterbeslutatnyligen omharStrålskyddsinstitutet om
omhänder-slutligtvidmiljönochhälsamänniskorsskydd av
1998:1,FSkärnavfall SSIochkärnbränsle setagande använtav

tilloch kommentarerbakgrundmed99:03SSl-rapportäven
slut-förslutetfrånutsläppframtida ettEftersomföreskrifterna.

harhypotetiskauppkomma ärdå kanskadordeochförvar som
dosgränsinförameningsfullt avdet attinte eninstitutet ansett

föreskrivsstället attverksamheter. Ipågåendeförslag somsamma
slutförvaretföljdtillskadeverkningarförrisken avårligaden

förskadorärftligajämte personericke-dödligochdödlig cancer
miljonen.påöverstigafårinte enutsatt gruppur en

förgodtasvadlägrebetydligt änrisknivå somärDenna
långamycketdetSkäletverksamhet. ärkämtekniskpågående

uppståkommakanskadeverkningar attdvs.tidsperspektivet, att
inkräktarkämavfallSlutförvaringenframåt.tusentals årunder av

strål-påverkanskadligaccepteradför genomdärmed utrymmet
moti-vilketkällor,andrafrånenergiproduktionframtidaning av

ställs.kravmycket strängaattverar
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frågan för slutförvar kommer dettillståndNär prövasettom
alltså från avfallet effekterställas krav på strålningenatt att ger

ligger för vad i dag i frågaväl inom accepteras omsom ramen som
förstrålning från verksamhet. gäller inte bara tidenDettaannan

medan anläggningen i drift efter förslutningen och iär ävenutan
förprincip all framtid.

KBS-3-metoden3

slutförvar avfall utformas strålningenför högaktivt måste såEtt att
ieffektivt från biosfären där den kan kommafrån avfallet isoleras

och djur. finns ingen metod gårkontakt med människor Det som
flesta studerat frågan hartillämpa generellt. länder harDeatt som

formationer.förvaring i olika slags geologiskainriktat arbetet
tillvarit naturligt med hänsynSveriges del har dettaFör att
stabiltrelativtberggrunden i delen landet utgörsstörre av av

urberg.
metodkraftindustrin har utvecklatsvenska SKBDen engenom

började underkallad Arbetetför djupförvaring i urberg, KBS-3.
åroch metoden presenterades 1983.delen 1970-talet,senare av

avseenden utvecklats vidare.Därefter har metoden i vissa
tillståndregeringen i samband medRedan år uttalade1984 att-

kundekärnkraftsreaktorerna KBS-3ladda de två sista attatt gavs-
förmetodoch strålskyddssynpunktgodtas från säkerhets- som

Även gjort uttalandenregeringen harslutförvaring. omsenareom
avsnitt harviss metod 5inte binda sig för någonSKB bör seatt

grundatsslutförvaring i Sverige hittillsarbetet med frågan om
den kommervidareutvecklingKBS-3-metoden eller någonatt av

vid diskussionenvarit förutsättningväljas. har ocksåDettaatt en
lämna kortdärför lämpligt härplatsvalet. kanDet att envaraom

beskrivning KBS-3-metoden.av
iplaceras bränsleelementenEfter mellanlagringen i CLAB täta
långgjutjärn. Varje kapsel 5kopparkapslar med insats är ca mav
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25bränslemed ärviktKapselns calpådiameterharoch m.caen
djup ett500 metersbyggsbergetiförvaringen caFörton.

Kapslarnadeponeringshål.vertikalamedtunnlarsystem av
Fullt utbyggtbentonitlera.kapselVarjehålen.iplaceras avomges

kapslar.0004innehållaförvaretberäknas ca
spridningochstrålningdirekt avbyggerKBS-3-metoden att

hindrasskallslutförvaretikärnavfallet avfrånradioaktiva ämnen
bränsletanvändadetsjälvaförutomDessabarriärer. är,antalett
bränsletisolerarkapselnkeramisk form,svårlöslig somiuran

ochskyddmekaniskt somleran ettgrundvattnet,från gersom
bergetslutligenochkapseln somkringvattenflödetbromsar

påverkan. Bergetmänskligellernaturligframtidaskyddar mot
skulleradioaktiva ämnenfilterslagsocksåfungerar ett omsom

förvaret.frånläcka ut
KBS-enligtslutforvarintakta väntas ettbarriärerna ärlängeSå

biosfáren.tillradioaktivitetutsläppvarjehindra3-metoden av
ifaktorerdeallaanalyseradock sommåsteSjälvfallet man

mycketibarriärerna, även ettpåverkakommakanframtiden att
dvs.faktorer,"inre"bådehärgällertidsperspektiv. Detlångt

korrosionföljdtillförvaret t.ex.självaiinträffakan avsådant som
klimat-betingas t.ex.faktorer"yttre"ochmaterial, avsomav

åtgärder.mänskligaellerförändringar
istiderunderinträffakanvad sombl.a.diskuteratharMan som

000100deunder närmasteNordeuropadrabbakomma attantas
ochstabilitetberggrundensbådepåverkakanistidEnåren.

möjlighetenmed atträknamåsteMangrundvattenforhållandena.
radioaktiva ämnenoch genomkapslarna attskadoruppstårdet

biosfáren.tillkommatid kanviss utefterdågrundvattnet en
sidanåslutförvar ärsäkerhetsanalys ett enaförGrunden aven

successivt,farlighet""inneboende avtaravfalletskunskapen attom
kommakan attvadantagandenvissasidan somandraå om

dessaOvissheten antagan-framtiden.ibarriärsystemet ompåverka
med.arbetartidsperspektivlängregivetvis manökarden

möjligaantalsannolikahurdels ettbelysasökerSäkerhetsanalysen
till.ledakanscenariersådanakonsekvenservilkadelsscenarier är,

säkerhetsmyndighetemasochstrålskydds-förUtgångspunkten
slutförvaringförmetodavsnitt 6.2 är attsefråganmedarbete en
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högaktivt kämavfall kommer godkännas endast säker-attav om
hetsanalysen visar metoden inte rimligen kan leda tillatt antas
stråldoser i framtiden högre vad vi godtar i dag.är änsom

4 Lagregler

4.1 regelsystem införsEtt nytt

Frågor lokalisering, byggande och drift kärntekniskaom av
anläggningar däribland anläggningar för förvaring kärnavfallav-

reglerade i lag. finns här lagstiftning:Det två slagär noga av-
dels sådan generell för viss miljöpåverkande verksamhet,ärsom
dels sådan särskilt gäller kärnsäkerhet och strålskydd.som

blir därför frågaDet ganska komplicerat prövnings-ettom
förfarande. försvårasDessutom Överblicken vi, dettanärattav
skrivs, befinner i övergången mellan två delvis skilda regel-oss
system.

januariDen l 1999 har miljöbalken i kraft.1998:808 Iträtt
balken har samlats den generella lagstiftningen miljöpå-om
verkande verksamhet. Genom den balken samordnas ochnya
skärps de lagregler frågor miljöskydd hushållningochrörsom om
med mark- och övergripande målet för balkenDetvattenresurser.

främja hållbar utveckling och tillförsäkra levandeär att atten nu
och kommande generationer livsmiljö. innehållergod Balkenen
regler till skydd för människors hälsa och miljön, värdefulla natur-
och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden.

Balken bl.a. de lagar tidigare har regleratersätter tre av som
vissa verksamheter med betydande miljöpåverkan, nämligen lagen

hushållning med miljö-naturresurslagen,naturresurserom m.m.
skyddslagen och vattenlagen.

kan erinras vad prövningen enligt dessa gällde:Här lagarom
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gjordeskap.4naturresurslagen avenligtPrövningen0
verksamhetensprövningallsidigavsågochregeringen aven

riksplaneringensfysiskautifrån denlokaliseringochtillåtlighet
intressen.

Koncessions-gjordesmiljöskyddslagenenligtPrövningen av0
omgivnings-förvillkorenavsågochmiljöskyddförnämnden

strålning.joniserandefrånhärrörsådanastörningar, utom som
ochvattendomstolgjordesvattenlagenenligtPrövningen av0

vattenforhållanden.iingreppförvillkorengällde

miljöbalken.iarbetatsalltsåharlagarDessa tre
tillåt-regeringensnaturresurslagenkap.i 4Bestämmelserna om

miljöbalken.kap.i 17huvudsakiåterfinnslighetsprövning
miljöfarligprövningmiljöskyddslageniBestämmelserna avom

Bestäm-miljöbalken.kap.i 9motsvarighetsinharverksamhet
iåterfinnsvattenlagenbyggerVattenverksamhetmelser somom

miljöbalken.kap.l1
lagstiftningeniinnehålletmaterielladetutsträckning ärl stor

nyheter.betydelsefullavissadockfinnsDetoförändrat.
bindanderättsligtmedkapitelinnehållerMiljöbalken ett

allforgällaskallhänsynsreglerallmännaochprinciper som
bemyn-Regeringenbalken.enligtåtgärderallaochverksamhet

vissaförmiljökvalitetsnormers.k. geo-föreskrivadigas att om
miljökonsekvens-utökade kravochSkärptaområden.grafiska

skillnadtillskallbalkenenligtPrövninginförs.beskrivningar -
miljöskyddslagen-enligtprövningenvidgälltharvadfrån som

strålningen.joniserandedeneffekterocksåomfatta av
vattendomstolarnaochmiljöskyddförKoncessionsnämnden

frågorbalkenEnligt prövasorganisation. ommedersätts en ny
förstavattenmål iochverksamhetmiljöfarligomfattandemera

fårbeslutochdomarmiljödomstolar. Dessasregionalainstans av
Miljööverdomstolen.tillöverklagas

strålskydd iochsäkerhetgällerlagstiftningsärskildaDen som
kämteknisk198423i lagenfinnsanläggningarkärntekniska om

strålskyddslagenochkärntekniklagen,kalladvanligenverksamhet,
miljöbalkeni utanarbetatsinteharlagarDessa1988:220.

fortsättningen.iändringarvissa ävenmedgäller
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Prövningen enligt kämtekniklagen i regel regeringengörs0 av
och gäller bl.a. säkerheten vid kämtekniska anläggningar och
vid hanteringen kärnämnen och kärnavfall.m.m. av
Prövningen enligt strålskyddslagen i regel strålskydds-görs0 av
myndigheten Statens strålskyddsinstitut och gäller skydd mot
skadlig verkan strålning. För verksamhet enligtprövasav som
kämtekniklagen behövs i regel inget särskilt tillstånd enligt
strålskyddslagen, myndigheten kan lämna kompletterandemen
föreskrifter för strålskyddet.

Alltså kommer regeringen liksom hittills vid sidan sinatt- av
allmänna prövning tillåtlighet och lokalisering enligt kap.l7av
miljöbalken särskilt kämtekniska anläggningar frånpröva-
säkerhets- och strålskyddssynpunkt.

de följandeI avsnitten 4.2-4.4 försökgörs närmareett att
beskriva de lagregler gäller från den januari1 1999.som
Tonvikten läggs bestämmelser få betydelse vidväntassom
prövningen frågor hantering och förvaring kärnavfall.av om av

Till grund för beskrivningen ligger, förutom själva lagtexterna,
de följdförordningar hittills har utfärdats regeringen.som av
Väsentliga för förståelsen det regelsystemet uttalanden iärav nya
miljöbalkspropositionen prop. 1997/98:45 och i propositionen

följdlagstiftning till balken prop. 1997/98:90. Den villom som
fördjupa sina kunskaper i hänvisas också till de kompendierämnet

har utarbetats Miljöbalksutbildningen.som av

4.2 Miljöbalken

Miljöbalken har det övergripande syftet främja hållbaratt en
utveckling kap.. Samtliga1 bestämmelser i balken skall tillämpas
så detta syfte bäst tillgodoses. innebärDetta vidareatt en
tillämpning bestämmelser har sina förebilder i natur-av som
resurslagen och miljöskyddslagen m.fl. tidigare lagar, eftersom
varje sådan lag har haft begränsat syfte.ett
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hänsyns-vissa allmännamiljöbalkenviktig nyhet i ärEn att
och tillsynall prövningkap.. Vidbindanderättsligt 2regler görs

visa hänsyns-skyldigVerksamhetsutövarenbalkenenligt attattär
vedertagnainternationelltpåbyggerreglerföljs.reglerna Dessa

miljö-bl.a. i vissatill uttryckkommitharmiljöprinciper som
Agenda 21.konventioner och i

bedrivabedriver ellerBevisbörderegeln. Den att enavsersom0
kan bedrivasverksamhetenvisaverksamhet skall kunna att

godtagbartmiljömässigt sätt.ett
förvägskyldig iVerksamhetsutövarenKunskapskravet. är att0

människorsför skyddabehövsskaffa sig den kunskap attsom
olägenheter.ellermiljön skadorhälsa och mot

vidta alla deskallVerksamhetsutövarenFörsiktighetsprincipen.0
hindra ellerförebygga,förbehövsförsiktighetsmått attsom

olägenheter.ellermotverka skador
förorsa-betalningsansvar. DenförorenarensPrincipen somom0

åtgärderdebekostaskyldigmiljöstörningarkar är att som
eller olägenheter.avhjälpa skadorellerförebyggabehövs för att

skall användastillgängliga teknikmöjligaTeknikkravet. Bästa0
drift.uppförande ochvid både

sådanskall väljasverksamhetenLokaliseringsprincipen. För en0
syften ochmiljöbalkenstilllämplig med hänsynplats ärsom
olägenhetintrång ochmed minstauppnåsändamålet kandär

miljön.ochför människors hälsa
Verksamhetsutövarenkretsloppsprinciperna.Hushållnings- och0

utnyttja möjlig-energiochmed råvarorskall hushålla samt
återvinning.ochåteranvändningheterna till

skall undvikaVerksamhetsutövarenProduktvalsprincipen. att0
för människorsmedför riskerprodukterkemiskaanvända som

farligamed mindrede kanoch miljönhälsa ersättasom
produkter.

skallhänsynsreglerallmännadessatillämpningenVid enav
skallinnebär kravenregelskälighetsregel iakttas. Denna att vara

orimligtdet kanmotiverademiljömässigt attutan att upp-anses
skall särskiltrimligtvadbedömningenVidfylla dem. ärsomav
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beaktas skyddsåtgärder och andranyttan försiktighetsmåttav
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Liksom i tidigare
lagstiftning förutsätts alltså skälighetsavvägning, miljö-en men
balkens bestämmelser får restriktiva sådanamotses som mer
intressen står miljö- och hälsoskyddsintresset.emotsom

Bestämmelserna i naturresurslagen hushållning med markom
och har ändringar i sak förts tillvatten utan miljöbalken.över
Syftet med bestämmelserna mark- ochär vattenområden skallatt
användas för sådana ändamål för vilka de lämpade. Vissaär mest
slag områden, särskilt sådana riksintresse förär antalav ettsom av
angivna ändamål, skall åtnjuta skydd kap..3 Vidare innebär
bestämmelserna långtgående restriktioner för exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön i delar landet, bl.a. i fjällvärlden, iav
vissa kustområden och älvdalar, kring några sjöarstora samt

ÖlandGotland och kap..4
heltEtt inslag i lagstiftningen miljöbalkensnytt bestäm-är

melser miljökvalitetsnormer kap..5 Regeringen får för vissaom
områden eller hela landet fastställa sådana och inormer, normerna
skall tillåtna nivåer föroreningar eller störningar.anges

Av betydelse för den kommande behandlingenstor frågorav
förvaring kämavfall miljöbalkens bestämmelserärom av om

miüökonsekvensbeskrivningar och beslutsunderlag 6 kap..annat
Redan tidigare har i naturresurslagen och miljöskyddslagen m.fl.
lagar funnits bestämmelser ansökningar tillstånd skallattom om
innehålla miljökonsekvensbeskrivning MKB. bestäm-Deen nya
melserna innebär skärpning och utvidgning dessa krav.en av
Syftet liksom tidigareär möjliggöra samlad bedömningatt en av
effekterna på människors hälsa och miljön planeradav en
verksamhet eller åtgärd.

Miljöbalkens bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningarom
har utformats med sikte på frågor påverkan miljön skallatt om
komma på så tidigt stadium möjligt beslutsprocessen.ett som av
Den allmänhet berörs skall bättre möjlighetersom attges
medverka i och påverka innehållet i miljö-attprocessen en
konsekvensbeskrivning. Bestämmelserna innebär bl.a. en anpass-
ning till EG-rätten, bestämt det s.k.närmare MKB-direktivet
rådets direktiv 85/337/EEG bedömning inverkan på miljönom av
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direktivändratprojekt,privataoch genomoffentligavissaav
1/EG.97/ l

bedrivaattallaregler ärmiljöbalkens avsersomEnligt
ansökanföretidgodiskyldigaverksamhet att entillståndspliktig

uppgiftervissalämnamiljökonsekvensbeskrivningtillhörandemed
länsstyrelsenmedsamrådaochverksamhetenplaneradedenom särskiltMedberörda.särskiltblikanenskilda antasmedoch som

närboende.alltframförberörda avses
finnersamråd atttidigts.k.sådantvidlänsstyrelsen ettOm

skallmiljöpåverkanbetydandemedförakanverksamheten antas en
genomföras.miljökonsekvensbedömningmedsamrådutökatett

bedrivaattdenskallförfarande avsersådant somVid ett
medochmyndigheterstatligaövrigamedsamrådaverksamheten

kanorganisationer antasdeochallmänhet somdende kommuner,
utformningochinnehållbl.a. avskallSamrådetberörda.bli avse

miljökonsekvensbeskrivningen.
också bestäminnefattarsamrådutökatreglerMiljöbalkens om

iverksamhetplaneraddärländerandramedsamrådmelser enom
be-Dessamiljöpåverkan.betydandemedförakanSverige antas

miljö-Esbokonventionens.k.denbl.a. ombyggerstämmelser
sammanhang.gränsöverskridandeikonsekvensbeskrivningar ett

förSverigeimyndighetansvarigtillharNaturvårdsverket utsetts
bestämmelserna.tillämpningen av

in-förstärkatillsyftarsamråd attutökatmedFörfarandet
planerings-underberördaandraochmyndigheterförflytandet

skall upprättadenförunderlaget ensamtidigt somstadiet, som
fårreglerna motbreddas. Demiljökonsekvensbeskrivning sesnya

miljökonsekvens-kravhögreställerEG-rättenbakgrund attav
samtidigtSverige,igällthartidigarevadbeskrivningen än som
medföraverksamheter antastillbegränsade somkraven ärsom

miljöpåverkan.betydande
allmänhetenförframhålls rättenmiljöbalkspropositionen attl

verk-planeradedenutformningenpåverkaochidelta avatt
skall ärgörasmiljökonsekvensbeskrivningdenoch somsamheten

skedetidigtimedverkan ettAllmänhetens avvikt.avgörandeav
ikvalitetenocheffektivitetenbådeförbättraMKB-arbetet antas

beslutsprocessen.
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Begreppet berörd allmänhet skall enligt propositionen ges en
vidsträckt tolkning. Bland de organisationer kan berördasom vara

miljö- och naturvårdsorganisationer,nämns särskilt sådana ärsom
verksamma den där verksamheten planeras. Samrådet skallort
ske så tidigt i praktiken grundläggande Förändringar möjliga,att är

den föreslagna lokaliseringen kan ändras.t.ex. att
Miljöbalken innehåller bestämmelser vad miljö-om en

konsekvensbeskrivning skall innehålla. Förutom alla de uppgifter
behövs för samlad bedömning den planerade verksam-som en av

hetens eller åtgärdens effekter miljönpå och hushållningenpå med
krävs redovisning alternativa platser och alternativaresurser en av

utformningar. Sökanden måste också motivera varför visstett
alternativ har valts beskriva konsekvensernaoch verksam-attav
heten eller åtgärden inte kommer till stånd brukar benämnas noll-
alternativet.

Motsvarande bestämmelser fanns tidigare i förordningen
knuten till naturresurslagen. förordningI 1998:905en ny om
miljökonsekvensbeskrivningar finns bestämmelser bl.a. hurom en
upprättad miljökonsekvensbeskrivning skall kungöras och hållas
tillgänglig. förordningenbilaga till finnsI förteckning överen en
verksamheter alltid skall medföra betydande miljö-antassom
påverkan. sådana verksamheter blir detFör automatiskt fråga om
utökat samråd med miljökonsekvensbedömning se ovan när en
miljökonsekvensbeskrivning skall Till kategoridennaupprättas.
räknas bl.a. anläggningar för förvaring kärnavfall.av

Miljöbalkens MKB-regler skall tillämpas miljö-även
konsekvensbeskrivningar enligt andra lagar, kärntekniklagent.ex.
och strålskyddslagen. gäller både fråga iDetta i innehållet enom
miljökonsekvensbeskrivning och förfarandet dennär upprättas.

Miljöbalkens bestämmelser miljöfarlig verksamhet 9 kap.om
bygger huvudsakligen miljöskyddslagen.på Som nämnts är en
viktig skillnad definitionen miljöfarlig verksamhet i balkenatt av
har vidgats så den omfattar sådan verksamhet kanävenatt som
medföra olägenheter för omgivningen joniserande strål-genom
ning.

Liksom hittills skall regeringen få föreskriva tillståndsplikt för
vissa slag miljöfarlig verksamhet. Detta har skett i förordningenav
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hälsoskydd. Attochverksamhetmiljöfarlig1998:899 om
till dekärnavfall hörförvaringforanläggninguppföra aven

A-listans.k.i denstårförordningentilli bilagaverksamheter som
miljödomstol.skalldärmedoch prövas avsom

karaktär harmiljörättsligharvattenlagendelarDe somav
bestämmelserHit hörkap..miljöbalken lli omarbetats

grundvatten-iingreppbl.a.omfattarVattenverksamhet, som
dessendastbedrivasfårVattenverksamhetförhållanden. En om

kostnadernasynpunktenskild övervägerochallmänfördelar från
vattenverk-regelden. l ärolägenheternaochskadornasamt av

tillståndansökan prövastillståndspliktig, ochsamhet avom
miljödomstol.

tillåtlighetsprövning mot-Bestämmelser regeringensom -
ifinnsnaturresurslagen-i kap.bestämmelser 4tidigaresvarande

antalförobligatoriskprövningSådan ettmiljöbalken. ärkap.17
bl.a.trafikområdena,ochenergi-industri-,inomverksamheter
skalltidigareLiksomverksamhet.kärntekniskföranläggningar

prövningskedjaniledgrundlägganderegeringenalltså ettsom
ellermiljönpåverkanharverksamheter storpröva som

miljökravSammaochmark-medhushållningen vattenresurser.
enligtprövningvidprövningvid dennagällaskall annansom

skallprövningsinvidregeringeninnebärvilketmiljöbalken, att
balken.i kap.finns 2hänsynsreglerallmännadeiaktta bl.a. som

tillåtlig-regeringensförmotivpropositionenl somanges
ellerförpolitisktfinnasdet bör storahetsprövning ettatt ansvar

samhälls-förbetydelseharverksamheterviktigaandra sätt som
frågaoftablir detprövningenVidiplaneringen enomstort.
intressenmotstridigakonkurrerande ellersammanvägning somav

perspektiv.nationelltutifrånbör ettgöras
förhållan-iskeprövning börregeringens ettVidare sägs att

främstgällaskallprövningenochitidigt skededevis attprocessen
stånd.till Ifå kommaskallverksamhetdvs.tillåtligheten, om en

lokalisering. Rege-verksamhetensingårtillåtlighetfrågan om
tillgodoseförvillkorsärskildabestämma attkunnabörringen även

ingåskallbeslutregeringensförunderlagetIintressen.allmänna
miljökonsekvensbeskrivning.en
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Regeringens beslut i tillåtlighetsfrågan enligt l7 kap. miljö-
balken blir styrande for det beslut fattas miljödomstol ellersom av

prövningsmyndighet enligt kap.9 balken. Om regeringenannan
har fattat positivt beslut skall myndigheten besluta detett om

innehållet i tillståndet och vilka villkornärmare skall gälla försom
tillståndet. Prövningen begränsas alltså till de frågor intesom
redan har regeringen.prövats av

Normalt skall miljödomstolen eller myndighet skallannan som
tillståndsfrågan bereda införpröva ärendet regeringensäven

tillåtlighetsprövning. Den förfarandet beskrivs i avsnittnärmare
4.4.

Vid prövning ärende enligt kap. miljöbalken får17ettav
regeringen tillåta verksamheten endast kommunfullmäktige harom
tillstyrkt det. Kommunen där den planerade verksamheten tänktär

lokaliseras har alltså det gällerNär vissa verksamheteratt vetorätt.
nationellt intresse, bl.a. mellanlagring eller slutlig for-stortav

varing kämämne eller kärnavfall, har emellertid regeringenav
möjlighet under vissa förutsättningar tillåtelse till lokali-att ge
sering kommunens tillstyrkan, den s.k. vetoventilen.utan
Bestämmelserna har ändringar forts från 4 kap.överutan natur-
resurslagen. Frågan och vetoventilen behandlasvetorättenom

i avsnitt l 1.2.närmare
Motivet för den kommunala främst kommunensvetorätten är

dominerande inflytande markanvändning och byggande påöver
lokal nivå enligt plan- och bygglagen l987:l0. Enligt denna lag

kommunen Översiktsplaner, detaljplaner och områdes-antar
bestämmelser bygglov. anläggningsprojektEtt kan isamt ger
praktiken knappast genomföras kommunens medverkan, ävenutan

projektet har tillåtits regeringen. har därförDet settsom av som
naturligt regeringens prövning tillåtligheten och lokali-att av
seringen avhängig kommunens tillstyrkan. kangörs Man utgåav
från kommun har lämnat sin tillstyrkan i samband medatt en som
regeringsprövningen också beredd fatta de nödvändigaär att
följdbesluten enligt plan- och bygglagen.
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ochKärntekniklagen4.3

strålskyddslagen

förreglersärskildafinnsmiljöbalkeniregelsystemetsidanVid av
l984z3lagenianläggningarkärntekniskaprövning omav

innehållerlagkärntekniklagen. Dennaverksamhetkärnteknisk
kärn-driftellerinnehavuppförande,bl.a.bestämmelser avom

hantering,foranläggningardäriblandanläggningar,tekniska
kärnavfall.ellerkärnämneförvaringellerbearbetning av

kärnbränslebl.a.omfattari lagen använtkärnämneBegreppet som
bränsleelementsådanaslutförvar,iplaceratsinte har t.ex. som

sådant kärn-omfattarkärnavfalli BegreppetCLAB.mellanlagras
radioaktivtvisstjämteslutförvar,ihar placerats annatbränsle som

anläggningar.kärntekniskafrånavfall
med lagenhuvudsyftesäkerhetslag. EttKärntekniklagen är en

ocholyckorförriskernamöjligt begränsalångtsåär att som
syfteanläggningarna. Ett ärfrån attradioaktivitet annatutsläpp av

icke-spridningbl.a.åtagandeninternationellaSverigesuppfylla om
kärnvapen.av

regelikärntekniklagenenligt prövastillståndFrågor avom
medbehövsvillkorsådanaställastillstånd fårFörregeringen. som

med hänsynställasvillkor fårYtterligaresäkerheten.tillhänsyn
Särskilt1988:220.strålskyddslagenstödstrålskyddet medtill av

verksamhetföri regel intedockbehövslagdennatillstånd enligt
kärntekniklagen.enligtprövassom

parallelltbådagällerstrålskyddslagenochKärntekniklagen
först-bådaenligt detillståndsprövningVidmiljöbalken.med

tilläm-miljöbalkenibestämmelserantalskallnämnda lagarna ett
balken.ihänsynsreglernaallmännadebl.a.gällerDettapas.
balken.enligtmiljökvalitetsnormertillocksåskallHänsyn tas

miljökonsekvens-reglerinförtsbåda lagarnaiharVidare om
miljöbalken.itill reglernaansluterbeskrivningar som

denstrålskyddslagenoch ärkärntekniklagenbådeEnligt som
skyldig bl.a.kärnkraftsreaktordrivaellerinnehatillståndhar att en

kärnavfallslutförvaraochhanterasäkertpå sätt som upp-ettatt
skyldigocksåTillståndshavaren attverksamheten. ärikommer
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längreavveckla riva anläggningar i vilka verksamheten inteoch
skall bedrivas.

fullgöras krävs i kärn-dessa skyldigheter skall kunnaFör att
skalltill kärnkraftsreaktorertekniklagen tillståndshavarnaatt

utvecklingsverksamhet. Debedriva allsidig forsknings- ochen
for verksamhet i samråd medskall sådanupprätta ett program en

innehållareaktorinnehavare. skall delsövriga Programmet en
delssamtliga åtgärder kan bli behövliga,översikt över som

bli vidtagna inom minstde åtgärdernärmare sexange som avses
granskas ochredovisas tredje år förskallår. Programmet attvart

får regeringen ställasamband med granskningenutvärderas. I upp
verksamheten.villkor for den fortsatta

berördaför debeskrivs i avsnitt utarbetar SKB5Som närmare
sådant det s.k. FUD-kraftföretagens räkning ett program,

programmet.
för finansieringen dessaläggskärntekniklagenl ansvaret av

finns ibestämmelserreaktorinnehavarna.aktiviteter Närmare
utgifter förfinansiering framtidalagen 1992:1537 använtom av

skallñnansieringslagen. Enligt denna lagkärnbränsle m.m.
omhänder-för finansierabetala avgifterreaktorinnehavarna att

frånradioaktivt avfallkärnbränsle ochtagandet använt annatav
utvecklingsverksamhetforsknings- ochjämte denreaktorerna som

iAvgiftsmedlen fonderas Kärn-kärntekniklagen.föreskrivs i
deanvändas föri avvaktan de behöveravfallsfonden att av-

fondensmarknadsvärdetkansedda ändamålen. Det nämnas att av
miljarderuppgick till 23,4år 1998tillgångar vid utgången caav

kronor.
främstvissa andra kostnader,skall täckaAvgifterna även
gällerfrågortill allmänheten ifor informationkostnaderna som

kärnavfall.kärnbränsle ochslutförvaringhantering och använtav
avgiftsmedeldessaanvändningkommunernasFrågor avom

behandlas i avsnitt 11.4.
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Prövningsförfarandet4.4

iförändringarbetydandeinnebär:miljöbalkenInförandet av
verksamhetbedrivatillståndansökningarförfarandet attnär enom

ärendenmål ochallagrundtanke i balkenskall En är attprövas.
prövningssystem.förbehandlas inomskall sammaramen

kommandebeskriva hurförsökskallHär göras attett en
slutförvaring kärn-anläggning föruppföraansökan att avenom

frågorvissabetonasbörbehandlas. Detavseddavfall attär omatt
detförstklarläggaskunna närprövningsförfarandet kommer att

miljödomstolarnasregeringens ochpraxisutbildatshar genomen
beslut.

slutförvaringföranläggningarframgått hörredanSom av
alltidverksamhetmiljöfarligkategoritill denkärnavfall somav
skallmiljöpåverkan ochbetydandemedföraskall antas som

