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Inbjudan till utfrågning den 4-5 juni 2008:  
Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder?  
 
Statens råd för kärnavfallsfrågor anordnar den 4 juni (hel dag) och den 5 juni (halv dag) 2008 en ut-
frågning om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) kommande platsval för ett slutförvar för 
använt kärnbränsle.  
 
Utfrågningen sker i Näringslivets hus i Stockholm (Storgatan 19, T-bana Östermalmstorg). 
 
 
Bakgrund 
 
SKB har meddelat att bolaget ämnar lämna in en ansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle mot 
slutet av år 2009. En tid dessförinnan, kanske redan under 2008, beräknar SKB att offentliggöra sitt 
val av plats inom någon av de nu undersökta kommunerna Oskarshamn och Östhammar.  
 
SKB:s val av plats är slutpunkten på en mångårig platsvalsprocess som haft flera faser med bl.a. för-
undersökningar inom åtta kommuner. År 2000 föreslog SKB (i den s.k. Fud-K-rapporten) att plats-
undersökningar skulle påbörjas i Oskarshamns, Östhammars och Tierps kommuner. Efter att Tierp i 
kommunfullmäktige valt att avstå från fortsatt medverkan i platsvalet återstod Oskarshamns och Öst-
hammars kommuner. Under platsvalsprocessens gång har olika parter lämnat synpunkter till rege-
ringen genom granskningar av SKB:s Fud-program (forsknings-, utvecklings- och demonstrations-
program), till SKB eller genom det samråd som äger rum enligt miljöbalkens regler för miljö-
konsekvensbeskrivning, eller på annat sätt. Dessa synpunkter har inte minst gällt krav på tydlighet i 
hur SKB:s platsvalsfaktorer används.  
 
När SKB lämnat in sin ansökan påbörjas en granskningsprocess med den nya strålsäkerhetsmyndig-
heten1, miljödomstolen, aktuell kommun och slutligen regeringen som centrala parter.  
 
 
Syfte 
 
Utfrågningen syftar till att:  
 
• Bidra till kunskapsuppbyggnad om platsvalet för kärnavfallsrådet och andra aktörer 
• Bidra till ett förbättrat underlag för platsvalet genom att klargöra faktorer och värderingar av 

betydelse 
• Klargöra olika aktörers förväntningar på SKB:s kommande redovisning 
• Belysa hur man kan hantera olika aspekter (säkerhetsmässiga, geologiska, miljömässiga, infra-

strukturella, socioekonomiska och demokratiska) av betydelse för platsvalet  
• Identifiera aktörernas kritiska frågor om beslutsprocessen  

                                                
1 Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut läggs den 1 juli i år samman till en ny myndighet. 
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Program 
Ett preliminärt program återfinns på nästa sida. De enskilda aktörernas presentationer kommer att 
följas av en utfrågning från Kärnavfallsrådets utfrågarpanel.  
 
 
Dokumentation 
En skriftlig dokumentation från seminariet kommer att publiceras i Kärnavfallsrådets rapportserie. 
Rapporten kommer att redovisa föredrag, frågor och diskussioner samt slutsatser. 

 
 
Anmälan 
Vi är tacksamma att få din anmälan senast tisdagen den 20 maj; se separat anmälningsblankett. Kon-
taktperson är Siv Milton (siv.milton@environment.ministry.se), tel 08-405 24 37, 070-615 14 37,  
fax 08-20 10 66). Deltagande i utfrågningen är avgiftsfritt.  
 
Denna information finns även inlagd på Kärnavfallsrådets hemsida www.karnavfallsradet.se. 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
 
Torsten Carlsson  
Ordförande 
 
 
 
 
 
Bilagor 
Program på nästa sida 
Separat anmälningsblankett 
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Preliminärt program för utfrågning om 
Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder? 
 
Tid:  Den 4-5 juni 2008 (avslutas ca kl. 11.30 den 5 juni) 
Plats:  Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm (T-bana Östermalmstorg) 
Lokal:  Industrisalen 
 
 
 
Onsdag 4 juni 
 
08.30 Kaffe 
09.00 Inledning – varför denna utfrågning?  
 (Torsten Carlsson, ordförande i Statens råd för kärnavfallsfrågor)  
 
1. Några utgångspunkter 
09.15  Regeringens syn på det kommande platsvalet (miljöminister Andreas Carlgren) 
09.45   Frågor till ministern 
10.15  Kaffe 
10.45  Platsvalsprocessen – historik (Björn Hedberg),  geologi (Eva Simic) 
 
2. Aktörernas förväntningar på platsvalet  
Utfrågningspanel: Kärnavfallsrådet 
 
11.15  Kommunernas perspektiv (Oskarshamn, Östhammar) 
12.15  Lunch 
13.15  Platsvalsprocessens nuläge och SKB:s planer, platsvalsfaktorer, m.m. (SKB) 
14.45  Kaffe 
15.15  Myndigheternas perspektiv: föreskrifter, allmänna råd och deras tillämpning, betydelsen 
  av säkerhetsanalys och BAT m.m. (SKI, SSI)  
16.15 Miljöorganisationernas perspektiv (MKG, Milkas) 
17.15 Avslutning av Dag 1 
17.30 Buffé 
 
 
Torsdag 5 juni 
 
09.00 Inledning till Dag 2 (Kärnavfallsrådet) 
09.10 Summering av Dag 1 (Kärnavfallsrådet) 
09.30 Diskussion och analys av centrala frågor (Kärnavfallsrådet) 
10.30 Kaffe 
11.00 Paneldiskussion (organisationer från presentationerna under Dag 1) 
12.00- Avslutning (Kärnavfallsrådet) 
 
 
Moderator: Björn Hedberg, Kanslichef, Kärnavfallsrådet 
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