
Från: Miles Goldstick
Till: Avdelning 4, Mark- och miljödomstolen - TNA
Kopia: info@milkas.se
Ärende: Underlag (4 PDF filer) från Milkas i mål M 1333-11
Datum: den 26 oktober 2017 14:14:54
Bilagor: Attachment information

historien-om-avvecklingen-lasse-karlsson20160705.pdf
Attachment information
holmstrand200111.pdf
Attachment information
kynnet-som-forsatter-berg1985noresson.pdf
Attachment information
problem-karnavfallsfragan20170812.pdf

Till Mark- ock miljödomstolen ang. mål M 1333-11

Bifogad är underlag från Milkas:
  

Framsidan av boken ”Kynnet som försätter berg” av Jan-Åka Noresson, 1985.
 PDF, 404 KB. Åtta kopior av hela boken lämnades till rätten i dag.
”Kärnkraftavfall - Avfallskedjans syn på den svenska hanteringen” av Olov
 Holmstrand (red.), 2001. PDF, 939 KB. Finns på:
 nonuclear.se/20011201holmstrand.html. Tio kopior av häftet lämnades till rätten
 i dag.
”Historien om avvecklingen som inte blivit av” av Lasse Karlsson, 2016. PDF,
 148 KB. Finns på: nonuclear.se/historien-om-avvecklingen-lasse-karlsson
”Problem: Kärnavfallsfrågan. Lösning: Okänd. Information inför rådgivande
 folkomröstning i Östhammars kommun söndag 4 mars 2018” av Milkas 2017.
 PDF, 1,8 MB. Finns på: nonuclear.se/problem-karnavfallsfragan-losning-okand.
 Tio kopior av häftet lämnades till rätten i dag.

Mvh,
Miles Goldstick.

Miles Goldstick
Informationssekreterare
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
Tel. 070-29 89 747
E-mail: info@milkas.se
Skype: milkas-info
www.nonuclear.se
www.milkas.se

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2017-10-26
MÅLNR: M 1333-11
AKTBIL: 828

mailto:info@milkas.se
mailto:mmd.nacka.avdelning4@dom.se
mailto:info@milkas.se

The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any other MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

   ---- File information -----------
     File:  historien-om-avvecklingen-lasse-karlsson20160705.pdf
     Date:  25 Oct 2017, 8:17
     Size:  150887 bytes.
     Type:  Unknown





Historien om avvecklingen 
som inte blivit av 


 
Framställt för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen 


av Lasse Karlsson 
Aktualiserad juni 2016 


 
Sammanfattning 


 
1976 fanns fem kärnkraftreaktorer i Sverige. 1975 hade socialdemokraterna 
och moderaterna drivit igenom ett riksdagsbeslut om att bygga totalt 13 
reaktorer. Under valrörelsen 1976 lovade centerledaren Thorbjörn Fälldin att 
han inte skulle sätta sig i en regering som startade en ny reaktor. Men för att 
inte äventyra den första borgerliga regeringen på 44 år gick han ändå med på 
att ladda Barsebäck 2. När ytterligare två reaktorer står klara att laddas 
hösten 1978 spricker regeringen och Thorbjörn Fälldin lämnar in sin 
avskedsansökan. 
 
Efter Harrisburgolyckan 1979 beslutar riksdagen om en folkomröstning om 
kärnkraften. Väljarna får ta ställning till tre avvecklingsalternativ. Linje 3 
innebär avveckling på 10 år. Linje 1 och 2 innebär att 12 reaktorer ska tas i 
drift och därefter avvecklas med hänsyn till behovet av el för 
upprätthållandet av sysselsättning och välfärd. Inget årtal angavs för när 
avvecklingen skulle vara avslutad. Något årtal fanns inte heller i regeringens 
proposition efter omröstningen. Socialdemokraternas skrev däremot i sin 
motion att ”Det bör fastslås att den sista reaktorn i Sverige skall stängas 
senast år 2010”. Detta blev också riksdagens beslut. 
 
Efter Tjernobylolyckan 1986 föreslog Centerpartiet och Vänsterpartiet att en 
avvecklingsplan för de svenska reaktorerna skulle fastställas. Riksdagen 
avslog. Men vårriksdagen 1988 beslutade om att en reaktor i Barsebäck ska 
stängas 1995 och en i Ringhals 1996. Energi- och miljöminister Birgitta Dahl 
(S) säger att beslutet är oåterkalleligt. Följden blir en mäktig motoffensiv från 
kärnkraftförespråkarna där LO, näringslivet, Moderaterna och Folkpartiet gör 
gemensam sak. Statsminister Ingvar Carlsson tvingas retirera och utnämner 
Rune Molin till energiminister i stället för Dahl. Molin var LO:s andre 
ordförande och tidigare Linje 2-general. Beslutet att stänga två reaktorer 
återkallas. 
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I februari 1997 träffar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet 
en uppgörelse om energipolitiken. Reaktorerna i Barsebäck ska stängas. 
Årtalet 2010 som slutdatum för avvecklingen slopas. Barsebäck 1 stängs 1998 
och Barsebäck 2 stängs 2005.  
 
I de borgerliga allianspartiernas valmanifest i valrörelsen 2006 heter det att 
en alliansregering under mandatperioden inte kommer att upphäva förbudet 
att uppföra nya reaktorer. Trots det genomdrev alliansregeringen i juni 2010 
ett beslut om att nya reaktorer ska tillåtas för att ersätta gamla reaktorer 
som tas ur bruk. Som villkor angavs att inga statliga subventioner ska tillåtas. 
I själva verket accepteras subventioner, t ex genom att reaktorägarna inte 
fullt ut behöver ta ansvar för skadorna vid en eventuell kärnkraftolycka. 
2012 lämnade Vattenfall in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att 
få ersätta en eller två av sina befintliga reaktorer med nya. 
 
Efter riksdagsvalet 2014 bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet en 
koalitionsregering. En energikommission tillsattes 2015 som i juni 2016 
presenterade en blocköverskridande överenskommelse mellan 
regeringspartierna och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 
Man slog fast målet att uppnå 100 procent förnybar elproduktion år 2040 
men det kommer trots det fortfarande att vara tillåtet för kärnkraftföretagen 
att bygga nya reaktorer som ersätter de tio nuvarande. Däremot kommer 
inga subventioner att beviljas. Den kontroversiella effektskatten ska 
avvecklas. Redan under 2015 hade beslut fattats av ägarna till Ringhals 1 och 
2 och Oskarshamn 1 och 2 att dessa reaktorer ska stängas senast 2020.  
 
I början av 2016 kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och 
miljödomstolen SKB:s ansökningar i avfallsfrågan vilket innebär att 
ansökningarna anses tillräckligt kompletta för att behandlas i sak. 
Myndighetens och domstolens yttranden till regeringen kommer att lämnas 
2017.  Regeringen väntas fatta sitt beslut 2018, antingen före eller efter 
riksdagsvalet. 
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1956 
• Riksdagen beslutar om svensk atomenergipolitik, "den svenska linjen". 


Målet var en komplett inhemsk kärnenergicykel baserad på svenskt uran 
och tungvattenreaktorer. Beslutet innebar också en förberedelse för 
framställning av en svensk atombomb. AB Atomenergi, bildat 1947, ges 
en nyckelroll. 


1969 
• AB Atomenergis konstruktions- och kärnbränsleverksamhet slås ihop med 


ASEA:s motsvarande avdelning till ett nytt halvstatligt företag med 
namnet AB Asea-Atom. Inriktningen är nu svenska lättvattenreaktorer 
som använder importerat anrikat uran. 


1972 
• Oskarshamn 1 tas i kommersiell drift. 
1974 
• Oskarshamn 2 tas i kommersiell drift. 
1975 
• 1975 års energipolitiska beslut i riksdagen innebär 13 reaktorer och röstas 


igenom av Socialdemokraterna och Moderaterna. Folkpartiet vill ha 11 
reaktorer, Centerpartiet fem och Vänsterpartiet Kommunisterna enbart 
de fyra som är i drift. 


• Ringhals 2 tas i kommersiell drift. 
• Barsebäck 1 tas i kommersiell drift. 
1976 
• Ringhals 1 tas i kommersiell drift. 
• Centerns linje i valrörelsen: Reaktorbyggen som inte påbörjats skall inte 


igångsättas. Påbörjade arbeten skall avbrytas. De fem reaktorer som är i 
drift skall avvecklas.  


• Fälldin i valrörelsen: ”Jag sätter mig inte i en regering som startar fler 
kärnkraftvek” och ”Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore 
beredd att dagtinga med min övertygelse.” 


1977 
• Villkorslagen (1977:140) börjar gälla i maj. Innebär att inga nya reaktorer 


får tas i drift utan att kärnkraftsbolagen kan visa att hanteringen av det 
högaktiva avfallet kan ske på ett säkert sätt. Lagen slutade att gälla i 
januari 1984. 


• Barsebäck 2 tas i kommersiell drift (innan Villkorslagen trätt i kraft). 
• Ringhals 3 är färdigbyggd men kan inte tas i drift förrän 1981 (på grund av 


Villkorslagen och Rådrumslagen som instiftades med anledning av 
folkomröstningen, se nedan). 
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1978 
• 5 oktober avgår regeringen Fälldin på kärnkraftfrågan. Ringhals 3 och 


Forsmark 1 står färdiga att laddas och regeringens majoritet inklusive 
partilöse justitieministern Romanus menar att Villkorslagen inte innebär 
något hinder. Fälldin lämnar in sin avskedsansökan till talmannen. 


1979 
• Folkpartiregeringen lägger en energiproposition som innebär 12 


reaktorer. Förslaget behandlas aldrig av riksdagen eftersom 
folkomröstningen kommer emellan. 


• 28 mars inträffar kärnkraftsolyckan i Three Mile Island-reaktorn i 
Harrisburg i USA. 


• Rådrumslagen gäller från juni 1979. Innebär att inga nya reaktorer får tas i 
drift före folkomröstningen. 


1980 
• 23 mars genomförs folkomröstningen om kärnkraft. Väljarna har att ta 


ställning till tre förslag som alla förespråkar avveckling av kärnkraften. 
• Linje 1 och 2 hade en identisk formulering: "Kärnkraften avvecklas i den 


takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för 
upprätthållande av sysselsättning och välfärd". Länge tycktes 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet kunna enas om en 
gemensam linje. Detta ville Socialdemokraterna undvika och lyckades till 
sist genom att införa formuleringen "Samhället skall ha ett huvudansvar 
för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och 
andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse 
skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen 
indrages genom beskattning." Detta krav har sedan övergivits av partierna 
bakom Linje 2. Idag är staten genom Vattenfall majoritetsägare av 
kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals men Oskarshamns kärnkraftverk 
är till större delen privatägt genom E.ON (majoritetsägare) och Fortum 
(där finska staten är majoritetsägare). Varken Linje 1 eller Linje 2 angav 
något slutår för avvecklingen på sina röstsedlar.  


• Linje 3 innebar nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften och en avveckling 
inom tio år av de sex reaktorer som var i drift. 


• Resultatet av folkomröstningen: Linje 1  18,9 procent, Linje 2  39,1 
procent och Linje 3  38,7 procent. 


• Regeringen lägger fram en proposition som bygger på folkomröstningens 
resultat. Befintliga reaktorer och de som är under arbete (totalt 12 
reaktorer) ska användas under sin livstid som beräknas till 25 år. Något 
slutdatum för avvecklingen anges inte i regeringens proposition men i 
Socialdemokraternas motion står det att ”Det bör fastslås att den sista 
reaktorn i Sverige skall stängas senast år 2010”. Riksdagen beslutar i 
enlighet med Socialdemokraternas förslag. 
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• Forsmark 1 tas i kommersiell drift. 
1981 
• Forsmark 2 tas i kommersiell drift. 
• Ringhals 3 tas i kommersiell drift. 
1983 
• Ringhals 4 tas i kommersiell drift. 
1984 
• Lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3) börjar gälla. Den ersätter 


bland annat Atomenergilagen och Villkorslagen. Den nya lagstiftningen 
innehåller ett uttryckligt krav på att reaktorägaren ska ta hand om och 
slutförvara använt kärnbränsle och kärnavfall samt bedriva nödvändig 
forskning och utveckling. 


1985 
• Riksdagen beslutar att år 2010 som slutdatum för kärnkraftens avveckling 


ska stå fast. Däremot fattas inget beslut om avvecklingsplan. 
• Forsmark 3 tas i kommersiell drift. 
• Oskarshamn 3 tas i kommersiell drift. 
1986 
• En reaktor i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen (i Ukraina nära gränsen 


till Vitryssland) havererar 26 april. 
• Centerpartiet och Vänsterpartiet Kommunisterna föreslår i riksdagen en 


omedelbar avvecklingsplan för de svenska reaktorerna. 
Riksdagsmajoriteten följer energiminister Birgitta Dahls förslag att genom 
det nyinrättade, parlamentariskt sammansatta Energirådet snabbutreda 
säkerhetsfrågorna vid de svenska kärnkraftverken.  


1987 
• Förbud mot att bygga nya reaktorer och förbereda byggandet av nya 


reaktorer införs i Kärntekniklagen. 
• I december beslutade riksdagen på den socialdemokratiska regeringens 


förslag att avvecklingen skulle tidigareläggas. En reaktor skulle tas ur bruk 
1993-1995 och en annan 1994-1996. Regeringen lovade att återkomma 
under våren 1988 med preciseringar.  


1988 
• Vårriksdagen fattar sitt ”tvåreaktorsbeslut”: en reaktor i Barsebäck ska 


stängas 1995 och en i Ringhals 1996. År 2010 som slutdatum för 
avvecklingen ligger fast. Birgitta Dahl kallade beslutet ”oåterkalleligt” när 
hon presenterade sin proposition. 


1990 
• Birgitta Dahls ”oåterkalleliga” beslut att stänga två reaktorer resulterar i 


en lång och intensiv motkampanj där LO, näringslivet och Moderaterna 
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och Folkpartiet gör gemensam sak. Till slut kapitulerar statsminister 
Ingvar Carlsson och ersätter Birgitta Dahl som energiminister med Rune 
Molin, LO:s andre ordförande och tidigare Linje 2-general för 
Socialdemokraterna. Birgitta Dahl blir nu enbart miljöminister. 
Tvåreaktorsbeslutet överges och Ingvar Carlsson bjuder in Centerpartiet 
och Folkpartiet till en energipolitisk uppgörelse. 


1991 
• I januari blir Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet överens 


om en energipolitik för de närmaste fem åren. Årtal för avvecklingens 
start saknas. År 2010 som slutdatum överges inte men formuleringarna 
öppnar för olika tolkningar. Regeringen lägger en proposition i februari. 
Ingvar Carlsson har lyckats få bort kärnkraftfrågan ur årets valrörelse. 


1993 
• Den borgerliga regeringen tillsätter en energikommission på förslag av 


Socialdemokraterna. Dess uppgift är att föreslå tidpunkter för 
omställningen av energisystemet. 


1995 
• Energikommissionen lämnar sin utredning i december. En avveckling av 


kärnkraften till 2010 anses omöjlig. Möjligen kan fyra reaktorer stängas 
varav en under innevarande mandatperiod. Kommissionen hade en stark 
representation av näringslivsintressen men hade utestängt Greenpeace 
och Naturskyddsföreningen. Dess arbete betraktades av miljörörelsen 
som en partsinlaga för kärnkraftsanhängarna. 


1997 
• I februari når Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet en 


uppgörelse om energipolitiken. Den socialdemokratiska regeringen, nu 
ledd av Göran Persson med Anders Sundström som närings- och 
energiminister, lägger en proposition. Den första reaktorn i Barsebäck ska 
stängas inom ett och ett halvt år och den andra senast 2002. Samtidigt 
slopas årtalet 2010 för kärnkraftens slutliga avveckling.  


1998 
• Lagen om kärnkraftens avveckling börjar gälla. Regeringen beslutar att 


Barsebäck 1 ska stängas i juni 1998. Ägarna överklagar beslutet och 
stängningen skjuts tillfälligt upp.  


• Barsebäck 1 stängs 30 november. 
2005 
• Barsebäck 2 tas ur drift. 
2006 
• De fyra allianspartierna vinner riksdagsvalet och bildar regering. I deras 


valmanifest står det: ”En Alliansregering kommer under mandatperioden 
2006-2010 inte medverka till några politiska beslut om avveckling av 
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kärnreaktorer. Inte heller kommer vi att ge förnyade driftstillstånd till de 
två reaktorer som stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer 
inte att upphävas under mandatperioden.” 


2009 
• Trots löftena i valmanifestet träffar allianspartierna i februari en 


överenskommelse som innebär att nya reaktorer får byggas för att ersätta 
de befintliga. Avvecklingslagen ska avskaffas och förbudet mot nybyggnad 
i Kärntekniklagen ska tas bort. 


2010 
• Riksdagen beslutade 19 juni att godkänna alliansregeringens förslag att 


tillåta byggandet av nya kärnkraftsreaktorer. 
• Allianspartiernas överenskommelse hade emellertid mött motstånd och 


kritik inom Centerpartiet. Solveig Ternström (C) och Eva Selin Lindgren (C) 
röstade med oppositionen mot regeringsförslaget vid riksdagens 
behandling. Sven Bergström (C) hade villkorat sitt stöd för regeringens 
förslag och röstade ja sedan han (felaktigt) ansett att hans villkor 
tillgodosetts. Bergströms insats hade säkert betydelse för att andra i 
Centerpartiets riksdagsgrupp med gott samvete skulle kunna stödja 
regeringsförslaget.  


• Bergströms ena villkor löd "Regeringen ska på riksdagens uppmaning 
återkomma med förslag till lagstiftning eller andra åtgärder som 
säkerställer att de borgerliga partiledarnas utfästelse om att ny kärnkraft 
inte ska få statligt stöd står sig över tiden." När regeringen i april 2012 
återkom med en skrivelse saknades de förslag riksdagen efterlyste.  


• Bergströms andra villkor löd: ”Riksdagen ska tillkännage för regeringen 
att obegränsat skadestånds- och kostnadsansvar ska gälla för eventuella 
olyckor inklusive hälsoeffekter vid svenska kärnkraftverk.” Detta krav 
avslogs av Civilutskottet vid motionsbehandlingen. 


• Riksdagen beslutade 19 juni också om en ny lag om ansvar och ersättning 
vid radiologiska olyckor som ska träda i kraft den dag regeringen så 
bestämmer. Lagen har ännu inte trätt i kraft därför att tillräckligt många 
stater ännu inte anslutit sig till Pariskonventionen. I retoriken kring den 
nya lagen hävdade miljöminister Andreas Carlgren (C) att 
kärnkraftverkens ägare åläggs ett obegränsat ansvar. Men detta är inte 
sant. Ansvarsbeloppet är begränsat till 1200 miljoner euro motsvarande 
omkring 11 miljarder kronor. I Fukushima vet vi ännu inte var kostnaderna 
landar, men seriösa bedömare talar om belopp långt över de 1 000 
miljarder kronor som olyckan i Tjernobyl anses ha kostat. 


2011 
• 11 mars inträffade kärnkraftolyckan i Fukushima i Japan. 
• Kärnkraftens avfallsfråga är fortfarande olöst.  16 mars ansökte 


kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett 
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slutförvarssystem för använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna. 
Ansökan prövas både mot Kärntekniklagen och Miljöbalken. Det är 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) respektive Mark- och miljödomstolen 
(MMD)  som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess 
och sedan lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar de slutgiltiga 
tillståndsbesluten. Detta regeringsbeslut kommer med all sannolikhet att 
fattas under 2018, antingen för eller efter riksdagsvalet. Information om 
slutförvarsfrågan kan man t ex följa på www.mkg.se (MKG - 
Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning) och nonuclear.se/milkas 
(Milkas - Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat). 


• 6 juni beslutade den tyska koalitionsregeringen (CDU/CSO - FDP) under 
Angela Merkel att avveckla all tysk kärnkraft senast år 2022. Det har ofta 
uppfattats som ett brådstörtat avvecklingsbeslut med anledning av 
katastrofen i Fukushima. I själva verket beslutade den rödgröna 
koalitionen under Gerhard Schröder redan 2002 om avveckling av 
kärnkraften till 2021 - ett årtal som koalitionsregeringen under Angela 
Merkel 2010 senarelade med 10 år. Händelserna i Fukushima ledde 
emellertid till att samma regering fattade beslutet om en snabbare 
avveckling, den s k "Energiewende".  