Därtill kommerförsta instans.miljödomstol itillståndsprövas av
ochtillåtlighetsåvälavseendemedregeringenprövning av

strål-ochsäkerhetmiljöbalkenenligt kap.lokalisering 17 som
förocksåregler gällerSammakärntekniklagen.skydd enligt

anläggningar,kärntekniskaflertalet andraprövningen t.ex.somav
kärn-förinkapslingsanläggningeller använtmellanlagerett en

bränsle.
regionalatill deningesmiljöbalkentillstånd enligtAnsökan om

ansökan skall inne-för vadreglerbalken finnsn1ilj0ri0/z.st0len. l
införsamråd haruppgiftkrävs ägtBlandhålla. annat rumsomom

ingå imiljökonsekvensbeskrivning skallutarbetandet den somav
ansökan.

miljökonsekvens-ställning tillförstDomstolen måste ta om
fårmiljöbalken.kap. Dettaenligt 6uppfyller kravenbeskrivningen

medsambandeller isärskilt beslutantingentillkännages ettgenom
miljökonsekvensbeskrivningdåSärskilt i fallmålet avgörs.att en

beslut kommasärskilttordekontroversiellframstår attettsom
fattas.

grunder.gäller vissaprövningdomstolensFör gemensamma
miljö-Gällandeskall följas.hänsynsreglerallmännaMiljöbalkens

Tillstånd fårskall iakttas.områdesskyddochkvalitetsnormer
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förkan krävasSäkerhettidsbegränsas.villkor ochmedförenas
återställning.efterbehandling och annan

frånoch störningaralla utsläppomfattarprövningDomstolens
joniserandeochradioaktivautsläppanläggningen, ämnenäven av

Vattenverksamhet,medförocksåanläggningenden månstrålning. I
denna.grundvattenförhållanden,i prövas äveningreppt.ex.

ledamöter och tvåtvå fastaharmiljödomstolarnaregionalaDe
Naturvårdsverketsfrånerfarenhetmedledamöter,sakkunnigas.k.

verk-kommunalindustriell ellerrespektiveverksamhetsområde
tillföras domstolensakkunskapkan attsamhet. Därutöver genom

och/ellerremissinstansertalerätt,harmyndigheterberörda utgör
talerätt förharmyndighetersakkunniga. De attanlitas somsom

Naturvårdsverket, Kammar-intressenallmännatillvarata är
Även förfår föra talankommunlänsstyrelsen.ochkollegiet en

inom kommunen.intressenallmänna
i till-utredningsskyldighetfullständigs.k.Miljödomstol har

deni målet fårutredningentillskallDomstolenståndsfrågor. attse
de-innehållerMiljöbalkenkrävs.inriktningomfattning och som

målet,förförberedelserprocessuella reglertaljerade syn,om
redo-inte skalli domeninnehållethuvudförhandling, somm.m.

visas här.
införärendetberedamiljödomstolenuppgift förviktig ärEn att

inhämtaberedningen ingårtillåtlighetsprövning. lregeringens att
harvilka kommunenremissinstanser,antalfrånyttranden ett enav

särställning.
Ärendet tillöverlämnashuvudförhandlingefterskall rege-

yttrande.domstolensmedMiljödepartementet egetringen
betydelseharomständighetersamtliga deskallYttrandet somavse

yttrandedomstolen i sittkantillåtlighetsfrågan. Detför attantas
miljöfarligadenvilka villkori huvuddragåtminstoneanger

vattenverksamhetenfallförekommandeoch iverksamheten --
bedrivas.kunnabör

ansökanmed sinsamtidigtsökandenförutsättaskanDet att
kämtekniklagen. Enenligttillståndsöktmiljöbalken harenligt

efterkärnkraftinspektiontillinges Statensansökansådan som
yttrande tillmedärendetöverlämnarremissbehandling eget rege-

ingåendeliggeryttrandetförTill grundavgörande.förringen
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strålskyddsfrågornaochsäkerhets-igranskningsrapporter av
Strålskyddsinstitutet.ochKärnkraftinspektionen

avsikten2711997/98:90 ärmotivuttalande prop.Enligt s.ett
skallkärntekniklagenenligttillståndsärendetprövningenatt av

miljö-enligttillåtlighetärendetprövningenmedsamordnas omav
denochmiljödomstolenbådesåske på sättbalken. Detta attantas

gransk-expertmyndigheternastilltillgångberörda kommunen ges
redantillåtlighet. Somärendetbehandlardeningsrapporter när om

betydelseavgörandeställningstagandehar kommunensframgått en
kommunalatill den vetorätten.hänsynmedärendensådanai

enligttillåtlighetbeslutochberedningregeringensOckså om
skekärntekniklagenenligttillståndochmiljöbalken sam-avses

ordnat.
miljödomstolentillärendet återbeslut lämnasregeringensEfter

omfattarPrövningenmiljöbalken.enligttillståndprövningför av
domdenOmanläggningen.frånutsläppoch allastörningardå alla
bl.a.skall i domentillstånd lämnasinnebärmeddelas angesattsom

behövs.villkorde som
Miljööverdom-hosöverklagasfårdomarMiljödomstolens

domstolen.HögstaSista instansstolen. är
miljöorganisationermiljöbalkennyhet i ärEn att sammages

docktalerättmiljödomar. Denna äröverklagasakägarerätt attsom
i minstvarit verksammaharorganisationer tretillbegränsad som

medlemmar.minst 000har 2ochår som
gällakärntekniklagenochmiljöbalkenskallframgåttSom

miljöbalkensskallkärntekniklagentillämpningenVidparallellt. av
ocksåskallutsträckningvissföljas. lhänsynsreglerallmänna

påbaseraskärntekniklagenenligtprövningvidförfarandet
miljökonsekvens-skallBlandregler.miljöbalkens annat en

enligtoch hanteraskärntekniklagsärendet upprättasibeskrivning
miljökonsekvens-sådanmiljöbalken. Enkap.i 6reglerna

strålskyddsaspekterochkärnsäkerhets-behandlabeskrivning antas
be-enligt andrabeskrivningarutförligt änsättett mer

stämmelser.
miljö-tidigaredenskillnad fråntillmiljöbalkenEftersom -

kanstrålningjoniserandeeffekteromfattarskyddslagen av-
miljödombåde iställaskommastrålningsådanvillkor att uppom
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och i beslut enligt kärntekniklagen eller strålskyddslagen. Det är
oklart hur dessa villkor skall samordnas. finns också vissaDet
frågetecken kring säkerhets- och strålskyddsmyndigheternas roll
vid prövningen enligt miljöbalken frågor tillstånd tillav om
kärntekniska anläggningar. kanDet alltså behövas vissa klar-
lägganden föreskrifter regeringen eller rätts-genom av genom
tillämpningen.

Sammanfattningsvis i figur i starkt förenkladl s. 27anges
form de olika leden i prövningen ansökan tillstånd tillav en om en
kärnteknisk anläggning enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Skillnaden det tidigare förfarandet framför alltärmot att
miljödomstolen bereder ärendet inför regeringens tillåtlighets- och
lokaliseringsprövning enligt kap.17 miljöbalken. Vid den tidigare
prövningen enligt kap. naturresurslagen4 bereddes ärendet inom
Regeringskansliet. Miljödomstolen också i sammanhangprövar ett
frågor tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt kap.9om
miljöbalken och Vattenverksamhet enligt kap. miljöbalken.11
Tidigare prövades dessa frågor för sig Koncessions-var av
nämnden för miljöskydd respektive vattendomstol.
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anläggningkärntekniskförPrövningsförfarandetFigur en

KärntekniklagenMiljöbalken

till SKIingesAnsökan med MKBtillingesmed MKBAnsökan
samråd.utökateftersamråd.utökateftermiljödomstolen

sigKungörelse, tillfällesigtillfälle att yttraKungörelse, omatt yttra om
MKB.MKB.

tillställning MKB.SKIställning tillMiljödomstolen tartar
MKB.

yttranden från SSlinhämtarSKIförordnarMiljödomstolen
m.fl.yttrandeninhämtarsakkunniga, etc.

gransknings-utarbetarSKI/SSIhuvudförhaitdling.Syn,
rapporter.

ärendet tillöverlämnarärendet SKIöverlämnarMiljödomstolen
yttrande.medregeringenyttrandemedregeringen egettill eget

miljöbalken.kap.17

tillståndbeslutarRegeringentillåtlighetbeslutarRegeringen omom
och uppdrarkämtekniklagenenligtochtillstyrkankommunensförutsatt
ytterligareställaSKImiljödom-tillärendetåterlämnar att upp ev.

tillståndet.villkor förenligttillståndprövningförstolen av
miljöbalken.kap.och ll9 ev.

överväganden inom SKI.huvudförhandling.Ny/återupptagen

villkorytterligarebeslutarSKImeddelas.Miljödom om
tillståndet.för
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riktlinjer förRegeringens arbetet5

med slutförvaring

avsnitt den rättsliga förlagregler har referats i 4De ger ramensom
kärnbränsle.slutförvaringverksamheten med Ansvaretanväntav

blir liggerteknisk utformning och platsval löstaför frågoratt om
kärnkraftsreaktorer, i denna fråga företrädsinnehavama somav

samägda bolagsitt SKB.av
starktinriktningen arbetet hardet gällerNär staten ettav

kärntekniklagen forsknings- ochreglerna iinflytande omgenom
s.k.skall inges tredje år. FUD-utvecklingsprogram Dessavartsom

Forskning-Utveckling-Demonstration granskas ochprogram
kärnkraftinspektion, efter hautvärderas Statens attsomav

strålskyddsinstitut lämnarfrån bl.a.inhämtat synpunkter Statens
med yttrande.till regeringen ettöver egetprogrammen

avsnitt regeringensig se 6.4Sedan KASAMäven yttrat tar
uppfyller kärntekniklagens krav.ställning till om programmen

verksamheten redo-for den fortsatta ochställsVillkor omupp
den i kommande FUD-program.visningen av

uttalandenockså innehålla antalRegeringens beslut brukar ett
framtida slutforvar.lokaliseringenandra frågor, särskilt ettavom

for arbete.grad styrande SKB:s Deuttalanden i högDessa är
centrala myndigheter ochriktlinjer för defungerar ävensom

frågorna.länsstyrelser berörssom av
första gången 1987.for styrning tillämpades år DetformDenna

medregeringen den december 1996fattades 19beslutetsenaste av
majregeringsbeslut den 18anledning 95. EttFUD-programav

komplettering FUD-program 92med anledning1995 avav en
ställningstaganden.viktigainnehåller också

åberopas flera i detbeslut kommer gångertvåDessa attsom-
betydelse för det pågående arbetetgrundläggandeföljande är av-

har i utsträckning varitfrågan slutförvar.med Deett storom
framlades SKB iför 98,styrande FUD-program som av

remissbehandlas infor regeringensochseptember 1998 som nu
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slutetsannoliktställningstagande till motprogrammet,kommande
1999.årav

regeringsbesluteni de tvåpunkterdenågraskallHär avanges
UD-verlcsamheten.gäller Fsom

hela slut-systemredovisningskallSKB presentera aven0
och slut-inkapslingsanläggning, transporterForvarssystemet

säkerhetsbedömningsamladmedgemed syfteforvar avatt en
systemet.

alternativaredovisningskall ingåsystemredovisningenI aven0
metod.dennavarianterochKBS-3-metodentilllösningar av

allsinteslutförvaretplaneradedetKonsekvenserna attav
redovisas,ocksåskallnollalternativetståndtillkommer
med s.k.arbetetinternationellapågåendedetliksom

transmutation.
långsiktigaslutförvaretsanalysgenomföraskallSKB aven0

resultatenredovisa hurskall dessutomsäkerhet. SKB av
Vidareprojektarbetet.tillförsutvecklingochforskning över

i dethanterasosäkerhetergrundlägganderedovisas hurskall
arbetet.fortsatta

begärdahar deavsnitt 7.3beskrivs iSom närmare
98.i FUD-programSKBdelvis lämnatsredovisningarna av

docksäkerheten kommerlångsiktigadenanalysmedArbetet aven
1999.andra halvåretunderförstredovisasatt

harregeringenbeslutårsoch 1996framgår 1995 attDet av
för sittgrundKBS-3-metodenvalthargodtagit SKBatt som

till tidigarehänvisatbeslutenidockharRegeringenarbete.
specifiksig för någonbindabörinteSKButtalanden attom

ingåendesamlad ochinnanförvaringsmetodochhanterings- en
redovisats.har Dessastrålskyddsfrågomaochsäkerhets-analys av

tills vidaredetönskarregeringentolkats såuttalanden har attatt
ocksåtordeområdet.på Dettahandlingsfrihetvissbevaras varaen

tillalternativredovisaskallSKBtill kravenbakgrunden att
KBS-S-metoden.

intetills vidareregeringen ärbeslutenVidare framgår attav
inkapslingsanläggningen.planeradetill denställningberedd att ta
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har hänvisat tillståndRegeringen till enligt kap.4att natur-
miljöbalkenresurslagen kap. och kärntekniklagennumera 17 att

uppföra sådan anläggning "kan komma innebäraatt storaen
bindningar med avseende fortsatta hanterings- och förvarings-på

Regeringen har därförmetoder". sådana tillstånd inte böransett att
analys slutförvarssystemetlämnas innan i sin helhet haren av

planeraderedovisats och den metoden för slutförvaring kunnat
visas lämplig.

platsvalsprocessenbetydelse för uttalanden i de tvåAv ärstor
regeringsbesluten innebörd ansökningar uppföraatt att ettav om

föregås förstudierslutförvar måste 5-10 platser ochav
platsundersökningar minst två platser. uttalandenDessa

avsnittkommenteras i 8.1 respektive 8.2.närmare
regeringens beslut har vikt lagts vid frågorI stor om

medverkan i berördakommunernas och platsvalet. Deinsyn
kommunerna bör möjlighet följa plats-SKB:snäraattges

bör vinnlägga sig de bravalsstudier. SKB såatt ettom ges
inför olika ställningstaganden lokaliserings-underlag möjligt isom

arbetet.

Aktörerna6

KämbränslehanteringSvensk6.1 AB

kärnkrafts-tillstånd inneha och drivaharföretagDe attsom
kärnavfalloch slutförvara detansvariga för hanterareaktorer är att

innefattar ocksåi verksamheten. Dettauppkommer ansvarsom
kostnader avfallshanteringenför alla deskyldighet att somsvara

det statsägdasig. fyra kraftföretag det gällerför med De är
dotterbolag KraftgruppVattenfalls Forsmarks ABVattenfall AB,
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KraftBarsebäckochABOKGkraftföretagenprivatatvådeoch
Sydkraft AB.tilldotterbolagbådavilka ärAB,

bolagetsamägdadetöverlåtitharkraftföretagenfyraDe
uppgifterdeförSKBABKärnbränslehantering att svaraSvensk

kärntekniklagenkärnavfallochkärnbränsle somavseende använt
företagenfyradeSKB ägsreaktorinnehavare. avdemålägger som

°/o.36-30-22-12andelarnamed
ochhanteringforanläggningarochfor systemSKB svarar

avfall frånradioaktivtochkärnbränsle annatförvaring använtav
industri,frånavfallradioaktivtOcksåkärnkraftverken.svenskade
anlägg-tvådeSKBhand. ägersjukvårdoch tasforskning om

beståendeoch transportsystem avCLABoch ettSFRningarna
harDriftenSigyn.M/Sfartygochtransportbehållarefordon,

entreprenörer.olikatilllagts ut
ochforsknings- ut-omfattandeSKBbedriver ettDessutom

beståendeslutforvaring,för enavförvecklingsarbete systemett
anord-jämteurbergetidjupforvarochinkapslingsanläggning ett
kunnaFöranläggningar. attdessamellanför transportningar

iförhållandenverkligaundermetoderdemonstreraochutveckla
Äspölaboratoriet närhetenibyggt avSKBhardjupberg stort

inkapslings-förlaboratoriumsärskiltochOskarshamnsverket ett
tredje årregeringenfor vartSKBskallframgåttSomteknik.

FUD-programmet.s.k.detverksamheten,förredovisa ett program
700totaltnärvarandeforsysselsätter caverksamhetSKB:s

vid SKB.anställdaärl10 personercavaravpersoner,
rörverksamhetendelden somförDriftskostnaderna av

kronor.miljoner400drygttill1997åruppgickavfallsfrågorna
från Kärn-medeldelentill störstaintäkter utgörs avSKB:s

avfallsfortden.
denforochmetodvaletförprimära ansvaretdetharSKB

forockså attSKBslutförvar.utformningen svararetttekniska av
skallSKBanläggning. Det ärför somplatslämpligfinna enen

tillståndansökningardeutformaoch omplatsvalsprocessendriva
miljökonsekvensbeskrivningar.inklusivekrävs,som
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kärnkraftinspektion6.2 Statens och

strålskyddsinstitutStatens

kärnkraftinspektion har huvuduppgiftStatens SKI attsom
säkerheten vid kärnteknisk verksamhet grundvalövervaka av

bereder ansökningarkämtekniklagen. SKI tillstånd enligt lagenom
självskall lämnas regeringen och beslutar i vissa fallsom av om

tillstånd. utfärdar föreskrifter och genomför regelbundnaSKI
anläggningar. också initiativ forskninginspektioner SKI tilltarav

och utveckling kärnsäkerhetsområdet, bl.a. sådan gällersom
metoder för hantering och förvaring kärnbränsle. Därtillanväntav

för granskning och utvärderingSKI SKB:s FUD-svarar av
program.

har i regleringsbrev antal effektmålRegeringen s.k.angett ett
för verksamhet. sådant mål SKI tillsyn skallSKI:s Ett är att genom
verka för slutförvaring kärnbränsle och kärnavfallanväntatt av
skall ske så eventuellt läckage radioaktiva tillämnenatt ett av

under olika tidsrymder kan ligga så lågomgivningen väntas
inte för risker förnivå kommande generationer utsätts störreatt

hälsa och miljö vad samhället tolererar i dag.än
finansieringsområdet. skallhar också uppgifter SKISKI se

för framtida kostnadertill erforderliga medel täckaavsättsatt att
slutförvaring kärnbränsle ochför bl.a. hantering och använtav

Vidare beslut utbetalningkärnavfall. har SKI fatta vissaatt om av
Kärnavfallsfonden.medel från

huvuduppgiftstrålslcyddsinstitut harSSIStatens attsom
skydda människor, djur och miljö skadlig verkan strålning,mot av

uppgift utförssåväl joniserande icke-joniserande. påDennasom
strålskyddslagen, omfattar all verksamhet därgrundval av som

används inom industrin, sjukvården och forsk-strålning t.ex.
ningen.

alltsåStrålskyddet inom det kämtekniska området endastär en
utfärdar föreskrifteruppgifter. detta område SSI ochSSI:s Inomav

till de efterlevs. Vid prövningen tillstånd enligt käm-attser av
förut-tekniklagen skall också strålskyddskraven tillgodoses, vilket

samverkan mellan ochSSI SKI.sätter näraen
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nedlagtmyndigheternade två ettharårenUnder de senaste
omhändertagande använtslutligtföreskrifterpåarbete avomstort

avseddaFöreskrifternakärnavfall. är attochkärnbränsle
skyddsnivåkravställerSSlsåvarandra på sättkomplettera att

kravdessautifrånbl.a.medan SKlstrålskyddslageit,enligt --
gällersåvittkärntekniklagenenligtanläggningarnakravställer

organisation.ochkvalitetsäkerhet,teknisk
medanavsnitt 2,utfärdats senyligenharföreskrifterSSl:s

underremissförslagslutligtskickakomma ettutSKI attväntas
skallföreskrifter ävenSKl:sAvsikten1999. ärvåren att ange

hurredovisningdvs.säkerhetsanalys,preciserade krav av enen
uppnås.skallsäkerhetsnivågodtagbar

ochNaturvårdsverketBoverket,6.3

myndighetercentralaandra

Kärnkraft-förvaltningsmyndigheter äncentralaandraOckså
fråganberörsStrålskyddsinstitutetochinspektionen omav

slutförvar.förplatsvalet ett
myndigheternassamordningförverkaskallBoverket aven

ochmark-medhushållning vattenresurser.med frågorarbete om
särskildadeuppsiktenfor överBoverketskallDärtill svara

ilandetområden iför dehushållningsbestämmelserna angessom
avsnitt 4.2.miljöbalken sekap.4

uppgifter isärskildatilldelatsharmyndigheterstatligaVissa
Dessaochmark-medhushållningen vattenresurser.fråga om

försebl.a.verksamhetsområdensinaskall inommyndigheter
i landetområdenbeträffandeunderlagmedlänsstyrelserna som

miljö-kap.enligt 3riksintressebedömermyndigheterna vara av
Naturvårds-bl.a.ingårmyndigheterdennabalken. l avgrupp
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geologiska undersäkning,SverigesRiksantikvarieämbetet,verket,
Sjöfartsverket.Vägverket ochkärnkraftinspektion,Statens

for iövergripande miljövirdenNaturvårdsverket har ett ansvar
nationella miljö-med bl.a. desamordna arbetetskalllandet och

framgått avsnitt kommerredan 4.4 Natur-kvalitetsmålen. Som
vidregler spela viktig rollmiljöbalkensenligtvårdsverket att en

tillståndsansökningar, i synnerhet sådanamålprövningen omav
Verket tordetillåtligheten enligt kap.17skallregeringendär pröva

miljödonstolenremissinstansnormalt komma näratt vara
föra talan idärtill har verketmål, ochsådanaförbereder rätt att

och andra allmänna inressen.miljöintressenför tillvaratamålet att
delta reda i detNaturvårdsverket kommerkanDet attantas att

enligtmiljökonsekvensbedömningsamråd medutökades.k. som
ansökan inges.innanskallmiljöbalken äga enrum

förNaturvårdsverkettillsynen hargällerdetNär ansvaret att
bl.a.den operativa tillsynutvärderaochsamordna, följa sonupp

tilsyns-avsnitt s.k.för 6.6. Dennaselänsstyrelserna svarar
infornation.rådgivning ochfrågorocksåinnefattarvägledning om

myndigheter destatliga centralaantalYtterligare utöveett nu
bli berörda vid tillkomstenkommanämnda kan ettväntas att av

tillståndspröviingenvidremissinstanserantingenslutförvar, som
ochArbetarskyddsstyrelsrngällerDettaeller på sätt. t.ex.annat

Räddningsverket.
NationelltMKB-företrädda iNaturvårdsverketBoverket och är

haravsnittkämavfallsområdet 6.5. Dettase insettsforum på
uppgiftercentralamyndigheternasde tvåhänsyn tillmedönskvärt

respektivemark- ochmedhushållningeni fråga vattenresurserom
miljövården.

KASAM6.4

frisåendekärnavfallsfrågorforråd ärStatensKASAM en--
dels utredamed uppgiftMiljödepartementetunderkommitté att

kärntekniska anlägg-avställningochkämavfallfrågor avom
rågor.myndigheter råd i dessaochregeringenlämnadelsningar,
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inom olikasakkunskapoberoendeLedamöterna representerar
avfall, interadioaktivtslutförvaringenförbetydelseområden avav

områdeninomnaturvetenskapochteknik äveninombara utan som
samhällsvetenskap.juridik ochsocialpsykologi,etik,

FUD-program.granska SKB:suppgifter ingårKASAMzsI att
särskilt be-år itredjeKASAMocksååligger ettvartDet att

kunskapslägetbedömningsjälvständigasinredovisatänkande av
publicerades iredovisningenkärnavfallsområdet. Den senaste

1998:68.SOUmaj 1998
forumerbjudaverksamhetviktig del KASAM:s är ettattEn av

har deSeminarierkärnavfallsfrågor. senasteallsidig debattför om
platsvals-miljökonsekvensbeskrivningar ochbl.a.hållitsåren om

dessadebattreferat frånochslutförvar. Inläggförprocessen
SOU-serien.ipubliceratsseminarier har

påsamordnarenNationelle6.5

kärnavfallsområdet

nationellregeringenutsågmaj 1996beslut den 15.Genom en
Bakgrunden till beslutetkärnavfallsonzrådet.samordnare på var

medplatsvalsfrågan bl.a.arbete medpågåendeSKB:satt -
både centralahadelandetdelarförstudier i skilda engageratav -

Regeringenkommuner.länsstyrelser ochantalmyndigheter och ett
samordningsresurssärskildbehovdet fannsdärföransåg att av en

olika aktörerna.mellan dekontakternakoordinerauppgiftmed att
informations-desamordningfrämjauppgiftEn att avenvarannan

ansågberörda kommunernadeutredningsinsatseroch som
genomföra.önskvärda att

förstudiekommunemafrånönskemålbakgrund togMot av
informellt samråds-bildainitiativ tillår 1997Samordnaren ettatt

detta forumkärnavfallsområdet. IpåMKB-forumNationelltorgan,
ochfyra kommunernärvarandeförför deföreträdare treingår

Strålskydds-Kämkraftinspektionen,berörslänsstyrelser samtsom
ochKommunförbundetNaturvårdsverket,Boverket,institutet,
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offentligaadjungeras, och kanberörda kanAndra mötenSKB.
ordförande och tillhanda-Samordnarenvid behov.anordnas är

tillgängliga för allmän-handlingarsekretariat. Utsändahåller är
minnesanteckningar från sammanträdena.justeradeliksomheten,

MKB-forum främst verka förNationelltSyftet med är att
intressefrågor börvilkasamförstånd gemensamt somavom

syfte underlätta samrådMKB-arbetet. Ettbelysas i är attannat om
bedrivas. forum kan behandlasMKB-arbetet bör lvilketdet sätt

för innehållet i miljö-betydelseallmänfrågoräven enav
MKB-forumNationellt skallTankenkonsekvensbeskrivning. är att

lämpligen kan hanteras enbart i detfrågor intesigägna som
MKB-arbetet. Under år 1998 harregionalalokala eller mötentre

MKB-forum.Nationelltihållits
inriktats främst alter-forumarbetet inomHittills har

strategi för fortsatt omhändertagandedvs. valetnativfrågan, avav
för slutförvaring. bered-inklusive metod Enkämbränsleanvänt

i majpresenterade 1998alternativgruppen,ningsgrupp, rapporten
till grund förperspektiv. liggeretiskt Rapportenutifrånfrågani ett

kärnavfall avseddkringetiska dilemmanskrift är attsomomen
studiecirklar i berörda kommuner.förunderlagbl.a.användas som

naturskyddsorganisationer hittillsochmiljö-kanDet noteras att
MKB-forum. organisa-Nationelltföreträdda i Devaritharinte

kämavfallsfrågorna tillställssig isärskilttioner engageratsom
i forum. Nationellefrånminnesanteckningamadock mötena

med företrädaresärskildaanordnathar ocksåsamordnaren möten
diskussioninfomiation och FUD-organisationer förför dessa om

98.program
sträcker sig fram tilluppdragsamordnarensNationelle

tagitskrivs har regeringen intedettajuni 1999. Närutgången av
eventuell fortsättning.fråganställning till om en

Länsstyrelserna6.6

bli aktuella förkan kommade läniLänsstyrelserna attsom
mycket viktigdjupförvar spelakommerlokalisering attett enav
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tillståndsprövningen.vidochplatsvalsproeessenvidbåderoll
fram-miljöbalkenenligtför tillsynDärtill kommer ansvaret enav

anläggning.tida
kap.i 6bestämmelsernainnebäravsnitt 4.2framgåttSom

verksamhets-blivandedenlänsstyrelsenmiljöbalken äratt
samråd med miljö-utökades.k.vid detfrämsta motpartutövarens

tillstånd.ansökanföregåskallkonsekvensbedömning omensom
utform-omfattning,lokalisering,projektetsskall omfattaSamrådet

denoch utformninginnehållliksommiljöpåverkan,ochning av
be-Länsstyrelsen harmiljökonsekvensbeskrivningen.kommande

redovisaskallverksamhetsutövarenställa kravfogenhet attatt
syfte.nåjämförbaraandra sätt attäven samma

uppgift förviktigbliringettsharansökanNär annanenen
tillståndsmyndigheten, dvs.förremissinstanslänsstyrelsen att vara

denställning till bl.a.skall dåLänsstyrelsenmiljödoinstolen. ta om
fullständigi ansökan såingårmiljökonsekvensbeskrivning ärsom

godtas.kandenatt
miljö-enligttillsynsansvarlänsstyrelsensbörVidare nämnas

dvs. dentillsynen,s.k. operativaomfattar denbalken. Detta ansvar
medanverksamhetsutövaren, Natur-tillsyn utövas gentemotsom

tillsynsvägledningen.s.k.för denframgåttvårdsverket svararsoin
till-operativaför denskallalltid länsstyrelsenDet är svarasom

tillåtlighetsprövninggrundasverksamhet rege-avsoinavsynen
inte överlåtasfår alltsåmiljöbalken. Ansvaretenligt kap.ringen l7

tillsyn degäller förvadskillnad fråntill övertill kommunen, som
verksamheter.flesta andra

samordnandelänsstyrelsenskan ocksåsammanhangetI nämnas
hushållningen medförkunskapsförsörjningenfrågaroll i om

skall läns-miljöbalkenEnligt 6 kap.ochmark- vattenresurser.
plane-ochutredningar,ställastyrelsen annatprogramsamman

ochmed markhushållningenbetydelse förharringsunderlag som
myndigheter.statliga Läns-finns hosochi länetvatten som

sådant underlagtillhandahållabegäranskall också påstyrelsen
lik-miljöbalken,skall tillämpaoch myndigheterkommuner som

miljökonsekvensbe-skyldigden upprättaär att ensomsom
förbehövsde initiativlänsstyrelsenVidare skallskrivning. ta som
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bestämmelserna i miljöbalken3 och 4 kap. hushållning medatt om
mark- beaktasoch skall i MKB-arbetet.vattenresurser

Regeringen redan för flera år sedanhar uppmärksammat
länsstyrelsernas roll i samband med lokaliseringen djup-ettav
förvar. beslut den majI 18 1995 se avsnitt 5 uttalade regeringen

länsstyrelsen i berörslän förstudier, plats-att som av
undersökningar detaljstudie skalleller samordnandeta ett ansvar
för de kontakter med kommuner och statliga myndigheter som
behövs för skall kunna framSKB underlag till miljö-att ta en
konsekvensbeskrivning för prövning enligt kap. naturresurslagen4

miljöbalken.numera kap. Länsstyrelsen bör också enligt17
sigregeringsbeslutet samordnande för deettta attansvar

kommuner platsvalsprocessenberörs skall kunna Följanärasom av
SKB:s platsvalsstudier.

de för närvarande bedriver förstudierlän där SKB harl
förlänsstyrelserna arbetat samordning de aktiviteteren av som

ingår i platsvalsprocessen. har skett i olika former.Detta En
länsstyrelsernas arbete i de länbeskrivningnärmare treav som nu

berörs lämnas i avsnitt 14-16.

