
   

 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) 
Box 7005, 402 31 Göteborg 
Besöksadress: Norra Allégatan 5 Org nr: 802420-8384 
Tel: 031-711 00 92, Fax: 031-711 00 93 www.mkg.se 

 
 
 2007-06-22 
 
 
 
 

Till: Svensk kärnbränslehantering, SKB AB 
 Box 5864 
 102 40 Stockholm 
 

 mkb@skb.se 
 
Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av 
kärnkraftsindustrins (kärnavfallsbolaget SKB AB:s) 
samrådsmöte om slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle 
2006-05-28 i Figeholm i Oskarshamn kommun och 2006-05-31 
i Östhammar i Östhammars kommun 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill börja med att tacka 
kärnkraftsindustrin, SKB, för möjligheten att lämna in denna samrådsinlaga 
något senare än den normala tvåveckorsperiod som industrin brukar ange 
för att kommentarerna och frågorna ska behandlas i samrådsprotokollen. 

Måndagen den 28:e maj, 2007, anordnade kärnavfallsbolaget Svensk 
Kärnbränslehantering AB, SKB, ett samrådsmöte i Figeholm i Oskarshamns 
kommun. Torsdagen den 31:a maj, 2007, anordnades ett motsvarande 
möte i Östhammar i Östhammars kommun. Kärnavfallsbolaget ägs av den 
svenska kärnkraftsindustrin och i dokumentet används benämningen 
kärnkraftsindustrin i stället för kärnavfallsbolaget eller SKB. Genom att 
använda förkortningen SKB i samrådet och annan kommunikation med 
allmänheten uppfattas kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag som en 
myndighet eller en forskningsorganisation. Ett av skälen till detta är likheten 
mellan förkortningen SKB och förkortningarna för myndigheterna Statens 
Kärnkraftinspektion, SKI, och Statens Strålskyddsinstitut, SSI. Resultatet 
har blivit att allmänheten inte uppfattar kärnkraftsindustrin och 
kärnavfallsbolaget som det särintresse det är. 

Samrådsmötena var ett led i samrådsprocessen inför en eventuellt 
kommande ansökan från kärnkraftsindustrin om att få bygga en 
inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle i direkt 
anslutning till antingen Oskarshamns kärnkraftverk eller Forsmarks 
kärnkraftverk. Kärnkraftsindustrin ämnar välja en av platserna för 
lokalisering av slutförvaret i samband med ansökan som är planerad för 
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senhösten 2009. Inkapslingsanläggningen kommer dock att placeras i 
anslutning till centrallagret för använt kärnbränsle (CLAB) i närheten av 
Oskarshamns kärnkraftverk. 

Samrådet hade som tema denna gång "Säkerhet och strålskydd". Båda 
samrådsmötena hade samma samrådsunderlag och liknande 
presentationer från kärnkraftsindustrins sida. Även om det finns vissa frågor 
som är specifika för de olika mötena, t ex frågor som rör genomförandet av 
samrådsmötet och eller platsspecifika frågor om den långsiktiga 
miljösäkerheten lämnar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
in samma kommentar- och frågedokument till båda samråden. I 
samrådsinlagan görs tydligt om en fråga rör ett specifikt möte eller en 
specifik lokalisering. 

I inlagan kommenterar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
samrådsunderlaget och genomförandet av samrådsmötena och ställer 
frågor som föreningen vill ha svar på inför framtagandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om en inkapslingsanläggning och 
ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle enligt kärntekniklagen och 
miljöbalken.  

Kommentarerna och frågorna i detta dokument ska ses som ett komplement 
till de kommentarer och de frågor som ställdes på samrådsmötena. MKG vill 
att inte endast den del av frågan som följs av ett frågetecken utan även den 
inledande bakgrunden till och kommentaren som tillhör varje fråga 
publiceras i samrådssammanställningar som kärnkraftsindustrin gör. 

Frågedokumentet är denna gång indelat i fyra olika delar: 
1. Frågor som rör samråds- och beslutsprocessen och juridiska frågor 
2. Frågor som rör långsiktig miljösäkerhet 
3. Frågor som gäller alternativa metoder och alternativa lokaliseringar 
4. Övriga frågor 

De olika delarna följer nedan. 

1. Kommentarer och frågor som rör samråds- och 
beslutsprocessen och juridiska frågor 

1.1 Att redovisa frågor i sin helhet i samrådsprotokoll och 
samrådssammanställningar 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har på olika möten 
framfört att föreningen vill att inte endast den del av frågor som ställs som 
följs av ett frågetecken utan även den inledande bakgrunden till varje fråga 
ska publiceras i samrådsprotokoll och samrådssammanställningar som 
kärnkraftsindustrin gör. Detta för att läsaren ska se svaret kopplat till hela 
frågan som ställdes inklusive inledande beskrivningar av bakgrunden till 
frågan. Dessutom vill föreningen att hela kommentarer publiceras. Detta bör 
gälla alla kommentarer och frågor som ställs i samrådet. Så har inte skett, 
annat än i undantagsfall.  
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MKG är medveten om att frågedokumenten från olika organisationer bifogas 
samrådsprotokollen och att hela frågan kan läsas där, men föreningen 
menar att läsare av protokollen och senare miljödomstolar, myndigheter och 
regering får möjlighet att se frågorna i sin helhet i direkt anslutning till de 
svar som ges. Samma sak gäller kommentarer som förts fram på samråden 
eller som lämnats in i efterhand.  
 
Kommer kärnkraftsindustrin att se till att frågor i deras helhet kommer att 
publiceras i samband med svaren i framtida samrådsprotokoll? Kommer 
samma sak att gälla för kommentarer som framförts? Kommer 
kärnkraftsindustrin att se till att miljödomstolen och andra beslutande organ 
får tillgång till frågorna i sin helhet i samband med svaren till frågorna i 
samrådsredovisningar som lämnas in i samband med ansökningar. Kommer 
samma sak att gälla kommentarer framförda i samrådet? 

1.2 Ansvaret för genomförandet av samrådet 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
kärnkraftindustrins, SKB:s, uttalade ambition att genomföra en öppen och 
ambitiös samrådsprocess inte genomförs i praktiken. Industrins företrädare 
har en stor vana att i olika sammanhang föra ut just de synpunkter som 
industrin själv vill framföra i kontroversiella frågeställningar. Detta har lett till 
att industrin gör samma sak på samrådsmötena. Mötena blir därför i första 
hand informationsmöten och industrin använder mötena för att i första hand 
ge sin bild av läget inom kärnavfallsområdet. Frågor som ställs leder alltför 
ofta till att industrins representanter endast framför industrins syn på olika 
frågor på ett sätt som verkar förberett. Detta ger uppfattningen att industrin 
inte tar till sig de frågor som ställs. På det aktuella mötet om säkerhet och 
strålskydd gavs dessutom intrycket att industrin dessutom hade förberett sig 
speciellt för att få svara på vissa frågor och hade ambitionen att försöka se 
till att dessa frågor kom fram. 

Intrycket att kärnkraftsindustrin, SKB, inte använder samrådsmötena som 
det är tänkt enligt miljöbalken utan i stället använder dem för att ensidigt 
föra fram information som vill nå ut med aktualiserar återigen frågan om det 
inte bör vara en annan aktör som i detta viktiga miljömål ansvarar för 
genomförandet av samrådet. MKG är medveten om att detta antingen 
kräver att industrin frivilligt lämnar över ansvaret eller att länsstyrelsen med 
stöd av regeringen ingriper. 