2012 
• 31 juli inkom Vattenfall med en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten 


(SSM) om att få ersätta en eller två av de befintliga reaktorerna med nya. 
2014 
• I januari inledde Vattenfall en s k samrådsprocess om byggandet av nya 


reaktorer i Ringhals som enligt lagen får ersätta de nuvarande när dessa 
stängs. Processen riktar sig till myndigheter, organisationer, allmänhet 
och närboende. Det första mötet med närboende hölls 6 mars. Länk till 
sida med Vattenfalls samrådsunderlag, protokollsanteckningar med frågor 
och svar på möten med de närboende m m:  
kraftdialog.vattenfall.se/content/aktuell-information  


• I maj utsåg styrelsen för Vattenfall AB, den svenska statens helägda 
energiföretag, Magnus Hall till ny VD. Hall var tidigare koncernchef för 
Holmens AB och var också ordförande i Industrikraft AB. Industrikraft 
bildades 2009 för att utnyttja Alliansregeringens löfte om tillstånd att 
bygga nya reaktorer i Sverige. Företaget ägdes till lika delar av Boliden, 
Eka Chemicals, Holmen, Stora Enso och SCA Forest Products. Industrikraft 
ingick samma år ett samarbetsavtal med Vattenfall för att gemensamt 
inleda ett kärnkraftprojekt. 2011 löpte avtalet ut och det förlängdes inte, 
"Eftersom vi inte funnit de rätta kommersiella villkoren för gemensamma 
projekt " som det hette i ett pressmeddelande. Nu blir alltså Magnus Hall 
ny VD för Vattenfall. Detta är bara ett av många exempel på att varken 
den socialdemokratiska regeringen eller Alliansregeringen velat använda 
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Vattenfall som en kraftfull aktör för utveckling av alternativ och förnybar 
energi. Ett annat exempel är Vattenfalls agerande i Tyskland. I december 
2012 meddelade Vattenfall att man tillvaratar sina ägarintressen i tyska 
kärnkraftverk genom att stämma tyska staten och begära över 30 
miljarder kronor för förlorad avkastning på sina reaktorinvesteringar i 
Tyskland. 


• Efter valet i september bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet en 
koalitionsregering. I regeringsförklaringen i oktober meddelade 
statsminister Stefan Löfven att "regeringen kommer att bjuda in till 
blocköverskridande samtal i en särskild energikommission i syfte att skapa 
en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Regeringens ingång i dessa 
samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och 
energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar 
energi." Vidare framhölls att kärnkraften ska bära en större andel av sina 
samhällsekonomiska kostnader. 


2015 
• I mars tillsattes Energikommissionen "för att ta fram ett underlag för en 


bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus 
på 2025 och framåt."  Till en början var samtliga riksdagspartier 
representerade. 


• 1 augusti 2015 höjdes effektskatten på kärnkraft med 17 procent till 
14770 kronor/megawatt. Produktionsskatten för kärnkraft infördes 1984 
men omformades 2000 till en effektskatt som baseras på reaktorns 
produktionskapacitet och utgår antingen den producerar el eller inte. 


• 14 oktober beslutade OKG att reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 ska 
stängas.  Reaktor 1 stängs under perioden 2017 - 2019.  Reaktor 2, som 
varit stängd sedan sommaren 2013, kommer inte att återstartas. Dagen 
efter beslutade Vattenfall att Ringhals 1 och 2 ska stängas senast 2020 
respektive 2019. Detta innebär att antalet svenska reaktorer senast 2020 
har minskat till sex. 


2016 
• 29 januari kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och 


miljödomstolen (MMD) Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) 
ansökningar om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle 
i Forsmark, Östhammars kommun, och en inkapslingsanläggning i 
anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns 
kommun. Det innebär att ansökningarna anses tillräckligt kompletta för 
att granskas i sak. Remissarbetet kommer att fortsätta och myndigheten 
och domstolen väntas under 2017 yttra sig till regeringen som fattar det 
slutliga beslutet. 


• 15 mars inleddes prövningen av Vattenfalls skadeståndskrav gentemot 
den tyska staten med anledning av den tyska kärnkraftsavvecklingen. De 
åtta kärnkraftverk som fortfarande är i bruk ska stängas senast 2022. 
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Vattenfall, E.ON och RNE kräver skadestånd på uppemot 20 miljarder 
euro. Företagen hävdar att den tyska staten bryter mot grundlagsfäst 
egendomsrätt och näringsfrihet, och betraktar avvecklingsbeslutet som 
en illegal expropriering. Regeringen lutar sig också mot grundlagen och 
plikten att värna medborgarnas säkerhet. Energibolagens kritiker hävdar 
att kraftbolagen, som åtnjutit statliga subventioner och gjort stora 
förtjänster, har haft god tid på sig att lägga undan reserver för 
avvecklingen. Förhandlingen rör själva principen, om energibolagen har 
laglig grund för sina skadeståndskrav. 


• 9 april publicerade koncerncheferna för Vattenfall och E.ON en artikel på 
DN Debatt där de hävdade att effektskatten "behöver omedelbart tas 
bort helt för att det ska finnas någon chans att driva de återstående sex 
kärnkraftsreaktorerna efter 2020. Tas skatten bort får Sverige tid att 
utveckla ett hållbart energisystem utan att jobb och välfärd äventyras." 
De skrev också att "nya reaktorer i Sverige är en icke-fråga, överspelad av 
såväl teknologiutvecklingen som ekonomiska realiteter." Debatten var 
intensiv och i andra inlägg hävdades att kärnkraftens olönsamhet inte 
beror på effektskatten. Två månader senare var partierna bakom 
Energikommissionens blocköverskridande "ramöverenskommelse" 
överens om att avveckla effektskatten (se nedan). 


• I maj meddelade såväl Milkas, tillsammans med Folkkampanjen mot 
Kärnkraft-Kärnvapen, som MKG, tillsammans med 
Naturskyddsföreningen, att de avstyrker det förslag till avfallslager i 
Forsmark som kärnavfallsbolaget SKB utarbetat. Milkas är Miljörörelsens 
kärnavfallssekretariat och MKG är Miljöorganisationernas  
kärnavfallsgranskning. Avstyrkandena har ställts till Mark- och 
miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Miljöorganisationerna 
refererar bl a till vetenskapliga rapporter som påvisar brister i SKB:s 
förslag och kritik riktas mot att alternativa lösningar inte utretts. 


• I maj lämnade också Kärnavfallsrådet ett kritiskt remissyttrande till Mark- 
och miljödomstolen beträffande SKB:s förslag till avfallsförvaring. Rådet 
"uppmärksammar domstolen på frågor som fortfarande är ofullständigt 
besvarade och som rådet anser vara avgörande för att kunna bedöma om 
SKB:s ansökan uppfyller gällande lagstiftning och om KBS-3-metoden kan 
bedömas vara godtagbar." Kärnavfallsrådet är ett oberoende 
tvärvetenskapligt råd till regeringen.  


• 10 juni offentliggjordes en blocköverskridande "ramöverenskommelse" 
som resultat av Energikommissionens arbete. Bakom överenskommelsen 
stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
ingick inte. Överenskommelsen är historisk såtillvida att både 
Socialdemokraterna och Moderaterna står bakom den vilket innebär att 
den stöds av en riksdagsmajoritet oberoende av valresultatet. 
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Uppgörelsen är motsägelsefull. Bl a heter det i den: "Målet år 2040 är 100 
procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som 
förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med 
politiska beslut."  Beträffande kärnkraften är den nya överenskommelsen 
i linje med Alliansregeringens beslut 2009: Det är tillåtet att ersätta de 
nuvarande tio reaktorerna med nya reaktorer på samma plats. Besluten 
ligger i kärnkraftbolagens händer men "kärnkraften ska bära sina egna 
kostnader och principen om att kärnkraft inte ska subventioneras består." 
De flesta bedömare, både bland politiker och i energibranschen, anser för 
närvarande att det är osannolikt att nya reaktorer kommer att  byggas.             
I övrigt kan noteras i uppgörelsen:  


              -  Effektskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start   
       2017. Inkomstbortfallet till staten ska täckas med höjd energiskatt för  
       hushållen med fyra öre per kilowattimme. Den elintensiva industrin  
       undantas.  
              -  Stödet till förnybar energi ökas genom att elcertifikatsystemet   
       förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.  
       Hela energiöverenskommelsen finns här  
http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aa
be76/energioverenskommelse-20160610.pdf  
• Fem dagar efter överenskommelsen i Energikommissionen om att 


avveckla effektskatten på kärnkraft beslutade Vattenfalls styrelse att 
investera en miljard kronor i kylanläggningar för Forsmarks tre reaktorer 
för att få fortsätta driften efter 2020. Motsvarande beslut för Ringhals två 
reaktorer väntas 2017. Därmed kan reaktorerna enligt Vattenfall 
sannolikt fasas ut mellan 2040 och 2045.   


• 29 juni lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett yttrande till Mark- 
och miljödomstolen (MMD) där myndigheten tillstyrker att domstolen 
bedömer SKB:s förslag till slutförvarssystem som ”en tillåtlig 
verksamhet”. SSM kommer under 2017 att lämna ett yttrande till 
regeringen där man också tar upp synpunkter från andra remissinstanser. 


2018 
• Om Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten 


godkänner SKB:s förslag till avfallsförvaring väntas regeringen svara ja 
eller nej till förslaget antingen före eller efter riksdagsvalet 2018. 
Regeringen måste före sitt beslut tillfråga Östhammars och Oskarshamns 
kommuner. Om det blir ett nej-svar från en eller från båda kommunerna 
kan regeringen ändå godkänna förslaget. I Östhammar blir det sannolikt 
en rådgivande folkomröstning 2017 eftersom Centerpartiet och 
Socialdemokraterna som har en stabil majoritet i kommunfullmäktige 
redan 2016 har tagit ställning för en kommunal folkomröstning. 
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Förord


Av fallsked jans grup per har se dan bör jan
av 1980- ta let sam lat er fa ren he ter av och
in for ma tion om den svens ka kär nav falls -
han te ring en. Un der den na pro cess har
alltmera väl un der bygg da åsik ter och stånd -
punk ter etab le rats. Den här re do vis ning -
en sam man fat tar Av fallsked jans syn på
den svens ka kär nav falls han te ring en. Sam -
man ställ ning ar och re do vis ning ar har gjorts
ti di ga re, mest ut för ligt i skrif ten ”Kärn -
kraf tav fall. Av fallsked jan re do vi sar kri tisk
fak ta bak grund – Slut sat ser” (Helan der,
Holmstrand, Lind ström och Åhäll, 1987).
En nå got ut vid gad eng elsk ver sion pro du -
ce ra des ock så: ”Nucle ar Was te in Swe den
– The Pro blem Is Not Sol ved!” (Åhäll, Lind -
ström, Holmstrand, He lan der och Gold -
stick, 1988). En hel del text från des sa ti -
di ga re sam man ställ ning ar har ut nytt jats
som un der lag för den här fö re lig gan de
skrif ten.


Skrif tens syf te är att ge en mot bild till
SKBs pro pa gan da och myn dig he ter nas
und fal la nde in ställ ning. Det ta blev spe ci -
ellt an ge lä get se dan SKB i de cem ber 2000 
pub li ce ra de sin till rät ta lag da bild av hur
kär nav falls frå gan har han te rats i Sve ri ge:
”Det svens ka kär nav falls pro gram met”,
(Kjell man, 2000).


Det fort sat ta ut nytt jan det av kärn kraft i
värl den byg ger bl a på an ta gan det att av -
falls pro ble met skall gå att lösa . Det finns
emel ler tid ing en na tur lag som sä ger att
var je tek niskt- ve ten skap ligt pro blem verk -
li gen har en lös ning. Av falls frå gan är inte
löst och har kan ske inte nå gon ac cep ta bel
lös ning. Från mo ra lisk- e tisk syn punkt följer 
då att den kan de las upp i två del frå gor:


1. Vad gör vi med det av fall som re dan
finns?


2. Med vil ken rätt fort sät ter vi att pro du -
ce ra ännu mera av fall?


Den förs ta frå gan är en kel att be sva ra. Vi
har en ge men sam skyl dig het både mot oss 
själ va och kom man de ge ne ra tio ner, ja mot
allt liv på Jor den, att göra vårt yt ters ta för
att oskad lig gö ra det kärn kraf tav fall som
re dan finns. Vi mås te göra det med all kraft 
nu, un der vår egen livs tid, för att inte las ta
över pro ble met på kom man de ge ne ra -
tioner. Det in ne bär att vi inom Av falls -
ked jan inte bara stö der, utan krä ver, att
me ningsful la ut red ning ar och un der sök -
ning ar drivs med alla re sur ser som kan
mo bi li se ras.


Den and ra frå gan kan vid förs ta på se en de 
fö re fal la svå ra re att be sva ra. I det ta fall
mås te be döm ning en grun das på tilltron till
tek ni kens möj lig he ter att verk li gen kun na
fin na en lös ning som eli mi ne rar fa ror na
nu och i all fram tid. Sva ret på frå gan om
mera av fall skall få pro du ce ras, dvs om
fort satt kärn kraft drift skall få til låtas, är
en ligt Av fallsked jans me ning ett klart och 
en ty digt nej. För Av fallsked jan är det själv -
klart att frå gan om han te ran det av kär n av -
fal let är en del av frå gan om kärntek ni kens
ut nytt jan de.


Fram för da åsik ter i den här skrif ten av -
speg lar inte nöd vän digt vis i alla av se enden
vad alla per so ner och grup per i Avfallsked -
jan an ser. I egen skap av re dak tör an sva -
rar jag en sam för stånd punk ter och for mu -
le ring ar.


Le rum i no vem ber 2001


Olov Holmstrand







1. Kärnk raf tavfal lets ti diga historia


1.1 Avfal let som kärn vap enråvara
Kärn kraf ten är en pro dukt av strä van de -
na att un der and ra världs kri get ut veck la
kärn va pen. Så gott som alla kärn tek nis ka 
pro ces ser man nu kän ner och ut nytt jar
togs fram då med det enda syf tet att till -
ver ka atom bom ber. Den na kopp ling mel -
lan kärn va pen och kärn kraft finns na tur -
ligt vis fort fa ran de, även om den för ne kas
av många kärn kraft fö re språ ka re. Kopp -
ling en är mest upp en bar i län der som In -
di en och Pa kis tan, me dan man i väst värl -
den gör allt för att sky la över sam ban den.


Iro niskt nog var det av fal let som ur sprung -
li gen var den ef ter trak ta de pro duk ten från
kärn tek ni ken. I det ut brän da uran bräns let
finns näm li gen ny bil dat plu to ni um, vil ket 
är mest läm pat för bombfram ställ ning.
Den and ra vä gen att göra kärn va pen, hög -
an rik ning av uran, är be svär li ga re och
krä ver myck et stör re tek nis ka och eko no -
mis ka re sur ser. Så lun da drevs det förs ta
stör re kärn kraft ver ket i USA i över sex år 
med enda syf tet att pro du ce ra kär nav fall.
Den alst ra de ener gin kyl des bort – som
av fall!


1.2 Svens ka lin jen
Un der 1950- och 1960- ta len sat sa des i Sve  -
ri ge på en egen tek nisk lin je med in hemsk 
uran bryt ning, tung vat ten re ak to rer och
upp ar bet ning (plu to ni um fram tag ning).
Tung vat ten re ak to rer kan an vän da na tur -
uran utan iso to pan rik ning, vil ken ald rig
har över vägts på all var i Sve ri ge. Of fi ci ellt
mo ti ve ra des den na sats ning med att den
skul le ge själv för sörj ning. Först un der
1980- ta let av slö ja des att “svens ka lin jen”
ock så var ett kärn va pen pro gram i ci vil för -


kläd nad. De vik ti gas te de lar na i det ta pro -
gram skul le vara uran gru van i Ran stad,
kärn kraft ver ket i Mar vi ken och upp ar bet -
nings an lägg ning en i San näs. Den ti di ga
svens ka kärn tek nik sats ning en finns ex em -
pel vis be skri ven i ar ti keln ”Bland troll -
kar lar och de mo ner” (Ans helm, 1996).


Långt ef ter det att man i USA hade bör jat
mark nads fö ra kärn kraf ten ci vilt, “Atoms
for pea ce” (1953), hade så lun da det svens -
ka kärn kraft pro gram met en klar mi li tär
an knyt ning och av falls pro ble met hem lig -
hölls. Det ta do ku men te ra des över ty gan de
i en rad ar tik lar i tid skrif ten Ny Tek nik
(1985 och 1987). Ny Tek niks upp gif ter de -
men te ra des då av re ge rings re pre sen tan -
ter, men har långt se na re i allt vä sent ligt
be kräf tats i en forsk nings rap port som har 
ut ar be tats på upp drag av Kärn kraf tin spek -
tio nen (Jon ter, 2001).


Re dan år 1959 sade riks da gen nej till svens -
ka atom va pen. Det ta nej gäll de även för -
be re del ser som kon struk tions forsk ning,
men re spek te ra des inte av kärn tek nik fö -
re språ kar na. Sats ning en hem lig hölls av en
inre krets av po li ti ker, mi li tä rer och tek ni -
ker un der hela 1960- ta let. Man fick t o m
fram peng ar till att köpa mark vid San -
näsfjor den i nor ra Bo hus län. Där skul le så
långt från Ös ter sjön som möj ligt upp fö ras 
en fa brik för fram tag ning av plu to ni um
ur kärn kraf tav fal let. Plu to ni et skul le se -
dan an vän das för bomb till verk ning. Pla -
ne ring en av plu to ni um fabri ken i San näs
sked de i di rekt strid mot riks dags be slu tet 
1959.


Inom ra men för den ”svens ka lin jen”
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byggdes fyra re ak to rer. Den förs ta, den
lil la forsk nings re ak torn R1 star ta des 1954 
un der Tek nis ka hög sko lan i Stock holm.
Den and ra, en nå got stör re forsk nings re -
ak tor R2 star ta des i Studsvik utan för Ny -
kö ping 1961. Den tred je re ak torn R3
bygg des i Ågesta utan för Stock holm och
le ve re ra de fjärr vär me (55 MW) och el (10
MW) un der åren 1964-1974. Den fjär de
re ak torn R4 i Mar vi ken bör ja de pla ne ras i 
slu tet av 1950- ta let.


Det sto ra kärnkraft ver ket inom ra men för
”svens ka lin jen” skul le så lun da byg gas i
Mar vi ken utan för Norr kö ping. Fi nes sen
med det ta kraft verk var bland an nat att
det skul le vara möj ligt att byta de lar av
kärn bräns let un der på gå en de drift. På det
sät tet skul le man kun na smy ga med att
bräns le togs ut i för tid, när plu to ni u m -
in ne hål let var mest läm pat för va pen till -
verk ning. Mar vi ken kraft ver ket var klart


för prov drift 1968, men star ta des ald rig
som kärn kraft verk utan kon ver te ra des
istäl let till ol je eld ning. Hu vud or sa ken till
det slut li ga be slu tet 1970 om av veck ling
som kärn kraft verk lär ha va rit ris ken för
att re ak torn skul le ”ske na” på sam ma sätt
som långt se na re hän de i Tjer no byl.


1.3 Lätt vat ten re ak to rer na
Mot slu tet av 1960- ta let från gicks den
“svens ka lin jen” och er sat tes av en stor -
sats ning på ame ri kansk lätt vat ten re ak tor  -
tek nik, san no likt ef ter ame ri kans ka på -
tryck ning ar, ef ter som USA inte vil le se
att fler sta ter kun de skaf fa egna kärn va -
pen. Så sent som 1974 re do vi sa des att
fram till 1990 skul le byg gas inte mind re
än 24 re ak to rer i Bro da len, Ring hals, Bar -
se bäck, Os kars hamn, Sö der man land och
Fors mark en ligt AKA- ut red ning ens lä ges -
rap port “Kärn kraf tens hög ak ti va av fall”
(DsI 1974:6). Re dan före den na re do vis -
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ning hade emel ler tid en upp broms ning av 
kärn kraft pla ne ring en skett ge nom ett riks -
dags be slut i maj 1973, bland an nat som
följd av Bir git ta Ham braeus (c) en ga ge -
mang mot kärn kraf ten och krav på ett
mo ra to ri um i byg gan det av nya kärn kraft -
verk.