6.7 Kommunerna

den berörda kommunen eventuell förläggningFör är etten av
djupförvar för kärnbränsle utomordentligt allvarlig ochanvänt en

ställer krav politisk ochkomplicerad fråga. på bådeDen stora
kräver också överväganden delvisadministrativ nivå. Frågan av

slag vid frågor lokalisering konventionellaänannat om av
industrianläggningar.

finns inget formellt krav tillstånd från kommunen FörDet en
i platsvalsprocessen.förstudie den ingår harSKBtyp somav

påbörja sådanaemellertid princip studier endastattsom om
kommunen medger det. regel har kommunerna medverkat aktivt il

studierna. formerarbetet genomföra Olika har valts förmed att
medverkan, vilket beskrivs i avsnittdenna 12-17.
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innefattarplatsundersökningkommandehellerInte somen
tillstånd frånnågotkrävatordemarkytanfrånborrningar
medverkanpositivochaktivdockSjälvfallet är avkommunen. en
förstudier.vidskedei dettabetydelsefullare änkommunen ännu

landetiplatstilllett framhar attförstDet närär enprocessen
frågablirdetdetaljundersökningförhar valts om ensomut

ochmiljöbalkenhand enligtförstatillståndsprövning, iformell
innebärframgåttSom4.2-4.4.avsnittkärntekniklagen se

densamrådutökat attbestämmelser attmiljöbalkens avsersomom
med kommunensamrådaskyldigverksamhetenbedriva är att om

ansökan.iskall ingåmiljökonsekvensbeskrivningdenbl.a. ensom
kommunenansökanprövning ärmiljödomstolensVid enenav

förmåletiföra talanocksåfår attremissinstans. Kommunengiven
inomintressenallmännaandraochmiljöintressentillvarata
kap.enligt 17skalltillåtligheten prövasmål därlkommunen.

efter-tyngd,särskilduppfattningkommunensmiljöbalken har en
endastverksamhetentillåtafårprincipiregeringen omsom

försärställningdet.tillstyrkt Dennaharkommunfullmäktige
ställa långt-den kaninnebäri beslutsprocessen attkommunen

skallsamrådunder detverksamhetsutövarenkravgående som
tillstånd.ansökangrund förtillligga omen

slagspecielltsåverksamhetgällerdetNär somaven
svårigheterinnebäragivetviskan detkärnavfallslutförvaring av

vadbedömningsjälvständigkommun göraför att avenen
Dettaför kommunen. ärinnebärakan kommaverksamheten att

därtill de kommunerstödekonomisktvissttillskälet statenatt ger
avsnitt 1.4.lförstudiergenomfört sehargenomför ellerSKB

ochAllmänheten6.8

öorganisationemamilj

miljö-ifinns inteallmänhetbegreppetdefinitionNågon av
sakägareenskildabaraomfatta intefårlagstiftningen. Det anses

berördadirektblikannärboendeoch antas enavsom
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miljöpåverkande verksamhet lokalaäven ochutan centrala miljö-
och naturskyddsorganisationer. Dessa kan betraktas före-som
trädare för den miljöfrågorna engagerade allmänheten.av

Miljöorganisationerna har ofta intagit kritisk hållning till denen
blivande verksamhetsutövarens syften och agerande, och de har
därför fungerat slags i diskussionenettsom opponenter projektom
med miljöpåverkan.stor Detta gäller inte minst i frågan om
slutförvaring kärnavfall.av

fråganNär förläggning djupförvar har aktualiseratsettom iav
kommun har det väckt livlig debatt och ien några fall lett tilläven

starka meningsbrytningar. Debatten har ingalunda begränsats till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige eller till de olika poli-
tiska partiernas Den har i hög grad förts i och radio-organ. press
TV, inom lokala organisationer och vid offentliga skildamöten av
slag. Kännetecknande för debatten har varit de centrala miljö-att
organisationerna har sig aktivt, i regel förengagerat stärka detatt
lokala motståndet eventuell förläggning inommot kommunen.en

Det uppenbartär allmänheten och organisationernaatt genom
debatten kan påverka den politiska hanteringen inom kommunen

frågan djupförvar. Det kanett intresseav om ocksåattvara av se
vilket inflytande beslutsprocessenöver lagstiftningensom ger
allmänheten. Här bortses från sådant inflytande följer attsom av

enskild eller organisation vid prövningenen konkreten ettav
tillståndsärende kan uppträda sakägare, i egenskapt.ex.som av
innehavare berörd fastighet.av en

Ett syftena med miljöbalken stärkaär allmänhetensav att och
organisationernas dem ökat inflytandeattengagemang genom ge
vid miljörättsliga prövningar. Som framgått avsnitt 4.2 innebär
balkens regler miljökonsekvensbeskrivningar den blivandeom att
verksamhetsutövaren skyldigär samråda med bl.a.att den
allmänhet och de organisationer kan bli berörda. Dettaantassom
innebär allmänheten ochatt organisationerna möjlighet tillges
påverkan redan innan ansökan inges, vilket viktig nyhetär ien en
förhållande till tidigare lagstiftning. Vidare finns det i miljöbalken
uttryckliga regler miljökonsekvensbeskrivningatt skallom en
kungöras tillsammans med ansökan och handlingarna skallatt
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tillfälleberedasskall attallmänheten,fortillgängligahållas som
prövningen.föresigyttra

ochinsynallmänhetensstärkakommakanfaktor attEn som
kärntekniskatillståndsprövningenvidsärskilt an-inflytande av

ocksåomfattarmiljöbalkenenligtprövningenläggningar är att
enbartprövadestidigarestrålning,joniserandefrågor somom

iFörhandlingarnastrålskyddslagen.ochkärntekniklagenenligt
regeringensinförberedningenvidbådemiljödomstolen är öppna,

tillståndsprövningen.följandedenvidochtillâtlighetsprövning
framföramöjlighetergodahar attandraochMiljöorganisationer

Vidaremiljömål.handläggningenunder ettuppfattningarsina av
beslutochdomaröverklagamiljöorganisationerna rätt atthar

balken.enligt
miljö-ochallmänhetenalltsåSammanfattningsvis kommer

denpåverkamöjligheterbättrebetydligt atthaorganisationerna att
vaddjupförvar änprövningenmiljörättsliga ett somframtida av

fall.liknandegällt iharhittills
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PLATSVALSPROCESSEN

slutförvaringförSystemet7

förutsättningarAllmänna7.1

slutförvaringförfärdigtåstadkomma system avmed ettArbetet att
in-med mångatidskrävande,ochkompliceratkärnavfall är

frågorrad svåraEnarbetsmoment.antal avochblandade stortett
värderings-Ocksålösas.måstetekniskochvetenskaplig natur

myndig-ställssäkerhetkravin. De avkommerfrågor som
Säkerhetentrovärdiga.ochunderbyggdavälmåsteheterna vara

mycket långunderi helaupprätthållas systemetkunnaocksåmåste
tid.

utgårSverigeikärnbränsleslutförvaring använtmedArbetet av
bränsletinnebärDetta attdirektdeponeras.skallbränsletfrån att

och vissaplutoniumdvs.upparbetning attföregående utanutan -
iförvarasavskiljs- permanentbränsletibildatsandra ämnen som

formationer.geologiskalämpliga
säkerhetpåkraventankenbygger attval strategiDetta av

avfallettillgodosesbäst attsiktoch längre genombåde kortare
underhållbehövsintedetsådant sätti berg attdjuptförvaras

fördelforslutits. Enhardetsedanförvaret annantillsyneller av
förriskernahar attdirektdeponering ansettsmed vara

begränsas.kärnvapenspridning
metod. KBS-tekniskvaletstrategival ärdettaresultatEtt avav

1980-i börjanSKBpresenteradesdensedan avhar3-metoden av
med fråganarbetetsvenskadetförgrunden omutgjorttalet

bådegodtagitsharÄven hittillsmetoddenna avslutförvaring. om
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myndigheterna och regeringen har något slutligt beslut i frågan
inte fattats.

Under förutsättning det slutliga valet faller direkt-att
deponering enligt KBS-3 eller någon liknande metod är nästa stora
fråga systemutformningen. Det gäller systemanalyseratt genom
finna den utfonnning bäst tillgodoser kravensystemetav som
säkerhet och strålskydd vid drift de olika ingåendeav
komponenterna. Dessa i huvudsak mellanlagringen i CLAB,är
inkapslingen, land- och sjötransporterna, deponeringen detav
använda bränslet för det fall detta visar sigsamt att senare-
önskvärt återtagning bränslet och mellanlagring bränsle-av av-
kapslama i avvaktan på frågan slutförvaring fåratt om en ny
lösning.

Till frågorna strategi, metodval och systemutformningom
kommer frågan den långsiktiga säkerheten. Med detta begreppom

säkerheten då kärnavfallet slutligt har deponerats ochavses
förvaret har förslutits. övriga delarnaDe har dåsystemetav
avvecklats, och det förekommer inte längre någon drift. Effekter

slutförvaret omgivningen kan detta stadium i principav
uteslutas så länge förvarets barriärer intakta. Kvar stårär
emellertid frågan idet mycket långt tidsperspektiv kanettom
uppstå skador barriärsystemet har betydelse för säkerheten.som
Till frågan den långsiktiga säkerheten kan också hänförasom
frågor konsekvenser eventuellt framtida mänskligt intrång.om av

huvudfrågaNästa lokaliseringen de delarär systemetav av som
planeringsstadiet, dvs. inkapslingsanläggningen och djup-är

förvaret. inkapslingsanläggningenFör valet relativt enkelt,är
eftersom det i praktiken finns endast två möjligheter: antingen
lokalisering intill CLAB vilket vad planerar för ellerSKBär- -
samlokalisering med blivande djupförvar. Lokaliseringenett av
djupförvaret emellertid fortfarande helt fråga.är öppenen

uppfattningSKB:s sedan vissa områden landetär att man, av
har uteslutits grund olämplig berggrund eller andraav
förhållanden, kan hitta antal platser har förut-ett stort som
sättningar fylla högt ställda krav säkerhet från bl.a.att

Vgeologisk synpunkt. Mot denna bakgrund tillmäter SKB sam-
hälleliga faktorer betydelse för platsvalet. Frågan "bästastoren om
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fastställaskannågotalltså inteslutförvaringförplats" är som
kriterier.teknisk-vetenskapligaandraellergeologiskaefterenbart

lokalkanenligt SKBviktigtlika acceptans,Minst är att man
godtardess invånareochkommunenden berördadvs. att

djupförvar.lokaliseringen ettav
med fråganarbetetsvenskaför detKåinnetecknande om

metod ochtekniskfrågorvarithittillsslutförvaring har att om
parallellt. Såväl SKBbearbetasdjupförvarförplatsval ett som

utvecklingsarbeteochforsknings-detmyndigheterna att somanser
Äspölaboratoriet under-kompletteras medmåstebl.a. ibedrivs

kon-provborrningaregenskaperbergetssökningar genomav
bådefrånbedömsdär förutsättningarnaplatser,kreta gynnsamma

grundvalsynpunkt.samhällelig Förstochgeologisk när avman
finna platsdet möjligtbedömerundersökningar ärsådana attatt en

uppfyllertillämpasmetod kanviss tekniskdär sättett somen
Därefter kan SKBgodkännas.metodsäkerhet kan dennakraven
anläggninglokaliseraansökanvidaregå attmot enenen om

med fråganalltså arbetetbörEnligt dennaplats.viss omsyn
forsknings- ochmellansamspelslutforvaring bygga ett

verklig-metoder ochtekniskarörandeutvecklingsarbete
platsundersökningar.hetsanknutna

till KBS-3-såsom alternativprincipfrågorviktiganågral -
plats-faktorer börsystemutforinningen ochmetoden. styrasom

redovisningarnyligen lämnat98ihar SKB FUD-programvalet v
avsnitt 7.3.se

med frågantidsplan for arbetet"officiell"finns ingenDet om
hittills interegeringen har åtminstoneochslutförvaring. Riksdagen

drift.islutförvar skall kunnamål förnågra när tasettsatt upp
få tid behövsskall denvaritInställningen har att ta somprocessen

bra lösningfrån säkerhetssynpunktfor åstadkommaatt somen
opinionsmässigt stöd.ochpolitiskthar brettockså ett

redovisat tidsplaner,flera tillfällenhar vidSKBDäremot som
för planeringen SKB:sinstrumentfår betraktasnärmast avsom

varitdet inte harkan konstateraverksamhet. Man attnuegen
beror främst SKBtidsplaner,hålla dessa Dettamöjligt attatt

omfattningforstudier i dengenomföramöjlighetinte har haft att
platsunder-behövs föruppfattningregeringensenligt attsom
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sökningar skall kunna påbörjas. Detta beror i sin det hartur att
visat sig svårare forutsett få lokalän foratt verksam-acceptans
heten.

denI allmänna debatten kärnavfallsfrågan har bl.a. frånom
miljöorganisationernas sida framförts stark kritik den hittills-mot
varande uppläggningen det svenska arbetet. Kritiken har riktatsav
särskilt frågan platsval förmot djupförvaratt bearbetasettom
innan frågan metodvalet har avgjorts. Kritikernaom attmenar
platsvalsfrågan borde föras sidan tills alla alternativa strategier
har studerats ingående och enighet har nåtts valet tekniskom av
metod.

En huvudlinje i kritiken har varit beslut metod ochannan att om
platsval för slutförvaring inte bör fattas länge eftersom detän,
kan komma fram teknik alternativ.öppnar bordeMan isom nya
stället låta avfallet ligga kvar tills vidare, antingen i CLAB eller i
något slags mellanlager. Detta skulleannat bättre möjligheterge

övervaka avfallet och i framtidenatt återta det föratt behandlasatt
eller förvaras på ifall detta skullesätt, visa sigannat lämpligt.

Mot sådant har inväntsett det sannolikt skulleattresonemang
svårigheter finnamöta kommun bereddatt är godtaen attsom

lokalisering mellanlager för högaktivt avfall,ett nytt särskiltav om
avfallet förvarasär under relativt långavsett att obestämden men
tid. Vad CLAB beträffar har företrädare för Oskarshamn kommun
i flera sammanhang betonat mellanlagring där inte fåratt en ses

långsiktig lösning. Säkerhets- och strålskyddsmyndig-som en
heterna har uppfattning.samma

En principiell frågeställning det kanärmer om anses ansvars-
fullt skjuta frågan slutförvaratt obestämd framtid.ett Detom en

inte givet samhälletär kommer utvecklasatt att sättett som ger
kommande generationer bättre möjligheter hand käm-att ta om
avfallet vad vi har. Det kan alltsåän finnas skäl välja formatt en
för lagring uppfyller kraven på slutförvaring och byggersom som

teknik tillgänglig i dag,är även önskar behållasom om man
handlingsfrihet för i framtiden använda teknik.att ny

Frågan hur arbetet med frågan slutförvaring kärn-om om av
avfall skall bedrivas alltså inte enbartär teknisk. kommerDet
också etiska värderingar och bedömningar bl.a. hur framtidenav
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här barakanfråganaspekter påsig.gestalta Dessakommer att
antydas.

platsvalsprocessenpåbörjadedenresultatvilketOavsett nu
lösakärnkraftsföretagenförskyldigheten attkvarstårtillleder

säkert Detkärnavfallet sätt.slutförvaringen ettfrågan avom
inter-vedertagnaenligtemellertidåvilarslutliga statenansvaret

statsmakternaalltså förutsättasfårrättsprinciper. Detnationella att
företagenfalli detåtgärdernödvändigavidta attkommer avatt

skyldighet.sinfullgöraförmårinteanledningnågon att

beslutsordningochRollfördelning7.2

ochföretagmellanrollerfördelningentillMed hänsyn av
slutförvaring någotförtillkomstenmyndigheter kan systemettav

huvudsteg:medförenklat treprocessenses som

metodval,beslutförunderlagfram system-SKB tar om0
tillstånd.ansökerplatsvalochutformning samt omm.m.

olikaför debehövstillstånddeMyndigheterna prövar som0
ileden systemet.

myndigheternasunderanläggningarnadriveruppför ochSKB0
tillsyn.

reaktor-principengrundläggandedenmedenlighetl om
alltredovisaochskall framdet SKBinnehavarnas är tasomansvar

liggerInitiativettillståndsprövningen.förbehövsunderlag som
harregeringenhandi sistaochMyndigheternaalltså hos SKB.

ansökthartill vad SKBställningsedan att ta om.
inrikt-påverkamöjlighetmyndigheternaharSjälvfallet att
främstskerbeslutsunderlaget. DettamedarbeteSKB:sningen av

före-ochFUD-programSKB:sgranskningen genomavgenom
Måletkämtekniklagen.bl.a. ärmed stödutfärdasskrifter avsom

skalltillståndsprövningenföljandeför denunderlaget varaatt
kvalitet.och ha högrelevant
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framviktig roll i arbetet medharKommunerna att taen
skall förberedabeslutsunderlag. gäller särskilt då SKBDetta

Vidstudier möjliga lokaliseringar.platsvalet genom av
kap.regeringens prövning tillåtlighet och lokalisering enligt l7av

inflytandemiljöbalken har berörda kommunen avgörandeden ett
detskeden kansin tidigarelvetorätt.genom av processen

miljöbalkensbl.a. till följdkommunala inflytandet ökaväntas av
miljökonsekvens-bestämmelser utökat samråd i arbetet medom

miljöorganisationernabeskrivningar. Också allmänheten och
tidigttill påverkan redankommer få ökade möjligheteratt ett

stadium i beslutsprocessen.
för slut-fram till färdigtUnder hela ett systemprocessen

redovisningartillfällen där detförvaring finns det antal krävsett
fram tilleller ansökningar tillstånd leder i regelSKB. Dessaom av

myndighet.beslut regeringen ellerav
förstasak det huvudfrågor kommer Denl är prövas.atttre som

Ävensystemutformningen ifrågan gäller metodvalet och stort. om
grund förKBS-3-metoden för djupförvaring i berg har legat till

ioch godtagits regeringen beslutetarbete detta harSKB:s ärav
gällerandra huvudfråganfrågan inte slutligt fattat. Denännu

användaför inkapsling detgodkännandet anläggning avav en
kapselkon-godkännandet den valdabränslet, dvs. i realiteten av

förhuvudfrågan gäller valet platsstruktionen. tredjeDen ettav
slutförvaring.djupförvar skall uppfylla kravensom

varandra.kopplade tillBesluten i dessa frågor är näratre
grundläggande, eftersom denMetodvalsfrågan givetvis avgörär

och vilkaanvända bränslet skall förvarasbåde i vilken form det
framgåttskall ställas för slutförvaring. Somkrav platsensom

metod ochfrågornaavsnitt har dock inte7.1 ansett att omman
behandlainnan kansystemutformning måste avgöras man

platsvalsfrågorna. lämpligt SKBDet har tvärtom ansetts att
uppfyller kraven säkerundersöker det finns platserom som

väljs.metod slutligtförvaring enligt viss metod innan dennanågon
i vissinkapslingsanläggningenVidare frågan platsvalet förär om

detdjupförvar. berorbetingad platsvalet för Dettamån attettav
intillanläggningenenda praktiska alternativet till förläggaatt



49

medsamlokaliseringOskarshamnsverketvid ärCLAB en
djupforvaret.

radåterstårhuvudfrågomai dehar fattatsbeslutenNär tre en
har förtsreaktorbränslealltdesstillfram använtföljdbeslut, att
eventuelltillställningochdjupförvarettillCLABfrån tasöver en

alltså frågaforvaret. Detförslutning är somprocessenomav
beslutspunkter.antalårtionden, medflerasträcker sig stortettöver

börDetbeslutsprocessen.bildschematiskfigur 2l avges en
deprövningstillfállenfler änkan bli frågadetbetonas somatt om

iställsvillkorbl.a. deberoendei figuren, uppsomanges
myndighet.miljödomstol ellerregeringen,besluttidigare av

inkapslings-djupförvar ochFörBeslutsprocessen2.Figur
98FUD-programenligt SKB:stidsplananläggning:

lll 20202000 2010

lnkapslingsanläggning

I ochiUppförandeKapsellaboralorium:7;; StegDrift l
i provdriftaktivteknikutprovning

ystem
redovisning

Djupfö var

Översikls- Drift Uwirderingfi: Denljund. ByggaPlalsunder. fullstortlönarL Steg| Stegpå |pm2platser Vris. en Stegl

rcgcringsbcslulReg.Kzimickiuiklugcn.KTL
myndighclsbcslulMpnd.MiljobulkcnMH .

kärnkraftinspektionKälla: Statens
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denoch kärntekniklageni miljöbalkenBestämmelserna ger
emellertid endastgällerbeslutsprocessen. Dettarättsliga forramen

ansökanFörberedablir aktuellt medtidpunkt då detfrån den att en
stadierna ide tidigareverksamhet.tillståndspliktig Förför en

lagregler.saknas detprocessen
föreskrifter hur besluts-finns heller ingaDet närmare om

forordningsföljdendet gällerutformas,skall närt.ex.processen
prövningensamband meddock ibesluten. Regeringen har av

kan viss vägledning.uttalandengjortSKB:s FUD-program som ge
Strålskydds-Kärnkraftinspektionen ochforVidare har företrädare

ställamyndigheterna kommervissa kravinstitutet aviserat attsom
möjlighetharOckså kommunernaolika stadieri attprocessen.av

i sista hand sinbeslutsordningen,påverka vetorätt.genom
Även möjligtoklarheter detfinns någradet alltjämt är att geom

såi alla dess stadier. Innanbeslutsgångenungefärlig bilden av
kort beskrivning FUD-programemellertid lämnassker bör aven

centralaantalredovisat sinhardär nyligen98, SKB ettsyn
åren.för defrågor och sina planer närmaste

987.3 FUD-program

Enligtseptemberpresenterades i 1998.98FUD-program
tvåarbete bedrivas efterfortsattaSKB:skommer attprogrammet

huvudlinjer:

geologiskgenomföra djupforupplagtstegvisEtt attprogram0
demonstrations-kärnbränsleinkapslatförvaring använtav

KBS-3-metoden.grundvaldeponering av
utveckling kringforskning ochforfortsatt aktivtEtt program0

djupförvarsmetodensäkerhet forteknik ochcentrala frågor om
metoder.alternativaoch for

genomföra40-50 årdet kommerMed hänsyn till attatt taatt
kärnavfallet påför handbehövsåtgärderalla ettatt ta omsom

attgåfranzenligt lämpligtdet SKB ilångsiktigt säkert sätt är steg.
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dentill följdiförändringarforhålla programmetbörMan öppet av
återtamöjligheterskall finnasdetochutvecklingen, atttekniska
finnsarbetetuppläggningsådanMedavfall.deponeratredan aven

samtidigtframtiden,förhandlingsfrihetenligt SKBdet som
verkligaunderskala ochfullidjupforvarsmetoden demonstreras

lokali-kommande beslutAvsiktenförhållanden. ävenär att om
ochinkapslingsanläggningdrift ettochbyggesering, avav en

alltmersuccessivtbaserasochiskalldjupforvar stegtas
underlag.detaljerat

till djup-redovisning alternativlämnasl programmet aven
begärt seregeringen harvadmedenlighetiförvarsnzetoden

strategierhandlingslinjer ellerskildaprincipielltavsnitt Fyra5.

anges:

underÖvervakad långtidslagrasbränsletanvändalagring. Det0
framtideniavvaktanförhållanden ikontrollerade att man

hand.skallslutligtdethurbeslutfattar tas omom
lagring deponerasÖvervakadtidsEfterDirektdeponering. en0

eller behovtillsynkravdjupforvaribränslet utan av
kanDjupforvaretåtertagning.tillmöjlighetmedunderhåll men

medtunnlarskildautformas systemsätt, ettt.ex. avsom
myckettunnlar ellerlångaKBS-3,deponeringshål somsom

borrhål.djupa
plutoniumtransmutation. ochUraneventuellochUpparbetning0

återanvändas käm-förmetoderkemiskamedavskiljs att som
kommerradioaktivalånglivade ämnenMängdenbränsle. even-

Återståendetransmutation.minskaskunnatuellt att genom
djupförvar.iavfall deponeras ett

förotillgängligtkärnbränsletanvända görsKvittblivning. Det0
deponeringrymden ellerutskjutning iframtid,all t.ex. genom

havsbotten.under

meddirektdeponeringbedömningsamlade ärSKB:s att
bör kvarståbränsleinkapslatdjupförvaringgeologisk somav

Övervakad markytanellerlagring på närahuvudaltemativ. anses
Transmutations-säkerhet.långsiktigpåuppfylla kraveninte

osäker-mångaden inrymmerochtillgänglig i dagintetekniken är
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inteenligtför kvittblivning SKBTänkbara metoderheter. är
politiskt realistiska.tekniskt eller

systemanalys för djup-vidareredovisasI programmet en
utformas såEnligt kanförvarsmetoden KBS-3. SKB attsystemet

vid drift de anlägg-uppfylls, bådeställda säkerhetskravhögt av
i djupforvaret. Arbetetlång siktingår i ochningar systemetsom

också medfortsätta. Arbete pågårsystemanalysen kommermed att
årredovisas underkommersäkerhetsanalys SR 97, attsomen ny

internationellaskall granskasAvsikten den1999. är att av
experter.

användadetstuderats hur längesärskild frågaEn ärsom
noll-vilket skulle kunnakan ligga kvarbränslet CLAB, utgörai

förmiljökonsekvensbeskrivningkommandealternativet i etten
kanlagringstiden troligenvisatdjupförvar. Utredningar har att

dock lag-förutsättningtill ellerutsträckas 100 år En är attmer.
driftmed ochkontrollerade fonner, dvs.sker underringen över-

underhåll berg-i dag och medanläggningenvakning avav som
kylningenSärskilt viktigtbyggnader och installationer. är attrum,

dessabibehålls. skullebränslet Om CLAB överges utan attav
utsläppoacceptabladetta medförafunktioner hålls i gång skulle

i omgivningen.och doser
det fortsattaBeträffande uppläggningen sägsprogrammetav

uppfattningenligt SKB:smetoden med djupforvaring äratt som-
långsiktigtkämbränslepådet bästa använtsättet ettatt ta vara

praktisktgenomförasden kanskall drivas vidare såsäkert sätt att-
in-år innandet behövs 15första bedömeri SKB attett steg. ca

djupförvar kommerinkapslingsanläggning ochdriftledande attav
påbörjas.kunna

medillustrerasuppläggningenprincipiellaDen programmetav
figur
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slutförvaringFöri SKB:sViktiga av3.Figur steg program
kärnavfall
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i- M i7 ZUWGCKBWQ757369 deponeradFOlSkNiTlQOch Antal-

matadealternativaochsäkerhetdjupförvaets

400

Källa: SKB

inyckelfrågabetecknasdjupförvaretLokaliseringen ensomav
FörkandidatplatserundersökningarkonkretaUtan avprogrammet.

inte närmare ettlokalisering kommer programmet genom-denna
prioritethögstaharDärför gettSKB.förande, manmenar

kunnaförbehövsunderlagallt attframfåmedarbetet att som
Måletplatser. ärtvå attminstplatsundersökningarpåbörja

platsundersök-ochår 2001väljaskunna attskallplatserdessa
därpå.påbörjas åretskallningarna

ifinnaskommerunderlagdet attbeskrivsl rapporten som
valetmedvidareplanerarSKBoch hurlokaliseringsfrågan att

utvärderingförkriterierframmedarbetetOcksåplatser. att taav
redovisas.platsernaav
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l underlagsrapport detaljerat förpresenteras etten program
fortsatt forskning och utveckling under perioden 1999-2004.
Programmets huvudsyfte ytterligare förbättra kunskapsbasenär att
for säkerhetsanalysen. Detta sker antal studierettgenom av egen-
skaper hos de material ingår i barriärer kring detsystemetsom av
deponerade kärnbränslet och mekanismerna för spridningav av
radioaktiva i skilda miljöer.ämnen

l ingår också forskning alternativ till djup-programmet om
förvarsmetoden. SKB metoden med transmutation intarattanser

Ävensärställning bland alternativen. framgångsriken ut-om en
veckling transmutation inte kommer eliminera behovetatt ettav av
djupförvar skulle mängden avfall och innehållet långlivadeav
radioaktiva kunna minskas kraftigt.ämnen SKB:s forskning
området går söka klarlägga hur ochut att när transmuta-om,
tionstekniken skulle kunna utnyttjas i det svenska försystemet
hantering kärnavfall.av

förordetI till FUD-programmet framför SKB önskemålett om
myndigheterna och skall klartregeringen redovisa sinatt påsyn

SKB:s huvudmetod, dvs. djupforvaring enligt KBS-3. Baserat
genomgången olika metoder redovisats borde det enligtav som nu
SKB "vara möjligt tydligt ställning till SKB:s valatt ta om av

harmetod strategisk inriktning". Vidarerätt SKB berördaattanser
kommuner och regioner bör få för fullt medverka iatt utresurser
lokaliseringsprocessen.

Önskemål framförs också synpunkter och råd på vadom som
skall ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivning för etten
djupförvar. Till fogas förslag till innehållsförteckningrapporten ett
för MKB-dokument.ett

FUD-program 98 under remissbehandling. Kärnkraft-är nu
inspektionen skall före slutet lämna1999 ärendet tillöverav mars
regeringen med yttrande. Sedan KASAM sigäveneget yttrat

regeringen komma ställning tillväntas fore åretsatt ta programmet
slut.
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upförvaret8

Översiktsstudier, ochförstudier8.1

studierregionala

svenskadenstuderabörjade SKB1970-taletmitteniRedan av
djup.kärnavfall påförvaringsikte stortmedberggrunden av

förhållandenageologiskadegjordesUndersökningar genomav
arbeteExperimentellttypområden.s.k.antaliborrningar ett
Äspö-viddärefterStripa,inedlagdai denbl.a.utfördes gruvan

laboratoriet.
tidigaresinasammanfattade SKB1995Översiktsstudie årl en

platsvalsfak-rörandeslutsatserallmännaundersökningar. Vissa
synpunktgeologiskbedömdes frånredovisades. Dettorerna

ellerSkånetjällkedjan,tilldjupförvarlokaliseraolämpligt ettatt
bedömdesÄven malmfyndtillmöjlighetermedområdenGotland.

särskildadetrestriktionviktiglämpliga. Enmindre varannan
naturresurslagenenligt kap.3exploateringsföretagskydd mot som

landet.områden ivissagäller förmiljöbalken4 kap.numera
delarområdenenligt SKBdet överövrigt fanns storal av
materialradioaktivtisoleraförförutsättningarmed godalandet att

tillhänföraskunde inteområdentid. Dessamycket långunder
geologiskmiljö. Frångeologiskellerlandsdelspeciellnågon

valetvidbetydande frihetfinnasalltsåborde detsynpunkt aven
områdetförhållandena ide lokaladjupförvar. Detförplats ett var

lämp-områdesavgjorderegionenomgivandeden ettoch som
viktigmycketinställningkommunenssåglighet. SKB som en

lokaliseringsfaktor.
lämpligtdet nästabedömde SKBbakgrund attdennaMot som

imedverkaönskadesjälvasig till kommunervändasteg som
lokaliseringförförutsättningarnautredamedarbetet närmare avatt

djupförvar.ett
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Redan i oktober 1992 informerade SKB samtliga Sveriges
kommuner det planerade arbetet med lokalisering ettom av
djupförvar. Denna information ledde till kontakter med antalett
kommuner beredda diskussioneratt tasom var upp om en
förstudie rörande sådan anläggning.en

Syftet med förstudierna klarlägga de allmänna förut-är att
sättningarna för lokalisera djupförvar inom respektiveatt ett
kommun, underlag för eventuellt beslut vidareett attsom om
till platsundersökning. Förstudierna baseras i huvudsaken
befintligt material.