Är kärnkraftsindustrin villig att lämna över ansvaret för genomförandet av 
samrådet till en oberoende part som kan utföra uppgiften i enlighet med 
intentionerna i miljölagstiftningen? 

1.3 Val av moderator på samrådsmötena 

Sedan en tid tillbaka har kärnkraftsindustrin, SKB, valt att ha en 
utomstående moderator på samrådsmötena. Industrin har då valt Björn 
Nyblom som kommer från kommunikations- och påverkansbolaget Diplomat 
PR (http://www.diplomatpr.se). Mer information om Nyblom och Diplomat 
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PR lämnas i bilaga 1. Nyblom introducerades inledningsvis på 
samrådsmötena som varande en oberoende person som skulle vara 
moderator på mötena. Detta är inte ovanligt på andra typer av möten. Det 
finns många personer som tar uppgiften att vara inhyrda moderatorer på 
möten och ska då ansvara för att mötet förlöper enligt dagordningen, tider 
hålls och att deltagarna upplever att olika parter och medverkanden får 
komma till tals. 

MKG upplever inte Nyblom som en oberoende moderator. Bland annat har 
Nyblom fått i uppgift eller tagit på sig uppgiften att i pausen på mötet samla 
på sig frågor från allmänheten som han, eller industrin, menar annars inte 
skulle bli ställda. Dessa frågor ställs sedan av Nyblom efter pausen. Detta 
innebär att Nyblom i viss mån kan välja vilka frågor som industrin kan ställa. 
På samrådsmötet i Oskarshamn 070628 ställdes på detta sätt frågan om 
vad industrin tyckte om den alternativa metoden djupa borrhål. Nybloms 
fråga gav industrin en möjlighet att komma med en lång, närmast förberedd, 
framställning om sin syn på djupa borrhål. Frågan om 
säkerhetsbedömningen och bedömningen av möjligheten att genomföra 
metoden djupa borrhål som är ett alternativ till industrins KBS-metod är 
besvärlig för industrin att hantera och MKG menar att industrin bör utreda 
detta alternativ ytterligare. Nybloms val av just denna fråga gav industrin 
därför en möjlighet att ensidigt till mötet framföra sin syn på frågan. MKG 
undersökte på mötet om denna fråga verkligen var ställd i pausen av en 
person på mötet och så verkade vara fallet. På samrådsmötet i Östhammar 
070631 ställdes tydligen inte samma fråga till Nyblom i pausen men då 
valde Nyblom ändå att ställa frågan om vad industrin ansåg om den 
alternativa metoden djupa borrhål eftersom "frågan ställts på samrådsmötet 
i Oskarshamn några dagar tidigare". Nybloms agerande gör att han inte kan 
anses som en oberoende moderator på mötena utan som en del av 
industrins ambition att använda mötena som en del av en PR- och 
informationsstrategi. 

Dessutom så verkar det som om Nyblom har begränsad erfarenhet av att 
leda och moderera möten så att tider hålls och olika parter får komma till 
tals. Samrådsmötet i Oskarshamn 070628 var på två timmar. Mötet inleddes 
med att myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, Statens 
strålskyddsinstitut, SSI och Oskarshamns kommun fick göra presentationer. 
Frågor fick ställas i anslutning till presentationerna och när denna del av 
möte hade gått hade en timma förflutit och det var dags för paus. efter 
pausen ställde Nyblom de frågor han uppsnappat i pausen, däribland frågan 
om djupa borrhål och det fanns sedan endast en halvtimma kvar till frågor 
som kunde ställas till industrin av den allmänhet och de organisationer som 
inte hade fått sina frågor framförda av Nyblom. På mötet i Östhammar 
070631 fanns mer tid för frågor från auditoriet, i första hand för att 
myndigheternas och kommunens presentationer då totalt med frågor tog 
kortare tid.  

På dessa möten och även tidigare samrådsmöten som Nyblom lett och 
modererat har inte Nyblom visat att han har den nödvändiga kompetensen 
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som behövs för att vara en oberoende mötesledare och moderator. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har därför förlorat 
förtroendet för Björn Nyblom som moderator på samrådsmötena. 

Kommer industrin att ersätta Björn Nyblom från kommunikations- och 
påverkansfirman Diplomat PR med en erkänt professionell och oberoende 
person som mötesledare och moderator på framtida samrådsmöten? 

1.4 Lokaliseringen av samrådsmöten i Oskarshamns kommun 

Kärnkraftsindustrin, SKB, har i sin samrådsplan planerat in att hålla samråd i 
olika ämnen vid olika tidpunkter. I två år i rad har nu samrådsmötet i 
Oskarshamns kommun hållits i Figeholm några kilometer från Oskarshamns 
kärnkraftverk, Detta är även i närheten till av den plats där 
platsundersökningen för ett slutförvar görs. Däremot ligger platsen flera mil 
från Oskarshamns centralort och det har inte funnits möjligheter att ta sig till 
samrådsmötena med allmänna kommunikationer. Samrådsmötet år 2006 
haft som tema "Metod – Finns det några alternativ till KBS-3-metoden?, 
Lokalisering – En resa som slutade i Oskarshamn och Forsmark och 
Framtid – Har samhället förmåga att ta hand om det använda kärnbränslet?" 
och årets samrådsmöte hade som tema "Säkerhet och strålskydd". 
Kärnkraftsindustrin har tidigare på samma plats haft ett samrådsmöte som 
handlat om byggande och drift av anläggningar för slutförvar av använt 
kärnkraftsbränsle samt de störningar som kan uppstå i samband med till 
exempel bergarbeten och transporter. Ett samråd med det temat passar bra 
att lägga i närheten av där anläggningarna är tänkta att byggas. 

Hade det inte varit lämpligt att samrådsmöten som rör breda frågeställningar 
som långsiktig säkerhet och alternativa metoder och lokalisering inte endast 
ägt rum långt från Oskarshamns centralort? Hade inte ett möte i 
Oskarshamn gjort de möjligt för fler personer ur allmänheten och politiskt 
engagerade i kommunen att delta på samrådsmötet? 

1.5 Syn på miljörörelsen som aktör i samrådsprocessen 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att 
kärnkraftsindustrin, SKB, medvetet försöker nedvärdera 
miljöorganisationernas roll i samrådsprocessen och aktivt agerar för att 
utesluta miljöorganisationerna från insyn i industrins arbete med att utveckla 
ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. På så sätt försvårar 
kärnkraftsindustrin miljöorganisationernas granskningsarbete i samrådet. 
MKG ger nedan tre exempel på det. 

1. På tidigare samrådsmöten, i anslutning till senare samrådsmöten och på 
andra informationsmöten kärnkraftsindustrin genomför ges ibland en 
översikt av aktörer som deltar i samrådet och i beslutsprocessen inom 
kärnavfallsområdet. När detta sker är annat än i undantagsfall inte 
miljöorganisationerna inräknade i de aktörer som kärnkraftsindustrin menar 
deltar i arbetet med att ta fram och besluta om ett slutförvar för använt 
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kärnkraftsbränsle. På så sätt informeras inte allmänheten och andra aktörer 
om miljöorganisationernas roll i samrådsprocessen. 