Av fal let var fort fa ran de vid 1970- ta lets
bör jan ett icke ex i ste ran de pro blem och
upp ar bet ning själv klar. Mo ti ve ring en för
upp ar bet ning i an slut ning till lätt vat ten -
re ak to rer na var nu, att de spar sam ma
uran till gång ar na nöd vän dig gjor de upp ar -
bet ning för att till va ra ta kvar va ran de uran
och plu to ni um i det ut brän da bräns let.
Tan ken var ock så att av sam ma skäl på
sikt kun na etab le ra brid re ak to rer, vil ka
mås te lad das med det plu to ni um som skul -
le ut vin nas vid upp ar bet ning.


Den på ståd da uran bris ten vi sa de sig un -
der 1970- ta let slut gil tigt vara falsk. Den
var en ef fekt av att USA un der 1950- ta let
och åt mins to ne bör jan av 1960- ta let av
mi li tä ra skäl köp te upp allt uran som ut -
vanns från gru vor na. Det ta led de till konst -
lat högt uran pris och upp fatt ning en att
det råd de uran brist. När USAs mi li tä ra
uran köp upp hör de blev uran mark na den
mera nor mal sam ti digt som fler gru vor
öpp na des och upp fatt ning en om uran re -
ser ver na re vi de ra des upp åt. Där med sjönk
uran pri set kraf tigt. Upp ar bet ning och
brid re ak to rer blev olön sam ma lik som
uran bryt ning i om rå den med låg vär di ga
mal mer och hår da re mil jökrav. In tres set
för svensk uran bryt ning för svann så lun -
da av eko no mis ka och mil jö mäs si ga skäl
de fi ni tivt i mit ten av 1980- ta let (se även
av snitt 2.4).


1.4 Av fal let som inte fanns
Un der kärn kraf tens långa in led nings ske -
de från 1940- ta let till slu tet av 1960- ta let
fanns ing et of fent ligt er känt av falls pro -
blem av den enk la an led ning en att av fal -
let var ef ter trak tat och hem lig stämp lat


mi li tär ma te ri el. Dess utom fanns upp fatt -
ning ar na att uran till gång ar na var be grän  -
sa de samt att av fal let för svann vid upp ar -
bet ning och vi da re an vänd ning i re ak to -
rer. Själv fal let mås te åt mins to ne tek ni -
ker na som ar be ta de med ut veck ling och
drift av an lägg ning ar na ha va rit med vet -
na om av falls pro ble met, men utåt ex i ste -
ra de det allt så inte ännu.


Märk ligt nog fanns den na fö re ställ ning
kvar hos makt ha va re och opi ni ons bil da re
ända fram mot 1970 och i vis sa ex tre ma
fall ännu läng re. När den stor ska li ga svens -
ka kärn kraft ut bygg na den med lätt vat ten -
re ak to rer för be red des på 1960- ta let, fram -
för des så lun da det stol li ga på stå en det att
av fal let var helt för sum bart och att den
lil la mängd som ändå skul le upp stå be -
höv des till me di cins ka än da mål. Myck et
ta lar för att mer par ten av de po li tiskt be -
slu tan de an sva ri ga verk li gen var så djupt
oin for me ra de, el ler rät ta re sagt des in for -
me ra de av kärn kraft fö re språ kar na.


Mi li tä ran knyt ning en och kärn kraft fö re -
språ kar nas mörk lägg ning för dröj de så lun -
da med ett par år ti on den att av falls  frå gan
över hu vud ta get upp märk sam ma des se -
ri öst. När väl ar be te sat tes igång för att
för sö ka lösa av falls frå gan var kärn tek ni -
ken, så väl mi li tärt som ci vilt, så etab le rad 
att ing en ens tycks ha tänkt tan ken att av -
falls pro ble met skul le kun na stop pa hela
kärn tek ni kut bygg na den. Kärn kraf ten ha -
de, kan ske i ett ut slag av då ligt sam ve te
över kärn vap nens skräck in ja gan de verk -
ning ar, kom mit att ut må las som fram ti -
dens rädd ning; den rena, out sin li ga och
så gott som kost nads fria ener gi käl lan. I
tek nik- och fram tids op ti mis mens 1950- och 
1960- tal var det myck et av läg set att ifrå -
ga sät ta så da na vi sio ner. Det är inte fel att 
i ef ter hand lik na in ställ ning en vid att
skju ta upp en rymd kap sel med be sätt ning 
utan att först ha löst frå gan hur land ning -
en skul le ske ef ter rymd fär den.
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2. Kärn tek nikens spe ciella miljöfrågor


2.1 In led ning
Kärn kraf ten fram ställs av fö re språ kar na
gär na som en spe ci ellt ren ener gi käl la.
Det ta är emel ler tid myck et miss vi san de.
Kärn kraf ten är en form av en gångs ut vin -
ning av en be grän sad ener gi rå va ra (uran
är en icke för ny bar na tur re surs) som för -
or sa kar en lång rad mil jö ef fek ter och ris -
ker. Av sik ten är inte att här ge en full stän -
dig bild av des sa ef fek ter och ris ker. Det
är emel ler tid vik tigt att fram hål la att en
be skriv ning av det kort sik ti ga prak tis ka
han te ran det av det ut brän da bräns let och 
an nat av fall från kärn tek nis ka verk sam -
he ter på in tet sätt ger en full stän dig bild
av hela mil jö- och sä ker hets pro ble met med
kär nav fall och ännu mind re av kärn tek -
ni kens to ta la pro blem och ris ker.


2.2 Tu sen års per spek ti vet
Den lång li va de ra dio ak ti vi te ten i kärn -
kraf tav fal let gör att allt av fall mås te hål -
las helt av skilt från livspro ces ser na på
Jor den i hund ra tu sen tals år. Ty värr är
det ta omöj ligt, även om vi skul le ut nytt ja
bäs ta möj li ga nu kän da tek nik. Na tur la -
gar na til låter inte att nå gon helt sä ker
han te rings me tod ex i ste rar. Kärn kraf tav -
fal let in ne hål ler to talt na tur främ man de
äm nen som plu to ni um. Så da na äm nen är
far li ga i alla kon cent ra tio ner, ef ter som
det inte finns någ ra “bak grunds vär den” i
na tu ren som le van de or ga nis mer har an -
pas sat sig till. En tro pi la gen sä ger att allt
strä var ef ter oord ning, dvs ut sprid ning.
Män ni skan kan där för inte byg ga in ne -
slut ning ar som är 100 procent täta i all
fram tid. Nå gon helt sä ker för va rings me -
tod kom mer där för ald rig att kun na kon -
stru e ras.


2.3 Nuk leä ra re ser vat
Fort fa ran de lag ras sto ra mäng der både
mi li tärt och ci vilt kärn kraf tav fall värl den 
över i mer el ler mind re brist fäl li ga pro vi -
so ris ka för var, van li gen i an slut ning till
kärn kraft verk el ler and ra kärn tek ni kan -
lägg ning ar. Någ ra av des sa an lägg ning ar
har re dan för ore nat om giv ning ar na så att 
det för oöver skåd lig fram tid ska pats vad
som lämp li gen bör be teck nas som nuk leä -
ra re ser vat, där den ut spill da ra dio ak ti vi -
te ten gjort all mänsk lig när va ro livs far lig. 
Som ex em pel kan näm nas Sa van nah Ri -
ver – Han ford i USA, Kysjtym i Ryss land
och Tjer no byl i Ukrai na samt Sel la fi eld/
Winds ca le i Eng land. And ra nuk leä ra re -
ser vat som öar na Bi ki ni, Mu ro roa och No -
va ja Semlja har upp stått till följd av mång -
åri ga ame ri kans ka, frans ka och rys ka
kärn va pen prov.


Sam man ta get finns san no likt tiotals stör -
re om rå den på Jor den, där kärn tek ni ken
har för ött fram ti da möj lig he ter till nor -
malt mänsk ligt liv. Det all var li ga är emel -
ler tid inte an ta let nuk leä ra re ser vat el ler
de ras stor lek, utan att den ut spill da, lång -
li va de ra dio ak ti vi te ten inte i läng den kan
för hind ras att från des sa plat ser spri das
vi da re i luft, vat ten och nä rings ked jor.


2.4 Uran bryt ning
Uran finns i va ri e ran de mäng der i ett
stort an tal oli ka ber gar ter, ex em pel vis
gra ni ter och så kal la de svar ta skiff rar.
Uran hal ter na i det som an ses vara fyn dig -
he ter är of tast bara ti on dels pro cent el ler
läg re, men me del hal ter på någ ra pro cent
finns ex em pel vis i gru vor i Ka na da. Den
störs ta uran bryt ning en fö re kom mer nu i
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Ka na da, Aust ra li en och ett an tal af ri kans -
ka län der. Det ta be skrivs när ma re i bo -
ken ”Dö dens sten” (Gold stick och Törn -
qvist, 1991). De svens ka för sö ken att bry -
ta uran i Ran stad (mel lan Fal kö ping och
Sköv de), Ple u ta jokk (Ar je plog) och Lilljut -
hat ten (Kro kom) upp hör de de fi ni tivt 1985
på grund av olön sam het och lo kalt mot -
stånd mot mil jöpå ver kan. Det ta be skrivs i 
”Sve ri ges uran” (Sköv de Mil jö fo rum, 1982).


Vid ura nut vin ning mås te myck et sto ra
mäng der malm bry tas på grund av den
låga uran hal ten. Mal men fin mals och la -
kas, i all män het med sva vel sy ra. Där ef ter
mås te sto ra mäng der lakrester el ler ”an -
rik nings sand” pum pas ut i dam mar vid
gru van som av fall. I des sa lakrester finns
ura nets na tur li ga sön der falls pro duk ter,
bland an nat ra di um, kvar och av ger ra -
dong as. Det är ock så van ligt att lakrester -
na in ne hål ler and ra gif ti ga tung me tal ler.
Från dam mar na med lakrester kan spri -
das för ore nat vat ten och det hän der att
själ va dam mar na bris ter, så att lakrester -
na rin ner ut i om giv ning ar na på sam ma
sätt som un der se na re år har hänt vid Bo -
li dens gru va i Spa ni en och vid Ai tik gru -
van i Sve ri ge (i des sa fall var det dock inte
frå ga om uran bryt ning).


Sam man fatt nings vis kan kon sta te ras att
även uran bryt ning en ger ett myck et om -
fat tan de, far ligt och svår han ter ligt av falls -
pro blem som led i kärn tek ni ken. Som följd
av att bryt ning en ger svå ra mil jöpro blem
har den kom mit att till störs ta de len äga
rum i om rå den där be folk ning en har små
möj lig he ter att pro te ste ra. Ex em pel är om -
rå den med un der tryck ta ur be folk ning ar i
Ka na da (in di a ner) och Aust ra li en (abo ri gi -
ner). Det är i det ta per spek tiv föga för vå -
nan de att fle ra av de fö re slag na bryt nings -
om rå de na i Sve ri ge är be bod da av sa mer.


2.5 Upp ar bet ning
När uran bräns le an vänds i en re ak tor om -
bil das en del av ura net till så kal la de sön -


der falls pro duk ter. Sam ti digt bil das plu to -
ni um  ge nom att and ra ura na to mer tar
upp ne u tro ner. Det ut brän da bräns let
kom mer där för att in ne hål la kvar va ran -
de uran (till störs ta de len), sön der falls -
pro duk ter och plu to ni um. Ur sprung li gen
var det plu to ni um man vil le få fram för
att kun na till ver ka kärn va pen. Då mås te
först plu to ni um ut vin nas ur det ut brän da 
bräns let. Det ta kal las upp ar bet ning och
är en rent ke misk pro cess som är tek niskt 
re la tivt en kel, men myck et far lig och risk -
fylld på grund av att det ut brän da bräns -
let är kraf tigt ra dio ak tivt och att plu to -
nium dess utom är ex tremt gif tigt.


Vid upp ar bet ning en över förs det fas ta
bräns let till väts ke lös ning ar. Det finns ett
an tal upp ar bet nings an lägg ning ar i värl -
den, bland an nat Sel la fi eld (Winds ca le) i
Eng land och La Ha gue i Frank ri ke. Des sa 
an lägg ning ar är ökän da för ha ve ri er och
ut släpp av ra dio ak ti va äm nen. Bland an -
nat kan ra dio ak ti vi tet från des sa an lägg -
ning ar spå ras i fisk i hela Nord sjön.


2.6 Ut ar mat uran
Uran är den tyngs ta me tal len som fö re -
kom mer i na tu ren. Samt li ga iso to per är
na tur ligt ra dio ak ti va och fal ler lång samt
sön der spon tant. Uran är ock så gif tigt
som me tall även i myck et små mäng der.
Ex em pel vis kan ett tio tal mil li gram ned -
sät ta njur funk tio nen hos en män ni ska.
Dess utom är me tal liskt uran ke miskt in -
sta bilt och ox i de ras un der starkt tryck
(ex em pel vis vid en va pen träff) så kraf tigt
att det blir en el dex plo sion.


Na tur ligt uran be står av en bland ning av
fle ra oli ka iso to per. Den all ra störs ta
mäng den ut görs av U238. Den klyv ba ra
iso to pen U235 och någ ra and ra iso to per
finns bara i myck et små mäng der. För att
ura net skall kun na fun ge ra som bräns le i
de fles ta re ak to rer ford ras att hal ten U235
ökas. Det ta görs i en pro cess som kal las
iso to pan rik ning. Som restpro dukt får man
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sto ra mäng der gans ka rent U238, vil ket
be nämns ”ut ar mat uran” (Deple ted Ura -
ni um = DU på eng els ka). Av fall su ran er -
hålls även som restpro dukt vid upp arbet -
ning, men det ta uran kom mer för ut om
U238 att in ne hål la res ter av plu to ni um
och and ra uran iso to per som är mer ra dio -
ak ti va än U238.


Ut ar mat uran kan an vän das runt här den
i en brid re ak tor och på så sätt om vand las
till kärn tek niskt an vänd ba ra re iso to per,
ex em pel vis plu to ni um. I öv rigt sak nar ut -
ar mat uran kärn tek nisk an vänd ning och
är allt så en form av av falls pro dukt från
kärn tek ni ken.


Uran är som nämnts myck et tungt, be -
tyd ligt tyng re än bly. Där för är me tal liskt
uran va pen tek niskt in tres sant. Det an -
vänds både för att till ver ka ex tra tunga
pansar bry tan de pro jek ti ler och som skydds -
sköl dar på pan sar for don. När en uran pro -
jek til träf far ex em pel vis ett van ligt pan -
sar for don slår den ige nom kraf ti ga re än
en kon ven tio nell pro jek til. När uran pro -
jek ti len splitt ras an tänds även ura net och 
vål lar en häf tig brand som gi vet vis i sin
tur kan an tän da am mu ni tion och bräns le
i for do net som träf fas. Dess utom sprids
ra dio ak tivt ura nox id stoft så att strål ning


och gift ver kan kan på ver ka om giv ning en. 
Det bör fram hål las att ver kan av uran pro -
jek ti ler är en bart me ka nisk och ke misk.
Inga kärn tek nis ka re ak tio ner äger rum.


Det är väl känt att stor mak ter, bland an -
nat USA, till ver kar och an vän der uran -
pro jek ti ler se dan åt mins to ne ett par år  ti -
on den. Uran pro jek ti ler har va rit stan dard
inom NATO se dan mit ten av 1980- ta let.
Så da na pro jek ti ler an vän des i bland an -
nat gulfkri get och i for na Ju go sla vi en (Ko -
so vo och even tu ellt även Bos ni en). Det på -
går un der sök ning ar om män ni skor som
har kom mit i kon takt med an vänd ning en
av ura nam mu ni tion har drab bats av bland 
an nat leu ke mi och hud sjuk do mar. Det har
även vi sat sig att man up pen bar li gen inte
bara har an vänt ut ar mat uran från iso to p -
an rik ning utan även ura nav fall från upp -
ar bet ning, dvs kärn kraf tav fall, ef ter som
res ter av plu to ni um har på vi sats.


Sam man fatt nings vis är allt så till gång en
till och ut nytt jan det av ut ar mat uran och
ura nav fall en följd av kärn tek ni ken och
fram för allt den mi li tä ra och ci vi la kärn -
kraf ten. Det är inte tro ligt att man skul le
bry ta uran en bart för att till ver ka va pen
med ut ar mat uran.
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2.7 All värl dens kär nav fall är vårt
Ge nom de stän di ga krets lop pen av luft,
vat ten och liv är vi i Sve ri ge fö re na de med
alla and ra kärn kraft län der på sam ma sätt
som de är fö re na de med oss. Det räck er
allt så inte att det svens ka av fal let kan ges
en till freds stäl lan de han te ring och att vi
stop par vår egen av falls pro duk tion. Om
bara nå got land miss lyck as, löp er vi över -
allt på Jor den risk att ska das av ra dio ak -
ti vi te ten.


Ka ta stro fen i Tjer no byl de mon stre ra de de
glo ba la sam ban den. Där läck te bara en li -
ten del av av fal let (2-5%) ut från en enda
re ak tor. Ändå ho ta des en hel kul tur, den
sa mis ka, hund ra tals mil där ifrån ge nom
de di rek ta följ def fek ter na (ce si um ned fal -
let som gjor de att ren köt tet inte kun de
an vän das).


I lång tids per spek ti vet spe lar det inte så
stor roll var ra dio ak ti vi te ten läck er ut.
Av fal let in ne hål ler så lång li va de iso to per
av oli ka slag att de hin ner spri da sig över
Jor den, kon cen tre ras i nä rings ked jor (som
PCB kon cen tre rats i sä lar) och först där -
ef ter av klinga myck et lång samt un der år -
tu sen de na. De glo ba la sam ban den gör allt -
så all värl dens kärn kraf tav fall till vårt
eget.


Ännu mer skräm man de blir per spek ti vet
när vi be trak tar den po li tis ka si tu a tio nen
i någ ra kärn kraft sta ter. Här finns in sta -
bi la bank rutt län der som Nord ko rea, men
ock så krut dur kar som In di en och Pa kis -
tan. Och vad hän der med den kom pli ce ra -
de, käns li ga och risk fyll da av falls han te -
ring en när nya skru pel fria dik ta to rer av
typ Kim Il Song, el ler Sad dam Hus se in
tar mak ten, för att inte tala om da gens
och mor gon da gens mot sva rig he ter till
makt gal ning ar som Nero, Hit ler el ler Idi
Amin? Det räck er att näm na nam net
Usa ma Bin La den. Är det re a lis tiskt att
tro att krigs för stö rel se och sa bo tage inte
skall drab ba nå gon av alla för kärn kraf -


ten och dess av fall vi ta la an lägg ning ar nå -
gon stans på Jor den? Inte nå gon gång
un der tu sen tals år i fram ti den? Det kan
för öv rigt til läggas att kärn re ak to rer re -
dan har bom bats i krig i Iran och Irak.


Kärn va pen pro duk tio nen och kärn kraf ten
har ty värr re dan med fört att det idag och
un der obe stämd fram tid kom mer att fin -
nas ton vis med plu to ni um hal tigt av fall på 
Jor den. I många län der sak nas, mänsk -
ligt att döma, både an svar och fy sis ka för -
ut sätt ning ar att ens i vår tid skyd da av -
falls lag ren på ett nå gor lun da god tag bart
sätt (och dess vär re ännu mind re på lång
sikt). För ut om bris tan de re sur ser har dess -
utom fle ra kärn kraft län der ofrån kom li -
gen att emot se jord bäv ning ar och vul ka -
nut brott, vil ka i ett svep kan slå ut alla
skyddsan ord ning ar och spri da kärn kraf -
tav fal let di rekt ut i luft och hav.


Den oro väck an de slut sat sen är, att med
nu va ran de ut veck ling kom mer många av
värl dens re ak to rer att läm na ef ter sig av -
fal let i bil li ga, till fäl li ga och helt otill räck -
li ga la ger. Av fal lets ra dio ak ti va äm nen
kom mer att läcka ut, obön hör ligt, från
många oli ka plat ser och på många oli ka
vä gar. De lång li va de iso to per na kom mer
att ha god tid på sig att un der år tu sen den
spri da sig över Jor den och kon cen tre ras i
nä rings ked jor na.