Trots det inte behövs tillståndnågot från kommunen föratt en
förstudie bestämde sig SKB tidigt för följa "frivilliglinje",att en
dvs. inte bedriva förstudier den berörda kommunens vilja.att mot

förutsättning frånEn SKB:s sida översiktligattannan var en
genomgång vad känt berggrund skulle visaär attav som om m.m.
det fanns områden intresse inom kommunen.av

Hittills har sammanlagt kommuner låtit påbörjaSKBsex
förstudier. Varje studie omfattar antal delstudier, vanligenett
utförda konsultföretag eller universitetsinstitutioner. Dessaav
studier har gällt bl.a. geologi, markanvändning, miljöpåverkan,
säkerhet, och näringslivsförhållanden. har inteSKBtransporter
bedrivit någon fysisk verksamhet inom kommunen, bortsett från

inrätta lokalkontor med uppgift främst informera.att ett att
Kostnaderna förstudie ligger i storleksordningen miljoner10per
kronor.

första förstudiekommunernatvå Malå,De Storuman ochvar
båda i Västerbottens läns inland. Sedan SKB redovisat resultaten

respektive förstudie frågan fortsatt verksamhet medtogsav om
djupförvarsfrågan i rådgivande kommunala folkomröstningar,upp
i Storuman år 1995 och i Malå år båda kommunerna1997. I blev
det majoritet för nejsidan. Därefter avbröt sitt iSKB arbete
respektive kommun.

Under våren gjorde särskild1995 SKB studie möjlig-en av
heterna lokalisera djupförvar i de kommuner där det redanatt ett
finns kämtekniska anläggningar med infrastruktur, kompetens och
kunskap hantera radioaktivt avfall. Resultatet blev förut-att att
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Nyköping ochi Oskarshamn,bedömdes särskilt godasättningarna
Östhammar.

bedrivamöjlighetfåttkommuner har SKBdessaallaI atttre
Östhammar slut-preliminäraharNyköping ochförstudier. l

förstudie imedan arbetet medlagts fram,redanrapporter en
tidigare stadium.sigbefinnerOskarshamn ett

tilltillkommit Tierps kommun,harUnder år 1998 gränsarsom
Östhammars kommun.

förstudie-beskrivningavsnitt lämnas12-17l närmare aven
hittills berörda kommunerna.arbetet i de

Gällivare, Pajala,bl.a. Arjeplog,Ytterligare några kommuner
Överkalix delta iharVarberg och övervägtTranemo, att

olika skäl avstått.förstudiearbetet avmen
plats-5-10regeringens kravkonstaterakanMan attatt

uppfyllt.genomförts inte Detförstudier skall ha ärbundna ärännu
kommeraktuella förstudiekommunemade fyrafråga huröppenen

respektivesin verksamhet inomfortsätterställa sig till SKBattatt
utfaller ifråganavslutats. Oavsett hurförstudiernasedankommun

fler förstudier kanönskvärtkommuner detdessa att genom-anses
platsunder-beslutkommandeunderlag förföras ett omsom

sökningar.
regionala studiermed antalför närvarandearbetarSKB ett som

studier kanGotland.samtliga län Dessaskall omfatta utom ses
baserasöversiktsstudie.till års Dekomplement 1995 ensom

geologiskalän Sverigesberggrunden i varjekartläggning avav
infrastruktur ochunderlagkompletterad medundersökning, om

Östersjölänen haravseendeStudiernamarkanvändning. nu
under årstudier beräknas bli klara 1999.genomförts, och övriga
underlag förfå frammed de regionala studiernaAvsikten är attatt

försöka gådet meningsfulltinom respektive länbedöma är attvar
kartläggningar och förstudier.ytterligarevidare med

och regionalaöversiktsstudier, förstudierarbete medSKB:s
eller statligatillstånd regeringenstudier har inte krävt några av

föreskrifter hurheller inga direktamyndigheter. finnsDet om
skede.läggas i dettaarbetet skall upp
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Platsundersökningar8.2

platsunder-iEnligt planeringSKB:s är nästa steg processen
förstudierutföras minst två platser därskallsökningar. Dessa

förutsättningar.har pekat på gynnsamma
ochmätningar i borrhålinnebär bl.a.Platsundersökningarna

grunden förarbeten skallborrkämor.studier Dessa utgöra enav
där-slutförvarsplats ochlämplighetbedömning platsens somav

detaljundersökning.för Deför valet platsmed underlag av enge
miljökonsekvensbeskrivningunderlag förocksåskall utgöra en

tillståndsansökningar.inför kommande
kommakan platsundersökningarnaborrningarFörutom att

alltsåanläggningar. kanvissa tillfälliga Detvägarbeten ochkräva
räknarpåverkan. SKBverksamhet med viss fysiskbli fråga om en

tid.i årskomma pågå 4-8undersökningarna kanmed attatt
kronortill hundra miljoneruppgå någraKostnaderna antas per

undersökning.
överenskommelse kanförutsätterplatsundersökningEn att

nödvändigtbliEventuellt kan det ocksåträffas med markägaren.
bygglagen.enligt plan- ochbeslut kommunenmed något av

kommunengivetvis angelägetför ärdetta det SKBOavsett är att
genomförs. Eftersomundersökningentillmedverkaberedd attatt

platsundersökningar måste SKBfler tvåkanske inte blirdet än
kommunen kommerförsannolikhetmed högkunna räkna atten

detaljunder-följandeeventuelltillställa sig positiv ävenatt en
sökning.

tillståndformelltdetförstudie krävslite förLika avensom
Medplatsundersökning.genomföramyndighet förnågon att en

imycket viktigtfrågatill dethänsyn stegär ettatt om
vissabedömtregeringenhar dockplatsvalsprocessen att

platsundersökningaruppfyllda innanförutsättningar bör vara
december 1996beslut den 19regeringens ärpåbörjas. Enligt

följande:förutsättningarna

säkerhet börlångsiktigaslutförvarssäkerhetsanalysEn ettav0
genomförd.vara
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tillgång till samladebör SKB:sberörda kommunernaDe ges0
och materialöversiktsstudier, förstudierredovisning annatav

kanNationelle samordnarensamråd med denefterSKBsom
vilja redovisa.

redovisaslutforvarsmetoden kunnaför planeradebör denSKB0
och därvid redovisa vilkautvärdering platsernakriterier för av

fortsatta studier plats.utesluterfaktorer ensom
kärnkraftinspektion och Statenssamråda med StatensbörSKB0

förutsättningar bör gälla fördestrålskyddsinstitut somom
undersökningsarbetet.

regeringen inteuttalanden från SKBInnebörden dessa är attav
säkerhets- ochplatsundersökningarna innanbör påbörja system-

ocksågenomlysta. Uttalandena pekarfrågorna har blivit att man
fårde berörda kommunernasida angelägenfrån är attstatens om

fullständigt beslutsunderlag demöjligaste måntillgång till i närett
platsundersökning.ställning tillskall ta en

avsnitt framförtsida har i 98 7.3å sin FUD-program seSKB
sig valmyndigheterna skall SKB:sönskemål överyttraatt avom

ställning tillkommunerna skall kunnaplatser. de berördaFör taatt
mening utlåtandende enligtplatsundersökning behöver SKB:sen

redovisning förvars-från myndigheterna SKB:s avanger omsom
och val platser tillfyllest.metod, platsundersökningprogram ärav

under år redovisa denframgått kommer SKB 1999Som att
därefter skall genomgå inter-säkerhetsanalysen,begärda som en

nationell expengranskning.
ochbetydelse för framtida metod-grundläggandeAv ett

utfärdade föreskrifterStrålskyddsinstitutets nyligenplatsval är
råd säkerhet vid slut-föreskrifter och allmännajämte de om

Kämkraftinspektionenkärnbränsleförvaring använt nusomav
myndigheternas före-avsnitt Genom de tvåförbereder 6.2.se

generella säkerhets- och strålskyddskraven pådeskrifter kommer
Därigenom kommer såvälslutförvar preciseras. SKBattett som

få kännedom vilken säker-och andra berördakommuner att om
kunna upprätthållasoch strålskyddsnivå måstehets- oavsettsom

slutförvar lokaliseras.ettvar



60

inledandeochDetaljundersökning8.3

drift

den platsdetaljundersökningi ärNästa somsteg avprocessen
tidigaredegrundvaldjupförvarlämpligast förbedöms ett av

byggandehandi förstainnebärDetaljundersökningenarbetena. av
undersökningenför denbehövstunnlar närmareochschaktde som
omfattningi dentunnlarutbyggnadföljerDärpåberget. somavav

skall kunnabränslemängdentotaladen10 %förbehövs att avca
uppförafrågaalltsåprovdrift inledas. Det attoch ärdeponeras om

bådeerfarenhetskalldemonstrationsanläggning avgesomen
drift.ochbyggande

storleks-iberäknas liggadetaljundersökningförKostnaden en
miljardernågrakommerdettaTillkronor.miljardordningen en

drifteninledandedeninklusiveutbyggnadenförstadenförkronor
utvärderingför systemet.samt av

detaljundersökningförårtill 6-10SKBTidsåtgången anges av
ochdriftinledandeförår5-10ytterligaretillochoch bygge

utvärdering.
förplaneringi SKB:sförstadetDetaljundersökningen stegetär

iharRegeringentillstånd.formellakräverdjupförvarett som
skalldetaljundersökninguttalatmaj 199518denbeslut att en

anläggningkämtekniskuppförandetiledutgöra ett enavanses
kämavfall.kämbränsle ochförslutförvar använtavsedd som

lagstift-gällandeenligtdetaljundersökningenskallDärmed nu-
miljöbalken,kärntekniklagensåvälenligtning prövas som- balken.kap.enligtregeringen 17tillåtlighetsprövninginklusive av

utarbetamåstebl.a. SKBtillstånd följerformellt attkravetAv
enligti ansökanskall ingåmiljökonsekvensbeskrivningar som

lag.respektive
miljöbalkenkap.enligt 17ansökanSKB:sPrövningen avserav

djupförvaret.planeradedetlokaliseringenochtillåtligheten av
börbeslutetnyssnämndai detregeringenuttalandeEnligt av

bedömningarjämförandematerial förinnehållaansökan avSKB:s
förstudierplatsanknutnavisakunnadärvidbörSKB attplatsvalet.

platsundersökningarochlandetiplatserbedrivits på 5-10 atthar
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valetförskälenbörDärtillplatser.tvåminstpå avbedrivitshar
redovisas.platserdessa

säkerhetsfrågoma.kärntekniklagenenligtPrövningen avser
hållaforharkärnkraftinspektion attansvaret sammanStatens

införlagenligt dennatillståndsärendena rege-beredningen av
befogenhetervittgående attocksåharInspektionenbeslut.ringens

underlagvilketochgällaskallsäkerhetskravvilkaföreskriva som
harstrålskyddetgällerdetansökan. Närtillfogasskallsom

befogenheter.motsvarandeStrålskyddsinstitutet
krav kommerföljandeklartgjortharKärnkraftinspektionen att

påbörjaansökanför SKB:s attunderlagetställas enomatt
detaljundersökning:

hamåsteplatsundersökningargeovetenskapligaLikvärdiga0
altemativredo-kravetförplatserminst tvåpå attgjorts

tillgodoses.kunnaskallvisning
föromfattandetillräckligtvarithaskallPlatsundersökningarna0

fullstortförsäkerhetenutvärdera ettförunderlag attatt ge
förvar.

iredovisasböranläggningenbedömningsamlad enEn av0
förstrålskyddsfrågorochsäkerhets-belysersystemrapport som

i forvarssystemet.delarnaolikade

skesannoliktkommerkärntekniklagen attenligtPrövningen
kommertillståndet. Detförstadettillknutnavillkorstegvis genom

tillståndsprövningochsäkerhetsredovisningkrävasdå att en ny
införpåbörjasdeponeringstunnlarutbyggnadensåväl innan somav

driften.inledandedentillövergången
kommandedenavsiktenavsnitt 4.4 attframgått ärSom
skallkärntekniklagenochmiljöbalkenenligtprövningen sam-

berörd kommunkommunfullmäktige iförutsättsordnas. Det att
Strålskydds-ochKämkraftinspektionenstilltillgångfåskall

ställningskallfullmäktige tagranskningsrapporter närinstitutets
dettaVidmiljöbalken.kap.enligt 17lokaliseringfrågantill om

utnyttja sinmöjlighet vetorätt-harkommunendå atttillfälle -
grundvalbeslutsittfattakunnakommunenalltsåkommer att av
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aktuellt utförligt underlag föroch bedömning säker-ett en av
hetsfrågorna.

Efter tillstyrkan kommunfullmäktige kommer regeringen attav
fatta beslut i såväl tillåtlighets- och lokaliseringsfrågan kärn-som
säkerhetsfrågan. Vid positivt beslut följer miljödomstolensett
prövning enligt miljöbalken frågor de villkoren förnärmareav om

tillståndverksamheten. det gäller enligt kärntekniklagen be-När
myndigas Kärnkraftinspektionen regelmässigt regeringen attav

för tillståndet.ställa ytterligare villkorupp

Utbyggnad drift8.4 och fullstortav

förvar

detaljundersökningen har bekräftat berggrunds-Förutsatt att att
förhållandena och den inledande driften harär attgynnsamma

tillstånd ochfallit väl kommer SKB ansöka till utbyggnadattut om
reguljär drift fullstort djupförvar. Enligt planeringSKB:settav
kan bli aktuellt tidigast omkring årdetta 2020.

detaljundersökningen har visat platsen inteOm däremot äratt
djupförvar kommer arbetet avbrytas. Platsvals-lämpad för ett att

sannolikt gäller givetvis ocksåfår då Sammagöras om.processen
i utbyggnaden redan har inletts och underdet första steget manom

driften svårigheter projektetden inledande påstöter gör attsom
detfullföljas plats. sådant fall måsteinte kan I ettsamma

lagras ibränsle redan har deponerats återtas ochanvända som
får lösning.slutförvaringenavvaktan på att en annan

anläggningenligt KBS-3-metodenfullstort djupförvarEtt är en
betydande dimensioner. Tunnelsystemet under jord beräknasmed

kvadratkilometer, dvs.omfatta omkring 100 hektar.ytaen av en
beräknas tilltotala volym måste â 1,5berg lDen uttassom

liknaskubikmeter. jord kan anläggningenmiljoner Ovan nännast
processindustri, med markbehov 30med medelstor ett av caen

för upplag bergmassor. Kostnadernahektar inklusive mark av
utbyggnadperiod minst 50 år successivunder hela den somca
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miljarderl0storleksordningentillSKBomfattardriftoch avanges
anläggningenvidsysselsättningengenomsnittligaDenkronor.

perioden.under250tilluppgå personerväntas ca
driftreguljär ettochutbyggnad avansökanEftersom omen

förut-kantideniframår20minstliggersannoliktdjupförvar
olika sätt.förändratshadåtillståndsprövningenförsättningarna

utbyggnad prövasfråganskullelagstiftning enomnuvarandeMed
säkerhetensåvittdvs.kärntekniklagen, avserenligthandförstai

strålskyddet.och
bordelokaliseringsfråganocksåhuruvidadiskuteratsharDet

Kärnkraftinspektionenskala.fulltillutbyggnadinförprövas en
harredanlokaliseringeneftersombehövsintedettaattanser

tillåtlighetsprövning enregeringens avmedsambandiprövats
kommunaltFrånmiljöbalken.kap.17enligtdetaljundersökning

tillfälle prövaandra attönskemål ettframförtsdäremot omhåll har
frågaDennakommunen.förmed vetorättlokaliseringsfrågan,

11.3.avsnittibehandlas närmare
itaktenberoendedjupförvaret ärdrift avreguljärförTiden av

leve-längreintedetNärSverige.ikärnkraftenavvecklingen av
ellerbränsleinkapslat använtformiavfallnågot avnyttreras för-möjligtdetblir attDärefterupphöra.driftenkanreaktordelar
jord,byggnaderallarivaoch ovantunnlar m.m.ochschaktsluta

återställas.kanmarkenvarefter
teknisktnågotfinnaskommerdet attmedinte atträknarSKB

Dockövervakning.permanentbehovsäkerhetsmässigt aveller
alltiddetsåutformat attskalldjupförvaret varaSKB attanser avfall, ävendeponerattillbaka ommöjligt att takommer att vara

harförvaretsedankostsamochomständligbliråtertagningen mer
helt.ellerdelvisförslutits

ochavvecklingdjupförvaretsocksåförutsättas attfårDet
kärntekniklagenenligtprövaskommerförslutning atteventuella

frågantilldåfårStällning omtaslagstiftning.motsvarandeeller
frågortillochbränslet även omåtertamöjligheter attframtida

tillsyn.ochbevakningjuridiskt ansvar,
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9 Inkapslingsanläggningen

Som framgått avsnitt 3 bygger KBS-3-metoden på detatt
använda bränslet efter mellanlagringen kapslas i koppar-
cylindrar med gjutjämsinsats deponeras i djupförvar. SKBettsom
har förprojekterat anläggning för inkapsling intill CLAB, dären
bränslet mellanlagras. Enligt SKB:s uppfattning sådannu ger en
samlokalisering klara fördelar i förhållande till alternativa
lokaliseringar, bl.a. enklare och möjlighettransporter utnyttjaatt
befintliga resurser.

Inkapslingen mycket kvalificeradutgör tillverkning meden
särskilda krav på skyddad hantering. laboratoriumEtt för inkaps-
lingsteknik har nyligen tagits i drift i Oskarshamn. färdigaDen
inkapslingsanläggningen sysselsättaväntas 50 Kost-ca personer.
naderna för anläggningen under hela dess driftstid SKBanges av
till storleksordningen miljarder5 kronor.

finnsDet starka kopplingar mellan inkapslingsanläggningen
och djupförvaret, båda delarutgörsom system.av samma
Regeringen konstaterade i maj 1995 beslut tillståndatt attom
uppföra inkapslingsanläggningen kan komma innebäraatt stora
bindningar med avseende fortsattapå hanterings- och
förvaringsmetoder. sådantEtt beslut borde därför inte fattas innan

säkerhetsanalys för slutförvar i sin helhetsystemeten av
redovisats och den planerade slutförvaringsmetoden kunnat visas
lämplig. Regeringen ansåg säkerhetsanalysen borde ingåatt som
underlag i SKB:s ansökningar tillstånd uppföra inkapslings-attom
anläggningen.

Regeringen har i sitt beslut den 19 december 1996 FUD-om
95 ytterligare markerat frågans betydelse. berördaDeprogram

kommunerna bör de ställning till frågannär tillstånd förtar om en
inkapslingsanläggning ha tillgång till samlad redovisningen av
strålskydds- och säkerhetsfrågoma för den planerade slutför-
varsmetoden och för tänkbara alternativa metoder. Vidare sägs att

analys slutförvarets långsiktiga säkerhet bör genomförden av vara
innan ansökan uppförande inkapslingsanläggningen inges.om av
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sinvidregeringen attframgåruttalanden att avserdessaAv
ställningprincipiellocksåinkapslingsanläggningen taprövning av

tilldvs.utformas,kärnbränsle börför använtdjupförvarettill hur
blidettakanDärmedanvändas.skall enmetodvilken som

helaför systemet.beslutsprocessenpunkt iavgörande
uppförandeansökanskulleplanertidigareSKB:sEnligt omen

plats-medsamtidigtungefär attingesinkapslingsanläggningenav
remiss-Vidpåbörjades.djupförvarförundersökningarna ett
remiss-fleraemellertidansåg95FUD-programbehandlingen av

ansökansåändrasbordetidsplan att omSKB:sinstanser att
ansökanmedsamtidigtingesinkapslingsanläggningen omen

platsundersökningarnasedanförstdvs.detaljundersökning, ge-
utvärderats.ochnomförts

samordnadsådanföreslogremissinstanserdeEn ensomav
det börmotiveringenmedkommun, attOskarshamnsprövning var

ställninginnankapslarnadeponeringförlämplig platsfinnas aven
förklarathar atttillverkas. Kommunenskalldehurochtilltas var
inkapslings-tillstånd förtillmedverka ettkommerinte attden

förtillståndansökanföreliggerdetinnananläggningen omen
djupförvar.fördetaljundersökning ett

anförtshar ärprövning attsamordnadförmotiv somEtt annat
måsteinkapslingsanläggningförmiljökonsekvensbeskrivningen en

dvs.huvudförslag,till SKB:slokaliseringalternativredovisa en
rimligtvisalternativdettaochCLAB,med attsamlokalisering

djupförvaret.medsamlokaliseringmåste vara
medavvaktavalthar SKBsynpunkter atttill dessaMed hänsyn

inkapslingsanläggning.tillstånd tillansökan enatt omge
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MKB-arbetet10

används i SverigeMiljökonsekvensbeskrivning MKB som
miljö-beskrivning och analysdensamlad beteckning av

eller denplanerad åtgärd verksamhetvisseffekterna somav en
ansökanskyldig redovisa vid sinenligt lagtilltänkte ärutövaren att

ofta de två begreppenInternationellt skiljertillstånd. manom
samråds-detEnvironmental ElAImpact Assessment som avser

frammiljökonsekvensbeskrivningvilkenförfarande tasengenom
detEnvironmental EISStatementoch lmpact avsersom

tillståndsmyndigheten.redovisas föri vilket resultatetdokument
möjlig-till skapa ökadesyftar MKB-förfarandetAllmänt att

tidigt påverkastadiumför berörda påheter ettattparter
effek-de negativaprojekt såutformning och lokalisering attav

begränsas.resurshushållningen kan För-miljön ochpåterna
och detoch förutsättningslöshet,präglas öppenhetfarandet bör av

alternativmöjlighettillståndsmyndigheten reellskall prövaattge
sökandens huvudförslag.till

svensk lag-miljökonsekvensbeskrivning fördes ipåKrav
förebilder i början 1990-delvis efter internationellastiftning av--

generellt och tämligennaturresurslagen.i första hand i Etttalet,
miljökonsekvensbeskrivningOspecificerat krav ställdes att en

för antal miljöpåverkandetillståndingå i ansökanskulle ettom
särskildabehovet detbedömning iverksamheter, någonutan av

berördabestämmelser hur defallet. saknades dåDet närmare om
medverka i MKB-arbetet.skulleparterna

blivitkraft har MKB-förfarandetmiljöbalken iSedan trättnu
följd bl.a.formaliserat, vilketväsentligt är anpass-av enenmer

bedrivaning till avsnitt 4.2. DenEG-rätten se att ensom avser
samråda medbetydande miljöpåverkan åläggsverksamhet med att

den miljökonsekvens-innehåll och utformningberörda bl.a. avom
tillstånd.ingå i kommande ansökanbeskrivning skall omsom en

utförliga bestämmelsermiljöbalken relativtVidare innehåller om
regler iskall innehålla. finns ocksåMKB-dokument Detvad ett
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ochtill insynmöjligheterökadeallmänhetenbalken gersom
inflytande.

demellandialogfortlöpandeMKB-förfarandet kan enses som
kommuner.myndigheter.initiativtagare,berörda parterna -

miljönförkonsekvensernaenskildaochorganisationer enavom-
påbörjas sådialog böråtgärd.eller Dennaverksamhetföreslagen

utformningenpåverkaFörutsättningarreellafinnsdettidigt attatt
Även hartillståndsökaskalldenprojektet. ensamsomomav

allautförs börmiljökonsekvensbeskrivningför attansvaret en
skallfrågorvilkasynpunktermöjlighet att somparter geges

behandlas.
deavspeglaskallMKB-dokumentetfärdigadetAvsikten är att

Föregåendedetunderaktuellavaritharfrågeställningar som
MKB-arbete kangenomfört sägasfor välMåletsamrådet. varaett
i dokumentet,innehållet ävenenighetnår manomatt parterna om

verksamhetenplaneradehuruvida denuppfattningarolikahar om
kan accepteras.

miljökonsekvens-bestämmelsernabetonasbörDet att om
stadiumdetförsttillämpligablirlagstiftningenibeskrivningar

initiativtagaren-formfastfått såprojekt harplanerat attnär ett en
uppgifterlämnasamrådet- kanföreskrivnaför detunderlagsom

utform-omfattning,lokalisering,verksamhetensplaneradedenom
viljainitiativtagarendockkanSjälvfalletmiljöpåverkan.ochning

berördaandraochmyndighetermed ettdiskussionta enupp
sådantför hurregleringadåfinnsstadium. ettDettidigarelångt

deltagarnaförutsättafårtill.skall Mansamrådförberedande att
gällandevägledaskommerinformella samrådet atti det av
bakom-detochmiljökonsekvensbeskrivningarlagstiftning avom

lagstiftningen.medsyftetliggande
bådeexempelaktuelladetfinnskärnavfallsområdetPå

MKB-förfaranden.informellaochformella
föranleddesMKB-arbetedetkategorin hörförradenTill som

tilllågochutbyggnad CLABprojekt förSKB:s somavenav
avsnitt 16.2.tillstånd år 1997 seansökanförgrund omen

utbyggnaden.tilltillståndlämnatharRegeringen nu
kringpågår sKBzssamråddekategorin hörTill den somsenare

forforstudiernakringochinkapslingsanläggning ettplanerade
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Ävendjupförvar i några kommuner. det inte frågaännu ärom om
något formellt MKB-förfarande enligt kap. miljöbalken i6 något

fall har från början inriktatsdessa arbetet redan klargöraattav
kommande miljökonsekvensbeskrivningvad skall innehålla.en
därvid hafthar utgångspunkt materialet skall kunnaMan attsom

underlag för kommande prövning både lokaliseringutgöra aven
och miljöpåverkan enligt miljöbalken och säkerhet ochav
strålskydd enligt kärntekniklagen.

Oskarshamns kommun har MKB-arbetet haft omfattningI stor
hög ambitionsnivå. Redan etablerades kommunensoch år 1994

informelltinitiativ samrådsorgan, benämnt MKB-forumett numera
i Kalmar län, med deltagande Länsstyrelsen, Kärnkraftinspek-av

Strålskyddsinstitutet forumtionen, och SKB. detta har diskuteratsI
uppläggningen miljökonsekvensbeskrivningar för de aktuellaav

i första handprojekten, utbyggnaden CLAB och inkapslings-av
anläggningen. Sedan Oskarshamns kommun gått med på SKBatt
genomför förstudie för djupförvar i kommunen diskuterasetten

fråga MKB-forum.denna i beskrivningEnäven närmare ar-av
betet lämnas i avsnitt 16.

Liknande regionala MKB-samråd har inletts eller förbereds i de
län berörs förstudier för dvs.övriga SKB:s djupförvar,ettsom av

och SödermanlandsUppsala län.
riksnivå bildadesPå år 1997 Nationellt MKB-forum på

kämavfallsområdet avsnitt 6.5. Syftet med detta forumse är
främst behandla frågor intresse för MKB-att gemensamtav
arbetet.

Sammanfattningsvis kan konstatera MKB-arbeteattman nu
flera nivåer. Härigenom möjligheter samrådpågår på till tidigtges

det underlag behövs för kommande beslut käm-om som
kanavfallsområdet. Samrådet omfatta också underlag för beslut

inte tillståndsprövningföranleder någon och därför intesom som
heller ställer krav miljökonsekvensbeskrivning,på SKB:s valt.ex.

platser för platsundersökningar. Sådant informellt samråd kanav
förberedelse för det MKB-samråd enligt lag krävsses som en som

fram i platsvalsprocessen.längre
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rollKommunernas11

Beslutstillfällen1.1l

berördadeochkommergångplatsvalsprocessensUnder avvar en
sinställningstagandenantaltilltvingaskommunerna ett omatt

beslutstillfállesådantvarjeVidimedverkan upp-processen.
ochbeslutför kommunensunderlagbehovetfrågorkommer avom
Ombesluten.förankringdemokratiskförformerna avenom

ställningmåstevidare ibördenfinnerkommunen att processen
hurmedverkan ochfortsattställas förbörvillkortill vilkatas som

arbete.sittorganiserabörkommunen
besluts-viktigasteredovisa deförsökskallHär attgöras ett

degällerdetNärinnebörd för kommunen.och derastillfállena
vissaredandetfinnsplatsvalsprocessenistadiernatidigare

avsnitt 12-sefaktiskt harkommunerhur ageraterfarenheter av
beskrivningenblirstadiernadegällerdet17. När mersenare

hypotetisk.
låtafråga uppkommerbeslutstillfallet attär närförstaDet om

initiativetAntingenkommunen.enförstudie inomgenomföraSKB
utgåsjälv kankommunenfrånellerfrån SKBkommithar man

relativtfinnsstadiumdettakommuneninomdetfrån att
vadochkärnavfallslutförvaringkunskaperbegränsade omavom

medföra.kandjupförvarlokalisering ettaven
kräverochunderlagbefintligtprincipiförstudie baserasEn

formelltNågotarbeten.omfattandeellerborrningaringa mer
förstudiegenomföraför SKBfrån kommunentillstånd att en

kommunernaberördadedock fleraHittills harinte.behövs av
bl.a.frågorreglerasavtaldessalavtal med SKB.träffat om

förformerochkostnaderförstudien,omfattningochinriktning av
godkäntsharAvtalenoch SKB.kommunenmellansamverkan av

träffaintevaltNyköpingharkommunfullmäktige. attDäremot
fullmäktige. Intefrågan ibehandlainteochavtal med SKB att

förstudiefråganmed SKB,avtalträffatharOskarshamnheller men
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har varit föremål för mycket omfattande politisk beredning ien
kommunen.

Nästa beslutssteg harSKB redovisat sin förstudie iär när en
preliminär version, remitteras till kommunen. Då uppkommersom
frågan formen för granskning förstudien. flera falll harom av
kommunen anlitat utomstående expertis för oberoende gransk-en
ning. Denna granskning ledakan till krav SKB kompletteraratt
sitt underlag.