2. När kärnkraftsindustrin, SKB, publicerade sin senaste säkerhetsanalys 
(SR-Can) i oktober 2006 arrangerade kärnkraftsindustrin, SKB, ett heldags 
informationsmöte 061101 mellan 9.00 och 17.00 för att presentera 
säkerhetsanalysen. Inbjudna att delta var myndigheterna Statens 
kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och deras 
experter samt deltagare från Oskarshamns och Östhammars kommun och 
Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM. Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG bad om en inbjudan till mötet men fick veta att 
miljöorganisationerna i stället var välkomna till ett kortare möte samma dag 
klockan 17.00, dvs efter informationsmötets avslutande. Industrin menade 
att informationsmötet bara var till för aktörer som industrin klassificerar som 
“myndigheter och beslutsfattande aktörer” och mötet klassificeras som ett 
“myndighetsmöte”. MKG accepterade inte erbjudande om ett annat kortare 
möte eftersom agerandet uppenbarligen diskriminerade 
miljöorganisationerna jämfört med andra aktörer. Kärnkraftsindustrin 
hävdade i en skrivelse att skälet till att MKG inte kunde erbjudas var att då 
skulle även tre andra miljörörelser, en kommun, två länsstyrelser och två 
regionförbund behöva inbjudas. Enligt kärnkraftsindustrin var mötet endast 
till för "skulle "ett möte med så brett deltagande väsentligt påverka[r] 
möjligheterna till den typ av möte de[vi) vil[e] ha den 1 november". Detta 
anser MKG vara oförståeligt. Antalet extra deltagare bedömer MKG skulle 
vara högst 5-10 personer och enligt uppgift från deltagare fanns det gott om 
plats i möteslokalen under mötet. MKG menar att detta är ett exempel på 
hur kärnkraftsindustrin avsiktligt utestänga miljörörelsen från fullgod 
information i samrådet. Dokumentation i ärendet bifogas i bilaga 2. 

3. På nationell niva och med anledning av regeringsbeslut enligt 
Kärntekniklagen om Kärnkraftsindustrins, SKB:s FUD-rapporter pågår en 
serie samrådsmöten mellan industrin och myndigheterna Statens 
kärnkraftsinspektion SKI och Statens kärnkraftsinspektion, SSI. 
Mötesserierna benämns PLU- och SSA-samråd. På dessa möten har 
Oskarshamns kommun och Östhammars kommun observatörsstatus. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Har begärt att på ett 
liknande sätt få observatörsstatus vid dessa möten som skulle ge en insyn i 
kärnkraftsindustrins arbete med att utveckla slutförvaret för använt 
kärnkraftsbränsle. Detta har industrin tillsammans med SKI motarbetat 
medan SSI inte har haft något att erinra mot att miljöorganisationerna skulle 
få observatörsstatus. 

Med dessa tre exempel menar Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG att kärnkraftsindustrin, SKB, medvetet försöker 
nedvärdera miljöorganisationernas roll i samrådsprocessen och aktivt 
agerar för att utesluta miljöorganisationerna från insyn i industrins arbete 
med att utveckla ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. På så sätt 
försvårar kärnkraftsindustrin miljöorganisationernas granskningsarbete i 
samrådet. 
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Avser kärnkraftsindustrin att i fortsättningen ta med miljöorganisationerna 
när industrin informerar i samrådsprocessen och vid andra tillfällen då de 
svenska kärnavfallsaktörerna beskrivs? Avser kärnkraftsindustrin att 
förändra sin syn på miljöorganisationernas möjlighet att delta på framtida 
informationsmöten och på de nationella samrådsmötena? 

1.6 Ansökan enligt kärntekniklagen om att få bygga en 
inkapslingsanläggning (INKA-ansökan) 

I november 2006 lämnade kärnkraftsindustrin, SKB, in en ansökan enligt 
kärntekniklagen om att få bygga en inkapslingsanläggning för det 
slutförvarssystem man ämna söka tillstånd för enligt kärntekniklagen och 
miljöbalken sent 2009. Ansökan lämnades in till Statens 
kärnkraftsinspektion, SKI, men även Statens strålskyddsinstitut, SSI, måste 
granska ansökan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
andra miljöorganisationer och andra aktörer hade då under en längre tid för 
industrin påpekat olämpligheten i detta agerande. Ursprungligen hade 
industrin avsett söka tillstånd för inkapslingsanläggningen vid denna 
tidpunkt enligt både kärntekniklagen och miljöbalken med och i ansökan haft 
med säkerhetsanalysen SR-Can. Industri insåg det olämpliga i att dela upp, 
eller strimla, ansökan på detta sätt enligt miljöbalken där detta inte är tillåtet.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, gjorde i samband med 
att industrin lämnade in sin ansökan en egen utredning om det juridiskt 
lämpliga i att strimla ansöka enligt kärntekniklagen. MKG konstaterar att alla 
de skäl som finns för att inte tillåta en strimling av ansökan enligt 
kärntekniklagen även gäller ansökningar enligt kärntekniklagen och 
protesterade mot industrins försök att kortsluta beslutsprocessen. Ett PM i 
frågan som behandlar de juridiska aspekterna på Kärnkraftsindustrins 
förfarande finns som bilaga 3. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan i efterhand 
konstatera att både Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens 
strålskyddsinstitut, SSI, har konstaterat att omfattande kompletteringar av 
ansökan krävs – betydligt större kompletteringar än de som industrin av 
naturliga skäl måste göra ändå på grund av det oriktiga förfarandet att dela 
upp ansökan för slutförvarssystemet. I praktiken har därför bägge 
myndigheterna avbrutit granskningen av ansökan. MKG menar att industrins 
förfarande har orsakat onödig resursanvändning hos myndigheterna, vars 
resurser behövs för att exempelvis granska kärnkraftsindustrin 
säkerhetsanalys SR-Can och andra rapporter som industrin har tagit fram. 

Hur motiverar kärnkraftsindustrin sitt agerande att dela upp, eller strimla, 
ansökan för att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle när 
förfarandet är juridiskt oriktigt. Hur motiverar kärnkraftsindustrin att 
myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens 
strålskyddsinstitut, SSI, i onödan har fått använda resurser för att granska 
en separat ansökan för inkapslingsanläggningen som redan vid inlämnandet 
var i behov av omfattande kompletteringar – resurser som behövs för att 
granska industrins säkerhetsanalys SR-Can och andra rapporter som 
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industrin tagit fram? Avser industrin dra tillbaka ansökan för att i stället 
såsom är juridiskt riktigt lämna in en hel ansökan för hela 
slutförvarsprojektet på en gång när detta görs? 

1.7 Behovet av utförliga alternativredovisningar vad gäller metod och 
platsval 

I samrådsprotokollen från förra årets samråd säger kärnkraftsindustrin, SKB, 
vid ett flertal tillfällen att samrådet endast gäller samråd om KBS-metoden 
med lokalisering på de platser som industrin gör platsundersökningar. Detta 
stämmer illa med avsikterna i miljöbalken med förarbeten och den praxis 
som är utvecklad. När exempelvis är en ny väg ska byggas så måste 
samrådet både gälla alternativa vägsträckningar och om alternativa sätt att 
uppnå de mål som byggandet av vägen syftar att nå.  

Varför vidmakthåller kärnkraftsindustrin att den inte behöver genomföra 
utförliga alternativredovisningar av metodval och platsval? 

