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Projekt för genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag 
på kärnavfallsområdet 
 
1.   Bakgrund 
Svensk Kärnbränslehantering AB planerar att under hösten 2006 ansöka om tillstånd att 
anlägga en inkapslingsanläggning och att under år 2009 ansöka om tillstånd att anlägga ett 
slutförvar för använt kärnbränsle. Detta är en viktig utgångspunkt för KASAM:s 
verksamhetsplanering, eftersom KASAM under år 2006 och framåt behöver förbereda och 
intensifiera arbetet för att kunna vara ett aktivt och effektivt stöd till regeringen inför 
behandlingen av dessa ansökningar.  

En viktig del i detta arbete är att identifiera vad som är centrala frågor ur olika perspektiv 
inför beslutet om slutförvaret och att göra argument och beslutsunderlag transparenta genom 
att sakfrågor och värderingar tydliggörs för beslutsfattare och allmänhet. Vidare är det av stor vikt 
att skapa en dialog kring dessa frågor mellan de aktörer som är centrala för beredningen av 
ansökan och med de aktörer som på andra sätt berörs av beslutet. Dialogen är viktig ur såväl 
ett kunskapsperspektiv (att identifiera viktiga frågor och få dem belysta och diskuterade ur 
olika perspektiv) som ur ett demokratiskt perspektiv (berörda aktörer ska ges tillfälle att göra 
sin röst hörd och frågorna ska belysas på ett sätt som är tillgängligt för olika kategorier av 
aktörer). KASAM ser därför att det finns ett behov av att utvidga och utveckla sin verksamhet 
avseende identifiering av centrala frågor, att få dem genomlysta och att bidra till dialogen 
kring dem.   

 
2.   Syfte  
Syftet med det här skisserade projektet är att bidra till att utveckla KASAM:s verksamhet när 
det gäller att: 

• Identifiera och formulera vilka frågor som är centrala ur olika perspektiv inför beslut om 
ett slutförvar. Detta ska även bidra till att förstå ur vilket perspektiv och på vilket sätt som 
frågorna är centrala, 

• Ta fram förslag till former för dialog och genomlysning av dessa frågor som är lämpliga 
med hänsyn till det aktuella skedet av beslutsprocessen, 

• Genomföra en dialog kring och genomlysning av dessa frågor mellan de aktörer som är 
centrala för beredningen av ansökan och med de aktörer som på andra sätt berörs av 
beslutet. 

Projektet ska därmed bidra till en kunskapsuppbyggnad för KASAM och till att stärka 
KASAM:s roll som rådgivare till regeringen genom att få strategiska frågor genomlysta. 
Genomlysningen bör även bli en resurs för övriga intressenter i den kommande 
tillståndsprövningen.  

 
 



 
 
 
 
3.   Projektets innehåll och genomförande 
3.1  Projektets innehåll 

Projektet ska genomföras i KASAM:s regi med stöd av ett konsultuppdrag. I 
konsultuppdraget ingår att i samarbete med KASAM utveckla projektet och att regelbundet 
avrapportera på KASAM:s sammanträden. Projekt (och konsultuppdrag) inkluderar följande 
arbetsmoment: 
1. En tydlig kartläggning av beslutsprocessens regelsystem och olika aktörers förväntade 

roller samt krav på innehåll i beslutsunderlaget (främst SKB:s arbete samt andra aktörers 
bedömningar av SKB:s arbete) inför kommande tillståndsprövningar avseende 
inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle. 

2. Identifiering av strategiska frågeställningar som är av betydelse för beslutsprocessens 
genomförande (regelsystem och olika aktörers förväntade roller) inför kommande 
tillståndsprövningar avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt 
kärnbränsle. 

3. Identifiering av teknisk-naturvetenskapliga frågeställningar som har väsentlig betydelse 
för bedömningen av SKB:s kommande ansökningar, inklusive slutförvarets långsiktiga 
säkerhet. 

4. Förslag på former för dialogen kring och genomlysningen av avgörande och strategiska 
frågeställningar enligt ovan. Dialog och genomlysning kan inbegripa seminarier, 
utfrågningar av olika aktörer (kärnkraftsindustrin, statliga myndigheter, berörda 
kommuner, olika intresseorganisationer och fristående forskare) och användning av 
KASAM:s webbplats, mm. En utgångspunkt för detta arbete är erfarenheter från tidigare 
genomförda projekt om riskkommunikation mm. med relevans för kärnavfallsfrågan där 
bl.a. ingår öppenhet, klarläggande av fakta respektive värdeomdömen, samt legitimitet 
och autenticitet i argumentation mm. hos olika aktörer (se referens lista). 

5. Genomförande av dialog och genomlysning av frågeställningar enligt ovan.  

 
3.2  Genomförande 

Projektet ska genomföras i tre faser, varav den första fasen är en förstudie som genomförs 
som ett konsultuppdrag i samarbete med KASAM. Planeringen av fas 2 och 3 kommer att 
påverkas av resultatet av förstudien och ska utvecklas i samspel mellan konsulten, KASAM 
och övriga aktörer enligt nedan.  
 