Om förstudie har resulterat i det finns förutsättningar föratten
djupförvar inom kommunen uppkommer frågan börett SKBom
möjlighet till fortsatt arbete. Vad det fråga i detta skedeärges om

kommunen önskar förstudienär skall finnas med bland demattom
kommer läggas till förgrund valet minst två platser förattsom av

platsundersökningar.
deI två kommuner där hittillsSKB har genomfört förstudier,

dvs. Storuman och Malå, det från början förutsättning attvar en
studierna skulle följas kommunala folkomröstningar. Sådanaav
kom också hållas. frågaDen ställdes i båda kommunernaatt som

skulleSKB fortsätta sitt arbete. Vid omröstningarna blevvar om
det övervikt för nejsidan. deInom två kommunernas politiska

har folkomröstningsresultatet betraktats bindande.organ som
del återstående förstudiekommunema det alltjämtär öppenen

fråga och i fallså hur kommunen skall ställning till frågantaom
eventuell fortsättning arbeteSKB:s sedan resultatetom en av av

förstudierna har redovisats. finns ingetDet krav ställ-ett
ningstagande från kommunen detta stadium.

Nästa beslutssteg inträffar SKB på grundval förstudie-när av
arbetet vill genomföra platsundersökningar minst två platser.

de berördaFör kommunerna innebär detta betydelsefulltett steg,
eftersom platsundersökning innebär hög sannolikhet för atten en
den valda platsen också kommer visa sig lämplig föratt ett
djupförvar.

frånSett kommunens synpunkt kan beslut medgeett attom en
platsundersökning sig problematiskt särskilt den tekniskate om
metod SKB använda, nämligen KBS-3-metoden,attsom avser

inte godkändännu myndigheterna ochär regeringen. Denav
formella börjar först flera år SKB harnärprocessen senare
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enligtMKB-förfarandeinlederochplatsviss ettförsigbestämt en
förtillståndansökasikte enmed attmiljöbalken omkap.6
mellantideni"glapp"uppståalltsåkan ettdetaljundersökning. Det

ochplatsundersökning pröv-tillställningstagandekommunens en
iförslagSKB:sdjupförvar.förmetodentekniska ettdenningen av

redanregeringenochmyndigheterna98 attFUD-program om
avsnittsemetodvalsfråganiställningskallstadiumtidigt taett
glapp.sådantöverbryggaförsök ettattkan ett7.3 somses

håll.kommunaltfrånframförtsharförslagLiknande
fysiskbetydandeinnebärplatsundersökning enEftersom en
mellanavtalsannoliktdetbehövs ettborrningarmedaktivitet m.m.

ochrättigheterreglerar parternasSKBochkommunen som
änd-ellerbygglovmednödvändigtbliocksåkanDetskyldigheter.

kommunen.inombeslutpolitiskakräverdetaljplaneniringar som
handi förstablirställningstagandekommunensförUnderlaget

gjort.hakanSKBdenkompletteringardeochförstudien somav
regeringenuttalandenenligtmaterialdet avkommerDärtill som

avsnittplatsundersökningar sepåbörjarSKBinnanredovisasbör
samladmöjliggöraskallmaterialdetta enAvsikten är8.2. att

slutförvaringen.försystemfrågornaochsäkerhets-bedömning av
förunderlagethelatilltillgångskall kommunernaDessutom ges

platsval.SKB:s
villoch SKB göragenomförtsharplatsundersökningarnaNär

bl.a.enligtprövningfrågadetblirdetaljundersökning om enen
lokaliseringochtillåtlighetprövninginnefattandemiljöbalken, av

verk-planeradedenförVärdkommunenbalken.kap.17enligt
med vetorättprincipiremissinstans,ställningdåharsamheten som

sittförunderlagkommer attKommunen11.2. somavsnittse
miljökonsekvens-tillhörandemedansökanSKB:shabeslut

kommunenkommeruttalatharregeringenvadEnligtbeskrivning.
Strål-ochKärnkraftinspektionenstilltillgångfåockså att

ärendetparallellai det en-granskningsrapporterskyddsinstitutets
stråskydds-ochsäkerhets-innebärvilket attkärntekniklagen,ligt

bedömas.kanplatsenföreslagnadenförvarförfrågorna ett
förstudiestadietfrånredanMKB-arbetetimedverkanGenom

underplatsvalsprocessen ettföljamöjlighethaft attkommunenhar
betydandebyggakunnatkommunenSannolikt har enuppantal år.
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sakkunskap området. fårKommunen därmed goda möjligheter
verka for SKB i sin ansökan belyser sådana frågor haratt att som

betydelse for kommunens ställningstagande i tillståndsärendet.
Kommunens möjligheter till påverkan har stärkts be-genom
stämmelserna i miljöbalken formell samrådsskyldighet forom
sökanden rörande innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.

får tillståndOm SKB till detaljundersökning blir det aktuellten
med ytterligare antal beslutstillfällen i samband med olikaett

djupförvarets utbyggnad och drift. blirDet då sannoliktetapper av
enbart fråga prövning enligt kärntekniklagen säkerhets- ochom av
strålskyddsfrågorna, medan lokaliseringsfrågan betraktas som
avgjord tillståndet till detaljundersökning enligt miljö-genom
balken. Kommunen remissinstans vid tillståndsprövningär även
enligt kärntekniklagen. Dock saknar kommunen vidvetorätt
prövning enligt denna lag, till skillnad från vad gäller vidsom
prövning enligt kap. miljöbalken.l7

Sammanfattningsvis kommer alltså de kommuner berörssom
platsvalsprocessen ha möjlighet i framtiden påverkaatt attav

vid flera tillfällen. Vid dessa tillfällen torde i regelprocessen
komma krävas politiska beslut. Huruvida dessa beslut kommeratt

fattas i den representativa demokratins former eller efteratt
folkomröstning fråga.är ännu öppenen

kan erinrasDet kommunala folkomröstningar råd-att ärom
givande. Enligt kommunallagen 1991:900 fattas beslut attom
anordna folkomröstning kommunfullmäktige. Lagenav ger

folkligaför initiativ bestämmelsen i kap. 235 §utrymme genom
ärende folkomröstning får väckas fullmäktigei minstattom om av

de5 % röstberättigade invånarna i kommunen. Initiativet kanav
alltså leda till frågan skall behandlas kommunfullmäktige.att av
Dock fullmäktigehar åtminstone formellt full frihet avvisaatt
initiativet eller folkomröstning anordnas fatta beslut iattom -
sakfrågan hänsyn till folkomröstningens resultat.utan
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ochkommunala1 1.2 Den vetot

"vetoventilen"

regeringensmiljöbalkenkap.i 17bestämmelsernaEnligt om
regeringen intefårverksamhetervissatillåtlighetsprövning nyaav

det.tillstyrktkommunfullmäktige harverksamhetentillåta attutan
naturresurslagen.i kap.fanns tidigare 4bestämmelseMotsvarande

särskiltvissaförovillkorligtkommunalaDetta är utomveto
verksamhetkärntekniskföranläggningarsådanafall, bl.a.angivna

ochkärntekniklagenenligtregeringenprövas som avseravsom
kärnavfall.ellerförvaring kärnämneslutligmellanlagring eller av
kommunalagenombryta detregeringenforMöjligheten att

innebärvetoventilen,s.k.denanläggningar,for sådanavetot
kommunfull-tillståndfår lämnaRegeringen ävenföljande. om

synpunktnationellfråndet ärdet "omtillstyrktharmäktige inte
stånd".till Dettakommeranläggningenangelägetsynnerligen att

lämpligemellertid integällerhuvudregelnfrånundantag om en
kankommuninomanläggningenforanvisatsplats somannanen

heller detintegällerUndantagetdär.placeringgodta omantas en
villigförmodatiplatsanvisad lämpligsaknasvisserligen enen

landetplats ifinns någonändådetkommun somannanmen
ansökandenlämpligarebedöms än avser.somvara

slagnågrafinnsdetvetoventilenforMotivet är att av
Till dennalandet.inomlokaliseraskunnamåsteanläggningar som

till principenmed hänsynkärnavfallforslutförvarkategori hör ett
avfall.för dettaansvarstagandenationelltom

naturresurslageni kap.infördes 41990vetoventilen årNär
restriktivt prop.användasbordedenbetonade ytterstattman

ochkommunenbordenormala17. Det att1989/90:l26 varas.
varkensåsamforståndslösningartillfram attsökanden kom

utnyttjas.behövdevetoventilenellervetorätten
industrietableringarkommunaladen vetorättenHittills har mot

dessai någothar inteRegeringenfall.fåtaliendastutnyttjats ett av
vetoventilen.tillgripitfall
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En redogörelse för den kommunala ochnärmare vetorätten
vetoventilen finns i Kärnavfall och beslut SOUrapporten
1997:180.

kan konstaterasDet reglerna för vetoventilen utformatsharatt
så denna i praktiken endast med svårighet kan användas föratt stor

genombryta kommunalt i första handDenatt ett utvägveto. som
anvisas, nämligen det finns alternativ lokalisering iatt en en annan
kommun godtar lokaliseringen, innebär den förstaattsom
kommunens respekteras. Frågan lokalisering till denveto om
andra kommunen får då behandlas tillståndsärende.ett nyttsom

det saknas lokaliseringsalternativOm i villig kommun måsteett en
regeringen ställning till finnsdet någon platsta ärom annan som
lämpligare den ansökan avsåg. falletOm så bedömsän som vara
får sökanden ansökan för denna plats.göraattuppmanas en ny
Bestämmelserna den kommunala blir givetvisvetorättenom
tillämpliga också i det tillståndsärendet. Endast regeringennya om
bedömer det inom landet saknas lämpligare plats denänatt en som
den ursprungliga ansökan avsåg kan regeringen driva igenom en
lokalisering denna plats.

tillämpa vetoventilen iAtt ärende gäller lokaliseringett som av
slutförvar skulle alltså innebära svårigheter. Särskilt kanett stora

pekas det skulle kunna bli nödvändigt antalatt prövaatt ett
alternativa lokaliseringar innan kommunalt fickett veto genom-
brytas. bakgrundMot de höga krav måste ställasav som

förunderlaget prövningen slutförvar det uppenbartärett attav en
sådan procedur skulle bli betungande och tidskrävande För både
sökanden och andra berörda.

finns givetvis ocksåDet andra skäl för undvika läggaatt att ett
slutförvar i kommun har lokaliseringen ochsig därmotsatten som
kommuninvånarna kan starkt negativa. harFör SKBantas vara en
frivillig medverkan från de berörda kommunerna varit självklaren
utgångspunkt för arbetet med platsvalet. sannoliktDet SKBär att
inte skulle fullfölja ansökan värdkommunens uttalade vilja.moten

kan tilläggasDet möjligheterna genombrytaatt att ett
kommunalt inte gäller för alla kärntekniska anläggningarveto utan
enbart för mellanlager och slutförvar. oklart huruvidaDet denär
planerade inkapslingsanläggningen För bränsle skallanvänt anses
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den i ställeteller förvar. Omsådant lagerett som ensessom
kommunalaskulle denkärnämneför bearbetninganläggning av

prövning enligt kap.17regeringensgälla oinskränkt vidvetorätten
miljöbalken.

påsynpunkterKommunala11.3

beslutsordningen

gälldeordningdeninnebaruppfattningEnligt kommunernas som
ställningskulleberörda kommunendentill år 1995fram taatt

naturresurslagenenligt kap.4lokaliseringstillståndfrågantill om
detaljundersökning ochinför beslutettillfällen, delsvid två enom

Vid det förstadjupförvar.utbyggnad tillbeslutetinfördels ettom
det då inteoinskränkt eftersomgällaskulletillfället vetorätten var

eller slutligmellanlagringföranläggninguppförafråga att enom
förvaring.

majden 18 1995uttalande i beslutetRegeringens att enom
kärntekniskuppförandetidetaljundersökning ledutgör ett av en

emellertid tolkats såharavsedd för slutförvaringanläggning att
grundvalkommerlokaliseringsprövningen görasendaden att

undersökning. PåsådanansökankommandeSKB:s enomav
detleda tilluttalandet kankommunalt håll attattmenar man

i synnerhetgällerinflytandet begränsas. Dettakommunala som
ha möjlighetprövningstillfállet skulledet endavid attregeringen

jämställs meddetaljundersökningenvetoventilen, eftersomutnyttja
slutförvaring.föranläggninguppförandet av en

uppvaktning för denviduttryck bl.a.kom tillfarhågorDessa en
företrädareijuni 1997Lindhmiljöministerndåvarande Anna av

de kommunerframfördes dåförstudiekommunerna.för Det att
slutförvarmed frågani arbetetfrivilligt sig ettengagerat omsom

tillställningmöjlighetde kommer taförutsätter attatt att ges
detaljundersökning ochbåde införlokaliseringsfrågan senareen

beteck-uppföras.skall Detanläggning slutförvaringförnär en
ställningstagandettrovärdighetsfrågaavgörandenades attsom en
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till uppförande anläggningen skulle kunna grundas resultatetpåav
den genomförda detaljundersökningen.av
Vidare påpekade kommunföreträdarna tyngdpunkten iatt

lokaliseringsprocessen för kommunernas del skulle komma att
läggas redan ställningstagandet till platsundersökningar ifall
kommunerna möjlighet delta i prövningen lo-attges av
kaliseringsfrågan vid endast tillfälle, nämligen införett senare
detaljundersökningen.

Miljöministern besvarade i december 1997 uppvaktningen med
brev. innehöllBrevet huvudsakligen redogörelse för dåett en

gällande lagregler och regeringens tidigare uttalanden plats-om
valsprocessen. Frågan eller tvâ prövningstillfállen förettom
lokaliseringsfrågan kommenterades inte. Däremot underströk
miljöministern kommunfullmäktiges inte påverkasvetorättatt av

kommunen har medverkat i någon SKB:s platsvalstudier.om av
brevet framgickAv också regeringen inte betraktadeatt

användning vetoventilen framkomlig för brytaväg attav som en
kommunalt motstånd förläggning slutförvar.ett mot ettav

Miljöministern ansåg inget hindrar mellanlagringen fort-att att
det inte skulle finnas någon kommun vill handsätter taom som

avfallet. finns"Det tid för hitta både plats ochgott attom om
för slutförvaret."metod

Stöd från11.4 staten

Som framgått ställer det krav på kommun delta istora atten
platsvalsprocessen. behövsDet såväl för följa,attresurser
komplettera och granska arbeteSKB:s för lämna informa-attsom
tion till kommuninvånarna och skapa den nödvändiga politiska
förankringen för kommunens beslut. Särskilt för mindre kom-

med begränsade ekonomiska och personella kanmuner resurser
detta bli problem.ett

förstudiearbetet inleddes iNär Storuman och Malå fanns ingen
möjlighet för kommunerna få ekonomiskt stöd frånatt staten.
Kommunerna lät därför till början kostnaderna för sin verk-en
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regeringenemellertiduppdrogmaj 19951täckas SKB.samhet av
i vilkenkommunbegäranpåkärnkraftinspektionStatens att av

miljoner2betala högstförstudiergenomförtgenomför ellerSKB
kostnaderKärnavfallsfonden "förfrånkalenderårkronor somper

lämnaoch bedömaföljaför kommun samtmöjliggör att
kärnbränsleslutförvaring använtfrågorinformation i rör avsom

kärnavfall".och
bidragssystemhar dettaavsnitt 4.3tidigareSom nämnts

tilltilläggförfattningireglerats1996 ettfr.o.m. år genom
Kärnavfallsfondenmedel istadgasfinansieringslagen. Där attnu

informationhar förbl.a. kommunernakostnaderskall täcka som
slutförvaringhantering och använtfrågorallmänheten itill avom

framgårförfattningskommentarenkärnavfall. Avkärnbränsle och
följaförkostnaderkommunernasomfattar attstadgandet ävenatt

kostnadernaden månslutförvaring i ärfrågorbedömaoch om
lämnasskall kunnainformationenförnödvändiga att

inteavsiktenframgårVidare är32. attprop.1995/96:83 atts.
erhålla medelskall kunnaorganisationerellerenskilda personer

kärnavfallsfrågor.informeraför att om
utgifterframtidafinansiering1981:671förordningenI avom

kärn-Statensföreskrivskärnbränsle attför använt num.m.
miljonertill högst 2ersättningfår bestämmakraftinspektion

undersök-däri kommunerkalenderårochkommunkronor per
slutförvar.lokaliseringhar pågåttellerpågårningar avsom avser

länsstyrelserna.berördadeutbetalas tillskallMedlen
beslutatjanuari 1996denhar 29Kärnkraftinspektionen om

hurbeslutetersättningarna. Imedsambandirutiner angesm.m.
förvillkorutformas. Som ersätt-skallersättningansökningar om

skallverksamhetsberättelse upprättasårligbl.a.gällerning att en
skall redovisasmedelsanvändningenmedel ochanvända attöver

kommunensverifieringgranskning ochefterlänsstyrelsentill av
skeskallmedelsanvändningenframhållsbeslutetrevisorer. l att

kommunalai dentillämpaspraxisochprinciperenligt gängse som
övrigt.iförvaltningen

kom-detunderstryksbeslut ärKämkraftinspektionens attI
tilllämnasinformationtill denattatt somseansvarmunens
tillfår kommaolikaochallsidigochbredallmänheten parterattär
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påpekas ersättning inte kan förtals. Vidare utgå eventuellatt en
eftersom kommunalt beslutsfattandefolkomröstning, kostnader för

kommunen.bör hosstanna
tillkomsten bidragssystemet har forstudiekommunernaEfter av

från Kärnavfallsfonden via länsstyrelserna förfått ersättning
gransknings- och informationskostnader.huvuddelen sinaav

Utbetalningarna från fonden har uppgått till miljoner kronor1,4ca
kronor miljoner kronor10,3 miljoner år 1996, 8,7 årår 1995, ca ca

och miljoner kronor år 1998. dessa belopp ingår1997 7,5 I ävenca
för i samband med behandlingensärskilda medel kostnader av

inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommunfrågan seom en
16.2.avsnitt

det ekonomiska stödet från Kärnavfallsfonden lämnarFörutom
från länsstyrelsernas och destöd i form medverkanstaten av

sida i kommunernas arbete.centrala myndigheternasberörda
såledesKärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet har

och i antal infonna-medverkat både i MKB-arbetet ett stort
kommunerna. ochtionsmöten inom de berörda KASAM:s

stöd förNationelle samordnarens verksamhet ocksåutgör ett
kommunerna.
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FÖRSTUDIEKOMMUNERNA

Storuman12

kommunenAllmänt12.1 om

typiskmångalän sättVästerbottensi ärkommunStorumans en
iDen västerglesbygdskommun. gränsarochinlands-norrländsk

UmeälvenskringrektangellångsmalbildarochNorgemot ensom
km2 tilluppgårinvånareantaletoch4857dalgång. Ytan ärövre

600.7ca
delar. DenavgränsadevälrelativttvåutgörsKommunen av

Tärnaby och Hemavanmedfjällkedjan,iliggerdelen somvästra
Huvud-invånare.kommunens000bor 2Härviktigaste orter. avca

skogsland.myrriktochsjö-delenturism. ärDennäring östraär
Stensele,och utgörStorumantvillingsamhällenafinns somHär

dennabefolkning. ldesshälftenmed närakommunens centrum av
spånskivor,tillverkningsindustrivissfinnskommunendel av

Skogsmaskiner m.m..tilldelar
UtbyggnadenVattenkraftverk.antalfinnskommunen ettInom

ikraftverket1950-talet. Det togshöjdpunkt på senastesinnådde
inom kom-vattenkraftallhuvudsakiDärmed1994.drift år är

exploaterad.munen
längeskogsbruk, härochjord-dvs.näringama,traditionellaDe
drygförsektornoffentligatillbakagång. Denvarit på ensvarar

densysselsatta. Kommunen ärantalettotaladettredjedel av
arbets-andraalla störreocharbetsgivaren, nästandominerande

intressen.offentligatillknutnagivare är
vilketkrymper,arbetsmarknadenochminskarBefolkningen

Beroendetekonomin.kommunalaför denproblem avskapar
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de nuvarande närings-transfereringar Ingenstatliga är stort. av
möjligtexpansion, medmöjligheter tillbedöms ha störregrenarna

del.för turismen i kommunensundantag västra
kommunikationer. 12relativt goda EuropavägharKommunen

hela kommunen längsgårtill ifrån Umeå M0 Rana genom
inlandsbanan, och via tvärbananvidliggerUmeälven. Storuman

Skellefteå ochbådejärnvägsförbindelse tillfinnstill Hällnäs
finns flygplatsfrån centralortenmilUmeå. Vid Gunnarn 3 enca

Arlanda.reguljär trafik tillmed
docki kommunen,partietdetSocialdemokraterna är största

beslutet1991-1994, dåperiodenmajoritet. Underutan enomegen
i kommun-mandatenfördelningen de 41förstudie fattades, avvar

nydoch2kdsfullmäktige följande: 16, mpm cs
majoritet.borgerligperioden klarunderfanns alltsåDet en

motståndethadekärnkraftsomröstningen år 1980Vid mot
Nejsidan fickiexceptionellt starkt Storuman.kärnkraften varit

ochför linje 21vilket49,8 % än rösternarösterna, var merav
fick nejsidan 38,7 %.hela landetFörsammantagna.

förstudieBeslutet12.2 om en

oktober 1992iskickade SKBavsnitt 8.1tidigareSom ettnämnts
informationallmänSverige medkommuner ibrev till samtliga om

lokaliseringmedplanerade arbetetoch detverksamhetSKB:s om
kommun-intresse hosväckte omedelbartdjupförvar. Brevetettav

möjligheternatillmed hänsyni attledningen Storuman, närmast
näringslivochsysselsättningutvecklingenden negativabryta av

inom kommunen.
november lämna muntligi slutettillfälleSKB att avgavs

beslötarbetsutskott. Därefterkommunstyrelsensinformation till
tillgenomföra studieresajanuari 1993kommunstyrelsen iatt en

Oskarshamn.Forsmark ochanläggningar iSKB:s
arbetsutskottkommunstyrelsensfebruari beslöt1993I att

skulle föremåli förstudie blimedverkanfrågan kommunens enom
organisationer inom kommunen innanochför till partierremiss
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frågan i fullmäktige. beslutetMot reserverade sig tvåtogs upp
ledamöter ansåg ärendet borde omedelbart avföras frånc attsom
dagordningen.

vid denna tid hadeRedan det uppstått starkt motståndett mot
tanken slutförvaring kärnavfallpå inom kommunen. En ut-av
ställning samhällei Storumans med information från SKB
föranledde lokal protestdemonstration, och under de närmasteen
månaderna kom det flera kritiska skrivelser från föreningar och
enskilda. början ingavsapril protestlistaI med 3 900näraav en
namnunderskrifter kommuninvånare, dvs. halva befolk-överav
ningen. folkomröstning.I listan krävdes en

Också utfallet kommunens remiss visade fråganattav var
kontroversiell, vissdock med övervikt för de till förstudieen
positiva. samtliga inkomnaAv 19 för, medan10 6 3motsvar var
inte politiskaställning. de partierna för fpAv kds,s,tog trevar
och två partic, Ett m kom med två yttranden,mp.mot varav
det från centralorten positivt medan andra fråndetena var
turistorten Tärnaby negativt till förstudie.var en

Med remissutfallet föreslogstöd kommunstyrelsen full-av
mäktige fatta beslut låta genomföra förstudieSKB iatt attom en
kommunen. förutsattes därvid kommunenDet skulle ställaatt
följande villkor för arbetet med förstudien:

Storuman får inte bli den kommunenda i landet där0 en
förstudie genomförs.
Lokala skall ingå lokaloch möjligtrepresentanter0 om
arbetskraft utnyttjas i förstudien.
Förstudien skall omfatta undersökning effek-psykosociala0 av
ter.

skall omfatta konsekvenser och möjligheter förFörstudien0
näringslivet och turismen.

skall utnyttjaFörstudien "lämplig kompetens från våra hög-0
skolor".

i referensgruppLänsstyrelsen skall ingå den skall tillsättas0 som
för förstudien.
Förstudien skall utformas så den i skede kanatt ett nytt-0 senare
jas underlag för rådgivande folkomröstning.ensom
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följasskulleförstudienredanalltså att enförutsattes avDet nu
folkomröstning.

långdetapril blevsammanträde ikommunfullmäktigesVid en
sammanträdetillbordladesfråganmed ettslutadedebatt, attsom

femanordnade kommunenmellantidenUndermånadertvå senare.
del-medkommunen,inomolikainformationsmöten orter

kärn-myndigheterna StatensochSKBförföreträdaretagande av
strålskyddsinstitut.ochkraftinspektion Statens

riksplanetuppmärksammasocksåbörjade genomFrågan
samiskaoch denSverigefrån Greenpeaceskrivelsermassmedia. l

påÃtnam tankenkritikstarktriktades motorganisationen Same en
spelafortsättningenikom attGreenpeacekommunen.förstudie i

SKB.motståndetirollviktig moten
199329junidenfullmäktigeisammanträdetavgörandeVid det

medförstudie 24 rösterförslagkommunstyrelsensbifölls enom
majori-politiskadessa s. Densamtliganedlagdaoch 512mot

ochkdsbaseradesklar. Denalltsåförstudieförteten varen
på-voteringenvidPartisplittringenoch vardelar m.av c,

fallande.
frågan,idebattenövrigadenliksomfullmäktige,iDebatten
tillåtasskulleförstudiegälla fråganintepraktikenikom att enom

förläggningför ellerargumenterade emotManeller ensnarare
särskiltpekadessidandenPåtill kommunen.djupförvar enaettav

utvecklingennegativadenvändakunnaskulledjupförvarettatt
bl.a.pekadesidanandraPå dennäringsliv.kommunens maninom

effekternanegativaförmodatdeochavfalletmed avriskerna
turismen.djupförvarett

ochorganisationFörstudiearbetets12.3

genomförande

medförhandlingarinledde kommunenfullmäktigeibeslutetEfter
iresulteradeDettaskulle läggasförstudiearbetethurSKB upp.om

grundades påAvtalet1993.septemberimellanavtal parternaett
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de angivna villkoren kommunstyrelsen föreslagit ochnyss som
fullmäktige sig förbehöll iställt bakom. sigKommunensom

avtalet avbryta samarbetet med inte förstudieSKBrätten att om en
påbörjats i kommun i Sverige vid års utgång.1995senasten annan

Beträffande organisationen arbetet kom överens omav man
följande, helt i enlighet med kommunens önskemål:

för direkta projektledningen.SKB den0 svarar
i projektledningen kommunalKommunen representeras av en

samordnare.
Förstudien leds bestående tvåstyrgrupp representanter0 en avav
för SKB och två för kommunen, ordförande.utsersom
Till kopplas referensgrupp bestående 20-styrgruppen ett0 en av
tal företrädare för intresseorganisationer,de politiska partierna,
ideella föreningar, myndigheter, och forskningen.samerna
Samtliga kostnader för förstudiens genomförande betalas0 av

förSKB, sammanträdeskostnader kommunens ledamöterutom
i styrgruppen.

tilläggsavtal överenskoms det i förstudien inte skulleI ett att
ingå några undersökningar borrning i berg.kräversom

ingick för kommunen två politiker, denI styrgruppen varav ene
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, kds var

ordförande. Till kommunal samordnare kom-utsågsgruppens
miljöchefsenare med kommunchefen.ersattmunens

referensgruppen kom ingå sammanlagtI 24att varavpersoner,
två företrädare för socialdemokraterna, för och devart etten av
övriga för Civilförsvars-partierna i fullmäktige, varderasamt en
föreningen, Västerbottens län, Fältbio-Naturskyddsföreningen i

Storumanföretagarna, Turist-logema, Köpmannaföreningen,
näringen Lappland, Stolt- ungdomsråd,Entré StorumansUng-
Storumans Utvecklings Samebyama, Länsstyrelsen iLRF,AB,
Västerbottens län, Västerbottens länsturistnämnd, Kommun-
förbundet Västerbotten, LO-sektionen i SkogsnäringenStoruman,
och Konsumentkooperationen.

medSKB etablerade i oktober lokalkontor i Storumanett upp-
gift främst lämna till kommuninvånarna.informationatt
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iproteströrelsenlokalasig denformeradetidVid denna en
med deti Storuman,Aktionsgruppenaktionsgrupp, mot atomsopor

Ocksåupphävt.förstudiebeslutetfåmåletprimära enatt om en
beteckningenmedbildadesförstudiearbetetstöddesomgrupp

till-ekonomiskvaraktigföraktionsgruppNäringslivetsNAVET
projektet.föri referensgruppendeltogväxt. Ingen gruppernaav

i sjuarbetetorganiserades ämnes-projektledningenUnder
Anläggningnämligendelprojektledare,sinmedområden var

Socioeko-markanvändning,ochSamhällsplaneringdjupförvar,
och säker-MiljöGeovetenskap,Transportfrågor,frågor,nomiska
arbetsplantillförslaginfonnation. EttochSamverkanhet samt

fastställdesreferensgruppenfrånsynpunkterefterochgjordes upp,
utredningarfaktasammanställningar,Förplanen styrgruppen.av

Sverigesdäriblandkonsulter,tjugotalanlitadesanalyseroch ett
redo-Resultatenuniversitet.Umeåochundersökninggeologiska

delrapporter.trettiotalformsuccessivt ivisades ettav
ungefärsammanträddegångarbetetsUnder styrgruppen en
månad. Förungefäroch referensgruppenmånadenigång varannan

kringseminarierochstudieresaanordnadesreferensgruppen en
ämnesområden.olika

juniiSKBpubliceradeslägesrapportsammanfattandeEn av
ochkommunförvaltningenberörda delarfrånSynpunkter1994. av

komplette-ochjusteringardelföranleddereferensgruppenfrån en
februari 1995.ipresenteradesslutrapportstudier.rande En

tankenfortsattegångförstudiearbetets motUnder protestema
Tvåi kommunen.djupförvarlokaliseringeventuell ettaven

kommunfull-kammarrättenhosgjordes motöverklaganden
ochförkomförstudie. togsDet sentbeslutmäktiges enaenom

tillhänvisningmedavslogs attandradetprövning,tillinte upp
kommunfullmäktigemotion ilagstridigt. Enbeslutet inte var

motionenavbrytas,skulleförstudiearbetetväcktes menattom
tillingavsprotestskrivelserantal1994. Ettiavslogs stortmars

kommunen.
Norrlands-andraifrånkomdessaFlera protester grupperav

Arbets-frånskrivelseväckteuppmärksamhetkommuner. Stor en
Västerbottenkämavfall ilagringochtransportmot avgruppen

särskiltriktade signamnunderskrifter. Gruppen mot000med 20ca
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Skelleftehamn eventuellt skulle användas transithamn föratt som
kärnavfall. sigDenna lokala opiniontransporter togav senare

uttryck också i uttalande kommunfullmäktige i Skellefteåett av
sådana kommunen.mot transporter genom

Kommunalvalet i september innebar den borgerliga1994 att
majoriteten i kommunfullmäktige bröts socialdemokraternaoch att

ledningen för kommunen. kommunledningenDenövertog nya
fullföljde tidigare beslut förstudien, det politiska stödetom men
för arbete försvagades motståndarpartiernaSKB:s c,attgenom

hademp framgångar i valet.

