
 
  

   PROGRAM FÖR SEMINARIUM   
    
    
    
   

Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers 
roller under beslutsprocessen  
 
Tid: Onsdag 15 november 2006, kl. 09.00 - 16.45  
Plats: Arlanda Conference & Business Center, Arlanda flygplats, Lokal: Condor  
 
Bakgrund 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) planerar att under år 2006 respektive 2009 lämna in de ansökningar som 
behövs för tillstånd att anlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Olika nödvändiga tillstånd ges av bl.a. 
regeringen, Statens kärnkraftinspektion och miljödomstol.  
 
Syfte med seminariet:  
• Att tydliggöra regelsystemet och olika aktörers roller under beslutsprocessen inför tillståndsgivningen.  
• Att identifiera eventuella oklarheter under denna beslutsprocess.  
 
Program 
Moderator: Kanslichef Björn Hedberg, KASAM 
09.00 Introduktion – En beslutsprocess som pågått sedan mer än 30 år 
 Kristina Glimelius, ordförande i KASAM 
 
09.30 Juridiska förutsättningar för beslutsprocessen och olika aktörers roller, tolkning av  

begreppet ”Best Available Techniques - BAT” (krav på utformning och lokalisering, kopplat till främst 
Miljöbalken, Kärntekniklagen, Strålskyddslagen, Plan- och bygglagen samt olika myndigheters föreskrifter och 
allmänna råd)  

 Jonas Ebbesson, professor, miljörätt, Stockholms universitet  
 Peggy Lerman, Lagtolken PL AB   
 
10.30 Korta kommentarer av berörda myndigheter 
 (Statens kärnkraftinspektion-SKI, Statens strålskyddsinstitut-SSI m.fl.) 
 
10.45 Frukt och kaffe 
 
11.15 Ett miljörättsligt perspektiv på beslutsprocessen  
 Staffan Westerlund, professor, miljörätt, Uppsala universitet  
 
11.35 Hur miljödomstolar handlägger komplicerade ärenden 
           Margareta Bengtsson, miljöråd, miljödomstolen i Stockholm 
 
11.55 Lunch (senast omedelbart efter lunch tillfälle för deltagarna att till konferenssekretariat lämna in skriftliga frågor 

och synpunkter, vilka tas upp till diskussion kl. 15.00)   
 
13.10 Muntliga synpunkter och frågor utifrån förmiddagens föredragningar   
               
14.00 Planera, besluta, genomföra … Vilka lärdomar kan dras från andra stora infrastruktur- och 

anläggningsprojekt? 
               Urban Strandberg ,fil.dr, statsvetenskap, Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS),  
 Göteborgs universitet 
 
14.30 Frukt och kaffe  

 
15.00 Panel besvarar/kommenterar deltagarnas skriftliga synpunkter och frågor 

 
16.15 Reflektion över seminariet 

Krister Hallberg, tidigare projektledare för LKO (projektet för lokal kompetensuppbyggnad i  
Oskarshamns kommun) 

 
16.30 Avslutning och slutsatser 
 Kristina Glimelius, ordförande i KASAM 
 
16.45 Slut 