Om inte den na ho tan de ut veck ling bryts,
ris ke rar vi att vår egen och våra ef ter -
kom man des livsmil jö kom mer att in ne -
hål la ra dio ak ti vi tet från all värl dens kärn -
kraf tav fall. För hål lan de na kring upp ar bet -
nings an lägg ning ar na i Sel la fi eld (Wind s ca -
le) och La Ha gue kan ge en li ten aning om
vad som ris ke rar att hän da. Han te ring en
där har tro li gen gi vit ökad can cer fre kvens
hos barn i nä rom rå det, av se värt för höjd
ra dio ak ti vi tet i Ir länds ka sjön och fullt
märk ba ra mäng der ra dio ak ti va iso to per i
hela Nord sjöns fisk be stånd.
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3. Kärnk raf tavfal let upptäcks


3.1 AKA- ut red ning en
Först på 1970- ta let bör ja de en se ri ös, kri -
tisk kärn kraft de batt kom ma igång i Sve -
ri ge. Den na gäll de länge mest drifts- och
sä ker hets frå gor i kärn kraft ver ken. Nå gon
all män med ve ten het om svå rig he ter na att
ta hand om av fal let fanns inte. Inte gjor des
hel ler nå gon eko no misk pla ne ring för av -
falls han te ring en. I stäl let för att skju ta upp
kärn kraft ut bygg na den i av vak tan på pro -
ble mets lö san de, till sat tes i van lig svensk
ord ning en stat lig ut red ning, AKA- ut red -
ning en, år 1972, för öv rigt sam ma år som
den förs ta lätt vat ten re ak torn Os kars hamn 
1 sat tes i drift.


I AKA- ut red ning ens slutrap port “An vänt 
kärn bräns le och ra dio ak tivt av fall” (SOU
1976:31) slogs fast det som se dan dess har 
be stämt in rikt ning en av den svens ka av -
falls han te ring en: Av fal let skul le kaps las
in och pla ce ras på någ ra hund ra me ters
djup i berg grun den. På det ta djup på stod
ut red ning ens geo log, att berg grun den skul -
le hind ra sprid ning en av ra dio ak ti va äm -
nen med grund vatt net. And ra al ter na tiv
över väg des inte på all var och har inte hel ler
över vägts se ri öst se na re. Ge nom AKA- ut -
red ning ens lätt vin di ga (och i ef ter hand
miss vi san de) geo lo gis ka vär de ring har inga
and ra al ter na tiv än den na gans ka yt li ga
berg för va ring i kaps lar un der grund vat -
ten ytan kom mit att un der sö kas när ma re.


AKA- ut red ning ens krav på berg grun den
var att den na skul le vara så gott som
sprick fri, bland an nat för att för ore ning ar 
inte skul le kun na spri das med rör ligt
grund vat ten i sprick or na. I AKA- ut red -
ning en ut tryck tes det ta med nå got va ri e -


ran de or da lag: ”sak nar rör ligt grund vat -
ten”, ”tätt berg”, ”grund vat ten fat tigt berg”, 
”sprick- och grund vat ten fat tigt berg”. När 
borr ning ar små ning om vi sa de att så
sprick fri berg grund inte ex i ste rar på någ -
ra hund ra me ters djup änd ra de SKB se -
na re kra vet till att berg grun den skul le
vara ”la gom spruck en”. In ställ ning en har 
ef ter hand bli vit allt me ra lätt sin nig. Nå -
got för enk lat kan sä gas att SKB nu an ser
att all nå gor lun da nor mal svensk ur berg -
grund du ger, ef ter som me to den är ”över -
sä ker”. SKB an ser så lun da att grund vatt -
net i sprick sy ste men inte be hö ver skyd -
das av an nat än kaps lar och den spe ci el la
in pack ning en i ben to nit av des sa.


Det lig ger na tur ligt vis myck et nära till
hands att anta att den na de val ve ring av
berg grun dens be ty del se är en an pass ning
till att SKB nu an ser att be folk ning ens ac -
cep tans är det vik ti gas te lo ka li se ringskri -
te ri et. Kom mu ner där SKB öns kar göra
för stu di er el ler vi da re de taljun der sök ning -
ar för att så små ning om ut fö ra sitt KBS3-
 för var kan då väl jas utan be svä ran de geo -
lo gis ka hän syn.


AKA- ut red ning en an såg inte att det fanns
nå gon risk för de for ma tion av berg grun -
den el ler jord bäv ning ar. Den mo der na ge -
o dy na mis ka sy nen på jords kor pan (kon ti -
nen taldrif ten, dvs att jords kor pan stän -
digt för änd ras när kon ti nen ter na ”fly ter
om kring” och kol li de rar med var and ra)
hade ännu inte etab le rats fullt ut i Sve ri -
ge när ut red ning en ge nom för des. Det in -
ne bar att man då lev de i tron att den
svens ka berg grun den är när mast opå verk -
bar un der över skåd lig tid fram åt. Nå gon
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ge nom tänkt upp fatt ning om på ver kan från
kom man de ned is ning ar fanns inte hel ler.
För AKA- ut red ning en i bör jan av 1970-
 ta let var det dess utom fort fa ran de själv -
klart att av fal let skul le upp ar be tas, dvs
en bart klyv nings pro duk ter na skul le slut -
för va ras, inte ännu mera far ligt och lång -
li vat plu to ni um samt kvar va ran de uran.


3.2 An svars för del ning och ak tö rer
AKA- ut red ning en var ock så skyl dig till
an svars för del ning en i Sve ri ge: Kärn kraft -
bo la gen har an svar för allt prak tiskt ar be -
te för frå gans lö san de, me dan sta ten bara
har en över va kan de roll. I ing en an nan
kärn krafts stat har stats mak ten ve ter ligt
nöjt sig med en så pas siv roll. En ligt AKA-
 ut red ning ens för slag bil da des dock in led -
nings vis ett stat ligt forsk nings råd, PRAV
(Pro gram rå det för ra dio ak tivt av fall) en -
ligt riks dags be slut på hös ten 1975. PRAV
skul le ar be ta själv stän digt men kom i prak -
ti ken att “sit ta i knät” på kärn kraf tin du -
strin. PRAV de la de så lun da kon tor och
te le fon väx el med kärn kraf tin du strins eget
bo lag SKBF (Svensk Kärn bräns le för sörj -
ning AB, nu me ra nam nänd rat till SKB).
PRAVs verk sam het be kos ta des dess utom
av kärn kraf tin du strin och hu vud de len av
forsk ning en ge nom för des av sam ma kärn -
kraf tin du stri. Dess utom fanns in ti ma per -
so nal li an ser mel lan AKA, PRAV och
SKBF.


SKBF (Svensk Kärn bräns le för sörj ning AB)
bil da des 1973 av kärn kraft bo la gen för att
om be sör ja an skaf fan det av uran bräns le
och han te ring en av kärn kraf tav fal let. Fö -
re ta get he ter från 1984 SKB (Svensk Kärn -
bräns le han te ring AB).


De två grans kan de myn dig he ter na på
kärn  kraf tom rå det är Sta tens Kärn krafts -
in spek tion (SKI) och Sta tens Strål skydds -
in sti tut (SSI). SKI bil da des 1974 och an -
sva rar för till sy nen av kärn tek ni kan lägg -
ning ar och fick även an sva ret för att en ligt 
den då va ran de atom ener gi la gen grans ka
an sök ning ar om ladd nings till stånd för re -
ak to rer. SSI bil da des 1965 och an sva rar
för forsk ning om och till syn av strål skydds -
frå gor vid kärn kraftan lägg ning ar och and -
ra verk sam he ter där strål ning fö re kom mer.


PRAV upp hör de 1981. I sam band där med
ren od la des an svars för del ning en yt ter li ga -
re. All forsk ning över togs av SKBF, nu
med en bart över vak ning från ett stat ligt
kon trol lor gan, NAK (Nämn den för an vänt 
kärn bräns le). Des sa båda ak tö rer byt te
se dan namn till re spek ti ve SKB (Svensk
Kärn bräns le han te ring AB) och SKN (Sta -
tens kärn bräns le nämnd). SKN upp hör de
i sin tur 1 juli 1992 och gick hu vud sak li -
gen upp i SKI (Sta tens Kärn kraf tin spek -
tion), men dess upp gif ter över togs till viss 
del även av KASAM.


KASAM (Sta tens råd för kär nav falls frå -
gor) in rät ta des ur sprung li gen år 1985.
Från 1992 är KASAM en fri stå en de kom -
mit té, ti di ga re un der mil jö- och na tur re -
surs de par te men tet, nu me ra un der mil jö -
de par te men tet ”med upp gift att ut re da
frå gor om kär nav fall och av ställ ning av
kärn tek nis ka an lägg ning ar och läm na re -
ge ring en och vis sa myn dig he ter råd i des sa
frå gor”. När SKN upp hör de 1992 över tog
KASAM en del av dess upp gif ter. I KA -
SAMs upp gif ter in går ock så att ha kon -
tak ter med mil jö or ga ni sa tio ner. KASAM
kan uti från Av fallsked jans upp fatt ning
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be teck nas som en sken de mo kra tisk de ko -
ra tion av sedd att få det att se ut som om
sam häl let har in syn i och in fly tan de över
kär nav falls han te ring en. Kon tak ter na med
mil jö or ga ni sa tio ner na är åt mins to ne sett
från Av fallsked jans per spek tiv när mast
obe fint li ga.


I maj 1995 ut såg re ge ring en den ti di ga re
che fen för SKN, Olof Sö der berg till ”Na -
tio nell sam ord na re inom kär nav falls om -
rå det”. Från maj 1999 be nämn des hans
funk tion istäl let ”Sär skild råd gi va re inom
kär nav falls om rå det” med di rekt an knyt -
ning till re ge rings kans li et. Se vi da re i av -
snitt 7.3.


Alla des sa ak tö rer med sina för kort ning ar,
namn by ten och om för del ning ar av rol ler
har starkt för svå rat för and ra än myck et
in tres se ra de och väl in sat ta per so ner att
ha in syn i och för stå an svars för del ning en. 
En myck et van lig miss upp fatt ning fort fa -
ran de år 2001 är ex em pel vis att SKB skul -
le vara en stat lig myn dig het. Så är allt så
inte alls fal let. SKB är ett av kärn kraf tin -
du strin he lägt ak tie bo lag som en bart skall
till go do se kärn kraf tin du strins in tres sen.
SKB kan allt så un der inga för hål lan den
upp fat tas som opar tiskt. Där emot är det
up pen bart att SKB är den star kas te ak tö -
ren i kraft av bland an nat över lägs na eko -
no mis ka re sur ser. Myn dig he ter na och and -
ra stat li ga ak tö rer har ge nom gå en de upp -
trätt svagt och und fal lan de mot kärn kraf -
tin du strin och SKB. Det ta be ror tro li gen
både på bris tan de re sur ser och feg het,
kan ske ock så på tryck ning ar bak om ku lis -
ser na.


3.3 KBS från 1 till 3
En ligt SKBs re do vis ning i FUD K (kom -
plet te ring till forsk nings pla nen FUD 98) i 
de cem ber 2000 har föl jan de fyra fö re tag
till stånd att dri va kärn kraft verk. Des sa
bo lag är idag del vis ut landsäg da. Bo la gen
äger ge men samt Svensk Kärn bräns le han -
te ring AB (SKB), som har fått upp dra get


att sva ra för han te ring en av det kär nav -
fall som läm nar kärn kraft ver ken.


• Ring hals AB (Ring hals)


• Barsebäck Kraft AB (Barsebäck)


• OKG Ak tie bo lag (Os kar shamn)


• Fors marks Kraft grupp AB (Fors mark)


Före vill korsla gens till komst 1977 star -
ta des re ak to rer na Os kars hamn 1 och 2,
Bar se bäck 1 och 2 samt Ring hals 1 och 2.
Vid vill korsla gens till komst var re ak to -
rer na Fors mark 1 och Ring hals 3 i det
när mas te kla ra. Fors mark 2 och Ring hals 
4 var un der bygg nad. Fors mark 3 och Os -
kars hamn 3, de två störs ta re ak to rer na
var inte på bör ja de.


Vill korsla gen 1977 tving a de kärn kraft bo -
la gen att ge nom sitt ge men sam ma bo lag
SKBF (nu me ra SKB) star ta det s k KBS- -
pro jek tet (Pro jekt Kärn Bräns le Sä ker het).
Ef ter bara nio må na der in läm na des i bör -
jan av 1978 ett för slag, KBS1, vil ket på -
stods upp fyl la vill korsla gens krav. Vad man
hade gjort var egent li gen bara att vi da re -
ut veck la AKA- ut red ning ens för slag (se av -
snitt 3.1) om upp ar bet ning, in kapsling och
slut för va ring på 500 me ters djup i berg -
grun den. Upp ar bet ning en skul le ske i
frans ka La Ha gue, en ligt ett hem ligt av tal 
med det frans ka bo la get COGEMA (se vi -
da re av snitt 4.8).


Ef ter som upp ar bet ning kom mit att fram -
stå som allt me ra tvek sam av mil jö skäl,
sä ker hetsskäl, eko no mis ka skäl och inte
minst ge nom den up pen ba ra knyt ning en
till kärn va pen till verk ning togs 1978 fram 
en ny ver sion av för va rings me to den, kal -
lad KBS2. Av sik ten var nu att istäl let slut -
för va ra de ut brän da bräns le ele men ten di -
rekt. Där med skul le för va ret be las tas med
be tyd ligt far li ga re och mera lång li vat av -
fall, vil ket ald rig hade be ak tats av AKA-
 ut red ning en. Inte hel ler hade be ak tats att
det icke upp ar be ta de av fal let in ne hål ler
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klyv bart ma te ri al (plu to ni um) som är po -
ten ti ellt va pen ma te ri al och stäl ler helt
and ra krav på sa fe gu ards, dvs åt gär der
för att för hind ra av sikt ligt in trång för att
kom ma åt det ta klyv ba ra ma te ri al.


KBS2 ut nytt ja des inte som un der lag för
ladd ning av någ ra re ak to rer. Istäl let togs
1983 fram en mo di fi e rad ver sion av di rekt -
för va ring, KBS3, utan att grund kon cep -
tet från AKA- ut red ning en egent li gen för -
änd ra des. KBS3 är fort fa ran de år 2001
den me tod som kärn kraf tin du strin vill ut -
nytt ja i prak ti ken.


3.4 Kort be skriv ning av KBS3
KBS3- me to den in ne bär att det ut brän da
kärn bräns let, dvs de så kal la de bräns le -
ele men ten som har sut tit i re ak to rer na,
pla ce ras i kaps lar i berg grun den på ca 500 
me ters djup. Ut form ning en av kaps lar na
har va ri e rat en del un der åren. I FUD K
(de cem ber 2000) är kaps lar na av gjut järn
med ett ytt re kop par höl je. Var je kap sel är
4,8 me ter lång och 1,05 me ter i di a me ter
med vik ten ca 25 ton. An ta let kaps lar
upp skat tas bli 4500 ba se rat på 40 års drift 
för samt li ga re ak to rer utom Bar se bäck 1
som stäng des av 1999. Kaps lar na skall om -
ges med ben to nit le ra nere i berg grun den.


SKB häv dar att KBS3- me to den ger ex tra
sä ker het ef ter som den på stås ge fle ra oli -
ka bar riä rer mot sprid ning av ra dio ak ti va 
äm nen från det ut brän da bräns let. Det
finns kri tik mot i stort sett alla SKBs vär -
de ring ar av des sa bar riä rer och de ras sä -
ker het. Kaps lar na med om gi van de ben to -
nit le ra är ing en ga ran ti mot att ra dio ak ti -
va äm nen läck er ut. På det till tänk ta för -
vars dju pet finns sprick or med rör ligt
grund vat ten som kan trans por te ra äm ne -
na vi da re. Berg grun den på det ta gans ka
ringa djup kan dess utom kom ma att på -
ver kas av is ti der el ler and ra oför ut säg ba -
ra för änd ring ar i jords kor pan.


Sam man fatt nings vis finns en ligt Av falls -


ked jans upp fatt ning ing et som sä ger att
KBS3- me to den skul le kun na ga ran te ra sä -
ker het och mil jö i de 100 000- tals år som
av fal let är far ligt.


3.5 CLAB och SFR
I av vak tan på en mera lång sik tig lös ning
för va ras det ut brän da kärn bräns let i vat -
ten bas säng er i ett berg rum vid kärn kraft -
ver ket i Os kars hamn. Den na an lägg ning
be nämns CLAB (Cen tralt mel lan la ger för 
an vänt kärn bräns le) och togs i drift 1985.
En ut bygg nad för att öka lag rings ka pa ci -
te ten be räk nas vara klar 2004. Drif ten av
för va ring en krä ver till syn och un der håll.
Om lag ret skul le över ges av nå gon an led -
ning kom mer vatt net i bas säng er na att
av duns ta och ra dio ak ti va äm nen att spri -
das i om giv ning ar na. Om till sy nen och
sköt seln fun ge rar upp ges det ut brän da
kärn bräns let kun na för va ras i CLAB utan
stör re ris ker i 100 till 200 år. Inom den na
tids pe ri od bör där för nå gon an nan lös -
ning ha ta gits fram.


För ut om det ut brän da bräns let som ock -
så be nämns hög ak tivt av fall upp kom mer
många and ra ty per av ra dio ak ti va av fall i
sam band med drif ten av kärn kraft ver ken 
och inte minst när kärn kraft ver ken små -
ning om skall ri vas. Små mäng der av fall
kom mer ock så från me di cinsk an vänd ning
m m. Des sa av fall är av två ty per: Lång li -
vat re spek ti ve kort li vat låg- och me del ak -
tivt av fall. Det lång li va de låg- och me del -
ak ti va av fal let mel lan lag ras idag i CLAB
och i Studsvik och pla ne ras kom ma att
slut för va ras i berg rum i Os kars hamn,
Fors mark el ler på an nan plats. För det
kort li va de låg- och me del ak ti va av fal let
togs ett slut för var be nämnt SFR (Slut för -
var för ra dio ak tivt drif tav fall) i bruk 1988.
SFR är ett berg för var som till kom ef ter
en an märk nings värt brist fäl lig till stånds -
pro cess. Det ta har do ku men te rats av Staf -
fan Wester lund i ”Vit bok – Beslu tet om
Fors mark slag ret för låg- och me del ak tivt
av fall” (Wester lund, 1983).
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4. KBS-affären 1978-79


4.1 Ladd ning en av Bar se bäck 2
I bör jan av 1970- ta let hade kärn kraf ten
bli vit po li tiskt kon tro ver si ell i Sve ri ge.
Fram för allt cen ter par ti et och dess då va -
ran de ord fö ran de Thor björn Fäll din in tog 
en klart kärn kraft ne ga tiv håll ning till be -
ty dan de del som följd av no bel pris ta ga ren 
Han nes Alfvéns en ga ge mang mot kärn -
kraf ten. Det ta bi drog av se värt till att so ci -
al de mo kra ter na år 1976 för lo ra de en drygt
40- årig oav bru ten makt ställ ning. Istäl let
till träd de en bor ger lig tre par ti re ge ring.
Kärn kraft kon flik ten fanns in byggd i re -
ge ring en, ef ter som mo de ra ter na och folk -
par ti et var myck et po si ti va till kärn kraf -
ten. Re dan när re ge ring en bil da des tving -
a des stats mi nis ter Fäll din ”dag tinga med
sin över ty gel se” och den fär dig bygg da re -
ak torn Bar se bäck 2 fick ladd nings till stånd.
Vill ko ret för det ta, att ett upp ar bet nings -
av tal skul le re do vi sas, var me nings löst ef -
ter som av ta let hem lig hölls (se av snitt 4.8).