12.4 Förstudiens resultat

Enligt slutrapport hade förstudien visat det inomSKB:s att
finnsStorumans kommun områden kan ha bra förutsättningarsom

för lokalisering djupförvar. bedömningEn dennärmareettav av
långsiktiga skulle kräva genomfördesäkerheten dock att man

undersökningargeovetenskapliga för kartlägga förhållandena iatt
berggrunden och gjorde säkerhetsanalys.att man en

område prioriterade vid eventuella fortsattaDet SKBsom
kmzstudier område i kommunensJoran, 90 östraett stortvar ca

del några mil sydost Storuman-Stensele. Berggrunden utgörsom
där homogen och sprickfattig granit. Också andra, mindreettav
område bedömdes intressant.som

Enligt skulle påverkan den miljön bli begränsadSKB på yttre
jämfört med vad vanligt i industriella sammanhang, be-ärsom
roende bl.a. ingen egentlig industriprocess förekommer ochatt

kemikalier används påtagliga effektenDenatt sparsamt. mest
kunde komma bli upplagen för bergmassor och byggandetatt av
järnväg eller fram till förvarsplatsen. Riskerna för arbetsmiljönväg
vid arbete under jord skulle minimeras teknik ochattgenom
arbetsrutiner utformades lämpligt till för-Transporternasätt.

avsågs ske i stålbehållare skyddar avfallet vid olyckavaret som en
och skärmar strålningen. Goda erfarenheter sådanasom av av

järnväg eller fanns enligt sedan iSKB 25 årvägtransporter
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innebärabedömdes inte någraländer, ochandra transporterna
förknippade medalltiddeandra risker är transporterän avsom

gods.tungt
påpekadesocioekonomiska konsekvensernadedet gällerNär

bådekunde uppfattastillförläggning StorumanSKB att som enen
inte fanns några färdigaoch detoch hotmöjlighet attett svar.som

universitetstudier gjorda inom Umeådock tillhänvisadeSKB som
100direkta och drygtlokaliseringen, med 200tydde att ca

idrift, skulle innebäravid fullarbetstillfällenindirekta att
i kommunenskulle kunna boflergenomsnitt 500 personerca

jämfört med anläggningen2000-talet,hälftenunder första omav
investeringenden totalalokaliserades i kommunen. Avinte ca

inklusiveför slutförvaring,helakronor förmiljarder15 systemet
absorberastredjedel kunnaskulleinkapslingsanläggning, enca

ellermotsvarande storleketableringalternativlokalt. Någon av
kunnatsysselsättningseffekter hade intelångsiktigamed lika

identifieras.
lokaliseringeventuelleffekternadet gäller fråganNär av enom
lokala ochroll i denspelatfrågaturismen storsomen-

starkthade gåttåsikternapekade SKBregionala debatten att-
djupförvar skulleturistnäringen ansågisär. i störaMånga att ett

hävdadevildmark, medan andraorördLapplandbilden attav som
resande,effekter ökatpositivaskulle fålokaliseringen genom

serviceunderlag för sådanbättrevilket skulle ärett som avge
för turismen.ocksånytta

studierfortsattatill slutkonstateradesI attrapporten av
förutsatte såväl kom-lokaliseringsalternativStoruman attsom

drogvidare. sin delintresserade gå FörSKB attavsom varmunen
kunde hakommunenområden idet fannsslutsatsenSKB att som

lokali-iskulle kunna ingåalltsåförutsättningar ochbra som
platsundersök-förpotentiellt intressantaseringsunderlaget som

förområde i Storumankunde välja någotningar. Innan SKB ut en
medjämförasemellertid resultatensådan undersökning måste

Därföri andra kommuner.kommande förstudierresultat från
avslutade ihuvudsakistudierna ibetraktade StorumanSKB som

denna etapp.
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Folkomröstningen12.5

inaktuellblikomför SKBarbetefortsatt attFrågan genomom
komi kommunen,folkomröstningrådgivanderesultatet somenav

förstudien.redovisningenefterhalvårfölja ett avatt
förstudienkompletteraplanerathade kommunenTidigare att
planeradeför denunderlaggranskningfriståendemed somen

förslagkommunstyrelsensockså attfolkomröstningen. Det envar
emellertidsigvisadegenomföras. Det attskullegranskningsådan
februari 1995fullmäktige. listödtillräckligthadeinteförslaget

iredanhållasskullefolkomröstningfullmäktigebeslöt att en
år.septemberiEU-parlamentettillmed valetsamband samma

"Skallföljande:folkomröstningeniställdesfrågaDen varsom
slutforvarings-sökafå fortsättaKärnbränslehantering ABSvensk

kommun".i Storumansplats
handlingsprogramaprilfastställde iKommunfullmäktige ett

informations-bakgrund kommunensomröstningen,inför mot av
folkomröstningar. Enkommunalalagenenligtskyldighet om

spridaochbearbetaförrekryteradesinformatör attsärskild
anordnadesantalEttkommuninvånarna. mötentillinformation

hushåll itill allaspredsinformationsbladmed elvaserieoch en
spridning,Även motsvarandeslutrapportSKB:skommunen. gavs

tillframinformationsverksamhetsinfortsatteoch SKB om-
krmed 50 000bidragkommunenlämnadeVidareröstningen.

medkom överensnejkampanjer. Kommunenochtill ja-vardera
skulleefterhandiomröstningenförkostnadernaSKB attom

SKB.täckas av
frågangälldeÄven formelltfolkomröstningen even-omom

gälladebattenkomundersökningar attfortsattatuella snarare
förläggasbordeKBS-3-metodenbaseratdjupförvarhuruvida ett
nejsidan.främstkanskegälldeinte. Dettaellertill kommunen

för-bådesidandenfrånframfördes attEtt varargument som
Vidarerisker.innebarochvaringsmetoden storatransporterna

ochturismenhotdjupförvar motframställdes ett merett som -
Pålivsstil.invånarnasochkommunens särartallmänt mot-

denvändamöjligheterallaforargumenterade attjasidan attman
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negativa utvecklingen näringslivet inom kommunen bordeav
undersökas.

Folkomröstningen resulterade i stark majoritet för nejsidan,en
fick % de avgivna för jasidan. Val-71 28 %rösterna motsom av

deltagandet 73 %.var
Något särskilt beslut i frågan fattades inte i kommun-

fullmäktige, nöjde sig med lägga redovisningattsom en av
resultatet "medomröstningen till handlingarna beaktandeav av
folkets vilja". Därmed frågan definitivt avförd från kom-var

dagordning.munens
Så resultatet omröstningen förelåg avvecklade SKB sinsnart av

verksamhet i kommunen.
Efter folkomröstningen fieralät genomföra samhälls-SKB

vetenskapliga studier för klarlägga orsakerna till ochutgångenatt
underlag för slutsatser fortsattadet arbetet. Studiernage om

pekade nejsidans argumentation med betonande all-att av-
frågor bl.a. avfallsförvaringens risker för kommandemänna om

generationer fick starkt hos kommuninvånama,ett gensvar-
medan jasidan kom uppfattas företrädare för närings-att som
livsintressen.

Till nejsidans framgångar bidrog sannolikt tanken påatt
lokalisering till Norrlands inland djupförvar uppfattadesettav som
ytterligare exempel orättfärdig exploatering frånpå regionenett av
det övriga Sveriges sida. Nejsidan lyckades också få SKB:s
intresse för framstå betingatStoruman att som mera av
kommunens situation faktiska lämplighetdess föränutsatta ettav
djupförvar från geologisk synpunkt.t.ex.

Erfarenheterna från föranledde dra vissaStoruman SKB att
slutsatser beträffande det fortsatta förstudiearbetet. Rollfördel-
ningen mellan och kommunen borde tydligare vadSKB göras än
fallet hade varit i med klarare markeringStoruman, en av
kommunens oberoende ställning.

En lärdom förstudien inte hade tillräckligtatt gett ettannan var
klart lokaliseringen förvad skulle få konsekvenser försvar
kommunen ochkortare längre sikt. Vidare borde förstudie-
arbetet i varje kommun kunna i sitt nationellasättas samman-
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hang. måste också tydligt vilka grunder kommunDet pågöras en
valts för förstudie.en

Malå13

13.1 Allmänt kommunenom

inlandskommun iMalå kommun liksom Storumanär en
Västerbottens nordost kommunen Skellefte-län. l avgränsas av
älven, också Norrbottens län. 656Ytan lutgör gränsen ärmotsom
kmz och antalet invånare uppgår till Centralort Malå,4 000. ärca

kommuninvånarnadär 2 bor.500ca av
till delen skogsmark. Skogs-Kommunens utgörs störreyta av

näringsliv.bruk och träförädling grunden för kommunens Detär
tillfinns också Verkstadsindustri, i utsträckning knutenärstorsom

träindustrin.skogs- och
bedrivs emeller-Tidigare gruvindustrin huvudnäring. Nuvar en

förekommerinom kommunen, dettid ingen gruvbrytning även om
Gruvnäringenviss arbetspendling till i grannkommunerna.gruvor

mindrehar alltjämt förankring i Malå, bl.a. någrastark genomen
grundval tidigare statligaföretag har vuxit denavsom upp

undersökning har också kvarprospekteringen. Sveriges geologiska
nationelltlokalkontor medviss verksamhet i Malå, bl.a. ettett

borrkärnearkiv.
sysselsättningen ocharbetsmarknadens struktur,det gällerNär

iekonomin bilden ungefär densammaden kommunala är som
Grundforutsättningarna För kommunenskommun.Storumans ut-

faktor förpositivveckling alltså många Enär sätt ogynnsamma.
småföretagande,det finns livaktigtMalå dock att ettvaraanses

högteknologisk verksamhet.delvis inom
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Malå kommun saknar järnvägsförbindelser. viktigasteDen
transportleden landsvägen Boliden och Skellefteå,är österut mot

till delen dimensionerad förstörre Flyg-är tunga transporter.som
förbindelser saknas. Inom mils10-15 avstånd finns dock fyra
flygplatser med reguljär trafik Arvidsjaur, Gunnarn, Lycksele och
Skellefteå.

Socialdemokraterna parti, ochär största näst störst är vänster-
partiet. Under perioden 1991-1994 fördelades de mandaten31 i
kommunfullmäktige följande:enligt 14, kdss v c m
Vid års1994 val, inföll då förstudien hade pågått i ettsom ca
halvår, fick och antal mandat tidigare, medans m samma som v
ökade från till5 borgerligaDe mittenpartierna valetstre var
förlorare. Miljöpartiet blev varken vid 1991 eller års val1994

i fullmäktige.representerat
Vid tiden för folkomröstningen kärnkraften 1980 ingickom

Malå i Norsjö kommun. dennaI kommun fick nejsidan 44,9 % av
dvs. lägre andel i Storuman väsentligtrösterna, högreän änmen

riksgenomsnittet.

13.2 Beslutet förstudieom en

SKB:s skrivelse till kommunerna i oktober föranledde1992 ingen
omedelbar reaktion från Malå kommuns sida. iFörst april 1993

kommunledningen kontakt med företrädare för SKB, och itog en
maj beslöt kommunstyrelsen begära bolaget skulle lämnaatt att
mer information till fullmäktige, de politiska partierna och
allmänheten i kommunen. juni ställdel SKB informations-ut en

i Malå och deltog i några offentligamonter torget möten.
Mot kommunstyrelsens beslut hade för vänster-representanten

partiet sig. Några andra opinionsyttringar i frågan före-reserverat
kom dock inte dettapå stadium. iFörst september, kommun-när
styrelsen hade lagt fram förslag för kommunfullmäktigeett attom
kommunen hos SKB skulle begära förstudie, förekom tydligaen
tecken folkligt motstånd. Vid behandlingen frågan iett av
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nedröstatbifallyrkandesocialdemokratisktfullmäktige blev ett om
återremiss.yrkade påpartier,övriga somav

motståndet bl.a.lokaladetstärktesUnder hösten genom
demon-i Malå. EnOpinionsgruppenbildandet mot atomsoporav

namnlistaEnsamlade 300anordnadesstration personer.casom
kommun-överlämnades tillförstudienej tillpåmed krav

ikravframfördesitidigare Storumanfullmäktige. Liksom samma
Sverige.frånskrivelse Greenpeaceen

novemberifullmäktigebehandlingen iavgörandeVid den
medförstudie,förslagkommunstyrelsensgodkändes1993 enom

folkomröstningmedskulle avslutasdennatillägget somatt en
för beslutetförutsättningar attSKB. Sombekostas angavsav

nationella kärn-endast detslutförvaringförstudien skulle avavse
kärnavfalls-tillinnebarintestudienavfallet och ettatt en

ordförandens smedfattadesBeslutethantering i Malå.
ochföreträdare församtligaröstadeavslagutslagsröst. För v, c,

fp.för ochnågrakds samt s
motståndetfortsattebeslutkommunfullmäktiges motEfter

iformerliknandeikommunenslutförvaring inomtanken på som
full-hos kammarrättenöverklagandemeddvs.Storuman, av

avbrytafullmäktigemotion imedbeslut,mäktiges attomen
andrainomfrånprotestskrivelser bl.a.och medförstudien grupper

framtidaberörasskulle kunnaNorrlandskommuner avsom
dock.fullföljdesförstudienArbetet medtransporter.

ochorganisationFörstudiearbetets13.3

genomförande

mellanavtalutarbetadesbeslutkommunfullmäktiges ettEfter
trädde iavtalet,förstudiearbetet. Ioch SKBkommunen somom

ansvarsförhållanden, villkorregleradesfebruari 1994,kraft den 1
före-ersättningsfrågor. Detochgenomförandeförstudiensför

inklusive kom-förstudien,bekostaskullebl.a. SKBskrevs att
Vidaregenomförandet.samband medkostnader i angavsmunens
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för förstudienmålen arbetets inriktning, omfattning ochsamt
organisation.

Organisationen ungefär iuppbyggd sättvar samma som
Projektet leddes alltså i vilken ingickStoruman. styrgruppav en

tvâ företrädare för kommunen och kommunalvardera SKB. En
tjänsteman till samordnare for löpandeutsågs och svarade de
kontakterna med SKB.

Till knöts referensgrupp utsågsstyrgruppen som aven
kommunen. referensgruppen ingickl 22 personer, varav en
företrädare för och fullmäktigede partierna ivart ett samtav sex

för Malåföretagarna,vardera SACO, TCO, LO, Köpmanna-en
föreningen, Pensionärsorganisationerna, Malå naturskydds-
förening, Opinionsgruppen i Malå,SAF, kärnavfallmot
Besöksnäringen, Byautvecklingsrådet, Ungdomsrådet, Försam-
lingarna, Jord- och skogsnäringama, Malå sameby och Idrotts-
föreningarna. kan den lokala motståndsgruppenDet noteras att
ingick i referensgruppen, till skillnad från vad gällde isom
Storuman.

dagliga arbetet leddes projektledare utseddDet SKB,av en av
och under denne svarade delprojektledare för verksamheten inom
olika ämnesområden. Till organisationen knöts lokalkontorSKB:s
i Malå.

Parallellt med projektorganisation fannsSKB:s en av
kommunstyrelsen utsedd ledningsgrupp för handläggning av
kommunala ärenden i samband med förstudien. dennaI grupp
ingick kommunens företrädaretvå i referensgruppensstyrgruppen,
ordförande och den kommunale samordnaren.

Arbetet genomfördes i ordning i Storuman. Sedansamma som
arbetsprogram anlitades utomstående kon-antalupprättatsett ett

sulter för utredningar olikainom ämnesområden. Resultaten redo-
visades successivt och sammanfattades i lägesrapport i majen
1995. Efter remiss till referensgruppen och vissa kompletteringar
färdigställdes slutrapport i alltså två år1996. Det tog atten mars ca
genomföra förstudien, jämfört med och halvt år iett ettca
Storuman.
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intensiv informations-förstudietiden pågickUnder hela en
olika slag, studieresor,verksamhet, med seminarier, möten av

distribution skriftligt material.utställningar och av

Förstudiens resultat13.4

denFörstudien för Malå kommun drogsslutrapport frånSKB:sI
det iliksom tidigare i Storumanallmänna slutsatsen att--

förkunde ha bra förutsättningarfinns områdenkommunen ettsom
skulle krävasför bedömningdjupförvar det närmareatt enmen

säkerhetsanalys.undersökningar ochbåde geovetenskapliga en
km2 båda medrespektive utpekades,Två områden 100 55ca

prospek-bedömdes intresse förgranitisk berggrund inte avsom
framtiden.mineralutvinning eller itering eller nu
valdes förvilketOavsett transportsätt transporter avsom

hamn vid skulle detkärnavfall från kustentill Malå kommun en
trafikleder.investeringar i Omenligt krävasrapporten mannya

anslutningslinje tilljärnväg skulle det behövasvalde en ny
förstärkningskulle det krävasvalde landsvägstambanan, om man

och broarvissa vägavsnitt m.m.av
arbetsmiljö ochför miljö,konsekvenserdet gällerNär yttre

i slut-bedömningarliknande allmännasäkerhet gjordes som
kon-gäller de samhälleligaStoruman. Sammarapporten om

befolk-försiktigare värderingmed någotsekvenserna, dock av
under första hälften 2000-utbyggnadningstillskottet vid aven

denbeträffande Malå kommunsärskilttalet. påpekadesDet att
bergshantering ochgeovetenskap,starka traditionen inom tunga

önskvärd lokalmöjligheter tillgodakundetransporter enge
rekrytering arbetskraft.av

eventuellaförframhölls intressetslutrapportSKB:sI att
efter utvärde-kunde förstytterligare undersökningar avgöras en

resultat från andrabakgrundFörstudiens resultatring mot avav
regional skala.översiktsstudier i nationell och Detförstudierjämte

ochkommunenställningstaganden iattityder ochbetonades att
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förbetydelseavgörandehadeslutförvarsfrågantillregionen
i Malå.lokaliseringsstudiervidareaktualiseraFörutsättningarna att

förstudiengranskningFristående13.5 av

medarbetetförförutsättningdetiLiksom Storuman envar
tillfälleskullekommuninvånarna att taMalåförstudien i att ges

folk-fortsättningeventuelltill fråganställning engenomenom
detambitionerhöga närhadeMalå kommunomröstning. l man

folkomröstningen. Kommun-förunderlagframgällde att ta
slutrapportendvs. innanjunii 1995,i redanbeslötfullmäktige

granskningfriståendegenomförasskulledetförelåg, avatt en
belysningallsidigfåHuvudsyftetförstudien. att avmerenvar

beslutsunderlaget.därmed breddaochfrågan
det byggasskullebeslutkommunfullmäktigesEnligt enupp

maximalttankarbaseradgranskningenförorganisation om
ledasskullemedinflytande. Arbetetochlokalt enavengagemang

med högmed hjälpordförandesakkunnigutomstående experterav
objektiviteten igranska bl.a.skulle ingåuppgiftenIkompetens. att

kompletteringaroch behov samtmetodikframställningen, av
tillgänglighet.materialets

bl.a.utsågkommunstyrelsen. DennaLedningsorgan envar
politiskadirektadenuppgifttillhade utövaprojektledning attsom

ord-vilkapolitiker,fyrabestodProjektledningenledningen. avav
förstudiensförordförande ocksåvarit styr-hadeföranden m

kommunalvaritutsågsTill sekreterare sompersonsammagrupp.
förstudiearbetet.isamordnare

principerliknandeefterarbetsgrupplokalVidare utsågs en
före-fallmångaförstudien.för Ireferensgruppvaletvid avsom

och intressegruppernaorganisationernaberördaträddes de sam-av
nyhetEnreferensgruppen.ingått i atttidigare varpersoner somma
SorseleochNorsjöLycksele,Arvidsjaur, samtgrannkommunerna

arbetet.deltog ilänVästerbottensiLänsstyrelsen
Opiniongruppennämligenlokalade kritiskaTvå grupperna,av

valdei Malå,Naturskyddsföreningenoch attkärnavfall i Malåmot
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löpandefick docki arbetsgruppen. Deinte låta sig representeras
arbete.all information om gruppens

chefen förförreTill sakkunnig ordförande utsågs Natur-
ledde arbetsgruppensvårdsverket Valfrid Paulsson. Denne möten

Gransknings-och svarade för utformningen rapport.av gruppens
och säkerhet,nämligen för Miljöfördelades fyra utskott,arbetet

ekonomiskaSociala ochhydrologi,Geologi och Transporter samt
ordförande ii projektledningeneffekter. fyra politikernaDe var

antalgranskningen engageradesutförasitt utskott. För ettattvar
universitetsinstitutionerkonsultfirmor ellerfristående hosexperter

förstudien.inte medverkat isom
decemberinledde sitt arbete i 1995lokala arbetsgruppenDen

enigi april 1997. Gruppenoch redovisade slutrapport omvaren
förstudiensamlad bedömninginnehöll bl.a.Denrapporten. aven

ingakanfyra utskotten.från och de Man säga attvart ett av
det fannsförstudien,allvarliga invändningar riktades ävenmot om

inför eventuellaunderlagetönskemål fördjupningvissa avom
fortsatta undersökningar.

Folkomröstningen13.6

kommunfullmäktige- i enlighet med tidigarejanuari beslöt1997
ifolkomröstning skulle hållaskommunalprincipbeslut att en-

kyrkofullmäktige den september 1997.21samband med valet till
KärnbränslehanteringSvensk AB"Skafråga ställdesDen var:som

kärnbränsle i Malåsöka för djupförvarfå fortsätta plats använtav
iställts Storuman.dvs. i sak frågakommun", somsamma

informationhandlingsprogramSamtidigt ettantogs m.m.om
haftden lokala arbetsgruppenfolkomröstningen. Eftersominför

för folk-beslutsunderlaghuvuduppgift framta ettatt ensom
material i formomfattandefanns det redanomröstning ett av

gjordeantal bilagor. Arbetsgruppenmed ettrapportgruppens
djupförvar",ochsammanställning, "Frågorockså avsvar omen

frågorna.vanligast förekommandei debattendenågra av



96

hushåll iallatilldistribueradessammanställningenochRapporten
kommunen.

seminariumoffentligtinfomiationeninslag isärskilt ettEtt var
kärnavfall"EU-ländemasplaceras"Varrubrikenmed som

samarbeteilänVästerbottensiLänsstyrelseni majanordnades av
förekommitdebattenidetBakgrunden attmed kommunen. var

skulleimedlemskap EUsittSverigeuppgifter att genomom
kämavfall förmedlemsländersandratvingaskunna emotatt ta

vid EU-tjänstemanhögbl.a.deltogseminarietslutförvaring. l en
kommissionen.

skulleSKBbegärde kommunenfolkomröstningen attInför
SKB:somröstningen. Avutfallvid olikainställningsinklargöra av
intekommunMalå ärinnebäraskullenejframgick attettattsvar

iverksamhetavveckla sinskulle dåSKBstudier.vidareaktuell för
finnasskulle detVid stortdär.kontorsittoch ettMalå stänga

demed kommunenvidarearbetafrån SKBintresse som en avatt
platsundersökningar. SKBkommandeförkandidaternamöjliga

avsnittdecember 1996 seibeslutiregeringenhänvisade till ettatt
fördjupautveckla ochskulleSKBställt kravoch 8.25 att

skulle enligtundersökningar. Dettasådanaförbeslutsunderlaget
beskednågotinnebarvilkettvå år,minstytterligare att omSKB ta

årtidigastförränlämnasskulle kunnainteplatsundersökningar
ividdock SKBavsågtidpunkt ettatttill dennaFram1999.

enligtMalåverksamhet i ettvissbedrivafolkomröstningen
presenterades.programutkast som

majikommunstyrelsenuttaladeSKB:sbakgrundMot svarav
skulleväntetidinför denintentioner"och"kravvissa1997 som

platsunder-besluteventuelltföreuppkommakunna ett enom
vissatillmedverkaskullebl.a. SKBförutsattessökning. Det att

rollstärka Malåsoch tillåtgärdersysselsättningsfrämjande att som
geologisktnationellt centrum.

emellertidblevsidafrån SKB:sprestationerpåkravFrågan om
nej-innebarfolkomröstningen, attutfalletinaktuell somavgenom

Val-jasidan.för44 %%med 54segrade rösterna motsidan av
kommun-fattadeutfalletföljd%. Somdeltagandet 87 avenvar

kommunensbeslutnovember 1997 attfullmäktige i engage-om
former.ordnadeavvecklas iskulleförstudiearbetetimang
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VidFolkomröstningen uppmärksamhet i massmedia.storgavs
lokala kampanjorganisationerna spelade särskiltsidan deav

Argumentationenaktiv roll i opinionsbildningen.Greenpeace en
ja- linjer iför och nejsidorna fördes efter ungefär samma som

Storuman två år tidigare.
Redan före folkomröstningen Nationellenågra månader hade

vidsamordnaren uppdragit Statsvetenskapliga institutionen
universitet genomföra studie opinionsbildningenUmeå att en av

inför omröstningen i Malå. Resultatet redovisades i juni 1998
studien behandlas bl.a. mediabevakningen, deSOU 1998:62. I

informationsverksamhet ochviktigaste aktörernas kampanj- och
skolans roll i informationen kring folkomröstningen.

studien ingår också undersökning malåbornas attityderI en av
baserad omfattande intervjuer. slutsats kan draspå En är attsom

ivärderingar sannolikt spelade roll för ställningstagandetstörreen
folkomröstningen kunskaper. slutsats ja-sidansEnän är attannan

arbetstillfällen,helt dominerande uppfattades ökadeargument vara
medan mångfald kom förbindas med nej-sidan.argument atten

utvärdering13.7 Lokal

Efter folkomröstningen beslöt Malå kommun låta dokumentera,att
följa utvärdera kommunens förstudiearbete.och Som ettupp
ytterligare syfte bidra till positiv avrundningatt avangavs en

utveck-arbetet "innebärande plattform skapas föratt en ny
leddeslingsarbete och mobilisering inför framtiden". Arbetet av

for denpolitiska projektledning tidigare hade utsettssamma som
Utredningsarbetetfristående granskningen förstudie.sKBzsav

biträde projektanställdagjordes konsultföretag med någraett avav
och individerhos kommunen. någraDessutom somgavs grupper

bl.a. företrädare förja- och nej-sidan,medverkat i förstudiearbetet,
vad erfordras förtillfälle synpunkteratt ensomge

beviljadesframgångsrik lokaliseringsprocess. Kommunen ett
miljoner Kärnavfalls-bidrag till projektet på 1,3 kronorca ur

fonden.
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augustiredovisades i 1998. EnutvärderingenResultatet av
kärn-håll lagringenframfördes från flerasynpunkt att avvarsom

därförbordeRiksdagen och regeringennationell fråga.avfall är en
påansvarsbördan hamnarinte helasåtydligare attta ett ansvar

admi-densynpunkt fokuseringen påkommunen. En attvarannan
berg-tveksam eftersomdvs. kommunen,nistrativa enheten, är

Regionalainte Följer kommungränserna.egenskapergrundens
därförkan ingå skulleförstudier där flera kommuner vara mer

ändamålsenliga.

Nyköping14

kommunenAllmänt14.1 om

Södermanlandssydöstra delenligger i denNyköpings kommun av
km2 till 700.invånare uppgår 48och antaletlän. 560Ytan lär ca

residensstad iNyköping,idessa bor 27 000 ärAv tätorten somca
länet.

kom-ingick ochkommundelningen år 1992 Gnesta TrosaTill
Oxelö-jämtekommunerNyköpings kommun.i Dessa tremuner
region,sammanhangbrukar i vissasunds kommun ses som en

Östra Södermanland.
med knapptsedan ökatkommunen har år 1970Befolkningen i

Sysselsättningenriksgenomsnittet l0 %.vilket lägre5 %, är än ca
ned-beroende påstarkt, särskiltperioden minskathar under

för 60 %Tjänstesektorndragningar inom industrin. ca avsvarar nu
heltlandstinget de tvåochmed kommunenarbetsplatserna, som

arbetsplatsernaEndast 12 %dominerande arbetsgivarna. avca
privatfinns livaktigindustrin.finns den tillverkande Detinom en

företag.små och medelstora Trotstjänstesektor med ganska många
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utbildningsnivåninom kommunenhögskoladet saknas äratt
relativt hög.

Östersjökusten km frånvid 25StudsviksområdetPå ca
förforskningsstationuppfördes i slutet 1950-taletNyköping enav

förekommersvenska kärnenergiprogrammet. Detdet dåvarande
platsen, bl.a. driftkärnteknisk verksamhetfortfarande viss av

Huvudman Studsvikskoncernen,forskningsreaktor. är numeraen
området. Studsvik finns ocksåanställda inom lmed 330 ettca

utnyttjarhögteknologiska företagantal andra gemensamtsom
verk-Sammanlagt 600infrastruktur.områdets ärpersonerca

därmedenhet Studsvikområdet.inom Sett ärsom ensamma
utanför Nyköping.arbetsplatskommunens tätortenstörsta

forsysselsättningen har inneburit påfrestningarsjunkandeDen
ansträngningar förkommunala ekonomin.den Stora görs att

övriga kom-utveckling i samverkan medfrämja näringslivets
näringspolitiskt kom-inom regionen. 1 ett somprogrammuner

bl.a.vikt vid Nyköping,har antagit läggsnyligen attstormunen
miljö, skall framståboendevillkor och godgynnsammagenom

för etablering företag.attraktiv kommun avsom en
två expansiva regionerligger mellanKommunen -

relativtLinköping/Norrköping medStockholm/Södertälje och e
södrakommunikationer till dem bäggekorta avstånd och goda

förekommer betydande arbets-ochstambanan Detmotorväg. en
Oxelösund finns djuphamn, ochregioner.pendling till dessa l en

fartyg M/S SigynskanStudsvik har hamnäven ta emot aven som
flygplats. med huvud-Nyköping finns Skavstastorlek. Nära

frakt- chartertrafik.sakligen och
socialdemokraterna majoritet i kommun-val fickVid 1994 års

harförlorades vid valet år 1998fullmäktige. majoritetenTrots att
idominerande ställning. mandatenkunnat behålla De 61partiet en

följande:fördelade enligt 25, 13,kommunfullmäktige är s mnu
kd6,v6,c5,fp3,mp3.

fick nejsidankärnkraftsomröstningen år 1980 36,0 %Vid av
riksgenomsnittet.låg undervilket någotrösterna,
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förstudie påbörjas14.2 En

Som tidigare avsnitt gjorde8.1 SKB våren 1995nämnts en
särskild studie möjligheterna förlägga djupförvar i någonatt ettav

de kommuner där det bedrivs kärnteknisk verksamhet. Studienav
resulterade i Förutsättningarna bedömdes särskilt iatt gynnsamma

ÖsthammarsNyköpings, Oskarshamns och kommuner.
brev till kommunstyrelsen i Nyköpings kommunl i majett

1995 redovisade sitt intresse för förstudieSKB inom kom-en
Kommunledningen svarade kommunen inte formelltattmunen.

kunde hindra från genomföra förstudieSKB inomatt en
kommunen. Samtidigt framhölls kommunen inte negativtatt var
inställd till förstudie. Om SKB ville genomföra förstudienen var
kommunen beredd bilda arbetsgrupper för följa och granskaatt att
arbetet och bistå med material.SKBatt

kanDet kommunen inte direkt ställning tillnoteras att tog
förstudien. Frågan fördes heller inte till fullmäktige. Tillupp
skillnad från vad tidigare varit fallet i Storuman och Malåsom
valde kommunen inte sig i ledningen projektet. Detatt engagera av
träffades heller inget avtal mellan kommunen och SKB om
förstudien.