1.8 Behovet av ett samhälligt mål för ett slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle 

Vid ett seminarium som Statens råd för kärnavfallsfråghor, KASAM, 
genomförde i november 2006 påpekade miljöjuristen Peggy Lerman vikten 
av att miljödomstol och regering hade tillgång till ett samhälleligt ändamål 
för att kunna jämföra industrins föreslagna metod och lokalisering med 
andra metoder och lokaliseringar. Peggy Lerman menade att flera av de mål 
som kärnkraftsindustrin anger som allmänna för slutförvarsprojektet i själva 
verket är projektmål för just det kärnavfallsprojekt, KBS-projektet, som 
kärnkraftsindustrin främjar.  

Skulle inte kärnkraftsindustrin, SKB, gynnas av en allmän diskussion om det 
samhälleliga målet med slutförvarsprojektet som leder fram till en nationell 
politisk enighet om efter vilka kriterier som ett slutförvarsprojekt ska 
bedömas? Är det inte även kärnkraftsindustrins mening att miljödomstolar, 
myndigheter och regering har tillgång till av samhälleliga mål för slutförvar 
av använt kärnkraftsbränsle formulerade på hög politisk nivå efter en bred 
samhällelig måldiskussion? 

1.9 Miljödomstolens och regeringens roll i ett beslut om drifttillstånd 

Miljödomstolen kommer att ta ställning till en preliminär säkerhetsanalys för 
slutförvaret eftersom säkerhetsanalysen måste kompletteras med kunskap 
so endast kan fås under tiden som slutförvaret byggs. En slutlig 
säkerhetsanalys kommer därför inte att finnas förrän slutförvaret är klart att 
sättas i drift. Om tillståndet för driften endast blir en fråga för myndigheterna 
kommer allmänhet och miljöorganisationer inte att kunna ha synpunkter på 
den slutgiltiga säkerhetsanalysen. Om däremot en separat prövning av 
driftstillståndet sker enligt miljöbalken kommer miljödomstolar och därmed 
även allmänheten och miljöorganisationer få en formell möjlighet att yttra 
sig. 
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Hur ser kärnkraftsindustrin på miljödomstolarnas och regeringens 
möjligheter att utgående från miljöbalken slutgiltigt ta ställning till tillståndet 
för driften slutförvaret? 

 1.10 Frågan om existensen av ett kommunalt veto av ett slutförvar för 
kärnkraftsavfall 

På samrådsmötet i Oskarshamn 070628 uppstod en diskussion om det 
kommunala vetot. Kärnkraftsindustrin, SKB, hävdade på mötet att det inte 
finns ett kommunalt veto för regeringsbeslut tagna för att etablera ett 
slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Detta är något som 
kärnkraftsindustrin ofta framför även på andra möten där den möter 
kommunpolitiker eller allmänheten. 

I Miljöbalkens 17:e kapitel om regeringens tillåtlighetsprövning och 1:a 
paragrafen om obligatorisk tillåtlighetsprövning anges: 

1 § Regeringen skall pröva tillåtligheten av nya verksamheter av 
följande slag: 
1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen 
enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för 
att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för 
framställning av kärnbränsle, 

Regeringen måste därför pröva tillstånd för ett slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle även om 2:a paragrafen om obligatorisk 
tillåtlighetsprövning gör det möjligt för regeringen att avstå från att pröva ett 
visst fall om den anger särskilda skäl. 

I Miljöbalkens 17:e kapitel om regeringens tillåtlighetsprövning och 6:e 
paragrafen om kommunfullmäktiges tillstyrkan anges: 

6 § Regeringen får tillåta en verksamhet som avses i 1 § 1, endast om 
kommunfullmäktige har tillstyrkt detta. 
 
--- 
 
Om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att 
verksamheterna kommer till stånd får regeringen, trots vad som sägs i 
första och andra styckena, tillåta 
1. verksamheter som sägs i 1 § 1, om det är fråga om mellanlagring 
eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall, 
2. --- 
 
Tredje stycket gäller dock inte om en annan plats bedöms vara 
lämpligare för verksamheten eller om en lämplig plats har anvisats för 
verksamheten inom en annan kommun som kan antas godta en 
placering där. Lag (2005:571) 

Det är således bara om regeringen själv bedömer att en annan plats är 
lämpligare för slutförvaret än den som industrin söker för eller om en plats i 
en annan kommun som dessutom antas inte vilja lägga in ett kommunalt 
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veto, finns angiven i ansökan, som en kommun kan säga nej till ett 
slutförvar. Det är därför endast om kärnkraftsindustrin lämnar in en ansökan 
med en lokalisering i Oskarshamns kommun och en lokalisering i 
Östhammars kommun som en av kommunerna kan använda det 
kommunala vetot. Kärnkraftsindustrin har sagt att den ska välja en av de två 
kommunerna för att ansöka om ett slutförvar i. Med tanke på hur olika 
berggrundsförhållandena vid de bägge platsundersökningslägena dessutom 
bör detta vara den enda framkomliga vägen. 

Att regeringen i förväg skulle ange att den inte tänker köra över ett 
kommunalt veto för ett slutförvar eller att kärnkraftsindustrin i förväg säger 
att den inte kan tänka sig att bygga ett slutförvar i en kommun som inte vill 
det kommer inte att spela någon roll den dagen en framtida regering får 
frågan på sitt bord. Att en kommun skulle kunna annat än fördröja 
byggandet lite genom att försöka vägra ta de kommunala beslut som 
behövs är inte heller möjligt. 

Varför envisas kärnkraftsindustrin med att hävda att kommunerna har ett 
kommunalt veto mot etableringen av ett slutförvar av kärnavfall när 
miljölagstiftningen gör ett undantag för det kommunala vetot av 
regeringsbeslut för slutförvar av kärnkraftsavfall? 

2. Kommentarer och frågor som rör långsiktig miljösäkerhet 

2.1 Tidsplan för att ta fram säkerhetsanalysen SR-Can 

Säkerhetsanalysen SR-Can som kärnkraftsindustrin, SKB, presenterade 
hösten 2006 blev inte fullständig eftersom data från platsundersökningarna 
inte var tillgängliga i den utsträckning som behövts. Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, menar at kärnkraftsindustrin har låtit intresset 
för sin egen tidsplan gå före vikten av att säkerhetsanalysen har kunnat bli 
så fullständig som ursprungligen planerats. På så sätt blir det inte möjligt för 
myndigheterna och andra aktörer att göra en tillräckligt god bedömning av 
den sista säkerhetsanalysen som industrin lämnar ifrån sig innan ansökan 
lämnas in. 

Varför har inte kärnkraftsindustrin ändrat tidsplanen för inlämnandet av 
säkerhetsanalysen SR-Can i stället för att lämna in en ofullständig 
säkerhetsanalys? 

2.2 Användning av undersökningsdata och andra erfarenheter från 
Äspölaboratoriet i Oskarshamns kommun vid säkerhetsanalysen av ett 
slutförvar i Forsmark 

Berggrunden vid platsundersökningsläget i Forsmark är mycket olik 
berggrunden i forskningslaboratoriet på Äspö i närheten av Oskarshamns 
kärnkraftverk. Bergspänningarna i berget är betydligt högre och 
genomsläppligheten för grundvatten, permeabiliteten, är betydligt lägre. 
Detta innebär att data från provdeponeringar och andra undersökningar 
som genomförts i Äspö och erfarenheter från konstruktionen av laboratoriet 
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inte är lika användbara vid ett eventuellt val av Forsmark som 
slutförvaringsplats. 