4.2 Vill korsla gen
Cen ter par ti et till sat te ener gi mi nis ter pos -
ten (Olof Jo hans son) i 1976 års tre par ti -
re ge ring. Par ti et tog ini ti a ti vet till den s k 
vill korsla gen, vil ken an togs av riks da gen i 
april 1977. La gen ställ de föl jan de två al -
ter na ti va krav för att re ak to rin ne ha va re
skul le få star ta nya kärn kraft re ak to rer:


”Till stånd får med de las en dast om re ak -
torns in ne ha va re


1. har fö re tett av tal, som på ett be tryg gan -
de sätt till go do ser be ho vet av upp ar bet ning
av an vänt kärn bräns le, och dess utom har
vi sat, hur och var en helt sä ker slut lig för -
va ring av det vid upp ar bet ning en er håll -


na hög ak ti va av fal let skall ske, el ler


2. har vi sat, hur och var en helt sä ker slut lig
för va ring av an vänt, ej upp ar be tat kärn -
bräns le kan ske."


Mo ti ven för att in fö ra vill korsla gen har
dis ku te rats liv ligt. Grund tan ken i la gen,
att inte til låta fram ställ ning en av nå got
som är far ligt in nan det har vi sats hur
det ta skall tas om hand, är helt sund. Mil -
jö rö rel sen har den na vär de ring och kun de 
där för se la gen som en fram gång. Om la -
gen hade följts skul le de hårt for mu le ra de 
kra ven tvek löst ha för hind rat att yt ter li -
ga re re ak to rer hade fått star tas. Det är
näm li gen tek niskt- ve ten skap ligt omöj ligt 
att åstad kom ma ”helt sä ker för va ring”,
ef ter som det ta stri der mot na tur la gar na
(se av snitt 2.2).


Up pen bar li gen trod de man i cen ter par ti et
att in fö ran det av vill korsla gen skul le kun -
na kom pen se ra för att man hade va rit
tvung na att gå med på ladd ning en av Bar -
se bäck 2. Vill korsla gen bor de ju rim li gen
för hind ra star tan det av yt ter li ga re re ak -
to rer, om den til lämpades en ligt bok sta ven.


Kärn kraf tin du strin, som hade fler re ak -
to rer un der bygg nad, såg gi vet vis inte frå -
gan alls på det ta sätt utan bör ja de med all
sä ker het att om gå en de un der sö ka hur la -
gen skul le kun na kring gås. Den na kon -
flikt kun de bara få en ut gång med hän syn 
till vil ka star ka eko no mis ka, po li tis ka (och
tro li gen fort fa ran de mi li tä ra) in tres sen
som stod bak om kärn kraf tin du strin. Till-
lämpningen av la gen kom så lun da att ske
i strid mot la gens syf te och for mu le ring.
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4.3 Helt sä ker?
Kärn kraf tav fall finns i Sve ri ge se dan den
förs ta forsk nings re ak torn star ta des 1954
i berg grun den un der Tek nis ka hög sko lan i 
Stock holm. Av falls mäng den bör ja de växa
snabbt från 1972, då den förs ta lätt vat -
ten re ak torn Os kars hamn 1 star ta des. Av -
fal let mås te tas om hand på nå got sätt.
Vill korsla gen sat te stor press på kärn -
kraf tin du strin. Emel ler tid blev det tek -
nis ka av falls pro ble met nu inte enda ut -
gångs punk ten när frå gan skul le an gri pas. 
För kärn kraft bo la gen blev det väl så vik -
tigt att för sö ka över ty ga be sluts fat tar na
att frå gan var löst så att de nya re ak to rer -
na skul le få star ta. Följ den blev att svå rig -
he ter ba ga tel li se ra des, upp kom na pro blem
för tegs, in vänd ning ar och kri tik sköts på
fram ti den, me dan illa un der bygg da men
tros vis sa på stå en den spreds om hur väl
man be här ska de pro ble men.


Ett av vill korsla gens krav var att re ak to r -
ägar na skul le visa upp ett berg som helt


sä kert skul le duga för av falls för var på 500 
me ters djup. De fles ta in ser för mod li gen
att man då minst hade be hövt öpp na schakt
till det ta djup och där nere göra åt skil li ga
tunn lar för att fast stäl la var sprick or och
säm re berg kun de fin nas (på det sätt som
SKB långt se na re kom mit att in rik ta sina
bergun der sök ning ar). Där med skul le på
ort och stäl le be vi sats att ett till räck ligt
stort par ti med bra berg fak tiskt ex i ste -
rade på den ut val da plat sen. Själv fal let
skul le det ta ha ta git åt skil li ga år och så
länge vil le man inte vän ta. Med de start -
kla ra re ak to rer na som på tryck nings me -
del för sköts av falls frå gan från att hand la
om hu ru vi da vill korsla gen fak tiskt var
upp fylld till om nå gon in stans i sam häl let
skul le vara be redd kring gå la gen och ge
kärn kraft bo la gen ladd nings till stånd.


På nio må na der tog som nämnts (av snitt
3.3) kärn kraf tin du strin fram sitt för slag
KBS1 med till hö ran de hem li ga upp ar bet -
nings av tal som be skrivs när ma re i av snitt
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4.8. Prov borr ning ar i berg gjor des på tre
plat ser, Finn sjön vid Fors mark, Krå ke må -
la vid Os kars hamn och Ster nö vid Karls -
hamn (se vi da re i av snitt 5.1).


4.4 Fäll din får nog
När KBS1- ut red ning en hade läm nats in
som un der lag för ladd nings an sö kan gick
den först ut på re miss till en rad så väl
svens ka som ut länds ka re miss in stan ser
och fick hård kri tik på i stort sett alla
punk ter. Bland det som kri ti se ra des hår -
dast var att man inte hade vi sat att det
fanns nå got berg som upp fyll de de ställ da
kra ven. När av gö ran det inom re ge ring en
när ma de sig, gick de två kärn kraft po si ti -
va par ti er na (mo de ra ter na och folk par ti -
et) bak om ryg gen på cen ter par ti et. I all
hem lig het ut ar be ta de An ders Wijkman (då
i m) och Carl Tham (då i fp) till sam mans
med kärn kraf tin du strins Ing var Wiv stad
(KBS- pro jek tet) det för slag till så gott som
full stän digt god kän nan de av KBS1 som
med smär re ju ste ring ar an togs av re ge -
ring en 29 sep tem ber 1978. Be slu tet var
vis ser li gen for mellt sett ett nej, men in ne -
bör den var i prak ti ken ja.


Vid press kon fe ren sen ef ter åt an sat tes
stats mi nis ter Fäll din hårt av jour na lis -
ter na, vil ka me na de att han ännu en gång
hade “dag ting at”. Me dan en allt me ra kall -
svet tig Fäll din tor ka de pan nan och veck -
la de in sig i om ständ li ga för kla ring ar, kon -
sta te ra de den be lå tet le en de ko a li tions part -
nern Gös ta Boh man (m) lugnt att det nu
till 99 % var klart för start av de nya re ak -
to rer na. Me dan cen ter led ning en kan ske
fort fa ran de trod de att man hade för hind -
rat start av nya re ak to rer, viss te de båda
and ra re ge rings par ti er na (m och fp) att
KBS- led ning en var helt nöjd med re ge -
rings be slu tet. Mo de ra ter och folk par tis ter
hade ju i lönn dom för cen tern gjort upp
med KBS- led ning en om vill ko ren i be slu -
tet.


Un der kväl len gick cen ter par tis ter från


hela lan det till storms mot par ti led ning en 
som då snart fick klart för sig att de hade
bli vit lu ra de av ko a li tions brö der na i re ge -
ring en. Där med sprack den förs ta bor ger -
li ga re ge ring en.


4.5 Av falls frå gan blir löst
Det som inte hade lösts (1% en ligt Gös ta
Boh mans vo ka bu lär) var på vi san det av
ett till räck ligt bra berg. Re ge ring en hade
god känt allt öv rigt men av hän de sig nu
an sva ret för ber get till SKI. Kom plet te -
ran de borr ning ar (de s k po li tis ka borr hå -
len) skul le ge nom fö ras före be slu tet. SKI
kon sta te ra de sig helt sak na geo lo gisk ex -
per tis och till sat te en spe ci ell geo log grupp 
att grans ka borr ning ar na. Sju av de åtta
geo lo ger na kon sta te ra de att de nya borr -
ning ar na inte vi sa de att ber get i Ster nö
dög. SKI:s sty rel se (med po li tiskt vald ma -
jo ri tet) be slöt ändå att KBS1- an sö kan
upp fyll de vill korsla gens krav på helt sä -
ker för va ring: ”Be ty del sen av berg bar riä -
ren bör ej över dri vas om öv ri ga bar riä rer
fun ge rar till freds stäl lan de”. För att inte
helt gå emot sin egen ex pert grupp god -
kän de man en del av Ster nö ber get där inga
borr ning ar hade ge nom förts. Borr ning ar -
na hade näm li gen över allt an nars på vi sat
sprick or och KBS1 för ut sat te i prin cip
sprick fritt berg. Men där inga borr ning ar
skett, var ju hel ler inga sprick or kän da...


Det slut li ga god kän nan det be slu ta des se -
na re av den ny till träd da, kort va ri ga folk -
par tis tis ka mi no ri tets re ge ring en vid mid -
som mar tid 1979.


God kän nan det av KBS1 var na tur ligt vis i
alla av se en den hor ri belt; tek niskt, ju ri diskt
och mo ra liskt. Upp ar bet nings av ta let med 
COGEMA var allt an nat än be tryg gan de
(se vi da re av snitt 4.8). KBS1- me to den hade
på tek nis ka grun der fått all var lig kri tik
från de opar tis ka, sak kun ni ga re miss -
grans kar na. God kän nan det av Ster nö ber -
get var slut li gen kva li fi ce rat ohe der ligt
och kan när mast be teck nas som en fars.
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Även for mellt var god kän nan det hor ri belt,
ef ter som KBS1- me to den inte be hand la de
hela av falls mäng den. I re do vis ning en var
näm li gen den plu to ni u man ri ka de de len
av av fal let ute läm nad. Den na del be teck -
na des helt en kelt inte som av fall med hän -
syn till tänk bar an vänd ning (bland an nat
mi li tärt), vil ket på sitt sätt var lo giskt,
men gi vet vis inte mo ra liskt för svar bart.
Följ akt li gen upp fat ta des plu to ni umav fal -
let inte som av fall av vare sig kärn kraft -
bo lag, kon trollmyn dig he ter el ler po li ti ker.


Trots allt det ta hade vill korsla gen emel -
ler tid inte över trätts i strikt ju ri disk me -
ning. Ef ter som re ge ring en är hög sta ut tol -
ka re av la gar som den na, blev vill korsla gen
upp fylld i och med re ge rings be slu tet att
god kän na KBS1. Att KBS1- me to den i
verk lig he ten inte upp fyll de la gens krav
var så le des inte vä sent ligt för det for mel la 
god kän nan det. Frå gan är om den verk li -
ga verk lig he ten el ler den re ge rings god -
kän da, for mel la verk lig he ten skall an ses
gäl la? Re ge rings be slu tet har kla ra lik he -
ter med att me del ti dens kyr ka kun de be -
slu ta att jor den var platt. Be slu tet som
så dant var ta get i kor rekt ord ning, men
in ne bör den var orim lig.


Ma jo ri te ten av de sty ran de po li ti ker na och
ty värr även hu vud de len av mass me di er -
na an såg att det var ac cep ta belt att tum -
ma på la gen ”för den goda sa kens skull”.
An nars hade ju inte de nya re ak to rer na
kun nat star tas. Hela his to ri en är för öv -
rigt en slå en de upp följ ning av upp fatt -
ning ar som hade re do vi sats i ti di ga be slut
om att ut veck la kärn tek ni ken: ”Vi blir
nöd ga de att ta atom kraf ten i an språk –
kos ta vad det kos ta vill – om vi inte vill ac -
cep te ra en stan dard sänk ning.” (Atom -
skadeutred ning en, SOU 1959:34). Kärn -
tek ni kens fö re språ ka re hade ti di ga re och
har i viss mån fort fa ran de en när mast re -
li giös över ty gel se om kärn tek ni kens väl -
sig nel se som på min ner om vad som finns
hos många ex tre ma sek ter. Se även ar ti -


keln ”Bland troll kar lar och de mo ner”,
(An s helm, 1996).


De re ak to rer som kom att lad das med
1979 års till stånd som grund var Fors -
mark 1 och Ring hals 3. Se na re an vän des
KBS1 även för att ge ladd nings till stånd
till Fors mark 2 och Ring hals 4. Där ef ter
hade både KBS1 och vill korsla gen spe lat
ut sina rol ler.


Det kan av slut nings vis kon sta te ras att
god kän nan det av KBS1 var in led ning en
till att allt me ra tona ner berg grun dens
be ty del se för mil jö och sä ker het i sam -
band med va let av plats för av falls för va -
ret. Vid det ta be slut lik som i hög grad
un der den se na re ut red nings pro ces sen
kom po li tis ka och eko no mis ka hän syn att
väga tyng re än kra vet att väl ja bäs ta möj -
li ga me tod och plats uti från tek niskt- ve -
ten skap li ga vär de ring ar av sä ker het och
mil jö.


4.6 Av falls frå gan i kärn kraf tom röst ning en
Vå ren 1979 in träf fa de re ak tor ha ve ri et i
Har ris burg. Mil jö rö rel sens krav på folk -
om röst ning om kärn kraf ten gick nu plöts -
ligt ige nom se dan so ci al de mo kra ter na tak -
tiskt hade svängt helt om över en natt.


Folk om röst ning en den 23 mars 1980 blev
ännu en de monst ra tion av bris tan de po li -
tisk he der lig het. Det på stods oge ne rat att
en för dubb ling av an ta let re ak to rer och
en ök ning av drif ten 8 gång er in ne bar
”av veck ling” (dess utom med ”för nuft”).
Även mo de ra ter na som inte vil le av veck la 
alls kal la de sin lin je 1 för av veck ling.
Människor från and ra de lar av värl den
hade dess utom svårt att över hu vud ta get
fat ta hur man kan ha tre al ter na tiv i en
folkom röst ning. Är inte grund tan ken med
folkom röst ning ar just att säga ja el ler nej
till nå got?


Mind re känt är tro li gen att även av falls -
frå gan ma ni pu le ra des i folk om röst ning -
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en. Det ta fram går av föl jan de akt stycke
från In du stri de par te men tet (2625/79):


”I re ge rings för kla ring en, av gi ven den 12
ok to ber 1979, ut ta las vad gäl ler til lämp -
ningen av vill korsla gen att, om om röst -
ning en skul le ut fal la till för mån för att
yt ter li ga re re ak to rer skall ut nytt jas, re ge -
ring en kom mer i frå gor om nya ladd nings -
till stånd att upp fat ta det ta ut fall som ett
god kän nan de av den til lämpning av vill -
korsla gen som fram går av re ge rings be slu -
tet den 21 juni 1979.”


Över satt från kans li svens ka: Om folk om -
röst ning en le der till att lin je 1 och 2 be -
seg rar lin je 3 skall det ta re sul tat ock så
upp fat tas så, att vill korsla gens krav på en 
helt sä ker slut för va ring av kärn kraf tav -
fal let är upp fyllt av KBS- me to den. No te ra 
tan ke o re dan: Först tar en re ge ring be slut


att KBS1- me to den upp fyl ler vill korsla gens
krav trots att


• me to den inte be hand lade hela av falls -
mäng den,


• det god kända ber get inte hade un der -
sökts,


• COGEMA- avtalet inte alls garanterade
up par bet ning.


Se dan läm nar näs ta re ge ring frå gan till
att ut tol kas av en folk om röst ning som
egent li gen gäl ler nå gon ting an nat. Dess -
utom är det orim ligt att folk om rös ta om
en så ren od lat tek nisk frå ga. Det blir un -
ge fär lika re le vant som att folk om rös ta
om Upp sa la lig ger sö der el ler norr om
Stock holm.


Med ci ta tet ovan kvit tar det om KBS- me -
to den upp fyl ler la gens krav el ler ej. Av gö -
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ran de är att lin je 3 be seg ras. Då skall vi
alla upp fat ta det som att la gen är upp fylld 
och av falls frå gan är ”helt sä kert” löst.


Om lin je 3 hade vun nit (högst 6 re ak to rer
i högst 10 år) skul le av falls mäng den ha
bli vit ca en ti on del så stor. Ändå skul le en -
ligt ci ta tet ovan av falls pro ble met där med
ha för vär rats. Av falls frå gan skul le då näm -
li gen inte läng re ha upp fat tats som löst.
Den na form av ”kärn kraft lo gik” är i san -
ning för bluf fan de.


Orim lig he ter na i KBS- af fä ren kan så lun -
da stap las i hö gar. Man kan inte vare sig
med re ge rings be slut el ler folk om röst ning -
ar sät ta sig över verk lig he ten. Man skul le
kun na tro att så dant en bart hör de den
mör ka me del ti den till. Då kun de man be -
slu ta att Jor den var platt. KBS- god kän -
nan det var lika väl grun dat. Ett er kän nan -
de av att det fak tiskt för höll sig så är ju att 
det fort fa ran de år 2001 på går ut red ning -
ar och un der sök ning ar för att lösa frå gan. 
Ändå har det ald rig va rit på tal att verk li -
gen ta av stånd från re ge rings be slu tet från
1979 el ler stäl la dem som låg bak om be -
slu tet till svars på nå got sätt.


4.7 Vill korsla gen tas bort
Ef ter KBS1 kom KBS2 som av såg di rekt
slut för va ring av icke upp ar be tat ut bränt
kärn bräns le. Prin cip lös ning en var an nars
den sam ma med kaps lar som skul le pla ce -
ras på 500 me ters djup i berg grun den.
Även om inga ladd nings till stånd var kopp -
la de till KBS2 sän des även den na på re -
miss. Nu föll många för KBS1 be svä ran de
in vänd ning ar bort be ro en de på att ett fler -
tal ti di ga re kri tis ka re miss in stan ser helt
en kelt ren sa des ut. En dast 6 av de 23 ut -
länds ka re miss in stan ser na för KBS1 ut -
nytt ja des för KBS2. Inte ovän tat hade fle ra
av de star kas te kri ti ker na för svun nit.


År 1982 åter kom so ci al de mo kra ter na i re -
ge rings ställ ning. De tog bort vill korsla gen . 
Lag över grep pen un dan röj des allt så ge nom


att la gen av skaf fa des. Istäl let in för des
1984 den be tyd ligt mil da re kärn tek nik la -
gen som likt Has se Al freds sons åsikts lö se
pas tor Jans son inte stäl ler någ ra sär skil -
da krav på nå gon ting. Så lun da räck er det
idag att be dri va forsk ning om av falls för -
va ring en. Om re ge ring en fin ner den na lo -
van de får re ak to rin ne ha var na fort sät ta
att pro du ce ra av fall.


När de sis ta re ak to rer na Os kars hamn 3
och Fors mark 3 bör ja de bli start kla ra, pre -
sen te ra de kärn kraft bo la gen KBS3, som
bara var en ut för li ga re va ri ant av KBS2
med di rekt för va ring. Vid gransk ning en
kräv des från många håll att de mel lan
KBS1 och KBS2 ute slut na re miss in stan -
ser na åter skul le ut nytt jas. Re sul ta tet blev 
emel ler tid att re ge ring en gjor de yt ter li ga -
re ute slut ning ar, var ef ter KBS3 god kän -
des. De två sis ta re ak to rer na fick så sina
ladd nings till stånd på vå ren 1984 och sat -
tes i drift 1985.


Då va ran de ener gi mi nis ter Bir git ta Dahl
ur säk ta de ut rens ning ar na. Hon me na de
att man visst kän de till des sa ti di ga re re -
miss in stan sers kri tik. Den fanns ju re dan
och skul le ock så vä gas in. SKI fick upp -
dra get att sam man stäl la be slutsun der la -
get in för god kän nan det av KBS3. Där för -
blev emel ler tid kri ti ken lika ut ren sad som
nå gon sin ti di ga re trots ener gi mi nis terns
ut fäs tel ser.


Nu gäl lan de till stånd ba se ras helt på KBS3
och kärn tek nik la gen. Även de äld re till -
stån den en ligt vill korsla gen har änd rats.
Det gäl ler nu inte läng re att fin na en sä ker
lös ning på av falls han te ring en. Drif ten av
re ak to rer na til låts fort sät ta bara det på -
går forsk ning om av falls frå gan. Forsk -
ning en mås te dock upp fat tas som lo van de 
av re ge ring en. Så har ock så be slu tats vart 
tred je år med bör jan 1987. Med ut gångs -
punkt från re do vis ning en av KBS3 år 1983 
har SKB i en lig het med lag stift ning en vart
tred je år re do vi sat sitt ar be te i vad som
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först het te FOU- pla ner, se na re FUD- pla -
ner: FOU 1986, FOU 1989, FUD 1992;
FUD 1995 och FUD 1998. FUD 2001 har
re do vi sats i sep tem ber 2001.