Sedan bekräftat sitt intresse förSKB förstudie inleddesen
arbetet hösten arbetsplan fastställdes1995. En efter över-
läggningar med kommunledningen. SKB etablerade projekt-en
organisation med ungefär uppbyggnad i tidigaresamma som
förstudier. Arbetet bedrevs också på liknande med anlitandesätt,

konsulter för olika ämnesområden och successiv presentationav
delrapporter.av

å sin sida byggdeKommunen förstudie-upp en egen
organisation, till början utgjordes politisktsom en av en samman-

informations- och beredningsgrupp och tjänstemannagrupp.satt en
informations- och beredningsgruppen ingårI företrädare för

alla partier i fullmäktige. Ordförande den ledamot sär av
kommunstyrelsen har för frågan. Gruppen har underansvaretsom

haftår 1998 protokollförda sammanträden. Gruppen företrädertre
kommunen i förstudiearbetet,SKB och den har tagitgentemot
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initiativ till antal aktiviteter. Ordföranden har kommun-ett
styrelsens delegation efter samråd med fatta beslut iatt gruppen
frågor bl.a. användningen det statliga bidraget till denom av
kommunala gransknings- och informationsverksamheten. Den
beskrivna ordningen innebär frågor förstudiearbetet i regelatt om
inte behandlas i kommunens ordinarie beslutande organ.

bestårTjiánsremannagrzzppezz tjänstemän från berörda delarav
kommunförvaltningen. Sammankallande kommunens bygg-ärav

miljöchef,och tillika kommunal förstudien.samordnare förärsom
Under år har1998 anställts projektledare för atten person som
hålla ihop kommunens arbete i platsvalsfrågan.

början bildadesI år 1996 referensgrupp för förstudien. lav en
denna ingår företrädare för tjugotal föreningar ochett
organisationer i kommunen, nämligen Friluftsfrämjandet i
Nyköping, Föreningen Sörmlands Ornitologer, iFöretagarna
Nyköping, lOGT-NTO, Kommunala Handikapprådet, Kommunala
Pensionärsrådet, LokalaLO, FO-gruppen 4307, LRF, Natur-
skyddsföreningen Södra Sörmland, Nyköpings Kristna Sam-
arbetsråd, Nyköpings Köpmannaförening, SACO-Förbunden,
Svenska Jägareförbundet, Södermanlands Hembygdsförening,
Södra Sörmlands Fältbiologer, Sörmlands Skärgårds intresse-
förening, Sörmlandskustens Båtförbund, TCO, Ungdoms-

Östrafullmäktige och Sörmlands Företagsförening. Till börjanen
deltog Folkkampanjen kärnkraft-kärnvapen ochäven mot
Föreningen Fjällveden,Rädda dessa valde lämnaattmen
referensgruppen under år 1996.

Sammankallande referensgruppen ordförandeni i informa-är
tions- och beredningsgruppen. Vid flera tillfällen har grupperna
haft då har informerat iSKB arbetslagetmöten,gemensamma om
förstudien. Protokoll från båda har gjortsmötengruppernas
tillgängliga för allmänheten kommunens hemsidor.

Under förstudiearbetet har både och kommunen bedrivitSKB
intensiv informationsverksamhet. har inrättat informa-SKB etten

tionskontor i centrala Nyköping, ordnat besök m.fl.vid CLAB
anläggningar lämnat information till skolor olikaochsamt

har hållit informationsmöten Nyköping ochKommunen igrupper.
i antal mindre inom kommunen iävenett orter samt grann-
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intervjuundersökning har genomförts.kommunen Trosa. En stor
till hushåll.broschyr förstudiearbetet har distribuerats allaEn om

studiecirklar initiativUnder år 1998 har startats avsex
ikommunen. femtiotal deltar för närvarandeEtt personer

olika studieförbund.cirklarna, ledssom av
har miljöpartiet och ide politiska partierna i kommunenAv

förhållit förstudie-viss mån också vänsterpartiet sig kritiska till
arbetet, dock politiska initiativ för avbrytanågra attutan att ta

Föreningen Räddaarbetet. Bland de negativa lokala hargrupperna
Fjällveden varit framträdande. Föreningen träddeInnan utmest ur

informationsverksamhet,referensgruppen deltog den i kommunens
för vilket den fick mindre bidrag. ansökan från föreningenEnett

för informationsinsatser och förmedel kompetens-om egna
uppbyggnad bifölls dock inte.

för förstudien har till början varithos allmänhetenIntresset en
möjliga lokaliseringganska områden utpekats förlsvagt. somsom

folkligtdjupförvar har dock intresset ökat. Något utbrettettav
i och Malå har inte före-motstånd slag Storumanav samma som

kommit i Nyköping. lokala debatten har frågorDen rörtmest om
miljö säkerhet, frågor effekter sysselsättningen ioch medan om
kommunen knappast har beaktats.

förstudienspreliminära resultat14.3 Den

maj lade fram preliminär version slutrapporten.I 1997 SKB en av
enlighet med önskemål från kommunen få möjligheternaI attom

utredda lokaliseringsfalltill förläggning vid Studsvik har tre
behandlats:

förvarets ovanjordsdel och dess underdel förläggs tillBåde0
Studsvik fall l a.

till Studsvik medan underjordsdelenOvanjordsdelen förläggs0
till km därifrån fall delarnaförläggs b. tvål0 1 Deupp ca

förbinds med lutande transporttunnel.en
från falllokaliseras helt avskilt Studsvik 2.Förvaret0
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kommunensinomområdennågraförstudienenligtfinnsDet
berggrundsförhållandenpotentiellthardel gynnsammasomnorra

restrik-medbelagdainteplaneroffentliga äridessutomoch som
inomliggerområden ettsådanaTremarkanvändningen.förtioner

underberggrundenmedanStudsvik,frånkm10avstånd caav
mindresannoliktbedömsStudsviksanläggningen varasjälva

ocksåStudsvikfrånbortlängreområdenandraTvå anseslämplig.
talarområdendessaförutsättningar, motgeologiskagodaha men

transportförhållanden.bl.a. ogynnsamma
områdendedvs.fall 1bedömningsamlad somVid ansesen

förintressantasärskiltStudsvik,fråntunnelmednåskan som
ovanjordsdelenförläggningplatsundersökningar. Eneventuella av

ochmöjlig,Studsvik bedömsianläggningennuvarandedeninom
funktionerutnyttjakunnaförvaretskullelokaliseringsådanvid en
StudsvikskanDessutomplatsen.finnsoch kompetens som

ocksåeventuellt transporteravfallstransporterna, avhamn emotta
anläggningsarbetet.föroch bergmassormaterial

försmiljöochsamhälleförkonsekvensergällerdetNär
framhållsförstudierna. Dettidigarei deliknande somresonemang

inklu-djupförvaret,förinvesteringarnatotaladeandeldenatt av
Nyköpingtillföraskommaskulle attkringaktiviteter,sive som
antagits itredjedelknappadennågotbli än somskulle större

denberoende avsevärtNorrlandskommunerna,förförstudierna
iNyköping.näringslivetstorlekenochbreddenstörre

Östra skulleSödermanlandregionenhelatillOm serman
arbetsplatser300totaltmeddjupförvar getillkomsten caettav

ökningsysselsättningsgraden,effekter enblygsammarelativt
innebäraalltsåskulleDjupförvaretprocentenhet. enmed knappt en

avgörandefåinteskulledennastimulanseffekt,ekonomisk men
dock inteharförstudienItillväxt.samladeregionensförbetydelse

kunskapsbaseradeantaletökningdeneffektenbedömts avav
kandjupförvartillkomsten ettverksamheterochföretag avsom

medföra.antas
preliminära. Enslutsatser ärdessunderstryks attI rapporten

m.fl.Länsstyrelsen väntasgrannkommuner,kommunen,tillremiss
Dessutomkompletteringar.tillförslag avserochsynpunkterge

defaltkontrollervissagenomföraremisstiden avunderSKB att
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geologiska beräkningarna borrningar eller andra omfattandeutan-
fältaktiviteter främst för de områden ligger närmastsom-
Studsvik.

dettaPå bredare underlag räknar SKB med kunnaatt presentera
slutrapport. Därefter kommer kommunen och SKB för sigen var

ställning till fortsättning.eventuellatt ta en

14.4 granskningKommunens

Informations- och beredningsgruppen beslöt tidigt låta granskaatt
preliminäraSKB:s slutrapport fristående konsulter. Upp-genom

drag lämnades ijuni till fyra konsultföretag,1997 i oktobersom
redovisade sina granskningar olika aspekter Enrapporten.av av
rad synpunkter och önskemål kompletteringar fördes fram.om
Bland påpekades bordeSKB på systematisktannat sättatt ett mer
ha analyserat hur djupförvar skulle kunna inverkaett upp-
fyllelsen de mål för kommunens utveckling. Isattsav som upp
huvudsak innebar dock granskningen SKB:s preliminäraatt
bedömningar godtogs.

Vidare har den preliminära slutrapporten skickats bredut
remiss till politiska partier, organisationer, föreningar och företag

Äveninom kommunen till vissa myndigheter. allmänhetensamt
har tillfälle sig. Remisstiden går den februari28getts att yttra ut
1999. På grundval remissvaren, konsultgranskningen ochav
beredning i tjänstemannagruppen skall kommunen ställning tillta
SKB:s preliminära rapport.

politiska fortgåDen under år 1999.väntas Dettaprocessen
innebär slutrapporten kommer bli försenad i förhållande tillatt att
SKB:s ursprungliga tidsplan, innebar skulleatt rapportensom
komma redovisas 1998.att sommaren

oklart vilketDet kommunen kommerär ännu sätt att ta
ställning till slutrapporten. Tanken på kommunal folkomröst-en
ning i detta skede har inte väckts i kommunens beslutande organ.
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MKB-arbetetregionalaDet14.5

i För-LänsstyrelsenshadeVästerbottens länl engagemang
Någotvarit relativt begränsat.och Malåstudiearbetet i Storuman
SKB:shunnit utvecklasknappasthade närregionalt MKB-arbete

kommunala folkom-resultat deupphörde avsomengagemang
röstningarna.

hade1995inleddes höstenNyköpingiförstudiearbetetNär
åri maj sesitt beslutnyligenregeringenemellertid sammagenom

berörsde länlänsstyrelserna iavsnitt 6.6 uppmanat avsom
platsvalsprocessenled iochförstudiearbetet ettatt tasenare

samordningsansvarregional nivå. Dettasamordnande ansvar
myndigheterochkommunerkontakter medgäller såväl för SKB:s

SKB:suppföljningför kommunernasi MKB-arbetet avsom
platsvalsstudier.

förstudiearbetetsedanSödermanlands län hariLänsstyrelsen
kansamrådsmötenanordnat någraNyköpinginleddes i sessom

harTillMKB-arbete.regionalt mötenainledningen till ettsom
samtligaochNyköpings kommunföreträdare förkallats grann-

Östergötlands län,ochStockholmsiLänsstyrelsernakommuner,
strålskyddsinstitut,kärnkraftinspektion, StatensStatensSKB,

jämte tvåSjöfartsverketochsamordnarenNationelleKASAM,
Naturskyddsföreningen.lokalavdelningar inom

tilluppgift bl.a.sinLänsstyrelsen har attattsett sesom
i MKB-belysasbehöverfrågorsådanaframunderlag tas somom

kunskapmed sinbiträdaLänsstyrelsenVidare kanarbetet. om
spelaintevaltLänsstyrelsendockHittills harmetodfrågor. att en

initiativ tilli arbetet,aktiv roll ettsärskilt att tat.ex. mergenom
regional nivå.samarbeteformaliserat
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Östhammar1 5

kommunenAllmänt15.1 om

tillvid kustenÖsthammars Uppsala läniliggerkommun
iochkommunTierpstillnordvästiSkärgårdshavet. Den gränsar

NorrtäljetilldensydostIUppsala kommun. gränsartillsydväst
km2 antaletoch451Landytan lStockholms län. ärikommun

central-i900bor 4dessa200. Avtill 22uppgårinvånare caca
andraÖsthammar i fyra000 störresammanlagt 9ochorten ca

Österbybruk.Öregrund ochGimo,Alunda,nämligentätorter,
Underspridd.tämligeni kommunenBefolkningen är sommaren

turister.ochfritidsboendeåtskilligatillkommer tusen
ökatinvånarantalhar kommunens1970-taletbörjanSedan av

berorriksgenomsnittet. Dettabetydligtdvs.med 20 %, överca
Forsmarks-medsambandiinflyttningbetydande attfrämst en

km20kustenvidbyggdesl980-talenoch1970-verket caupp
Östhammars Tierps kommun.tillgränsennäratätort,norr om

minskat något.befolkningendockhartvå årendeUnder senaste
sysselsätt-for 30 %tjänstesektomoffentligaDen avcasvarar
Industrinsriksgenomsnittet.undervilketi kommunen,ningen är

medkommunenarbetsgivare ärhögre. Störstanågotandel caär
denochföretaget nästdominerandeanställda. Det8001

medi GimoSandvik Coromantarbetsgivaren ärkommunen största
industriföretaget ärandraendaanställda. Det3501 storaca

kraftverketanställda. Förutommed 900KraftgruppForsmarks ca
räkningför SKB:sbolagdettadriverkärnreaktorermed tre

driftavfall SFR.medelaktivtochför låg-slutförvaret
industrinedläggningarÖsthammar antaldrabbatshar ettav

År stängdes Dannemora1992l990-talen.ochunder 1980- gruva
jämmalms-viktigastelandetsvaritårhundradenunder en avsom

harbyggverksamhetochskogsbrukochjord-Också inomgruvor.
håll harandramångaLiksomstarkt.minskatsysselsattaantalet
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skatteunderlagminskatekonomi försvagatskommunens genom
för socialbidragoch ökade kostnader m.m.

riksgenomsnittet, detunderUtbildningsnivån ligger trots stora
finnsForsmarksverket. Gimohögskoleutbildade vid lantalet ett
med in-gymnasieutbildningForsmark bedrivsgymnasium och i

energiteknik.data- ochriktning på
Östhammars tillUppsala mil,avståndet till 7Från ärtätort ca

betydandemil.till Stockholm 14 EnArlanda mil och10 caca
Uppsalaregionen.expansivatill denförekommerarbetspendling

landsväg.företrädesvisskeroch godstransporterPerson-
godstrafikjärnväg meddel går dockkommunens södraGenom en

Hallstavik-Hargshamn-Örbyhus. hamnenendaDenlinjen större
finnsForsmarksverket och SFRVidkommunen Hargshamn.i är

M/S Sigyn.kanmindre hamn ta emotsomen
i kommun-val majoritetfick vid l994 årsSocialdemokraterna

harmajoritetenförlorade partietfullmäktige. Vid 1998 års val men
de 49Fördelningendominerande ställning.alltjämt man-aven

kdföljande: 22,i fullmäktigedaten är m c vnu s
mp

nejsidanfickkärnkraften år 1980folkomröstningenl om
riksgenomsnittet. Vidbetydligtvilket låg45,2 % överrösterna,av

kraftverk,uppförandet Forsmarkspågicktidpunktdenna menav
tagits i drift.hade intekärnkraftsreaktorernaförstade ännu

påbörjasförstudie15.2 En

Östhammar till deOskarshamnNyköping ochhörde liksom
information SKB:sfickkärnkraftskommuner våren 1995 omsom

snabbtFråganför förstudie inom kommunen.intresse togs uppen
kommunfullmäktige. junikommunstyrelse ochtill behandling i

förstudie ifå genomföraskullefullmäktige SKBbeslöt att en
förFöreträdarnamajoritet.Beslutet fattades medkommunen. stor

partier yrkadesreserverade sig beslutet. Frånoch mot sammampc
dockvilketfolkomröstning,förstudie skulle föregåsatt av enen

majoriteten.avvisades av
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beståendeoktober referensgrupputsåg iKommunstyrelsen en
partifrån varjeochledamot är representeratersättare somenav en

Tillsammanträdena.delta ifullmäktige.i Ersättarna rätt attgavs
fick iocksåplaneringschef,kommunensutsågssekreterare som

kontaktmansamordnare ochkommunaluppgift gentemotatt vara
uppgift sådefinierade sinReferensgruppeni förstudiearbetet.SKB

skall följa,allmänheten"attityd"medden öppen motatt en
arbete.information SKB:sgranska och lämna om

bildadesreferensgruppenpolitisktUnder den sammansatta en
sammankallandeplaneringschefenmedUänstemannagrupp som

kommunförvaltningen.fråntjänstemänytterligareoch tre
Östhammar, för-skillnad från andratillkanDet attnoteras

ochorganisationerlokalainte låtavaldestudiekommuner, att
förstudieorganisation.direkt i kommunensföreningar företrädas

politiskaallsidigasinbedömt referensgruppenharMan att genom
inom kom-kontaktytorbredahar tillräckligtsammansättning

representeradvaritNaturskyddsföreningenDock har bl.a.munen.
SKB:slämnatsinformation harstudieresor och dåvid om

rapporter.
projektorganisationetablerade SKBUnder hösten 1995 aven

ochtillförstudier. Förslagtidigareslag i programsamma som
referensgruppen,diskuterades medocharbetsplan framtogs som

godkändesbörjan år 1996kompletteringar.begärde vissa I av
träffadessamarbetsavtalkommunstyrelsen, varpåförslagen ettav

ingå ivad skallavtalet reglerasoch SKB. Imellan kommunen som
till kom-informationgenomföras och hurskallförstudien, hur den

förutsättsskall lämnas.allmänheten Detoch till attmunen
frånskall täckas Käm-förstudiearbetetkostnader förkommunens

avfallsfonden.
ungefär tvåhöllssammanträden,Vid referensgruppens som

delrapporterdemånaden, presenterade SKBigånger som
synpunkter ochsinaframförde dåfram.successivt Gruppentogs

kompletteringar.önskemål om
Östhammar. Enifebruari lokalkontoröppnade i 1996SKB ett

studie-seminarier,medinformationsverksamhet inleddes,bred
föreningar ochtill olikainformationbesök M/S Sigyn,avresor,

o.s.v.grupper
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referensgrupp informa-Kommunens lämnade i november 1996
tion till kommunfullmäktige serieoch ordnade dessutom mötenen
för allmänheten i de fem dessa med-Vidstörre tätorterna. möten
verkade SKB jämte Kärnkraftinspektionen och Strålskydds-
institutet. Folkkampanjen kärnkraftkärnvapen, Greenpeacemot
och Naturskyddsföreningen inbjöds också avstod från attmen
delta.

kommunens informationsserieGensvaret till allmänheten
blev mycket Försök från referensgruppens sida intresserasvagt. att
föreningar m.fl. lämna information studiecirklareller anordnaatt
kring Förstudien ingaheller resultat. i börjanFörststörregav av

blev intresset för frågan livligare. förening1997 något lokalEn
bildades, förOpinionsgruppen säker slutförvaring, intogsom en
kritisk hållning förstudiearbetet.till ordnade någraDenna grupp
informationsmöten med deltagande kända debattörer ochav
forskare. detta fick bidrag kommunen.För gruppen av

preliminära förstudiens resultat15.3 Den

förstudienspreliminär version slutrapport lades framEn avav
i september På i Nyköpingsstudien harSKB 1997. sättsamma som

särskild hänsyn tagits till det redan finns kärntekniskatt en
anläggning i kommunen. Följande lokaliseringsfall har behand-tre
lats:

förvarets ovanjordsdel underjordsdel förläggs tillBåde och dess0
Forsmark fall l a.
Ovanjordsdelen till Forsmark medan underjordsdelenförläggso
förläggs km därifrån fall b. två delarnatill 10 l Deupp ca
förbinds lutande transporttunnel.med en

lokaliseras helt avskilt från Forsmark fallFörvaret 2.0

Förstudiearbetet det finns goda möjligheterhar antytt att att
lokalisera djupförvaret till Forsmark. Ovanjordsdelen skullehela

befintliga ovanjordsanläggningen förläggas intill den SFR, som
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ligger halvö i havsbandet utanför Forsmarksverket.på Fören
djupförvarets underjordsdel finns goda geologiskadet sannolikt
Förutsättningar i område sträcker sig km söder3ett omsom ca
SFR. Befintliga data tyder på berggrunden homogen. Somäratt
nackdelar området har relativt begränsad utsträckning,attanges en

det delvis vattentäckt och det har känslig flora och fauna.äratt att
Enligt förstudien finns det också möjlighet lägga under-att

jordsdelen från enligtnågot avstånd Forsmarksverketstörre
alternativ eventuellt under havet.l

Östhammarshar identifierat områdenSKB andra i kommun
skulle från geologisk synpunkt intressanta studeraattsom vara

vidare. Sådana områden finns i delen kommunen.södra Därav
finns emellertid från mark-betydande problem bl.a. miljö- och
användningssynpunkt, och har detta stadium inte gjortSKB mer
detaljerade studier dessa områden.av

vidSKB redovisar den samlade bedömningen områdetatt
Forsmark i anslutning till dvs. fall det intressantaSFR, 1 är mesta,
med hänsyn till geologi, markanvändning, miljöpåverkan och

kärnavfallsförvaring kunnaSveriges skulle samlas påtransporter.
plats, och landtransporter avfall skulle minimeras. Meden av en

sådan lokalisering skulle också vissa funktioner hos Forsmarks-
verket och kunna samutnyttjas och djupförvaret få direktSFR
tillgång till den kompetens finns där.som

det gäller konsekvenser för samhälle och miljö försNär
liknande i tidigare förstudierapporter. Drygtresonemang som en
tredjedel den totala investeringen komma tillföras denantas attav
lokala ekonomin, dvs. något andel för de studeradetvåstörre änen

EftersomNorrlandskornmunerna. kommunen beräknas få ett
långsiktigt bestånd arbetsplatser till-8 500 á 000 skullellav
komsten djupförvar med arbetsplatser under första300ettav ca
hälften 2000-talet relativt blygsamma effekter sysselsätt-av ge
ningsgraden, ökning med procentenheter. SKB räknaretten par
med ekonomisk stimulanseffekt, emellertid inte fåren som av-
görande betydelse för regionens samlade tillväxt. bedöm-Någon
ning spin-off-effekter därvids.k. har inte gjorts.av

Liksom i preliminära framhållerden Nyköpingsrapporten SKB
vissa frågor kommer vid remissbehandlingen kanatt som upp
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vissaDärjämte planerasutredningar.kompletterandeibelysas
fältstudier.

granskning15.4 Kommunens

ochredovisats SKBslutrapportenden preliminäraSedan av
ingåendereferensgruppenfördes itill kommunenremitterats

läggasgranskning skullekommunensdiskussioner hur upp.om
granskning ochbordefram till detkomMan göras externatt en

kvalificeradanlitande högtmedutvärdering veten-rapporten avav
fåvillantal frågor valdesskaplig expertis. närmareEtt ut som man

grundläggandesåvälfrågorvid granskningen.belysta Dessa avvar
samhällsvetenskaplig och etisknaturvetenskaplig natur.som

universitet medtill Uppsalasig kommunenvände1997Hösten
sådansiguniversitetet kunde åtaförfrågan göraatt enomen

träffades avtalmaj 1998granskning SKB:s l ettrapport. omav
rad erfarnasåUppdraget utfördesutredningsuppdrag. sätt att en

analyseradefall professoreri de flestaforskare rapporten--
slutsatserResultat ochsina ämnesmässiga kompetenser.utifrån av
radfram ijanuari lagtsanalyser har i 1999dessa expert-en

forskarna Expert-enskildaför vilkas innehåll derapporter ansvar.
universitetet isammanfattatsharrapporterna gemensamenav

forskare står bakom.samtligaslutrapport som
universitetets SKB:siallmänt omdömeSom rapport attanges

konstaterasoch läsvärd.förstudie både läsbar Detpreliminära är
praxisvetenskapliguppgifter enligtbehandlat kändaharSKBatt

sammanhangetkemiska aspekter.geologiska och Idet gällernär
befintligkompletteringar ochdet behövs delpekas på attatt en

redovisats. På punkt,havissa områden bordekunskap på näm-en
vid olikagrundvattengenomsläpplighet förberggrundensligen

analys.brister iallvarliga SKB:sfinns det enligt universitetetdjup,
samhällsvetenskapliga aspekterna betonardet gäller deNär

detvärde eftersombegränsatuniversitetet har äratt ettprognoser
Vidarelängre sikt.samhällsutvecklingenomöjligt förutseatt

risk-människorsetiska frågornasåväl depekar på att somman
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bedömningar centrala i den demokratiska beslutsprocessen.är
"Nödvändiga etiska fritar for-överväganden dock aldrig från
pliktelsen bygga ställningstagande möjligapå bästaatt ett veten-
skapliga och tekniska underlag med nuvarande kunskap."

Parallellt med Uppsala universitets granskning har SKB:s
preliminära remitterats till politiska partier, organisationer,rapport
föreningar och företag inom kommunen. Vidare distribuerades i
juni informationsbroschyr till1998 granskningsprocessenen om
alla hushåll och till sommarboende. broschyrenIäven uppmana-
des kommuninvånarna till referensgruppen framföra önskemålatt

kommande information från startadeskommunen. 1998Höstenom
också studiecirkel i djupförvarsfrågan.en

På grundval universitetets granskning, under-den lokalaav
remissen och allmänhetens synpunkter kommer referensgruppen

utarbeta underlag till kommunens yttrande till EfterSKB.att ett
behandling i kommunstyrelsen tillfrågan kommaväntas upp
beslut i fullmäktige i april 1999.

sannolikt kommunen i sitt yttrande kommer föraDet är att att
fram krav skall vissa kompletterande utredningar.SKB göraatt
Slutrapporten for förstudien redovisastorde därmed kunna tidigast

slutet år 1999.mot av
Sannolikt kommer slutrapporten följas ställ-inte någotatt av

ningstagande från kommunens allasida. Endast sedanSKBom -
förstudier avslutats återkommer med begäran få göraatt enom-
platsundersökning i kommunen skulle aktuelltdet bli med nyttett

Ävenbeslut i frågan. tankar har förtspå folkomröstningom en
fram i debatten har inget de politiska partierna hittills bundit sigav
på denna punkt.

regionala15.5 MKB-arbetetDet

Redan inledningen förstudiearbetet begärdei hösten 1995av
anordnakommunstyrelsen Länsstyrelsen i Uppsala län skulleatt

förstaMKB-möte. Ett samrådsmöte med MKB-referensgruppenett
ägde i februari Länsstyrelsen ordförandeskap1996 på underrum
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länsrådet. Gruppen har haft två gånger året. Därtillmötenav om
finns på Länsstyrelsen träffas oftare.tjänstemannagruppen som
Denna leds den tjänsteman på miljövårdsenheten hargrupp av som
tillsynsansvar enligt miljöbalken för de nuvarande anläggningarna
i Forsmark.

Till samrådsmötena med referensgruppen kallas Företrädare för
Östhammars kommun och dess grannkommuner Norrtälje, Tierp
och Uppsala, SKB, Kärnkraftinspektionen, Strålskyddsinstitutet,
KASAM, Nationelle samordnaren, Sjöfartsverket,NUTEK, För-

Ävensvarsmakten Sl/Fo47 och Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ålands Ålandlandskapsstyrelse och Länsstyrelsen i landskapet
kallas till mötena.

Samrådsmötena har hittills främst utbyta in-ägnats att
formation förstudiearbetet.om

1 6 Oskarshamn

16.1 Allmänt kommunenom

ÖstersjökustenOskarshamns kommun ligger i Kalmar län vid i
km2Öland.höjd med Ytan l 047 och antalet invånareärnorra

uppgår till 27 200. dessa borAv 18 500 i centralortenca ca
Oskarshamn.

Befolkningen har sedan år ökat med1970 6 %, vilket ärca
lägre riksgenomsnittet 10 %. Sedan år har befolkningen1980än
minskat något beroende bl.a. på minskad sysselsättning inom
industrisektorn. Alltjämt dock Oskarshamn in-utprägladär en
dustrikommun. Näringslivet domineras tillverkande industriav
inklusive energiframställning, står för drygt fjärdedelsom en av
arbetsplatserna. företagetDet i kommunen Scania medstörsta är

anställda, följt1 600 OKG med anställda.1 040ca av ca
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kärnkraftsreaktorermedOskarshamnsverketdriverOKG tre
förcentralorten. OKG30 kmvid Simpevarp svararomca norr

bränslelager forCentraltfor driftenräkning använtSKB:s även av
finnsnärheten sKBzskraftverket.ligger intill ICLAB som

Ãspölaboratorium kringutvecklingsarbeteochfor forsknings-
förhållanden.verkligademonstration underdjupforvar, inklusive

hari Oskarshamn SKBvarvsområdetdet gamladelPå aven
inkapslingsteknik.forlaboratoriumnyligen invigt ett

haftsysselsättning harvikandebefolkning ochMinskande en
mångaekonomi. Liksom påinverkan kommunensnegativ

desamtidigtskatteunderlaget minskat,håll harandra senastesom
Utbildningsnivånökade kostnader.arbetslöshet har lett tillårens

förhållandevis låg.inom kommunen är
1997kommunen årstrukturproblem harbakgrund dessaMot av

huvudtankesysselsättningsprogram. Ennäringslivs- ochantagit ett
grannländemamedaffärskontakternai runtärprogrammet att

Östersjön påvid satsningarläggs ocksåutvecklas. viktskall Stor
näringslivetsutbildning förochmiljöanpassad produktion

behov.
Sydkraft,idelägare1900-talet kommunenSedan början ärav

haraktieinnehavetDelartillmoderbolag OKG.är avsom
motsvarandealltjämt aktierharsålts, kommunensuccessivt men

Marknads-Sydkraft rösterna.aktiekapitalet i 5,8 %3,6 % avav
miljarder kronor.för närvarandevärdet 1,4är ca

riktningnord-sydlig Europaväggenomkorsas iKommunen av
hamnmed Nässjö ochjärnvägsförbindelseOskarshamn har22. en

Oskarshamnsverketvidhamn finnskapacitet. mindremed Enstor
Sigyn.med M/S Detkärnbränsleför bl.a. använttransporterna av

trafik.med reguljärflygplats i kommunenfinns också en
idominerande partietdettraditionelltSocialdemokraterna är

majoriteten idengick dockVid års valkommunen. 1998 egna
gick starktvänsterpartietförlorad, medankommunfullmäktige

enligtfördeladei fullmäktigeframåt. mandatenDe 51 är nu
kdföljande: 22, 10, mpcs v m

fick nejsidan 30,3 %år 1980Vid kärnkraftsomröstningen av
riksgenomsnittet.undervilket låg betydligtrösterna,



115

16.2 CLAB och2etapp
inkapslingsanläggning

Oskarshamns kommun har särställning bland landets kärn-en
kraftskommuner det använda bränslet från samtligaattgenom
kärnkraftverk anläggning imellanlagras där i CLAB. Denna togs
drift redan år På tidigt stadium förutsåg det1985. SKB attett
skulle behövas omkring sekelskiftetutbyggnad CLABen av
CLAB för öka lagringskapaciteten.2 attetapp -

planerar också för bygga anläggning för inkapslingSKB att en
bränslet anslutning till förutsattdet använda i CLAB, KBS-3attav

blir den metod för slutförvar slutligt väljs avsnitt SKBse 9.som
redovisade i led i för-dessa planer redan FUD-program 92. Ett

förberedelserna bygga anläggning det kapsel-äratt nyaen
laboratoriet i Oskarshamn.