Vilka undersökningsdata som tagits fram i olika försök i Äspölaboratoriet 
måste tas fram på nytt för att ge underlag för en säkerhetsanalys i den typ 
av berg som finns vid platsundersökningsläget i Forsmark? 

2.3 Risker med påverkan av tektoniska spänningar på ett slutförvar i den s k 
Forrsmarkslinsen 

Bergspänningar i den svenska berggrunden byggs upp av 
kontinentalplattornas rörelser. Dessa s k tektoniska spänningar är de som 
orsakar de höga bergspänningarna i den s k Forsmarkslinsen där 
kärnkraftsindustrin gör platsundersökningar för att eventuellt lokalisera ett 
slutförvar för använt kärnkraftsbränsle 

Hur påverkar tektoniska spänningar Forsmarklinsen? Finns det risk för att 
hela linsen spricker rakt av? Finns det exempel på att andra linser havererat 
på ett liknande sett och varför har det skett? Kan  själva slutförvaret utgöra 
en defekt som betyder att linsen spricker horisontellt genom slutförvaret så 
att ett stort antal kapslar krossas? 

2.4 Påverkan av spjälkning av berg på slutförvarets långsiktiga säkerhet 

Om ett slutförvar i Östhammars kommun lokaliseras till det område i 
Forsmark där platsundersökningen utförs kommer berget som förvaret 
placeras i ha mycket stora bergspänningar. Vid byggnation i berg och efter 
byggnationen är klar kommer berg att spjälkas av från insidan av 
deponeringshål och tunnlar i slutförvaret. 

Hur påverkas den långsiktiga miljösäkerheten av spjälkning av berg i 
deponeringshål och tunnlar i slutförvaret? 

2.5 De viktigaste faktorerna som hotar att förstöra lerbarriären 

När ett slutförvar börjar läcka tar det vid de lokaliseringar som 
kärnkraftsindustrin nu väljer bland, båda i så kallade utströmningsområden 
för grundvatten vid östersjökusten, tar det relativt kort tid (50-10 år har 
nämnts) för radioaktiva ämnen att nå människa och miljö. Detta beror på 
berget en tveksam barriär (fördröjning) vid de lokaliseringar industrin 
planerar för i ett utströmningsområde. 

Om grundvatten kommer i kontakt med kopparkapseln kan sulfider och 
under vissa omständigheter även syre komma åt kapseln vilket ger 
korrosion. I så fall är också kapseln en tveksam barriär. Det som ska hindra 
sulfider och syre att komma åt kapseln är ett lager med bentonitlera. Denna 
lera är därför viktig för funktionen avden långsiktiga säkerheten 
kärnkraftsindustrins slutförvarsprojekt enligt KBS-systemet.  

Vilka hot finns det för att bentonitleran ska skadas eller försvinna och 
därmed öka för en betydande risk för att slutförvaret börjar läcka? 
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2.6 Tid för genombrott i kopparkapsel på grund av korrosion 

När bentonitleran är borta kan korrosion av kopparkapseln ske, om inte 
tidigare. Korrosion kan ske om kapselns koppar kommer i kontakt med 
klorider, sulfider och syre. 

Vilka är de processer som industrin identifierat som kan ge korrosion av 
kopparkapseln? Under vilka omständigheter uppträder dessa processer. 
Hur påverkar biokemiska processer orsakade av mikrobiologisk aktivitet 
korrosionshastigheten i olika scenarier? Hur lång tid tar det för att få 
genombrott i en genomsnittlig kapsel under dessa förutsättningar? 

2.7 Säkerhetsanalys med ny data från Laxemar 

Kärnkraftsindustrin har sagt att berget i södra delen av Laxemar och även 
utanför platsundersökningsområdet kan vara bättre än det relativt dåliga 
berg som hittills visat sig finnas i området. 

När kommer data från detta berg presenteras? Kommer en komplettering av 
säkerhetsanalysen SR-Can att göras så att en jämförande risksummering 
kan presenteras? 

2.8 Påverkan av olika scenarier för istider på säkerhetsanalysen 

I säkerhetsanalysen används ett istidsscenario som upprepar den glaciation 
som skedde under den senaste istiden som ägde rum, den så kallade 
Weichseliska istidscykeln. Under denna istid skedde ett antal nedisningar 

 
 

som kom och gick (se figur ovan tagen ur säkerhetsanalysen SR-Can). 
Nedisningarna blev större och större och de första två nådde inte de platser 
där kärnkraftsindustrin förbereder för ett slutförvar. Därmed så påverkas inte 
slutförvarslägena av att is finns ovanför slutförvaret förrän efter 55 000 till 
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60 000 år. Om däremot industrin i sitt huvudscenario hade vänt på 
istidsscenariot så att de största nedisningarna kom redan från början hade 
säkerhetsanalysen förmodligen gett ett annat resultat. 

Hur skulle säkerhetsanalysen i SR-Can påverkas om ordningen av de tre 
glaciationerna i huvudistidsscenariet bytte plats i tiden så att den största 
glaciationenerna kommer först? Hur skulle risksummeringen i 
säkerhetsanalysen (figur 7.1 och nedan) för Forsmark i Östhammars 
kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun se ut om en sådan 
förändring av huvudscenariot för istider gjordes. Vilka faktorer påverkas 
mest av en sådan förändring (lerbarriär, kopparkapsel, jordbävningar, m fl)? 

 

2.9 Kopparkapseln som enda barriär – avsaknad av fungerande naturlig 
barriär 

När bentonitleran inte längre skyddar kopparkapseln från korrosion är det, 
med de lokaliseringar kärnkraftsindustrin valt för platsundersökningar, 
endast kopparkapseln som är en barriär för att förhindra skada på människa 
och miljö. Berget utgör en naturlig barriär, men med de korta 
genombrottstider som finns på de valda platserna (50-100 år) finns ingen 
fungerade naturlig barriär. 

Hur lång tid skulle det ta innan kopparkapseln blir den enda barriären i 
slutförvaret om istidsscenariet ändrades enligt frågan ovan? 

2.10 Möjligheten att gallra bort scenarier i säkerhetsanalysen SR-Can som 
inte ger önskade resultat 

När kärnkraftsindustrin väljer scenarier i säkerhetsanalysen SR-Can kan 
industrin utesluta vissa processer efter endast en begränsad analys. På så 
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sätt skulle industrin kunna gallra bort scenarier i säkerhetsanalysen som inte 
ger för industrin önskat resultat i risksummeringen. 

Kan kärnkraftsindustrin visa att uteslutningen av de processer som inte tas 
med inte leder till resultat vid modelleringen som visar en för hög långsiktig 
säkerhet? Kan kärnkraftsindustrin visa att en bortgallring av scenarier i 
säkerhetsanalysen SR-Can inte gjorts på ett sätt så att scenarier som inte 
ger önskat resultat i risksummeringen inte tagits med? 