4.8 Upp ar bet nings av tal
Den år 1979 av re ge ring en god kän da
KBS1- me to den för ut sat te upp ar bet ning.
God kän nan det in ne fat ta de upp ar bet nings -
kon trakt med frans ka kärn tek nik fö re ta -
get COGEMA. Av ta len hem lig stämp la des, 
men läck te till störs ta de len ut och pub li -
ce ra des ge nom mil jö rö rel sens för sorg. Det
vi sa de sig då, att av ta len inte alls gav de
ga ran ti er som kräv des för ett god kän nan -
de en ligt vill korsla gen.


Av ta len ga ran te ra de egent li gen bara en
sak, att de svens ka kärn kraft bo la gen skul -
le sat sa ca 4 mil jar der kro nor i den frans ka
”kärn va pen fa bri ken” i La Ha gue (Frank -
ri ke gjor de då of fi ci ellt ing en skill nad mel -
lan ci vil och mi li tär kärn tek nik). Se dan
skul le frans män nen för sö ka upp ar be ta det
svens ka av fal let. Om inte det ta gick el ler
inte pas sa de frans män nen skul le av fal let
sän das till ba ka. An märk nings värt är att
av fal lets plu to ni um del helt ”glömdes bort”
i KBS- pla nen. El ler var det själv klart att
plu to ni et i all tyst het skul le ha till fal lit det
frans ka kärn va pen pro gram met? De åbe -
ro pa de pla ner na på in bland ning i re ak tor -
bräns let var i vil ket fall inte eko no miskt
mo ti ve ra de.


Upp ar bet nings av ta len med COGEMA,
teck na de för att ge drift till stånd till svens -
ka re ak to rer, var en mo ra lisk ka ta strof
och en skam fläck för den of fi ci ellt för da
an ti- kärn va pen po li ti ken. Det kan inte på
nå got sätt för sva ras att svens ka po li ti ker
i hem lig het med gav eko no miskt stöd till
det frans ka kärn va pen pro gram met. Det -
ta för hål lan de led de så små ning om till att
Sve ri ge sling ra de sig ur upp ar bet ning en
ge nom by te saf fä rer med då va ran de Väst -
tysk land. I ut by te mot att Väst tysk land
tog över av ta let fick Sve ri ge ta hand om


tyskt ut bränt så kal lat MOX- bräns le, dvs
kärn bräns le som in ne hål ler en bland ning
av uran och plu to ni um och är far li ga re än
rent uran bräns le.


CO GE MA- av ta let var emel ler tid inte det
förs ta svens ka upp ar bet nings av ta let. Re -
dan i bör jan av 1970- ta let slöts ett av tal
med eng els ka Sel la fi eld (f d Winds ca le)
om upp ar bet ning av ut bränt kärn bräns le
från Os kars hamn. Fort fa ran de år 2001
på går dis kus sio ner om hur Sve ri ge skall
han te ra det plu to ni um som blir re sul ta ten
av den na af fär. Ef ter som an lägg ning en i
Sel la fi eld un der åren har fram stått som
myck et brist fäl lig har an sträng ning ar
gjorts att istäl let ta till ba ka det icke upp -
ar be ta de av fal let, men des sa an sträng ning -
ar har till ba ka vi sats, bland an nat med
mo ti ve ring en att bräns let skul le vara i så
då ligt skick att det inte skul le tåla en
åter trans port.


4.9 Slut sat ser av KBS- af fä ren
Sam man ta get kan kon sta te ras att KBS-
 af fä ren var en svensk för valt ningsskan -
dal på hög sta nivå. Den fäll de en re ge ring
och grund la de ett djupt miss tro en de mot
samt li ga in blan da de in stan sers för må ga
att han te ra kär nav falls frå gan. Nu, år 2001, 
ef ter näs tan 30 års ut re dan de kör kärn -
kraft bo lag, myn dig he ter och re ge ring ar
vi da re i sam ma hjul spår som AKA- ut red -
ning en drog upp i bör jan av 1970- ta let.
Skill na den är bara att fa sa den nu ser nå -
got mera im po ne ran de ut. Hela han te -
ring en fram står som en per fekt il lust ra -
tion av be grep pet ”ing en ting lärt och ing -
en ting glömt”. För att om möj ligt sopa
igen spå ren ef ter af fä ren har SKB sam -
man ställt sin egen till rät ta lag da his to rie -
skriv ning: ”Det svens ka kär nav falls pro -
gram met” (Kjell man, 2000).
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5. Platsundersökningarna


5.1 De förs ta prov borr ning ar na
De förs ta prov borr ning ar na för att fin na
för va rings plat ser för kärn kraf tav fal let ut -
för des 1977 i Finn sjön (vid Fors mark), i
Krå ke må la (vid Os kars hamn) och i Ster nö
(vid Karls hamn) som led i ar be tet med
KBS1. Borr ning ar na väck te föga upp se en -
de och inga nämn vär da pro tes ter fö re kom.
Kärn kraf tav falls frå gan var då ännu gans -
ka okänd och där med knap past kon tro -
ver si ell. Borr ning ar na låg till grund för
att väl ja Ster nö som plats för ett för var
en ligt KBS1. Kom plet te ran de borr ning ar
i Ster nö ägde rum 1979 som ett led i god -
kän nan det av KBS1 en ligt vill korsla gen
(de po li tis ka borr hå len, se vi da re av snitt
4.5).


Un der 1980- ta let ge nom för des borr ning ar
på en rad plat ser i lan det, men borr ning ar 
för hind ra des även på ett par plat ser. Ge -
men samt för plats va let var att det ta grun -
da des på mark äg ar för hål lan den. Det var
up pen bart att knap past någ ra pri va ta
mark äga re skul le til låta borr ning ar och
där för åter stod i stort sett sta tens mark
inom då va ran de Do män ver ket. Gi vet vis
har mark ägan de ing et sam band med vil ka
plat ser som kun de vara lämp li gast med
hän syn till geo lo gis ka för hål lan den, sä ker -
het och mil jö. Re dan med god kän nan det
av KBS1 (se av snitt 4.5) hade emel ler tid
berg grun dens be ty del se to nats ner till för -
mån för and ra från mil jö- och sä ker hets -
syn punkt ir re le van ta hän syn.


5.2 PRAV för sö ker bor ra på Kyn nefjäll
I en lig het med AKA- ut red ning ens för slag
bil da des det stat li ga Pro gram rå det för ra -
dio ak tivt av fall (PRAV) för att ge nom fö ra 


un der sök ning ar för att lösa kär nav falls -
han te ring en. Ef ter 1979 års re ge rings be -
slut om att frå gan var helt sä kert löst kan
det ta gi vet vis be teck nas som schi zo frent,
men i re a li te ten var det gi vet vis nöd vän -
digt ef ter som KBS- be slu tet sak na de sak lig 
grund som när ma re be skri vits i ka pi tel 4.


När PRAV skul le star ta prov borr ning ar på
Kyn nefjäll i nor ra Bo hus län i april 1980
var de opi ni ons mäs si ga för ut sätt ning ar na
av se värt för änd ra de jäm fört med vid de
ti di ga re borr ning ar na. Folk om röst ning en 
om kärn kraf ten hade ny li gen ägt rum och 
ge nom de ti di ga re pla ner na på att byg ga
kärn kraft verk i Bro da len och upp ar bet -
nings an lägg ning i San näs fanns dess utom
re dan en opi ni on mot kärn tek ni kan lägg -
ning ar i den na del av lan det. PRAV för -
sök te hem lig hål la var borr ning ar na skul le
äga rum, men det ta läck te ut. Lo kal be -
folk ning en bil da de nu “Räd da Kyn nefjäll”
och för hind ra de borr ning ar na, dock utan
att be hö va ta till an nat än de mon stra tio -
ner, ci vilt mot stånd och be slut sam be vak -
ning.


Ak tio nen fick snabbt ett brett folk ligt stöd
i byg den. Snart er hölls ock så stöd från de
po li tis ka par ti er na i de tre när mast be rör -
da kom mu ner na, Ta num, Mun ke dal och
Dals Ed (nej lin jen, lin je 3 i folk om röst -
ning en, er höll i des sa kom mu ner re spek -
ti ve 60,6%, 56,6% och 64,2%; det sist näm n -
da hög sta an de len i lan det). Kom mu ner -
na ut fäs te sig att an vän da kom mu na la
ve tot (se av snitt 7.1) mot pla ner på en
even tu ell atom sopsta tion. Så lun da fick den
från bör jan helt ut om par la men ta ris ka kam- 
pen ock så par la men ta risk upp back ning.
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Räd da Kyn nefjälls dyg netrunt be vak ning
star ta de 21 april 1980 och av slu ta des näs -
tan ex akt 20 år se na re 7 feb ru a ri 2000. Då 
hade Räd da Kyn nefjäll änt li gen fått sin
hett ef ter trak ta de skrift li ga ga ran ti mot
ett för var på Kyn nefjäll av mil jö mi nis ter
Kjell Lars son. Där med är ak tio nen en av
de längs ta ”ci vi la kon flik ter na” i väst värl -
dens mo der na his to ria. Om räk nat i reda
peng ar kan ar be tet att hål la byg den utan -
för kärn kraft sam häl let lågt be räk nas till
åt skil li ga 10- tals mil jo ner kro nor. En ligt
fram lid ne Evert Ar vids son, som var ”ide -
o log” i Räd da Kyn nefjäll, såg de själ va det
inte som en be tald kost nad utan som en
in ve ste ring för fram ti den. In ve ste ring en
var allt så fram gångs rik lo kalt sett, men
kan ske ännu mera som in spi ra tions käl la
för hela mil jö rö rel sen inte bara i Sve ri ge.
Mass me di er från hela värl den be sök te
Kyn nefjäll un der den tid be vak ning en på -
gick. En ut märkt och fyl lig be skriv ning
från de förs ta åren finns i bo ken ”Kyn net
som för sät ter berg” (No res son, 1985).


5.3 PRAV bor rar i Vox na da len
Näs ta borr ning skul le äga rum i Svart bo -
ber get, Ovan åkers kom mun i Häl sing land.
Nu etab le ra des den med vet na tak tik som
se dan kom att bi be hål las i fle ra år. Man
för sök te smy ga igång borr ning ar na ef ter
ett mi ni mum av in for ma tion. Inte ens kom -
mun led ning en kän de till att borr ning ar -
na star ta de i jul veck an 1980. Lo kal be folk -
ning en, or ga ni se rad i “Räd da Vox na da -
len” gjor de fle ra för sök att i vin ter ky lan i
ja nu a ri- feb ru a ri 1981 med pas sivt icke-
 våld stop pa borr ning ar na. Med po lisupp -
båd och se der me ra hår da dags bö ter full -
följ des emel ler tid borr ning ar na.


Un der den stol ta de vi sen ”Land skall med 
lag byg gas” i Boll näs tings hus döm des 25
per so ner från Räd da Vox na da len. De hade
pro te ste rat mot en even tu ell atom sopsta -
tion i Svart bo ber get ge nom att för sö ka
hind ra prov borr ning ar na. Ef ter att först
ute i sko gen av ett po lis be fäl ha upp lysts


om att de bor de vara gla da för att de lev de
i en de mo kra ti och fick pro te ste ra, blev de 
se der me ra döm da till 60 dags bö ter av tings -
rät ten för sina pro tes ter mot kärn kraft -
bo la gens age ran de. Brot tet ru bri ce ra des
som “egen mäk tigt för fa ran de”. Hov rät ten 
be stäm de sam ma på följd, men Hög sta
Dom sto len sänk te till 40 dags bö ter.


Det är mo ra liskt stö tan de att de som med
åbe ro pan de av nöd värn tar an svar och
för sö ker för hind ra fram ti da mil jö för stö -
ring av sin hem bygd skall dö mas på det ta
sätt. De ras hand lan de har ju or sa kats av
kärn krafts bo lags, myn dig he ters och po li -
ti kers an svars lö sa age ran de ifrå ga om
kärn kraf tav fal let. Den eko no mis ka för lus -
ten ge nom att borr ning ar na stop pa des till -
fäl ligt har upp skat tats till högst någ ra tu -
sen lap par. Som jäm fö rel se kan näm nas
att det hös ten 2001 ef ter mer än 4 år fort -
fa ran de är oklart om an sva ri ga kom mer att 
fäl las för gift ut släp pen och grund vat te -
nav tapp ning en från tun nel byg get på Hal -
landsås, vil ket har bi dra git till ex tra kost -
na der i mil jard klas sen.


De så kal la de vox na dals do mar na an vän -
des hös ten 2000 som pre ju di kat för att
döma de mil jöak ti vis ter som för hind ra de
av verk ning av skog i Svar te da len norr om 
Kun gälv, trots att om rå det se dan för kla -
ra des som na tur re ser vat och ak ti vis ter na
be vis li gen hade för hind rat att det bli van -
de na tur re ser va tet kal av ver ka des.


För ut om att Vox na dals do mar na blev stö -
tan de för den all män na rättsupp fatt ning -
en, in ne bar tings för hand ling en i Boll näs
den 11 mars 1981 en hit tills föga upp -
märk sam mad rättsskan dal. Do mar na av -
kun na des näm li gen av en spe ci al dom stol
för kärn kraft mål, den förs ta som ve ter li -
gen nå gon sin upp rät tats i Sve ri ge. Vid ut -
se en det av nämn de män nen i Boll näs till -
frå ga des en dast de som kom från kärn -
kraft po si ti va par ti er, me dan öv ri ga på
gäl lan de tu rord nings lis ta hop pa des över.
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Spe ci al dom sto lar bru kar an nars bara fö -
re kom ma i dik ta tu rer och är olag li ga i de -
mo kra ti er som Sve ri ge.


För fa ran det vid va let av nämn de män JO-
 an mäl des. JO nöj de sig emel ler tid med att 
ringa till an sva rig lag man, som då ne ka de 
till att ha ta git någ ra som helst po li tis ka
hän syn vid va let av nämn de män. Ef ter
den na ”un der sök ning” av fär da de JO an -
mä lan som ogrun dad. Vår till tro till JO-
 äm be tet fick där med en re jäl knäck.


Han te ring en av Räd da Vox na da len skil -
jer sig mar kant från han te ring en av Räd -
da Kyn nefjäll trots att det rör de sig om
helt lik ar ta de ak tio ner. Räd da Kyn nefjäll
hade om stän dig he ter na med sig, lyck a des 
stop pa borr ning ar na för gott, fick ut mär -
kel ser och be trak ta des när mast som na -
tio nal hjäl tar. Inte hel ler se na re grup per
som mer el ler mind re fram gångs rikt för -
sök te stop pa borr ning ar blev ut sat ta för
rätts li ga ak tio ner. Räd da Vox na da len miss -
lyck a des med att stop pa borr ning ar na och
blev döm da som brotts ling ar. Det ta lig ger 
kvar som en in kaps lad var böld för de be -
rör da i den svens ka kär nav falls histo ri en.


De drab ba de män ni skor na mås te ges upp -


rät tel se. I skrif ten ”Ekot från Vox na da -
len” (Ar vids son, 1983) dis ku te ra de Evert
Ar vids son i Räd da Kyn nefjäll om en för -
fatt nings dom stol skul le ha be iv rat de värs -
ta oegent lig he ter na som myn dig he ter och 
mäk ti ga in tres se grup per i fö re ning be gick
vid hand lägg ning en av kärn kraf tens av -
falls frå ga. Det finns emel ler tid ing en för -
fatt nings dom stol i Sve ri ge och kan ske skall
man hel ler inte stäl la allt för sto ra för -
hopp ning ar på en så dan över va kan de in -
stans. Men Ar vids son me na de att det ändå
finns de mo kra tis ka häl so teck en. De kom -
mer till sy nes ge nom att in sikts ful la, ord -
nings krä van de och fram tids blick an de med -
bor gar grup per re a ge rar mot myn dig he ter -
nas oegent lig he ter och mot det lätt sin ni ga
spe let med livs ho tan de för värv skäl lor.
”För bry tar na” i Vox na da len är ändå ett
häl so teck en i en le van de de mo kra ti.


5.4 SKBs borr ning ar
Ef ter borr ning ar na i Vox na da len av veck -
la des PRAV och kärn kraft bo la gen tog helt
hand om av falls frå gan ge nom sitt bo lag
SKBF (Svensk Kärn bräns le för sörj ning AB, 
se na re nam nänd rat till Svensk Kärn bräns -
le han te ring AB, SKB). Er fa ren he ter na
från Kyn nefjäll och Vox na da len gjor de att 
SKBF fort sat te att kon se kvent för li ta sig
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på mins ta möj li ga in for ma tion el ler med -
ve ten des in for ma tion. Borr plat ser na val -
des i ut präg la de gles byg der för att und vi ka 
allt för sto ra be folk nings upp båd. Tak ti ken
höll i fle ra år så att borr ning ar na kun de
ge nom fö ras, men på var je borr plats bil da -
des nya mot stånds grup per som med va ri -
e ran de me to der pro te ste ra de mot borr ning -
ar na och han te ring en av kärn kraf tav falls -
frå gan. Det är så lun da knap past fel att
kon sta te ra att kärn kraft bo la gen ge nom
sina borr ning ar bi dra git till att geo gra -
fiskt spri da med ve ten he ten om av falls -
pro ble met.


De förs ta borr ning ar na i SKBFs regi ge -
nom för des i Klip per ås, inte långt från Em -
ma bo da i syd öst ra Små land. Borr ning ar -
na i Klip per ås in led des 1983. Opi ni o nen i
byg den var myck et stark och som på and -
ra plat ser bil da des en lo kal grupp, MASK
(Mot Atom So por i Klip per ås). Se na re bil -
da des yt ter li ga re en grupp, FALK (Fö re -
ning en mot Atomav fall sLag ring i Klip per -
ås). När borr ning ar na trots fle ra för sök
inte kun de stop pas de fi ni tivt kräv de lo -
kal be folk ning en och an sva ri ga lo kal po li -
ti ker att åt mins to ne få god in for ma tion
om av sik ter och re sul tat. Fram till 1986
läm na de SKB (som nu hade bytt namn
från SKBF) ut två kort fat ta de ”del rap -
por ter” på svens ka som egent li gen inte
gav nå gon in for ma tion alls.


Bätt re in for ma tion ut lo va des och hös ten
1986 pub li ce ra des den na. Till bl a Ny bro
kom mun över sän des ca 500 si dor ve ten -
skap li ga rap por ter på eng els ka. För nor -
ma la män ni skor utan spe ci al kun ska per
var in ne hål let to talt obe grip ligt. Inte ens
goda kun ska per i eng els ka och geo lo gisk
all män bild ning tor de ha hjälpt nämn värt. 
SKB in såg tyd li gen det ta ef ter som man i
ett föl je brev utan om svep kon sta te ra de om
rap por ter na: ”De är skriv na på eng els ka
och an vän der gäng se ve ten skap lig ter mi -
no lo gi. Nå gon lät tillgänglig rap por te ring
på svens ka pla ne rar vi f n inte”. Först se -


dan Ak tions grup pen MASK hade skri vit
till då va ran de Kärn bräns le nämn den (SKN)
och kla gat kom en in tet sä gan de sam man -
fatt ning på svens ka.


And ra om rå den där mera om fat tan de borr -
ning ar ge nom för des var Kam lunge i Ka lix 
kom mun, Gi deå (God mark) i Örn skölds -
viks kom mun och Fjäll ve den i Ny kö pings
kom mun. Mera be grän sa de borr ning ar ge -
nom för des i Ta a vinun na nen, Ki ru na kom -
mun och Gal le jau re i Nor sjö kom mun.