Redan Hera innan frågan förstudie för djupförvarår ettom en
för kommunledningen iblev aktuell stod det alltså klart

engagerad iOskarshamn kommunen skulle komma bli djuptatt att
in-prövningen både och uppförandetCLAB 2etapp enav av

kapslingsanläggning. bestämde sig tidigt för byggaMan att enupp
för kunna delta jämställd ikompetens partattegen som en

prövningen.
till fanns redan i Lokalasådan kompetensKärnan en

säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk, hadesom
personsammansättning kommunstyrelsens arbetsut-samma som

förskott. Nämnden begärde hos regeringen särskilda medel
kompetensuppbyggnad. maj ställde regeringen högst 21994I

fyraårsperiod till förfogande förmiljoner kronor underårper en
ändamålet Kärnavfallsfonden.ur

för Projekt lokalDärmed lades den ekonomiska grunden
kompetensuppbyggnad projektkontor med särskildLKO. Ett en

knöts också några högtprojektledare och till LKOsattes upp,
med hänsyn tillkvalificerade Senare har regeringen,experter. att

inkapslingsanläggningen försenats, ställt ytterligareprojektet med
förfogande för verksamhetenmiljoner kronor året tillhögst 2 om

under 1998 ochåren 1999.
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augustiI 1994 inleddes informellt MKB-förfarande vidett ett
sammanträde Länsstyrelsen i Kalmar län. deltogl mötet
företrädare för kommunen, SKB, Statens kämkraftinspektion och
Statens strålskyddsinstitut. Länsrådet ordförande ochvar en
tjänsteman Länsstyrelsen sekreterare. företräddesKommunen

det ansvariga kommunalrådet tillika ordförande is, ärav som
kommunstyrelsen och Lokala säkerhetsnämnden, jämte några av
LKO:s ochGruppen MKB-gruppen för CLABexperter. tog namnet
inkapslingsanläggning.

Efter hand arbetsordning för och mötenaantogs en gruppen
fick fastare form. kom hållas iDe genomsnitt ungefäratt varannan
månad under de följande åren. Protokoll och alla handlingar från

gjordes offentliga.mötena
På de första syftet med arbetemötenaett av angavs gruppens

dels ömsesidigt informationsutbyte, dels medverkan till attvara
underlaget för de MKB-dokument framskall införSKBtassom av
kommande myndighetsbeslut skall bli så bra möjligt. Som ettsom
nyckelbegrepp för arbetet öppenhet, både mellan del-angavs

och utåt. klargjordes ocksåDet inte hadetagarna att gruppen
någon beslutsfunktion och de deltagande inteatt parterna var
bundna vad kom fram till.av gruppen

Från kommunens sida lades vikt vid informationen tillstor
kommuninvånarna. decemberI 1994 hölls kommunfull-ett extra
mäktigemöte i Figeholm till vilket inbjöds också allmänheten och
kontaktpersoner i grannkommunerna. Flera liknande höllsmöten
under de följande åren.

samtliga politiska partier fannsHos stark ambition göraatten
beslutsprocessen till för demokratiskt beslutsfattandemönsterett

brett och deltagande medborgarna. Detett engageratgenom av
rådde också enighet partierna borde avvakta medatt att taom
ställning tills sakfrågoma hade blivit ordentligt genomlysta.

förhållningssättDetta har kommit prägla den, delvisävenatt
parallella, politiska behandlingen frågan förstudie för ettav om en
djupförvar se avsnitt 16.3. kan tilläggas folkligtDet någotatt
motstånd SKB:s verksamhet i kommunen knappast harmot
förekommit.
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Beslutsprocessen för förhållandevisCLAB 2etapp var
okomplicerad, eftersom lokaliseringen och den tekniska utform-
ningen i givna. Under år färdigställde i1996 SKBstort settvar
kontinuerlig dialog med övriga deltagare i MKB-gruppen antalett

skulle MKB-dokument forutgörarapporter sammantagna ettsom
den kommande prövningen. Materialet skickades remiss iut
slutet året, bl.a. till Oskarshamns kommun. lät detKommunenav

vidare tillunderremiss antal lokala och regionalaett stort
instanser, vilka tiotal yttrade sig. Kommunen därpå iettav avgav
april 1997 sitt till SKB med vissa önskemål och påpekanden.svar

kanDet kommunen uttryckligen begärde CLABnoteras att att
2 skulle inte bara enligt kärntekniklagen ocksåprövasetapp utan

enligt kap.4 naturresurslagen, frågan lokaliseringtrots att om av
utbyggnaden i given. hänsynSKB till kommunensstort sett togvar
begäran. Ijuni lämnade1997 SKB ansökningar med tillhörande
MKB-dokument till regeringen enligt båda lagarna.

Efter behandling i fullmäktige i maj 1998 tillstyrkte kommunen
SKB:s ansökan enligt naturresurslagen. Kärnkraftinspektionen
hade dessförinnan tillstyrkt ansökan enligt kärntekniklagen. Rege-
ringen lämnade sitt tillstånd enligt båda lagarna i augusti 1998.

kanDet tilläggas Kärnkraftinspektionen och Strålskydds-att
institutet vid beredningen ärendena CLAB lade sig2etappav om
vinn beslutsprocessen skulle så möjligt iöppenattom vara som
enlighet med intentionerna i det framlagdadå förslaget till
miljöbalk. Vid två tillfällen anordnades offentliga detmöten -

dem i samarbete med Koncessionsnämnden forsenare av
miljöskydd där allmänheten tillfälle ställa frågor tillattgavs-
företrädare för såväl deSKB berörda myndigheterna.närmastsom
Genom denna procedur värdefulla erfarenheter införvann man
kommande tillståndsprövningar enligt den lagstiftningen.nya

Beslutsprocessen för inkapslingsanläggningen naturligaär av
skäl betydligt komplicerad. Redan på tidigt stadium gjordesettmer
det från kommunens sida klart kommunen integentemot staten att

beredd behandla frågor inkapslingsanläggningenattvar om
fristående från frågor de övriga leden i för avfalls-systemetom
hantering. beslutInnan lokalisering sådan anläggningom av en
fattas måste det också finns säker och tillgängligveta attman en



118

plats för slutförvaring det inkapslade bränslet. Valetav av en
sådan plats måste grundas förstudierpå i flera kommuner. Vidare
ställdes krav tydligpå beslutsprocess. bordeKommunenen ges
möjlighet sin för alla slag kärntekniskautöva vetorättatt av
anläggningar, och denna måste respekterasvetorätt staten.av

Under år 1995 inriktades arbetet identifiera och avgränsaatt
vilka frågeställningar relevanta och kräver fördjupadeärsom som
studier innan miljökonsekvensbeskrivning för inkapslings-en en
anläggning kan arbeteDetta resulterade i slutet åretpresenteras. av
i planeringsrapport lades fram deltagarna i MKB-arbeteten som av

Rapporten remissbehandlades under våren 1996,gemensamt.
varefter den godkändes kommunfullmäktige i januari 1997.av

kanRapporten vägledning för de fördjupade utred-ses som en
ningar SKB skall genomföra underlag för slutligtettsom som
MKB-dokument. betonasl alternativ till lokaliseringrapporten att
vid CLAB bör studeras, lokalisering i anslutning tillt.ex.
djupförvaret.

arbeteSKB:s med frågan har därefter fortsatt, i kontinuerligt
samråd med Övriga deltagare i MKB-gruppen. Under de nännaste
åren kommer SKB fram underlag för tillståndsansökan.att ta en

kommerMan därvid bl.a. utnyttja erfarenheter från detatt nya
kapsellaboratoriet. Enligt SKB:s planering kommer ansökan atten
lämnas platsundersökningar för djupförvaret påbörjas, dvs.när
tidigast år 2002. Oskarshamns kommun dock börSKBattanser
avvakta med ansökan inkapslingsanläggningen tills platsen förom
detaljundersökning för djupförvar har valts.ett

16.3 Beslutet förstudieom en

likhetl med några andra kommuner med kämteknisk verksamhet
fick Oskarshamns kommun i maj förfrågan1995 från SKBen om

genomföra förstudie för djupförvar i kommunen. Somatt etten
framgått föregående avsnitt hade då MKB-arbetet med CLABav

inkapslingsanläggningenoch pågått i år. kom-Inomnästan ett
fanns alltså bland såväl politiker tjänstemän vissamunen som



119

deitu medgod beredskap förochbaskunskaper att ta nyaen
aktualiserade.initiativfrågor SKB:ssom

förbereddes mycketställningstagandeKommunens omsorgs-
dominerande roll.kommunfullmäktigefullt. l engavsprocessen

informationsmöten till1995 tvåFullmäktige höll under sommaren
fullmäktige tvåuppdrogVidareallmänheten inbjöds.vilka

hjälpmedbereda fråganpolitiskt attsammansatta avgrupper
politiker från samtligaingick tioochLKO. I gruppernaen avvar

fullmäktige.representerade ipartier som var
uppgifthade tillungdomsgruppen,Den attvarena gruppen,

förstudiefrågan bland kom-ioch väcka debattsprida kunskap
upplagtenligt brettgjordesungdomar. Detta ett programmunens

skolval ochdebatter,skolpresentationer,innefattade bl.a.som
studieresor.

ingick"de äldre",förstudiegruppenandraden1 gruppen,
kompletterade medsäkerhetsnämndenLokalaledamöterna av

representerade i nämnden.partier intepolitiker de varsomur
diskussion blandfrågan tilluppgift förahade tillGruppen utatt

Blandolika slag.kommuninvånama annatarrangemang avgenom
deltagandefrågekväll medochfebruari debatt-ordnades i 1996 en

till allabroschyrKBS-3-metoden. Enkritiker tillbl.a. enav
fleraanordnadesinformationsmötenochhushåll utarbetades

håll i kommunen.
augustikommunfullmäktige itillBåda rapportgrupperna avgav

diskussionbredfullmäktigetillfälle fördes iVid detta1996. omen
vidNärvarandeförstudie.i samband medolika sakfrågor möteten
för vissamyndigheter ochberördaföreträdare för bl.a.ocksåvar

grannkommuner.
fullmäktige i oktoberkommunstyrelsenbehandling iEfter tog

fickblev SKBResultatettill begäran.ställning SKB:s att genom-
beslutfullmäktigesvillkor.förstudie vissa Motföra en

fråntilläggsyrkandeochsig företrädarna för Ettreserverade c mp.
platsundersökning måsteeventuellbeslutoch kd att enom omv

folkomröstning avslogs.föregås av
för kom-följande villkorbl.a.beslutsdokumentI ett angavs

medgivande:munens
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beslutaskall godkännaKommunfullmäktige ettsamt om0
påhuvudsak byggervilket iförstudieprogram,detaljerat

förstudiekommuner.övrigafrånerfarenheterna
hålla högförstatliga medeltillfår tillgångKommunen att0

berördfråndeltagandemöjliggöra brettochkompetens ett
vid granskningen.förstudien ochunderallmänhet

mellan kommunen,samrådethuvudsakligadetdet gällerNär0
dettadeltagande iskall kommunensmyndigheternaochSKB

beslutarfullmäktigeorganisationdenske med om.som
nationellt.samordnasMKB-förfarandetochBeslutsprocessen

ochinfonneraslöpandeskallgrannkommunerOskarshamns
tillfälle kommenteraberedasförstudieavslutadefter att

resultat.förstudiens
avböjerförstudieavslutadefterkommunOskarshamnsOm0

respekteras.dettastudier skallvidare
eventuellti OskarshamnfattaskommerbeslutInga att om0

platsundersökning förräni formfortsatta studier av
ochgranskadeavslutade,landetförstudier isamtliga är-

avseendemedmyndigheterberördakommenterade av
innehåll,vetenskapligttekniskt och

granskatsplatsundersökningsprogramföreliggerdet ett som-
myndigheterna,och kommenterats av

djup-redovisade för valfinnsplatsvalskriteriertydliga av-
förvarsplats,

förtyd-lokaliseringsprocessenfrivilligadenvetoventilen i-
ligats.

tillkommentarerutförligainnehöll ocksåBeslutsdokumentet
fårvillkorenflerakandessa villkor. Det noteras att ansesav

SKB.riktade än motstatenmot snarare
mellan kom-träffades inteförstudiearbetetavtalNågot om

kommunenhåll ansågkommunaltPåoch SKB. attmanmunen
förutsattesförvillkor arbetet. Detfastställafull frihethamåste att

för MKB-genomföras inomförstudien skulle ettatt ramen
för-från andrabådeerfarenheternabyggerförfarande som

med CLABMKB-arbetetpågåendeoch från detstudiekommuner
inkapslingsanläggningen.och
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organisationFörstudiearbetets16.4

till arbetsprogramförslagutarbetade SKBår 1997börjanI ettav
MKB-arbetet.iövriga deltagarnamed desamrådförstudien iför

MKB-forum ibenämnaskomtidigare MKB-gruppenDen attnu
för kommun-presenteradesFörslaget16.5.avsnittKalmar län se

majjusteringar igodkändes efter vissai april ochfullmäktige
1997.

Östhammar kommeri Nyköping ochliknandePå sätt som
anlägg-lokaliseringsfall förtänkbarabehandlaförstudien treatt en

iförläggsovanjordsdelardjupförvarsåvälnämligenning, att som
ovanjords-fallSimpevarpshalvön 1 a,tillanslutningdirekt att

till djup-tunnelförbindelsemedSimpevarpförläggs viddelarna
ovanjordsdelardjupförvar ochbådefall bförvaret 1 samt att

falli kommunen 2.platsheltförläggs på någon annan
byggsprojektorganisationinnebär SKBssProgrammet att upp

förstudiekommuner. Eni tidigareungefärpå sätt somsamma
förhållandengeologiskabl.a.materialbefintligtinventering omav

tillUtredningsuppdrag lämnasfältstudier.vissamedkompletteras
publiceringmed successivinstitutioner,konsultföretag och av

Densammanställs SKB.slutrapportpreliminärresultaten. En av
ochremissbehandlingEftermaji 1999.bli klarberäknas nu

kunnaslutligadenkompletteringareventuella väntas rapporten
före slut.åretslämnas

godkände arbets-kommunfullmäktigemedSamtidigt att
förförstudieorganisationfastställdesi maj 1997programmet en

kommunen.
förstudie-förreferensgruppskallKommunfullmäktige utgöra

del-ansvarig för kommunensoch därmedarbetet ytterstvara
löpande beslutdeförKommunstyrelseni arbetet.tagande svarar

beslut.fullmäktigesförfattas inombehöver ramensom
medarbetetskall fortsättamed anknutnaProjekt LKO experter

inom kom-informationspridningochkompetensuppbyggnad av
för-isakområdenade olikabevakaskall ocksåLKOmunen.

frågorhanteringennationellaoch följa denstudiearbetet omav
tillarbetesittlöpandeskallslutförvar. LKO rapportera om



122

kommunstyrelsen och till kommunens i MKB-representanter
forum.

Tyngdpunkten i kommunens arbete med förstudien liggaavses
hos arbetsgrupper. Fyra har ansvarsområdensex av grupperna

med indelningen förstudie-SKB:söverensstämmersom av
organisation, nämligen Långsiktig säkerhet/geovetenskap, Teknik
inklusive transportfrågor, ochMark miljö och Samhälle. En
femte informationför och försjätte frågorgrupp svarar en grupp

inkapslingsanläggningen och kopplingen mellan denna ochom
övriga delar systemet.av

Arbetsgrupperna har huvuduppgifter.två Den är att ut-ena
veckla goda insikter slutförvarssystemeti inom respektive grupp

fullmäktigehos och hos kommunmedborgarna. dennaGenomsamt
kompetensuppbyggnad skall kommunen förberedas för kunnaatt

ställning till frågan fortsattaeventuella undersökningar efterta om
förstudien. andra huvuduppgiften föra fram kommunensDen är att
frågor och synpunkter under förstudiens ochgång, främst till SKB
myndigheterna. förutsätts iDetta ske huvudsak inom förramen
MKB-arbetet.

Arbetsgrupperna har frihet själva finna formerna för sittstor att
arbete. arbete skall bedrivasDetta och med bred delaktighetöppet
från kommuninvånare och grannkommuner.

Varje arbetsgrupp består fem eller ledamöter. Ord-av sex
förande och ledamot fullmäktige den kretsen.utsesen av ur egna
Övriga ledamöter kommunstyrelsen, därvid efter-utses av som

brett deltagande olika intressen och åsikter.strävar Enett av av
ledamöterna i varje tjänsteman från kommunförvalt-ärgrupp
ningen. Till varje har knutits från LKOexpertgrupp somen
"resursperson". Protokoll skall föras från samtliga Demöten. är

och distribueras projektkontor.LKO:söppna genom
Arbetsgrupperna har initiativ till med SKBrätt mötenatt ta t.ex.

eller myndigheter. informeraDe måste dock och kommunensLKO
i MKB-forum planerade ochmötenrepresentanter om avge

skriftlig resultatet Inför i MKB-mötena. mötenrapport om av
forum bör arbetsgrupperna så kommunensmötas att representanter
kan uppmärksammas på angelägna och aktuella frågor från

grupperna.
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ordförandena iMKB-forum,iKommunens representanter
kommunensföroch LKOarbetsgrupperna attgemensamtsvarar

samordnas.förstudienarbete under
augusti 1997.iförstudiearbetetinleddesdelkommunensFör

kompetensupp-huvudsakligenhartidenförstaDen ägnats
ochstudieresorbl.a.inom arbetsgrupperna,byggnad genom

till SKB:shar konsultrapporterna1998Under höstenseminarier.
arbets-och de harpublicerats,successivt använtsförstudie av

helaharVidareallmänheten.medkommunikationenigrupperna
remissgransk-kommunensiförstudieorganisationen engagerats

98.FUD-programning SKB:sav

länKalmarMKB-forum i16.5

redan iMKB-arbetepåbörjadesavsnittbeskrivits i 16.2Som ett
utbyggnadfrågornabehandlingkommunenssamband med omav

dåinkapslingsanläggning. DenochCLAB somgruppenav
hand arbetaefterledning komLänsstyrelsensunder attbildades

eftersärskiltgällerdjupförvar. Dettamed fråganockså ettom
förmedgivande SKB1996i oktoberbeslut attkommunens om

förstudie.starta en
iisig uttryckinriktningenändrade attDen tog namngruppens

slutförvarssystemför studierMKB-forumtilländradesmaj 1997 av
de flestakommun.Oskarshamns lkärnbränsleför ianvänt

MKB-forumbenämningenkortaredenanvänds docksammanhang
föroch reglerarbetsordningVidarelän.Kalmari antogs en ny

iverksamhetenocksåbeslötsprotokollen. Detutformningen attav
årligen.utvärderasskulleforum

förstudieorganisationbeslutkommunfullmäktigesEnligt om
tvåpolitiker,MKB-forumikommunen trerepresenteras varavav

iOcksåoppositionen.ochmajoritetenutsedda experternaavenav
liksommyndighetssidan deltarPåvidnärvarandeLKO mötena.är

ochKämkraftinspektionenlän,i KalmarLänsstyrelsentidigare
adjungerad.samordnarenNationelle ärStrålskyddsinstitutet. Den
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Till skillnad från vad gäller i motsvarande isom grupper
Uppsala och Södermanlands län kallas inte företrädare för grann-
kommunerna normalt till i MKB-forum i Kalmar län.mötena
Länsstyrelsen bevakar dock självfallet de regionala intressenaatt
beaktas i arbetet. Länsstyrelsen har således under år 1998 anordnat
två informationsmöten med företrädare för samtliga kommuner i
länet. Vid dessa har de medverkande i MKB-forummöten
informerat det pågående arbetet med kämavfallsfrågan.om

börjanI år har MKB-forum1998 fastställt s.k. bas-ettav
dokument. framgårDär MKB-forum räknar med fortsättaatt att
sin verksamhet sedan förstudien har genomförts. förstaEnäven
huvuduppgift kan då bli fram planeringsrapport föratt ta etten
slutförvarssystem inkapslingsanläggning, djupförvar, transporter
i kommunen. sådan skallI preciseras vad bör iingårapporten som

kommande redovisning SKB underlag för kommunensen av som
ställningstagande till eventuell platsundersökning.en

Tierp17

17.1 Allmänt kommunenom

Tierps kommun ligger i den delen Uppsala län. Inorra av norr
Älvkarlebykommunen till kommun, i söder till Uppsalagränsar

Östhammarskommun och i sydost till kommun. Forsmarks kärn-
kraftverk i sistnämnda kommun ligger endast km från5 gränsenca
till Tierps kommun.

km2Kommunens och1 543 antalet invånareäryta är ca
20 Befolkningen000. har under de årtiondena minskat,senaste tre
frånsett liten ökning under i börjannågra år l990-talet.en av
Centralort Tierp, där omkring fjärdedel kommuninvånamaär en av
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Örbyhus Karlholms-ochSöderfors,bor. Andra ärtätorterstörre
bruk.

%och 30industritraditioner,starkaharKommunen avca
bruksortentillverkningsindustrin. lfinns inomarbetstillfallena

franskägda FöretagetdetsnabbståltillverkasSöderfors numeraav
finnskommunenanställda. lnom270medErasteel Kloster ca
bl.a.verkstadsindustrin,inomföretagrelativtockså några stora
380medComponentsoch MuntersToolsCopcoAtlas ca
medKarlitspånskivetillverkarenanställda,respektive 140 samtca

anställda.200ca
anställda.600med 1kommunenarbetsgivarenStörste är ca

utvecklad.relativttjänstesektornochprivata service- är svagtDen
betydelse.fortfarandeskogsbruketochJord- är av

förlärcentrumgymnasieskola ochfinnskommunen ettInom en
harkommuninvånarnaEndast 12 % postgymna-distansstudier. av

för landet.genomsnittetunderliggerutbildning, vilketsial
bl.a.följdstark tillrelativtekonomi attärKommunens manav

lägreArbetslösheten äninvesteringar. ärmedåterhållsamhar varit
sannoliktorsakbidragande ärkommuner. Enjämförbarai många

dit,arbetspendlingvissFörekommerUppsala. Dettillnärheten en
till Gävle.liksom

näringspolitisktsärskiltnärvarande ingetförharKommunen
skapadockKommunledningen strävar att gynnsammaprogram.

godbl.a.inom kommunen,Företagenförarbetsvillkor genom
nyetableringarvissaförekommitocksåharkommunal service. Det

de åren.under senaste
ochUppsala-GävlejärnvägengenomkorsasKommunen av

Arlanda.trafikreguljärmedflygplats ärNärmasteEuropaväg
mil.8centralortendit frånAvståndet är ca

ställning idominerandehaftlängeharSocialdemokraterna en
imajoritetendock dengickvalårsVid 1998kommunen. egna
imandatende 49Fördelningenförlorad.fullmäktige av

kdv4,följande: s24,fullmäktige är mpmcnu
kulturpartiet4-västEstoppa

nejsidan 43,6%fickår 1980kämkraftsomröstningenVid av
riksgenomsnittet 38,7 %.dvs. överrösterna,
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17.2 En förstudie påbörjas

Genom Östhammarsitt läge intill förstudiekommunen har Tierps
kommun haft möjlighet under flera års tid följa arbetet där, bl.a.att

deltagande i det regionala MKB-samrådet avsnittse 15.5.genom
Kommunen har också sedan 1980-talet varit representerad i
Lokala säkerhetsnämnden för Forsmarks kärnkraftverk.

Frågan kommunens medverkan i förstudiearbetet aktuali-om
serades dock först SKB i april 1998när kommunledningengav en
orientering resultatet den preliminära förstudien förom av
Östhammar. Det konstaterades då det kunde finnas områdenatt
också inom Tierps kommun, bl.a. inom avstånd km från10ett av
Forsmarksverket, med förutsättningar för lokalisering ettav
djupförvar. Denna kontakt följdes SKB i maj med förslagupp av

SKB skulle genomföra förstudie iatt kommunen.om en
Därefter gick den politiska behandlingen i kommunen mycket

snabbt. förslagPå kommunstyrelsen beslöt kommunfullmäktigeav
redan den juni16 ställa sig positiv till SKB:s förslag.att Beslutet

inte förenat med några särskilda förbehåll eller villkor riktadevar
SKB eller Det uttalades dockmot staten. eventuellt framtidaatt ett

beslut lokalisera djupförvar i kommunenatt skulle föregåsettom
kommunal folkomröstning. Kommunfullmäktiges beslutav en var

detta stadium enhälligt. Något särskilt avtal med SKB träffades
inte.

SKB har i början år 1999 lagt fram tidsplan för arbetetav en
med förstudie. Uppläggningen i princip densammaär ien som
tidigare förstudiekommuner. Fram till hösten 1999 genomförs ett
antal konsultutredningar publiceras allteftersom de blir klara.som
Utredningarna sammanställs till preliminär slutrapporten som
läggs fram vid årets slut, varefter kommunen har möjlighet att
remissbehandla och granska den. Efter eventuella kompletteringar
kan slutrapport publiceras till 2000. Det kan tilläggasen sommaren

SKB i februari har1999att informationskontoröppnat i Tierp.ett
Kommunens arbete med frågan under hösten 1998 kan

betecknas Man har försökt under dettauppstart. skedesom en att
skaffa sig viss kunskap djupförvarsprojektet och deen om om
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diskuteratocksåhararbete. Manförstudiekommunernasandra
för kommunensorganisationochstrategifrågor engagemang.om

litenhjälpmedbedrivitsarbetetharuppstartskedetUnder av en
Entvå tjänstemän.ochpolitikermed tvåarbetsgruppinformell av

har lagtansvarig. Gruppenpolitiskttillharpolitikerna s utsetts
efterarbetsorganisationochhandlingsplantillförslagfram somett

kommunfull-godkäntsharkommunstyrelsenibehandling av
miljöpartietskanfebruari 1999. Deti attmäktige represen-noteras

bl.a.med kravreservationkommunstyrelsenitant enavgav
föreligger.förstudieresultatetfolkomröstning redan när enav

kommunenförslagarbetsgruppens ärförUtgångspunkten att
varmedambitionsnivå,med högförstudiearbetetiskall en

förmöjligtförutsättningargodasåskall skapa somatt manmenas
till kommunen.djupförvarlokaliseringframtida ettaven

också imedverkansiktealltsåbör taKommunens engagemang
positivt.utfallerförstudienförutsattplatsval,kommande attett

och brettdjuptmycketkravställsambitionsnivå ettMed denna
därmedochgranskningsarbeteochförankrings-informations-,

åtagandekompetenshöjning. Kommunensbetydandeockså en
granskningomfattainteenligt arbetsgruppenemellertidbör aven

införmyndigheterna, senastbörKBS-metoden. Denna prövas av
genomföras.skallplatsundersökningardärkommunervalet av

lagtharSKBtidsplantill denansluterHandlingsplanen som
utredningsskede,Underförstudien.medarbete ettför sittfram

för-preliminäramed denarbetemed SKB:ssammanfallersom
identifieraunderlag,medSKBförseskall kommunenstudien,

skapaochbelystafåför kommunenviktigtdet attfrågor ärsom
förstudiearbetet.påverkakommuninvånarnaförmöjligheter att

fyraiorganisationföreslagitsutredningsskedet harFör en
följande.enligtnivåer

projektetför utövasledningenochstyrningenpolitiska avDen
arbetsutskottkommunstyrelsensutgörsstyrgrupp avsomen

Projektledarenförstudien.föransvarigepolitisktdenförstärkt med
förstudiearbetet.frågorföredragande i rörär som

informationförmedlauppgifttillharinformationsgrupp attEn
ochkommuninvånarnaoch attprojektetmellansynpunkteroch

företrädareingårmedborgarinflytande. lför ökatverka gruppen
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för alla de partier representerade i fullmäktige.är Avsikten ärsom
också företrädare för föreningar ochatt organisationer församt

näringslivet i kommunen skall kunna ingå i mån intresse.av
Ordförande i inforrnationsgruppen den politisktär ansvarige för
förstudiearbetet.

denFör operativa ledningen kommunens arbete med för-av
studien projektledare. Denne skall föreslå och detalj-svarar en
planera kommunens insatser och för verkställighetensvara av
fattade beslut. Projektledaren skall också samordna pågående
aktiviteter, för administration och ekonomi, bevakasvara om-
världsfrågor fungera sekreterare i flertaletsamtm.m. som grupper.
Projektledaren biträds informationssekreterare medav en ansvar
för mediakontakter och informationsmaterial Rekryteringm.m. av
dessa två tjänster pågår.

Kommunens ordinarie tjänstemannaorganisation skall lämna
stöd till förstudiearbetet. De tjänstemän har deltagit i arbetetsom
under bildar särskilduppstarten tjänstemannagrupp. Allaen
tjänstemän har kompetens och inom de kommunalasom ansvar
områden berörs förstudien skall medverka i och följasom av
arbetet löpande. Medverkan konsulter och förutsätts iexperterav
frågor där det saknas eller kompetens inom kommunensresurser

organisation.egen
Avsikten denna organisationär efter handatt skall kompletteras

med eller flera referensgrupper med uppgift sigen sättaatt
följa och påverka förstudiearbetet. harMan dock inte tagitännu
ställning till hur denna verksamhet skall läggas upp.

Utredningsskedet övergår i granskningsskede SKB:sett när
preliminära har lagts fram. För detta skede räknarrapport man
med det kommer krävasatt organisation, bl.a.att med hän-en ny

till det ökade behovet expertinsatser.syn av
Arbetsgruppen betonar det ligger i kommunens intresseatt att

arbetet inte forceras. Arbetet med höja kunskapsnivån ochatt
intresset för kämavfallsfrågan i samhället betecknas mycketsom
långsiktigt, och det måste därför fortsätta långt efter SKB:satt
förstudiearbete i Tierps kommun har avslutats.

Redan under hösten 1998 kommunen initiativ till visstog
information i kämavfallsfrågan, bl.a. vidextern energimässa ien
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inbjödskritiskt inställdaoch vissabåde SKBoktober då grupper
Östhammars bildatsdetharkommuniLiksommedverka. enatt

frågan, SOSiopinionenpåverkasyftemedföreninglokal att
Tierp.SlutförvarOsäkertStoppa
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