2.11 Glidande beskrivning av krav och önskemål under utvecklingen av 
KBS-metoden och under platsundersökningsperioden 

I sin analys (2006-12-20) av de preliminära säkerhetsanalyserna av  
platsundersökningarna kritiserade myndigheterna Statens 
kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, 
kärnkraftsindustrin för att glida i frågan om vad som är krav och vad som 
önskemål för de egenskaper en lokalisering av ett slutförvar ska ha. Även 
tidigare i platsundersökningsprocessen vid val av platser har industrin 
förändrat sin syn på "vad som är bra nog berg". Det finns en risk att 
industrin anpassar sina krav efter det berg och de grundvattenförhållanden 
som är tillgängliga i stället för att utgå från fastställda krav som inte kan 
ändras i platsvalsprocessen. 

Hur har kärnkraftsindustrins krav på berg, grundvatten och andra 
egenskaper av vikt för val av plats förändrats sedan 
platsundersökningsprocessen påbörjades? 

2.12 Långsiktiga risker för kärnvapenspridning från plutonium i ett tillslutet 
slutförvar 

Det finns ett hot i under flera hundra tusen års tid att det plutonium som 
finns i slutförvaret kan användas för tillverkning av kärnvapen. Dessutom 
kan det radioaktiva materialet användas i så kallade radioaktiva smutsiga 
bomber. I den svenska sammanfattande översättningen av 
säkerhetsanalysen SR-Can (SKB R-07-24) ges följande beskrivning av 
detta långsiktiga hot (s 78): 

"Avsiktliga intrång med onda avsikter kan inte heller uteslutas. Det 
använda bränslet är ju farligt och kan därför användas för att skada 
både människa och miljö. Delar av bränslet kan, efter omfattande 
bearbetning, användas till vapenproduktion. Att tränga ner till förvaret är 
dock en mycket omfattande och långvarig operation som rimligen inte 
kan genomföras utan samhällets sanktion, åtminstone inte så som 
samhället är organiserat idag. Det skulle också krävas avsevärda 
resurser för en sådan operation. Om ett samhälle eller en grupp 
individer skulle ha den här typen av onda avsikter kommer det troligen 
att finnas enklare sätt att nå samma mål." 

Kärnkraftsindustrin skriver "åtminstone inte så som samhället ser ut idag" 
och använder de värderande termerna "omfattande", "rimligen" och 
troligen": Detta visa dels att industrin förstår att det skulle kunna vara 
annorlunda i framtiden, dels att industrin saknar kunskap i dessa frågor. 
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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det finns ett 
flertal scenarier där det tvärtom är troligt att materialet skulle kunna komma 
till användning i militärt syfte eller terrorsyfte. Eftersom plutonium-239, den 
viktigaste isotopen i plutonium för kärnvapenkonstruktion, har en 
halveringstid på 24 110 år kommer problemet att finnas kvar i flera hundra 
tusen år.  

Efter ca 1 000 år har radioaktiviteten på avfallet avtagit så att den 
"omfattande bearbetning" som industrin benämner vanlig upparbetning kan 
göras med betydligt mindre strålskydd. Och upparbetning är en teknik som 
är känd sedan 1940-talet. Den uppfanns i USA:s kärnvapenprogram under 
andra världskriget. 

MKG vill ge ett enkelt exempel på ett scenario där det inte "finns enklare 
sätt att nå samma mål", dvs få fram plutonium till ett kärnvapen. Utan att 
behöva ge sig in i diskussionen om Irak eller Iran har velat eller vill skaffa 
kärnvapen så hade under de senaste decennierna öppnandet av ett 
förslutet slutförvar för använt kärnkraftsbränsle av den typ som 
kärnkraftsindustrin förordar (KBS), om det funnits i dessa länder, varit det 
lättaste sättet att få tillgång till plutonium för kärnvapenproduktion. 

En trolig utveckling av det globala energisystemet under de nästa hundra 
åren är att användningen av förnybar energi blir allt viktigare. På lång sikt är 
det sannolikt att det inte finns någon militär eller civil användning av 
kärnteknik. I en sådan värld, som inte alls är osannolik under stora delar av 
de kommande 100 000 åren, är plutonium i slutförvar av den typ som 
kärnkraftsindustrin vill bygga den källa till kärnvapenmaterial som är lättast 
att komma åt. 

Anser inte kärnkraftsindustrin att det är viktigt att en genomarbetad analys 
av det långsiktiga riskerna för kärnvapenspridning från plutonium i ett 
tillslutet slutförvar bör finnas med i säkerhetsanalysen i ansökan om att få 
bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. 

2.13 Behovet av långsiktig övervakning – fysiskt skydd – för slutförvaret 

Kärnkraftsindustrin anser i olika målformuleringar att ett slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle inte ska behöva övervakas efter tillslutning. Dessutom 
hävdar industrin i samrådet och i andra sammanhang att det inte behövs 
någon övervakning av ett slutförvar som byggs enligt dess egen KBS-
metod. Samtidigt är det uppenbart att det behövs övervakning – fysiskt 
skydd – av ett slutförvar av KBS_typ i princip hundratusentals år efter det att 
förvaret tillslutits. 

Varför hävdar kärnkraftsindustrin att det inte behövs långsiktig övervakning 
av ett slutförvar som byggs enligt den metod industrin valt när det kommer 
att behövas övervakning – fysiskt skydd – av ett slutförvar av KBS_typ i 
princip hundratusentals år efter det att förvaret tillslutits. 
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2.14 Experimentella data på påverkan av bentoniten av en temperatur på 
över 100 grader och på närvaron av järn 

Kärnkraftsindustrin har ändrat på det krav som ställs på temperaturen på 
bentonitleran i ett slutförvar. Om en kopparkapsel skulle gå sönder så kan 
järn ifrån behållarens insats påverka bentonitleran. 

Har kärnkraftsindustrin experimentella data som visar hur bentonitleran 
påverkas av en temperatur på över 100 grader respektive påverkas av järn? 
Finns det fortfarande osäkerheter om denna påverkan? 

2.15 Risker för en förhållandevis tidig istid 

Det finns teorier som säger att den förstärkta växthuseffekten med 
resulterande klimatförändringar kan resultera i en snabbare nedisning 
eftersom tidigare istider förgåtts av en uppvärmning och avisning av 
området kring nordpolen.  

Kommer kärnkraftsindustrin att ta fram ett underlag som beskriver riskerna 
för att det kan bli en tidig istid orsakad av den förstärkta växthuseffekten och 
de resulterande klimatförändringarna? 

2.16 Vikten av kolloider vid transport av radioaktiva partiklar till biosfären 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tidigare ställt frågan 
om hur ny kunskap om kolloiders roll i transport av radioaktiva partiklar 
påverkar den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle. 

Har kunskap om transport av radioaktiva partiklar med kolloider fullt ut tagits 
med i säkerhetsanalysen SR-Can? 

2.17 Möjligheten att lägga ett slutförvar på större djup (1000 m) 

Om slutförvaret lokaliseras vid andra platser än de som kärnkraftsindustrin 
valt skulle ett slutförvar kunna placeras på ett större djup, ner till 1 000 m. 

Om KBS-metoden ska användas är det inte bättre att lägga förvaret så djupt 
som möjligt, säg vid 1000 m djup? 

2.18 Metangasexplosioner 

Professor Nils-Axel Mörner säger att metangasexplosioner kan vara ett 
långsiktigt hot mot ett slutförvar. 

Vilken process skulle kunna orsaka metangasexplosioner på det sätt som 
professor Mörner menar är ett hot mot slutförvaret. Bör risken för 
metangasexplosioner tas med i säkerhatsanalysen? 