Vin tern 1985/86 för änd ra des emel ler tid
si tu a tio nen ra di kalt. Då skul le Svensk
Kärn bräns le han te ring AB, SKB, star ta nya
borr ning ar i Al munge ös ter om Upp sa la.
Tak ti ken var den van li ga, mins ta möj li ga
in for ma tion. Ha rald Åha gen då i SKB,
hade i ef ter hand föl jan de för kla ring till
var för lo kal be folk ning en i Al munge inte in -
for me ra des: ”Det är ing en idé, vi har inte
tid att stäl la upp i en rad jip po be to na de
mö ten. Vi an ser att så da na mö ten som all -
män he ten vill ha inte le der till nå gon in -
for ma tion” (UNT 1985-10-23). Emel ler tid
hann den lo ka la grup pen “Räd da Upp sa -
la” bli gans ka stark och an ord na de vakt -
håll ning re dan före borr ning ar na. Po lis -
in gri pan det som följ de be va ka des av TV,
när borr ning en nu skul le ske så nära Stock -
holm. Hela svens ka fol ket kun de i Rap -
port se hur ett 70- tal po li ser med hund ar
bar bort äld re da mer och and ra “ty pis ka
yr kes de mon stran ter”. SKB hade näm li gen
in for me rat po li sen om att det skul le kom -
ma kom mu nis tis ka yr kes de mon stran ter
från Stock holm. Det hela in träf fa de dess -
utom i då va ran de ener gi mi nis ter Bir git ta
Dahls egen hem kom mun.


SKB fick nu en skarp till sä gel se av mi nis -
tern att upp trä da mera hyf sat. Ett stort
all mänt in for ma tionsmö te an ord na des,
men SKB:s at ti tyd för änd ring var bara mar -
gi nell. Då va ran de che fen för KBS- pro jek -
tet, Per- Eric Ahl ström, in led de näm li gen
in for ma tio nen med att till all män häp nad
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kon sta te ra att SKB hade min sann ald rig
ti di ga re mötts av mot stånd mot borr ning -
ar. Den na gro va lögn följ des ome del bart
av att borr ning en star ta des mitt i nat ten
di rekt ef ter in for ma tionsmö tets slut. Nu
hade Al munge bor na de fi ni tivt trött nat på
SKB och stop pa de re so lut verk sam he ten
re dan i gry ning en. Ef ter som Bir git ta Dahl
“för bjöd” vi da re po lis in gri pan den hade
SKB bara att packa ihop och ge sig iväg.


En an nan följd av hän del ser na i Al munge
blev ock så att av falls frå gan all mänt lyf tes 
upp i med ve tan det. Ener gi mi nis ter Dahl
kal la de till sig re pre sen tan ter för Av falls -
ked jan vid två till fäl len. Dis kus sio ner na
led de knap past ome del bart till nå got, men
Av fallsked jan fick åt mins to ne till fäl le att
på hög sta po li tis ka nivå klar gö ra sina
stånd punk ter.


Ener gi mi nis tern till sa de strängt SKB att
slu ta sän da po li sen på folk och att in for -
me ra or dent ligt om sin verk sam het. Det
se na re kom ock så till ut tryck i SKBs hös -
ten 1986 pub li ce ra de ”FOU- pro gram” för
kärn kraf tav fal lets han te ran de. Där stod
bland an nat i stark kon trast till ti di ga re
upp trä dan de:


”SKB kom mer fort lö pan de att in for me ra
all män he ten, myn dig he ter och and ra be -
rör da om pla ner, på gå en de ar be ten och re -
sul tat från den verk sam het som för an leds
av forsk nings pro gram met".


Det ta ser ju vack ert ut men fram står som
minst sagt ihå ligt vid sam ti digt be trak -
tan de av SKB:s li ka le des hös ten 1986 ge -
nom för da in for ma tion om sina borr ning ar 
i Klip per ås, se ovan.


5.5 Var för SKB miss lyck a des
Hän del ser na i Al munge och det po li tis ka
ef ter spe let för hind ra de i prak ti ken SKB
att full föl ja pla ner na på plats un der sök -
ning ar. Av sik ten med des sa var att så


små ning om väl ja ut ett par plat ser för
mera de tal je ra de un der sök ning ar, vil ka
skul le leda till val av den slut li ga för va -
rings plat sen en ligt KBS3- me to den (se vi -
da re av snitt 6.1).


SKBs ur sprung li ga av sikt var up pen bar li -
gen att ge nom fö ra pro ces sen utan hän syn 
till kri tik och mot stånd, fram för allt inte
från be rör da lo kal be folk ning ar. Ef ter Vox -
na da len fanns rätts sy ste mets stöd för att
ge nom fö ra borr ning ar och and ra ak ti vi te -
ter med po lis hjälp. Even tu el la de mon stran -
ter kun de ju gri pas och dö mas, vil ket var
fast sla get ända upp i Hög sta Dom sto len.
Hän del ser na i Al munge änd ra de emel ler -
tid det ta ge nom att han te ring en istäl let
blev po li tiskt omöj lig. Där med hade SKBs 
dit tills va ran de tak tik miss lyck ats tack vare
att Av fallsked jans grup per kon se kvent
hade kri ti se rat och för sökt för hind ra den
un der må li ga kär nav falls han te ring en.


Det som in träf fa de i Al munge är up pen -
bar li gen så pin samt för SKB att plat sen
nu me ra inte ex i ste rar i SKBs egen his to -
rie skriv ning. I rap por ten ”Sam lad re do -
vis ning av me tod, plats val och pro gram
in för plats un der sök nings ske det” (”FUD
K”, de cem ber 2000) finns en kar ta över
typom rå des un der sök ning ar na. På kar tan 
finns alla om rå den mar ke ra de in klu si ve
Kyn nefjäll(!), men inte Al munge. Det ta
trots att inga borr ning ar ägde rum på Kyn -
nefjäll som dess utom fått en ”fri se del” av
Kjell Lars son, me dan SKB fak tiskt hann
att bor ra de lar av minst ett hål i Al munge. 
För hål lan det är en av slö jan de il lust ra tion 
av hur SKB väl jer att han te ra in for ma -
tion och fri se ra his to rie skriv ning en be ro -
en de på om den pas sar el ler ej.
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6. Förstudierna


6.1 SKB by ter tak tik
I bör jan av 1980- ta let, ex em pel vis i KBS
års rap port 1983, re do vi sa des att 10-15
plats un der sök ning ar skul le ge nom fö ras
fram till 1990. Des sa skul le ut vär de ras,
var ef ter de taljun der sök ning ar skul le ge -
nom fö ras på 3 plat ser 1992-1998. Ef ter en 
ny ut vär de ring skul le en till stånds an sö kan
läm nas år 2000. Till stånds giv ning och
kom plet te ran de un der sök ning ar skul le ge -
nom fö ras fram till 2010, då byg gan det av
slut för va ret skul le star ta. Den här lo ka li -
se rings pro ces sen fick stark kri tik för bris -
tan de sys te ma tik, inte bara av mil jö rö rel -
sen. Den då va ran de gransk ning smyn dig -
he ten SKN (Sta tens Kärn bräns le nämnd)
tog till och med fram ett eget mot för slag i
sam band med gransk ning en av FOU- pro -
gram 1986, den s k ”Plats vals grup pens rap -
port” (Sta tens Kärn bräns le nämnd, 1987) .
I den na rap port fö re slogs en be tyd ligt rim -
li ga re såll nings me tod för att fin na bäs ta
möj li ga plats utan det god tycke som SKBs 
upp lägg ning in ne bar.


Trots kri ti ken åter kom SKB med i allt vä -
sent ligt sam ma upp lägg ning i FOU- pro -
gram 1989. Ef ter som nya plats un der sök -
ning ar med borr ning ar var omöj li ga ef ter
hän del ser na i Al munge vin tern 1985-86
skul le om rå desin ven te ring en kom plet te -
ras fram till 1991 utan nya borr ning ar.
Un der 1991 skul le en sä ker het sana lys be -
nämnd SKB91 pub li ce ras med om rå det
Finn sjön som ex em pel. Un der 1992 skul le 
där ef ter of fent lig gö ras 3 ”kan di dat plat -
ser” och des sa skul le se dan un der sö kas
1992-1994 ef ter mark äg ar till stånd. Un der
1994 skul le re do vi sas re sul tat, pro gram
för de taljun der sök ning ar och sä ker hets be -


döm ning mm. Ef ter god kän nan de 1996
skul le 2 plat ser un der sö kas med bör jan
1997. År 2003 skul le en an sö kan läm nas
en ligt då va ran de na tur re surs la gen och
kärn  tek nik la gen. God kän nan de av lo ka li -
se ring en skul le er hål las 2006 och bygg start 
ske 2010. Kär nav fal let skul le fö ras ner i
för va ret 2020-2050, var ef ter för va ret skul -
le för slu tas.


Up pen bar li gen in såg SKB där ef ter (el ler
fick möj li gen po li tis ka di rek tiv) att den na
upp lägg ning skul le vara omöj lig att ge nom -
fö ra på grund av mot stån det mot borr -
ning ar. I 1992 års pro gram, som nu be -
nämn des FUD- pro gram 1992, be skrevs en
ny lo ka li se rings pro cess. Det skul le dess -
utom inte vara frå ga om ett ”slut för var”
ome del bart, utan ett ”djup för var för de -
mon stra tions de po ne ring” av sett för 10%
av hela av falls mäng den. Det re dan de po -
ne ra de av fal let skul le kun na åter tas. Sam -
ti digt pas sa de SKB på att kraf tigt och de fi -
ni tivt de val ve ra sina egna krav på berg -
grun dens egen ska per (och där med in di -
rekt kra vet på kun skap om berg grun den,
vil ket pas sa de bra med tan ke på svå rig he -
ter na att få bor ra) en ligt föl jan de ci tat ur
ovan nämn da sä ker het sana lys SKB91:


”…SKB91 vi sar att ett för var an lagt djupt 
ner i svenskt ur berg och med lång tids sta -
bi la tek nis ka bar riä rer med god mar gi nal
upp fyl ler av myn dig he ter na fö re slag na sä -
ker hets krav. Sä ker he ten hos ett så dant för -
var är en dast i ringa ut sträck ning be ro en -
de av det om gi van de ber gets för må ga att
för drö ja och sor be ra ra dio ak ti va äm nen.
Ber gets funk tion är i förs ta hand att un der
lång tid ge be stå en de me ka nis ka och ke -
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mis ka för hål lan den så att för ut sätt ning -
ar na för de tek nis ka bar riä rer nas lång -
tids funk tion inte även ty ras.”


Ar be tet skul le ge nom fö ras etapp vis en ligt 
föl jan de:


Etapp 1: Över sikts stu di er. Ana lys av lo ka -
li se rings fak to rer. Even tu el la för stu di er av
pre sum ti va kan di da tor ter. Val av kan di -
dator ter. För un der sök ning ar på ett par
plat ser, in klu si ve pro jek te ring. Tek nis ka
och so cio eko no mis ka ut red ning ar. Ut vär -
de ring av re sul ta ten. NRL- an sö kan för de -
taljun der sök ning in klu de ran de pre li mi när
mil jö kon se kvens be skriv ning med en förs -
ta sä ker het sana lys.


Etapp 2: De taljun der sök ning in klu si ve an  -
lägg ning av nöd vän di ga schakt och tunn -
lar till pla ne rat för vars djup. Ut vär de ring
av re sul ta ten. Sä ker hets rap port. Mil jö kon -
se kvens be skriv ning. De talj pro jek te ring. An  -
sö kan om lo ka li se rings till stånd och kon -


ces sion (NRL, KTL).


Etapp 3: Byg ge och in stal la tion av ut rust -
ning för han te ring/de po ne ring. Slut lig sä -
ker hets rap port. An sö kan om drift till stånd 
(KTL).


Etapp 4: Drift sätt ning. De mon stra tions -
de po ne ring.


En ligt tid pla nen skul le de oli ka etap per -
na pågå en ligt föl jan de:


Etapp 1. (över sikts stu di er, för stu di er mm) 
1993-1997


Etapp 2. (de taljun der sök ning, lo ka li se ring)
1997-2003


Etapp 3. (byg ge, an sö kan om drift till stånd)
2003-2007


Etapp 4. (drift, de mon stra tions de po ne ring)
2007-


31







Det är värt att no te ra att SKB med upp -
lägg ning en i FUD 92 gör minst tre prin ci -
pi ellt be ty del se ful la änd ring ar i för hål lan -
de till ti di ga re:


1. Berg grun den av förs som av gö ran de lo -
ka li se rings fak tor och er sätts av ospe ci fi ce -
ra de för stu di er.


2. Be grep pet ”slut för var” er sätts med
”djup för var” sam ti digt som åter tag bar he -
ten fram hålls istäl let för oåt kom lig he ten.


3. De po ne ring en skall in le das med ”de -
mon stra tions de po ne ring” av en mind re del
av av fal let.


Det är som ovan nämnts up pen bart att
för änd ring ar na be rod de på att SKB inte
trod de att den ti di ga re mo del len skul le
vara ge nom för bar. Var ken lo ka la opi ni o ner
el ler myn dig he ter skul le kun na över ty gas 
med det un der lag man hade. Man vå gar
inte läng re lita på berg grun den ef ter som
kun ska pen har växt se dan det ”sprick -
fria” ber get ut lo va des in för be slu ten att
öka av falls pro duk tio nen ge nom att star ta 
nya re ak to rer. Utan ga ran te rat sta bilt berg 
går det inte att ord na ett slut för var, bara
ett djup för var som kom man de ge ne ra tio -
ner får ta hand om. Idén om ”de mon stra -
tions de po ne ring” an ty der att SKB inte
läng re ens på står sig veta vad man slut li -
gen skall göra.


Ge nom att i oli ka av se en den för sö ka att
mju ka upp ti di ga re mera dis tink ta krav
trod de SKB up pen bar li gen att det skul le
bli lät ta re att lo kalt få ac cep tans för för -
sla gen. Sett som en hel het fram står SKBs
ma nö vre ran de fort fa ran de som för sök att 
till var je pris få ge nom fö ra KBS3- för va ret 
i en lig het med det för slag som re dan AKA-
 ut red ning en hade pe kat ut. Det är både
an märk nings värt och skräm man de att
gransk ning smyn dig he ter och re ge ring ar i 
stort sett okri tiskt häng de med i SKBs


sling ran de ma nö vrer. Trots den up pen ba -
ra bris ten på lo gik och sys te ma tik i frå gans 
han te ring har SKB fått fort sät ta med bara 
mar gi nel la in vänd ning ar mot den val da
me to den sam ti digt som lo ka li se rings un -
der sök ning ar na ac cep te rats hur un der må -
li ga des sa än har va rit. För änd ring ar na av
lo ka li se rings un der sök ning ar na har istäl -
let skett som följd av opi ni on stryck utan
stöd från myn dig he ter el ler re ge ring ar.


An märk nings värt nog fick SKBs re do vis -
ning av den nya upp lägg ning en i FUD92
emel ler tid så dan kri tik av SKI (Sta tens
Kärn kraf tin spek tion) att re ge ring en be -
gär de en kom plet te ring. Den na kom plet -
te ring re do vi sa des 1994 och full följ des i
näs ta full stän di ga pro gram FUD95. Där
be skrevs SKBs nya upp lägg ning mera i
de talj en ligt föl jan de:


Till 1996 skul le ge nom fö ras 5-10 för stu di er.


1996-2001 skul le ge nom fö ras plats un der -
sök ning ar, pro jek te ring mm.


1996-2003 skul le ge nom fö ras MKB- pro cess
och myn dig hets gransk ning.


1998-2002 skul le ge nom fö ras till stånds -
be red ning.


SKB kon sta te ra de i FUD95 att tid pla nen
in ne bar en för se ning med ett par år jäm -
fört med vad som ti di ga re re do vi sa des i
FUD92. Det ta be rod de up pen bart på svå -
rig he ter na att etab le ra för stu di er till följd 
av mot stån det i de till tänk ta kom mu ner -
na (se vi da re av snitt 6.2).


SKBs steg vi sa pro cess med oli ka etap per
kan ge ett in tryck av ge nom tänkt sys te ma -
tik i va let av plats. Det ta är emel ler tid en
ren il lu sion. Pro ces sen le der lika li tet som 
ti di ga re upp lägg ning till att i nå gon me ning
bäs ta möj li ga plats väljs, om an ta gan det
görs att me to den skul le vara ac cep ta belt
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vald (vil ket den inte är). Enk last är att
fram hål la att fle ra för stu di er hade etab le -
rats in nan ens över sikts stu di en hade re -
do vi sats. Den na re do vis ning sked de i en
rap port da te rad i ok to ber 1995, men till -
gäng lig först i de cem ber 1995, vil ket gjor -
de att den knap past ens kun de be ak tas i
re miss gransk ning en av FUD 95. Gi vet vis
har inte hel ler va let av för stu die kom mu -
ner nå gon som helst re le vans för att upp -
nå bäs ta sä ker het och mil jö, ef ter som va let
ba se ra des på kom mun po li tisk ac cep tans.


I SKBs kom plet te ran de re do vis ning till
FUD 98, ”FUD K” (de cem ber 2000) finns
fort fa ran de upp lägg ning en med en förs ta
om gång för va ring av 5-10% av av fal let
mot sva ran de 200-400 kaps lar (se av snitt
3.4). Tid pla nen har re vi de rats till:


Plats un der sök ning ar . . 2002 – 2006


An sö kan om till stånd . . . 2007


Gransk ning av an sö kan . 2007 – 2008


De taljun der sök ning,
byg gan de . . . . . . . . . 2009 – 2013


An sö kan om drift . . . . . 2013


Gransk ning av an sö kan . 2013 – 2015


Drift . . . . . . . . . . . 2015 –


SKBs tid plan har så lun da re vi de rats un -
dan för un dan ge nom att oli ka mo ment
har se na re lagts. Det kan starkt miss tän kas
att SKB av sikt ligt har re do vi sat för snä va
tid pla ner för att på det sät tet sät ta press
på myn dig he ter och re ge ring ar att inte
kom ma med för myck et in vänd ning ar som
kan spräcka pla ner na. Ge nom att ge in -
tryck av att de po ne ring en mås te kom ma
igång snabbt för sö ker SKB kom ma un dan 
kra ven på en re dig be slutspro cess. Så da -
na krav har fram förts av alla and ra in -


blan da de (tyd li gast i DI A LOG- pro jek tet,
se av snitt 7.2). Me dan SKB vill bör ja de -
po ne ra bräns let vill många and ra ome -
delbart på bör ja en bätt re be slutspro cess.
Kärnav fal let kan en ligt SKBs egna be -
döm ning ar lig ga nå gor lun da sä kert i
CLAB i 100-200 år. Där för bor de det fin -
nas tid till rim li ga re me tod- och plats val.


Mil jö rö rel sen har i nå gon me ning med -
ver kat till SKBs nu va ran de upp lägg ning
av sitt pro gram. När pro ces sen som ba se -
ra des på plats un der sök ning ar ha ve re ra de 
ef ter hän del ser na i Al munge fanns två
möj lig he ter. An ting en kun de SKB an pas -
sa sig ef ter mil jö rö rel sens, SKNs (i den
ovan nämn da rap por ten från plats vals grup -
pen) och DI A LOG- pro jek tets krav på en
lo gisk och sys te ma tisk ur vals pro cess, el -
ler helt gå över till den sak ligt ogrun da de
pro cess som nu på går. An sva ret fal ler tungt
på myn dig he ter och re ge ring ar som inte
har för mått att för hind ra SKB att ge nom -
fö ra det ta. Där med har även lagts grun den
för fram ti da kon fron ta tio ner om kär nav -
falls han te ring en när SKB skall ge nom fö ra 
de mera fy siskt på tag li ga de lar na av sin
pro cess, ex em pel vis i form av borr ning ar.


