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Bakgrund

Samråd med länderna kring Östersjön avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt
kärnbränsle har genomförts vid två tillfällen; år 2008 och 2016. Delar av dokumentationen från dessa
samråd skickade Naturvårdsverket till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 27 maj 2016, se
aktbilaga 393-398 i mål M 1333-11. I den översända dokumentationen ingick de frågor och synpunkter
som inkom i samrådet år 2016 från myndigheter, organisationer och privatpersoner, se aktbilaga 394-397
för inkomna synpunkter och aktbilaga 398 för den svenska översättningen.

2

Samråd år 2008

3

Samråd år 2016

3.1

Samrådsunderlag

SKB har efter diskussion med Naturvårdsverket (som i sin tur konsulterat Strålsäkerhetsmyndigheten,
SSM) översatt valda delar av det underlag som lämnats in till Mark- och miljödomstolen i mål M 1333-11
till engelska. Översättning av den icke-tekniska sammanfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB:n) har dessutom skett till de länders språk som begärt att delta i det fortsatta samrådet.
Utgångspunkten för urvalet av material var primärt utifrån vilket underlag som kan vara av intresse i ett
gränsöverskridande sammanhang.
Naturvårdsverket sände samrådsunderlaget till de parter (Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Ryska
Federationen) som begärt att få delta i det fortsatta samrådet samt för kännedom till de parter som önskat
att bli fortsatt informerade om ärendet (Danmark, Estland och Lettland). Samrådsunderlaget översändes
den 5 februari 2016, med begäran om svar senast den 15 april 2016, se aktbilaga 393.
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Naturvårdsverket underrättade, i enlighet med konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen), övriga länder runt Östersjön år 2005, om SKB:s
planer på slutlig hantering av använt kärnbränsle i Sverige. Ett första samråd genomfördes år 2008. En
sammanfattning av denna underrättelse och detta samråd bifogades Naturvårdsverkets inlaga, se aktbilaga
393. Samrådet behandlade gränsöverskridande miljöpåverkan.
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Gränsöverskridande samråd avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle

Samrådsunderlaget utgjordes av:
 MKB (Miljökonsekvensbeskrivning. Mars 2011)
 MKB för KBS-3-systemet - Icke-teknisk sammanfattning. Uppdaterad oktober 2015
 SR-Site, redovisning av säkerheten efter förslutning (volym 1, 2 och 3)
 Barriärerna i KBS-3-förvaret för använt kärnbränsle i Forsmark
 Tilläggs-MKB avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring i Clab
 Justeringar och rättelser i MKB:n
 Sammanställning av yrkanden (Yrkanden i mål nr M 1333-11)
Samtliga dokument levererades på engelska och svenska. Den icke-tekniska sammanfattningen av MKB:n
bifogades dessutom på finska, tyska, polska, litauiska och ryska.

3.2

Samrådsmöte

Naturvårdsverket inbjöd alla parter till ett samrådsmöte, i enlighet med Esbokonventionens artikel 5, i
Stockholm den 21 mars 2016 med möjlighet att besöka den tänkta platsen för Kärnbränsleförvaret och
SKB:s befintliga anläggning i Forsmark den 22 mars. Inbjudan liksom anteckningar från mötet bifogades
Naturvårdsverkets inlaga, se aktbilaga 393.

3.3

Inkomna yttranden

Yttranden har inkommit från myndigheter, organisationer och privatpersoner i följande länder:
•
Danmark
•
Finland
•
Lettland
•
Litauen
•
Polen
•
Tjeckien
•
Tyskland
I den översända dokumentationen från Naturvårdsverket till Mark- och miljödomstolen ingick de frågor
och synpunkter som inkom i samrådet, se aktbilaga 394-397 för inkomna synpunkter och aktbilaga 398 för
den svenska översättningen av dessa.

SKB:s svar och kommentarer på inkomna frågor och synpunkter bifogas detta dokument, se ”Esbo –
sammanställning av inkomna yttranden”, SKBdoc 1343555 ver 1.0. Dokumentet har även översatts till
engelska, se bifogat dokument ”Espoo – summary of statements recieved”, SKBdoc 1560723 ver 1.0. Den
engelska versionen av dokument kommer, via Naturvårdsverket, att skickas till länder runt Östersjön. I
den engelska versionen av dokumentet har vissa hänvisningar anpassats för att överensstämma med övrig
dokumentation som delges länderna.
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Översikt av inkomna yttranden redovisas i Naturvårdsverkets följebrev till Mark- och miljödomstolen, se
aktbilaga 393.