2.19 Deponerings- och återtagsexperiment av en kapsel i Äspö 

Ett deponerings och återtagsexperimentet av en eller fler kapslar har gjorts i 
Äspölaboratoriet.  
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Är experimentet gjort som om kapseln skulle ge den strålmiljö som en 
nydeponerad kapsel skulle ge? Bör inte industrin visa att deponering och 
återtag av kapslar kan göras på ett tillförlitligt sätt innan ett eventuellt beslut 
tas om att få påbörja byggandet av ett slutförvar? 

2.20 Strålningsfarlighet av avfallet på mycket lång sikt 

I den svenska sammanfattande översättningen av säkerhetsanalysen SR-
Can (SKB R-07-24) upprepar kärnkraftsindustrin en myt, nämligen att 
strålningsfarligheten av det använda kärnkraftsbränslet efter en viss tid når 
ner till en nivå som är att jämföra med "naturlig strålning". På s 21 i 
rapporten visas bilden nedan.  

 

I figuren anges att strålningsfarligheten jämförs med den för naturliga 
uranmalm som är en naturligt förekommande produkt, om än med mycket 
olika halt av uraninnehåll. Kärnkraftsindustrins avsikt med denna typ av 
diagram är att få det att framstå som om avfallet är ofarligt efter en viss tid. 
Men det är inte aktiviteten av uranmalmen som använts som visas i 
diagrammet utan aktiviteten av den mängd naturligt uran som används för 
att göra motsvarande mängd bränsle. Det spelar stor roll om jämförelsen är 
med massan naturligt uran eller massan uranmalm med motsvarande 
mängd uran i. Uranmalm i svensk berggrund har en uranhalt på maximalt 
0,03-0,04%. Genomsnittlig uranhalt i svensk granit är 0,0005%. Detta 
innebär att om den horisontella linjen skulle representera uranmalm så 
skulle den ligga långt under bilden. 

Kan kärnkraftsindustrin ta fram en bild som verkligen visar aktiviteten i 
naturlig uranmalm i ett diagram som visar hur aktiviteten i det använda 
kärnkraftsbränslet avtar med tiden? 
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2.21 Konsekvenser för avbrottet av deponeringen i SFR på 
slutförvarsprojektet för använt kärnkraftsbränsle 

I maj i år beslutade Statens strålskyddsinstitut, SSI, att stänga slutförvaret 
för låg- och medelaktivt avfall, SFR, som ligger bredvid Forsmarks 
kärnkraftverk. Kärnkraftsindustrin hade då så kraftigt misskött deponeringen 
i slutförvaret att det är osäkert om den långsiktiga säkerheten av slutförvaret 
kan garanteras. Bland annat har gränsvärdena för ett antal ämnen 
överskridits. 

Kärnkraftsindustrin säger att den kommer att räkna om och på det sättet 
visa att den långsiktiga säkerheten i slutförvaret SFR inte är hotad av de 
överskridna gränsvärdena. Detta påminner om hur kärnkraftsindustrin i 
arbetet med att ta fram ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle gör nya 
modeller för att visa att det inte finns problem med hur industrin bedriver sitt 
arbete med metodutveckling och lokalisering. 

Om inte kärnkraftsindustrin visar att den klarar av slutförvaringen av låg- och 
medelaktivt avfall på ett tillfredställande sätt, hur ska den då på ett trovärdigt 
sätt kunna visa att den kommer att klara av att genomföra den betydligt 
svårare uppgiften att slutförvara det högaktiva använda kärnkraftsbränslet? 

2.22 Risken för radioaktiva utsläpp från inkapslingsanläggningen 

I ansökan enligt kärntekniklagen om att få bygga en inkapslingsanläggning 
för använt kärnkraftsbränsle anges värden för utsläppen till luft från 
anläggningen under drft. 

Hur kan det komma sig att industrin menar att utsläppen från 
inkapslingsanläggningen inte kommer att vara större än utsläppen från 
mellanlagret för använt kärnkraftsbränsle, CLAB? Finns det inte en risk att 
bränsleskador uppstår när 40 år gammalt bränsle hanteras i 
inkapslingsanläggningen? 

3. Kommentarer och frågor som gäller alternativa metoder och 
alternativa lokaliseringar 

3.1 Kärnkraftsindustrins objektivitet vid framtagande av kunskap om den 
alternativa metoden djupa borrhål 

I mars 2007 anordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett 
seminarium/utfrågning om djupa borrhål som en alternativ slutförvarsmetod 
för använt kärnkraftsbränsle. KASAM hade valt de främsta experterna inom 
olika områden för att presentera kunskapsläget inom olika teknikområden 
och vetenskapliga områden. På seminariet framkom expertbedömningar om 
möjligheten att utveckla borr- och deponeringsteknik som var mycket mer 
optimistiska än de som framförts av kärnkraftsindustrin i samrådet.  

Använder inte kärnkraftsindustrin den bästa möjliga expertisen vid 
bedömningen av förutsättningarna att genomföra alternativa metoder 
jämfört med industrins egen metod? 
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3.2 Kostnadsbedömningar för att undersöka den alternativa metoden djupa 
borrhål 

I samrådet har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tidigare 
frågat vilken tid och vilken kostnad kärnkraftsindustrin beräknar att det 
behövs att undersöka förutsättningarna säkerheten för genomförandet och 
för den långsiktiga säkerheten för den alternativa metoden djupa borrhål? 
Kärnkraftsindustrin svarade att den bedömer att de insatser som anges i i 
rapporten R-00-28 är de som behövs för att göra en relevant analys av den 
långsiktiga säkerheten för metoden djupa borrhål och dess tekniska och 
geovetenskapliga förutsättningar. 

Industrins rapport R-00-20 med titeln Förvarsalternativet djupa borrhål: 
Innehåll och omfattning av FUD-program som krävs för jämförelse med 
KBS-3-metoden" av Wikberg m fl. ger en uppskattning den tid och den 
kostnad som krävs för att nå en kunskapsnivå som innebär ett projekt att 
genomföra användningen av den alternativa metoden djupa borrhål skulle 
vara framme vid en ansökan om tillstånd om att få börja bygga ett slutförvar. 

Vilket beslutsunderlag anser industrin ytterligare behövs för att kunna göra 
en för beslutsprocessen relevant jämförelse av förutsättningarna att på ett 
säkert sätt genomföra industrins KBS-metod och den alternativa metoden 
djupa borrhål. Behöver verkligen bägge metoderna utvecklas så att det går 
att lämna in en ansökan för att bygga ett slutförvar för att detta 
beslutsunderlag ska finnas? 

3.3 Jämförelser mellan industrins KBS-metod och den alternativa metoden 
djupa borrhål 

På seminariet/expertutfrågningen om den alternativa metoden djupa borrhål 
som Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, anordnade i mars 2007 sa 
företrädare för kärnkraftsindustrin, SKB, att industrin inte avser utföra några 
ytterligare studier i syfte att utveckla kunskapen om förutsättningarna för att 
på ett säkert sätt genomföra metoden eller förutsättningarna för metodens 
långsiktiga miljösäkerhet. 

Kan kärnkraftsindustrin, SKB, bekräfta att industrins avsikt är att inte ta fram 
ett bättre underlag för att på ett rättvisande sätt kunna jämföra den 
alternativa metoden djupa borrhål för slutförvar av använt kärnkraftsbränsle 
med industrins KBS-metod? 