3.2.1  Fas 1 – Förstudie, andra halvåret 2006.   

I denna förstudie ska frågor identifieras som kräver en genomlysning, och inkluderar såväl 
beslutsprocess och samhällsvetenskapliga frågor som teknisk/naturvetenskapliga frågor. 
Denna fas genomförs bland annat utgående från synpunkter som framkommit i 
remissbehandlingen av SKB:s tidigare FUD-program, andra remissärenden och vid SKB:s 
samråd. Information som framkommer vid KASAM:s seminarium om beslutprocessen hösten 
2006 inkluderas i arbetet.  

Den första fasen ska resultera i en skriftlig rapport med förslag på vilka frågor som bör 
genomlysas och med argument för varför de olika frågorna är av vikt för KASAM. Rapporten 
ska vidare ge förslag till dialog- och genomlysningsformer, inklusive ett konkret program för 



 
 
 
år 2007. Rapportens förslag och innehåll ska tas fram i dialog med övriga aktörer (Regering, 
SKI, SSI, SKB, kommuner, miljöorganisationer, länsstyrelser, forskare/experter). Av 
rapporten ska framgå hur genomlysningsprojektet integreras med KASAM:s övriga 
verksamhet.   
 
3.2.2  Fas 2 – Utveckla frågeställningar och former för genomlysning, 2007  

SKB:s ansökan enligt Kärntekniklagen för inkapslingsanläggningen, systemanalysen (SYS-
INKA) och säkerhetsanalysen (SR-Can) väntas komma under senare delen av hösten 2006. 
Dessa handlingar kommer att ge nytt underlag för att utveckla, strukturera och prioritera 
frågeställningarna som framkommit i förstudien.  

I samarbete med KASAM och övriga aktörer som nämnts i 3.2.1 ska förslag tas fram på vilka 
frågor som fortsättningsvis behöver genomlysas och vilka metoder för dialog och 
genomlysning som är mest lämpliga. Ett program för vilka dialog- och genomlysnings-
aktiviteter som ska genomföras under 2008 ska tas fram under 2007, samtidigt som de första 
genomlysningsaktiviteterna genomförs under 2007. 
 
3.2.3  Fas 3 – Planering och genomförande av seminarier, utfrågningar mm. i större  
          skala  

Utgående från resultaten av fas 1 och 2, SKB:s tidplan, myndigheternas granskningsplaner 
och kommunernas och andra aktörers behov, ska projektet under 2008 och framåt i tiden 
genomföra seminarier, utfrågningar mm. i större skala, utgående från den plan som tagits fram 
under 3.2.2. 
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Bilaga 1. 

RISCOM-modellen för transparens 
 
RISCOM ger en modell för transparens med tre hörnstenar: fakta, legitimitet och autenticitet. Fakta 
tas fram med vetenskapliga metoder och talar om "vad som är sant". Legitimitet speglar vad som 
betraktas som rätt och acceptabelt i samhället. Autenticitet bygger upp förtroende – som har att göra 
med samklangen mellan en persons (eller en organisations) handlingar och vem personen/ 
organisationen är, och dess roll i beslutsprocessen. De värderingar  som kommer till uttryck i förslag 
och beslutsunderlag måste vara både legitima (förankrade i samhällets normer) och autentiska 
(stämma överens med förslagsställarnas egna värderingar).   
 
Man får transparens genom att sakfrågorna, argumentens legitimitet och aktörernas autenticitet 
tydliggörs för beslutsfattare och allmänhet. I RISCOM modellen uppnås det med ”stretching”. 
Begreppet innebär att betingelserna för olika aktörer (t.ex. en förslagsställare, producent, exploatör) 
blir tillräckligt krävande, att frågor läggs fram från olika synvinklar och att frågorna får svar.   
 
För kunna hantera informationsflödet i en komplex fråga måste denna struktureras. Med RISCOM-
modellen ges strukturen av självständiga nivåer där olika aspekter kan diskuteras. På var och en av 
dessa nivåer måste det skapas förutsättningar för meningsfulla dialoger mellan berörda parter. Det ska 
finnas en process för att öka medvetenheten om frågorna på de olika nivåerna och för att skapa 
forum för dialog. Arbetet med att finna de självständiga nivåerna och att utveckla processen för ökad 
medvetenhet och dialog kräver en fristående garant som erkänns av alla parter. Utan en sådan garant är 
det stor risk att kontrollen över arbetet tas över av den informationsmässigt starkare parten, vilket 
oftast är förslagsställaren. 
 
Beslut med hög kvalitet kräver att sakskäl och värderingar reds ut och att beslutsfattarna har 
förtroende för experterna. Transparens är emellertid inte en fråga bara för politiska beslutsfattare. I ett 
demokratiskt system måste det också finnas allmän insyn i besluten. Det måste vara möjligt för 
allmänheten att se hur besluten fattas och att se bakomliggande fakta och värdeargument. Öppenhet 
räcker inte – transparens kräver mer än så. Det kan finnas öppenhet i form av tillgång till information, 
utan att detta ger transparens.  

Transparens kräver att det finns procedurer för medborgarnas insyn och engagemang.  

 
 
 
 
 