3.4 Möjligheten att få en säkrare lokalisering av ett slutförvar av KBS-typ vid 
en lokalisering i ett inströmningsområde 

En analys av kärnkraftsindustrins rapport om storregional 
grundvattenströmning i östra Småland visar att det exempelvis i Viråns 
avrinningsområde kan finnas områdena där transporttiderna 
(genombrottstiderna) är mellan ca 30 000 och 800 000 år. Detta att jämföras 
med genombrottstiderna vid platsundersökningsområdena vid 
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östersjökusten i Forsmark och Laxemar som industrin angett som ungefär 
50-100 år. 

Menar fortfarande kärnkraftsindustrin att det inte finns miljömässiga fördelar 
med att lokalisera ett slutförvar i ett inströmningsområde i inlandet jämfört 
med den lokaliseringen i Forsmark eller Laxemar som industrin planerar? 
Blir både genombrottstiderna mer tillförlitliga och högre om slutförvaret 
placeras på 1000 m djup i ett inströmningsområde? 

4. Övriga kommentarer och frågor 

4.1 Felaktiga beskrivningar av utredningsläget i avsikt att ge en bild av att 
kärnavfallsprojektet inte har några problem 

I information till allmänheten och andra aktörer anger kärnkraftsindustrin 
ofta att resultaten av dess arbete med att ta fram ett slutförvar är "lovande". 
Detta gäller inte minst rapporterna från platsundersökningarna. 

I den granskning av industrins preliminära säkerhetsbedömningar för 
platsundersökningarna vid Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i 
Oskarshamns kommun som Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens 
strålskyddsinstitut, SSI, presenterade 061218 anser myndigheterna att 
resultaten från platsundersökningarna inte ger stöd för SKB:s säkra 
uttalanden i rapporterna från platsundersökningarna där det hävdas att 
bägge platserna uppfyller de krav som industrin satt upp. 

Avser kärnkraftsindustrin i framtiden se till att information till allmänheten 
och andra aktörer ger en rättvisande bild av tillståndet för 
kärnavfallsprojektet? 

4.2 Endast vissa rapporter översätts till engelska 

På tidigare frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, i 
samrådet har kärnkraftsindustrin angett att rapporter, även vetenskapliga 
rapporter, som behandlar alternativa metoder och lokaliseringar och som 
endast publicerats på svenska inte ska översättas till engelska. MKG anser 
att det är anmärkningsvärt att rapporter som behandlar för 
kärnkraftsindustrin känsliga frågor publiceras på svenska. På så vis 
försvårar industrin möjligheterna för oberoende utländsk expertis att 
granska industrins arbete. 

Kan kärnkraftsindustrin förklara varför det är så viktigt att rapporter som 
industrin vill ha granskade internationellt är på engelska medan rapporter 
som industrin helst undviker internationell granskning av t ex de som 
behandlar alternativ metod och lokalisering, är på svenska? 

4.X Ett slutförvars 100 000-årsperspektiv sett i människans historiska 
utveckling under motsvarande tid 

Ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle måste vara säkert i 
hundratusentals år. En reflektion är att mycket av människans utveckling 
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har ägt rum under det senaste etthundratusen åren ger en förståelse för de 
stora förändringar som kan förväntas de närmaste hundra tusen åren. 

Kan kärnkraftsindustrin ge i uppdrag åt ett forskare som arbetar med 
människans utveckling att göra en sådan beskrivning för att allmänhet och 
andra aktörer ska förstå hur mycket som förändrats under de senaste 
100 000 åren? 

4.3 Resurser för kärnkraftsindustrins information i samrådet 

Kärnkraftsindustrin använder omfattande resurser av medlen i 
Kärnavfallsfonden för att informera i samrådet, både på nationell och lokal 
nivå. 

Hur stora resurser mätt i pengar och manår använde kärnkraftsindustrin, 
SKB, under 2006, 2005 och 2004 för att informera om kärnavfallsfrågan? 
Hur är uppdelningen på centralt arbete och på arbete i 
slutförvarskommunerna? 

4.4 Kärnkraftsindustrins samhällsforskningsprogram 

Kärnkraftsindustrins, SKB:sm samhällsforskningsforskningprogram har 
nyligen haft en ny utlysningsomgång för anslag. Där anges följande 
forskningfrågor som speciellt intressanta: 

"Bör även det formella beslutsmandatet i högre grad bör vara lokalt och 
spegla den lokala befolkningens inställning till, och kunskap om, 
etableringen? 

Är det legitimt att formulera mer eller mindre absoluta tillståndskrav 
enligt miljöbalken och kärntekniklagen och sedan tilldela olika 
myndigheter ansvar för var sina kravuppsättningar? Är det rimligt att 
tilldela en verksamhet krav på bästa tillgängliga teknik även om de 
resurser som en marginell riskökning frigör skulle spara människoliv om 
de i stället användes till exempelvis ökad trafiksäkerhet? 

Kommer [samhällets institutioner, lagstiftning och beslutsordning] att 
understödja varandra, sett i ett helhetsperspektiv, under den flera år 
långa beslutsprocessen eller finns konfliktytor och otydligheter som 
kommer att orsaka mer eller mindre allvarliga hinder på vägen? 

Beslutsfattare ska, i bästa fall, fatta beslut baserat på en 
helhetsbedömning om vad som är bäst för människor och samhället i 
stort. Är det möjligt i praktiken? Eller är samhället organiserat så att 
särintressena har makt över allmänintresset, delarna över helheten och 
kortsiktigheten över det långsiktiga? Vilka är konfliktytorna, var och hur 
uppstår de, hur ser fördelningen av makt, mandat, vinster och förluster 
ut och vad är demokrati och vems demokrati ska gälla? 

Beslutsprocessen för etableringen av ett slutförvar och de anläggningar 
som ingår i det svenska systemet har utformats som en stegvis 
process. Viktiga frågor är här: Får delbeslut tas om detta påverkar det 
beslut som kommer att fattas i slutändan? I ett välfinansierat projekt kan 
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olika aktörer ställa andra krav, på fler utredningar, mer forskning, 
alternativa metoder och fler undersökningar innan beslut fattas, än i 
projekt som är underfinansierade. En konsekvens av detta skulle kunna 
vara att projekt med goda ekonomiska villkor blir väldigt utdragna i tiden 
och får svårt att ta steget från planeringsfas till genomförandefas 
eftersom som det alltid kan ställas krav på exempelvis mer forskning. Å 
andra sidan har i så fall projekt med en begränsad budget större 
möjligheter att ”gå i mål” och genomföras i praktiken?  Forskningsfrågor 
kan här vara: Finns det en koppling mellan 
finansieringsgrad/finansieringsform och kravbild, och i så fall hur ser 
den kopplingen ut, för möjligheterna att genomföra stora projekt som 
syftar till att lösa problem av stor betydelse för människor, miljön och 
samhället som helhet?" 

Kan kärnkraftsindustrin, SKB, själva se att denna uppräkning av de 
intressanta forskningsfrågorna kan få en styrande effekt på den i 
programmet utförda forskningen och därmed gynna industrins eget 
särintresse? 

----- 

Därmed var det slut på kommentarer och frågor för denna gång. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ser fram emot 
kärnkraftsindustrins kommentarer och svar. 
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