6.2 För stu di er na in leds
SKB in led de sin nya lo ka li se rings pro cess, 
som först hade pre sen te rats i FUD92, utan
att in vän ta re miss be hand ling, gransk ning s -
myn dig he ters ut lå tan den el ler re ge ring ens
be slut. Re dan i ok to ber 1992 sän des ett
brev till samt li ga kom mu ner med in bju -
dan att fri vil ligt stäl la upp på sam ar be te
med SKB. I många kom mu ner upp fat ta -
des bre vet tro li gen som ose ri öst och det
be sva ra des över hu vud ta get inte. Ett an -
tal kom mun led ning ar i Norr lands in land
nap pa de emel ler tid i för hopp ning om nya
re sur ser och ar bets till fäl len. I Sto ru man
och Malå re sul te ra de det ta i att för stu di er 
kom att ge nom fö ras, se vi da re av snitt 6.3. 
I föl jan de kom mu ner till ba ka vi sa des SKBs
för slag, i fle ra fall ef ter hår da dis kus sio ner,
ef ter att kom mun led ning ar na först hade
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ut tryckt in tres se och där Av fallsked jans
grup per spe la de en ak tivt kri tisk roll:


• Överka lix (1993)


• Ar je plog (ca 1994)


• Tra nemo (1995)


• Pa jala (1998)


• Gäl li vare (1999)


• Nynäshamn (1999)


För stu di er na har in ne bu rit om fat tan de
ut red nings- och pro pa gan da in sat ser som
helt har be kos tats av SKB med me del ur
kär nav falls fon den. I stor ut sträck ning har 
det rört sig om ut red ning ar av nä rings liv,
tu rism, sys sel sätt ning, kom mu ni ka tio ner 
m m som bara har in di rekt sam band med
kär nav falls för va ring en. Det ta är helt up p -
en bart en med ve ten tak tik av SKB för att
locka kom mun led ning ar i sva ga kom mu -
ner. Att Sto ru man och Malå blev de förs ta 
som fri vil ligt er bjöd SKB att ge nom fö ra


för stu di er är där med helt lo giskt.


6.3 Sto ru man och Malå
Den förs ta för stu di en på bör ja des i Sto ru -
man and ra halv året 1993 med att ett av -
tal upp rät ta des mel lan kom mu nen och
SKB. För stu di en i Malå på bör ja des vå ren
1994. I båda kom mu ner na bil da des mot -
stånds grup per, Ak tions grup pen mot atom -
so por i Sto ru man re spek ti ve Opi ni ons grup -
pen mot kär nav fall i Malå. För stu di en i
Sto ru man re do vi sa des i en slutrap port i
feb ru a ri 1995. För stu di en i Malå slutrap -
por te ra des i mars 1996. An märk nings värt
är att de an sva ri ga myn dig he ter na SKI
och SSI först inte vil le en ga ge ra sig i för -
stu di er na över hu vud ta get. Det ta be styr -
ker in tryck et av sva ga och vill rå di ga myn -
dig he ter, inte minst ge nom att de i an slut -
ning till se na re för stu di er änd ra de sig och 
vil le spe la med.


Båda kom mu ner na hade re dan i de ur -
sprung li ga po li tis ka be slu ten be stämt att
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folk om röst ning ar skul le hål las. I Sto ru man
hölls folk om röst ning en i sam band med
va let till EU- par la men tet 17 sep tem ber
1995. För stu di en hade då inte va rit fö re -
mål för nå gon spe ci ell gransk ning. Re sul -
ta tet blev 71% nej och 28% ja till fort sat ta
un der sök ning ar. Val del ta gan det var 73%. 
I Malå ge nom för des en gransk ning av för -
stu di en un der led ning av den ti di ga re ge -
ne ral di rek tö ren för Na tur vårds ver ket, Val -
frid Pauls son. Folk om röst ning en ge nom -
för des där för först den 21 sep tem ber 1997 
i sam band med val till kyr ko full mäk ti ge.
Re sul ta tet blev 54% nej och 44% ja till
fort sat ta un der sök ning ar. Val del ta gan det
var 87%. Sif fer upp gif ter na har häm tats
ur skrif ten ”Slut för va ring av kär nav fall”
(Na tio nel le sam ord na ren på kär nav falls -
om rå det, SOU 1999:45).


Som följd av re sul ta ten i folk om röst ning -
ar na av slu ta de SKB sina verk sam he ter i
de båda kom mu ner na. Även om kom mu -
ner nas in vå na re skul le ha va rit po si ti va
till fort sat ta un der sök ning ar är det föga
tro ligt att SKB slut ligt skul le ha fö re sla -
git en lo ka li se ring av av fall slag ret i Norr -
lands in land. Mot det ta ta lar bland an nat
långa och be svär li ga trans por ter. SKBs
in tres se av att ge nom fö ra de båda för stu -
di er na var up pen bar li gen en bart tak tiskt, 
att visa att det verk li gen går att få po li tisk 
ac cep tans nå gon stans och på så sätt upp -
fyl la det önsk vär da an ta let för stu di er.
Trots de tyd li ga re sul ta ten i folk om röst -
ning ar na ut nytt jar SKB näm li gen re sul -
ta ten av för stu di er na i sina fort sat ta över -
vä gan den.


6.4 Kärn kraft kom mu ner na
Ef ter bak sla gen där po li tisk om pröv ning
el ler för lo ra de folk om röst ning ar stop pa de 
för stu di er na även i de få kom mu ner som
fri vil ligt hade an mält sig var SKB åter
tvung et att byta tak tik. Stra te gin bygg de
nu på att opi ni o nen i de kom mu ner som
re dan har kärn tek nis ka an lägg ning ar av
oli ka slag skul le vara mind re ne ga tiv. Va -


let av kärn kraft kom mu ner na vi sa de ännu
tyd li ga re hur SKB nu helt hade läm nat
sä ker het och mil jö som ur val skri te ri er.
Nu var va let av för va rings plats en bart en
opi ni ons frå ga. De ut val da kärn kraft kom -
mu ner na var:


• Östham mar (Fors marks kärnk raft verk
och SFR- lagret)


• Nyköping (Studs viks ”forskning san lägg -
ning”)


• Os kar shamn (Os kar shamns kärnk raft -
verk, CLAB, Äspö- laboratoriet m m)


• Var berg (Ring hals kärnk raft verk)


Käv linge kom mun (med Bar se bäcks kärn -
kraft verk) ute slöts av SKB, of fi ci ellt på
grund av den av vi kan de geo lo gin med mäk -
ti ga unga, se di men tä ra ber gar ter. Me dan
frå gan över väg des po li tiskt i Var bergs
kom mun in träf fa de där en mind re jord -
bäv ning, vil ken gjor de att kom mu nen av -
vi sa de för sla get om för stu die. De ”kärn -
kraft kom mu ner” där för stu di er kom att
på bör jas blev där för Öst ham mar, Ny kö -
ping och Os kars hamn. Se na re till kom för -
stu di er i någ ra an grän san de kom mu ner,
Ti erp och Älv kar le by (vid Öst ham mar)
samt Hults fred (vid Os kars hamn). Det kan
allt så kon sta te ras att SKBs tak tik att
etab  le ra fler för stu di er den här gång en
lyck a des.


Ti der na för de oli ka för stu di er na fram går
av föl jan de sam man ställ ning av de kommu -
na la be slu ten en ligt re do vis ning i FUD K
(de cem ber 2000):


Sto ru man, juni 1993: Full mäk ti ge, 24-12


Malå, no vem ber 1993: Full mäk ti ge, 14-14 
(ord fö ran dens ut slags röst av gjor de)


Öst ham mar, juni 1995: Full mäk ti ge, 36-12


Ti erp, juni 1998: Full mäk ti ge, en häl ligt
Älv kar le by, juni 1999: Full mäk ti ge, 30-1


Ny kö ping, ej kom mu nalt be slut, för stu di -
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en star ta de ändå 1995


Os kars hamn, ok to ber 1996: Full mäk ti ge,
38-5


Hults fred, maj 1999: Full mäk ti ge, en häl ligt


För stu di er na star ta des snabbt ef ter re -
spek ti ve kom mu na la be slut (utom i Ny -
kö ping, där den star ta des ändå). Någ ra
fler folk om röst ning ar tycks inte för när -
va ran de vara pla ne ra de ef ter för stu di er -
nas av slu tan de.


Ge ne rellt har SKB i samt li ga för stu di er
(utom i Älv kar le by som är en li ten kom -
mun till ytan) kom mit fram till att det finns 
om rå den som är lämp li ga för kär nav falls -
för va ring. Re sul ta ten har till och med va -
rit så för ut säg ba ra att Av fallsked jans
grupp Räd da Fjäll ve den i Ny kö ping långt
in nan för stu di en var fär dig kun de re do vi -
sa en fin ge rad för stu di e rap port som se na -
re vi sa de sig över ens stäm ma väl med SKBs
rap port (Bo lin, 2000). Även det ta vi sar att 
SKBs för stu di er inte är se ri ö sa vad av ser
att fin na om rå den som är lämp li ga för
kär nav falls för va ring från mil jö- och sä ker -
hets syn punkt.


6.5 Nya borr ning ar för be reds
To talt har SKB till år skif tet 2000/2001
så lun da ge nom fört 8 för stu di er. Två av
des sa (Sto ru man och Malå) mås te be teck -
nas som ”döda”, ef ter som folk om röst ning -
ar har för hind rat vi da re un der sök ning ar.
Även för stu di en i Ny kö ping mås te be teck -
nas som ”död”, se dan kom mu nen ovän tat 
be slu tat att inte ac cep te ra fort sat ta över -
vä gan den om kär nav falls för va ring. Det
finns allt så för när va ran de bara 5 för stu -
di er, vars fort sätt ning ännu inte har för -


hind rats (Öst ham mar, Ti erp, Älv kar le by, 
Os kars hamn och Hults fred), dvs ex akt
ned re grän sen för vad SKB i ti di ga re pla -
ne ring an gav, 5-10 för stu di er.


I rap por ten ”Sam lad re do vis ning av me -
tod, plats val och pro gram in för plats un -
der sök nings ske det” (även be nämnd FUD
K) i de cem ber 2000 re do vi sa de SKB i vil -
ka om rå den man vil le be dri va fort sat ta
un der sök ning ar. Borr ning ar pla ne ra des i
Os kars hamn (Sim pe varp), Öst ham mar
(Fors mark) och Ti erp (Ti erp nor ra/Skut -
skär). Dess utom vil le SKB ut vär de ra Skav -
sta/Fjäll ve den i Ny kö ping utan att prov -
bor ra, ef ter som prov borr ning ar re dan ti di -
ga re har ge nom förts i Fjäll ve den i bör jan
av 1980- ta let. Det sist nämn da är som
nämnts in ak tu ellt ef ter som kom mu nen
inte läng re vill med ver ka.


Det är up pen bart att SKB åter en bart ser
va let av plats som en opi ni ons mäs sigt tak -
tisk frå ga. I Os kars hamn och Fors mark
vill man bor ra i ome del bar an slut ning till
kärn kraft ver ken, ef ter som det är svårt för
mot stånds grup per att hind ra borr ning ar -
na där. Ti erp har ta gits med som de ko ra -
tion för att ur va let skall se stort ut och
SKB räk nar för mod li gen inte på all var att 
få bor ra där. Ny kö ping togs li ka le des med
för att ur va let skul le se stör re ut. Al ter na -
ti vet där för ut sat te en egen dom lig lös ning 
med lång till fart stun nel från Skav sta flyg -
plats. Det var så lun da åter frå ga om ett
val som grun da des på allt an nat än mil jö
och sä ker het.
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7. An dra vik tiga as pek ter på kärnavfallsfrågan


7.1 Det kom mu na la ve tot
Det kom mu na la ve tot var ur sprung li gen
en i gam la bygg nads la gen (§136a) stad fäst
del av ur gam la tra di tio ner av lo kalt själv -
be stäm man de mot cen tral mak tutöv ning. 
Var je lo kal be folk ning bör även i fram ti -
den till för säk ras rät ten att ge nom egna
be slut säga nej till verk sam he ter som be -
döms vara oac cep tab la.


När änd ring ar i bygg nads lag stift ning en
för be red des, fö re slogs att rät ten till kom -
mu nalt veto skul le tas bort i fle ra fall. Or -
sa ken var pa ra dox alt nog att någ ra kom -
mu ner hade ut nytt jat sig av ve tot för att
hind ra oväl kom na ak ti vi te ter. Mest känt
är att Fal kö pings och Sköv de kom mu ner
de fi ni tivt för hind ra de uran bryt ning i Ran -
stad i Väs ter göt land ge nom kom mu na la
ve ton 1977. Des sa be slut togs ef ter en
myck et fram gångs rik kamp från mil jö rö -
rel sens sida. Med till gång till fa cit, i form
av uran pris ut veck ling, vi sar det sig ock så
att det ta inte bara be spa rat lan det sto ra
mil jöska dor utan ock så spa rat det svens -
ka sam häl let ut gif ter på fle ra mil jar der
kro nor för olön sam verk sam het.


Den ti di ga re lag stift ning en in ne bar att
kom mu nalt veto en dast kun de upp häv as
ge nom att riks da gen stif ta de en spe ci al lag 
i var je en skilt fall som kun de bli ak tu ellt.
På det ta sätt ga ran te ra des öp pen de mo -
kra tisk be hand ling med full of fent lig in -
syn. Änd rings för sla get in ne bar att kom mu -
nalt veto skul le kun na upp häv as ge nom
ett en kelt re ge rings be slut och där med helt 
utan öp pen de batt och in syn. Änd ring en
mo ti ve ra des bl a med kom man de han te -
ring av kärn kraf tav fall. Syn ner li gen be -


tänk ligt var att t o m re ge rings med lem -
mar lögn ak tigt för sva ra de änd ring en med 
att den na skul le vara nöd vän dig för att
ge nom dri va obe kvä ma men vik ti ga be slut.
Det kan ifrå ga sät tas vil ka be slut som kun -
de vara av den art att de inte skul le kun na 
be hand las öp pet i riks da gen? Det bor de
vara själv klart att vik ti ga an ge lä gen he ter 
för hela ri ket just be hand las i riks da gen.


Den sva ga re ve to rät ten med möj lig het för 
re ge ring en att köra över trils kan de kom -
mu ner in för des först i na tur re surs la gen i
bör jan av 1990- ta let och över för des se dan
till mil jö bal ken. Det har ald rig bli vit klar -
lagt när den na möj lig het för en in di rekt
till satt re ge ring att be slu ta över ett di -
rekt valt kom mun full mäk ti ge egent li gen
är av sedd att an vän das i kär nav falls sam -
man hang, ex em pel vis i vil ket ske de av lo -
ka li se rings pro ces sen.


7.2 DI A LOG- pro jek tet och MKB- pro ces sen
Un der åren 1990-1993 ge nom för de Sta -
tens kärn kraf tin spek tion (SKI) det så kal -
la de DI A LOG- pro jek tet. I för or det till hu -
vud rap por ten från vad som be nämn des
Ak törs grup pen (SKI Tek nisk Rap port 93: 
34) klar görs syf tet: ”Av sik ten med pro jek -
tet har va rit att ska pa en di a log mel lan
oli ka in tres sent grup per i sam häl let. Di a -
lo gen har syf tat till att in för en kom man de 
pröv ning av ett slut för var för an vänt kärn -
bräns le få fram ett för fa ran de för vil ket
fler ta let be rör da har ett rim ligt för tro en de.”


I DI A LOG- pro jek tet del tog re pre sen tan -
ter för:


• Stat ens Kärnk raft in spek tion (SKI)
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• Stat ens Strål skyddsin sti tut (SSI)


• Stat ens Na turvårds verk (SNV)


• Sven ska Kom munför bun det


• Sven ska Na tur skydds fören in gen


• Folk kam pan jen mot kärnkraft- kärn va -
pen


• Avfall sked jan


Ord fö ran de, ut sedd av SKI, var den pen -
sio ne ra de ord fö ran den för Kon ces sions -
nämn den för mil jö skydd, Len nart af Klint -
berg. SKB in bjöds att del ta, men av stod.


Del ta gar na i pro jek tet, vil ka så lun da re -
pre sen te ra de så gott som alla be ty dan de
ak tö rer i kär nav falls frå gan (utom SKB)
ena des i någ ra för kär nav falls han te ring -
en fun da men ta la av se en den:


• Den pro cess (mil jök on sekvens be skriv -
ning, MKB) som skall leda fram till val
av me tod och plats skall komma igång
ti digt. Proc es sen måste präglas av öp -
penhet och ak tiv med verkan av an dra
parter än sökan den. An dra par ter,
exempelvis mil jöor gani sa tioner, måste
ges till räck liga ekono mi ska re surser för
att medverka se riöst i proc es sen. MKB-
 proces sen bör ar rangeras av an nan in -
stans än sö kan den för att garantera
opar tisk he ten.


• Det fram hålls att anläggnin gen blir den
enda i sitt slag i lan det och måste anses
som ett rik sintresse. Kom mu ner, och
grup per som blir di rekt berörda måste
får stöd för att skaffa sig kom pe tens för
självstän diga ställning sta gan den.


• Det anses inte lämpligt att en bart satsa
på KBS- metoden. Ok lar he ter finns vad
gäl ler berg grun den och skydd mot
spridning av klyvbart ma te rial (safe-
 guards). An dra me to der skall prövas.


• Val av plats måste ske på ett sys -
tematiskt sätt och en ligt en i förväg re do -


visad me tod. Detta kan lämpli gen ske
som en suc ces siv elimi na tion sprocess,
där mindre lämpliga om råden suc ces sivt
tas bort.


Det kan i ef ter hand kon sta te ras att var -
ken myn dig he ter na (som själ va med ver -
ka de), re ge ring ar na el ler SKB har ta git
hän syn till vad som kom fram i DI A LOG- -
pro jek tet. Istäl let har SKB til låtits att fort -
sät ta som om ing et hade hänt med sin
verk sam het som inte i nå got av se en de
över ens stäm mer med DI A LOG- pro jek tets
re kom men da tio ner. Det kan ifrå ga sät tas
om pro jek tet en bart var ett spel för gal le -
ri er na, av sett att av le da kri ti ker nas upp -
märk sam het. DI A LOG- pro jek tet skul le ha
kun nat vara bör jan till en pro cess i sam -
för stånd och för tro en de, istäl let har det
med ver kat till för dju pad miss tro och an ta -
go nism. Det kan idag vara svårt att åter -
upp rät ta di a lo gen med åt mins to ne vis sa
kri tis ka grup per be ro en de på det ta.


I DI A LOG- pro jek tet fö re språ ka des en
MKB- pro cess som un der led ning av en
fri stå en de in stans skul le ge nom fö ras på
riks pla net och un der ak tiv med ver kan på
rim li ga vill kor av alla be rör da, även med -
bor gar- och mil jö or ga ni sa tio ner. Det ta
mot sva rar vad som idag skul le be näm nas
en stra te gisk MKB. Istäl let på går idag en
svår över skåd lig han te ring både på lo kalt
plan i kom mu ner na och re gi o nalt i de be -
rör da lä nen. Det är inte ens klart om det -
ta är en MKB- pro cess el ler ej, trots att det 
ofta kal las så. Lo ka la mil jö grup per och
mil jö or ga ni sa tio ner ute stängs i stort sett
an ting en av for mel la skäl el ler ge nom att
inte ges rim li ga vill kor. Trots det ta har till
och med fö re kom mit att mil jö grup per na
fått kri tik för att inte stäl la upp. Av falls -
ked jan fin ner hela han te ring en pa ro disk,
från stö tan de och djupt klan der värd, inte
minst mot bak grund av vad som i stor
enig het fram kom inom DI A LOG- pro jek tet.


En ligt Av fallsked jans upp fatt ning är SKB 
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fort fa ran de en olämp lig ak tör i MKB- pro -
ces sen. SKB upp fat tar fort fa ran de all kri -
tik som sa bo tage mot den egna upp fatt -
ning en om hur av falls frå gan skall han te -
ras. Ett be ly san de ex em pel är SKB- che fen 
Pe ter Nygårds le da re i SKBs pro pa gan da -
skrift ”La ger Bla det” nr 2/1999. Nygårds
skri ver där:


”Mil jö rö rel sen i vid me ning har en ligt mitt
sätt att se ett an svar för att med sin kun -
skap och sitt en ga ge mang bi dra till att vi
lö ser pro ble met. Kun ni ga och ak ti va per -
so ner i de oli ka mil jö or ga ni sa tio ner na har 
ett sär skilt an svar att vara kon struk ti va
grans ka re och ak tö rer för att lösa upp knu -
tar na. Ty värr är det inte så idag.”


Det ta är ett full kom ligt omo ti ve rat på -
hopp på mil jö rö rel sen och fram för allt Av -
fallsked jan för ifrå ga sät tan det av SKBs
egna lös ning ar (”vi lö ser pro ble men”). Ny -
gårds pro vo ka ti va ut ta lan de ger knap past 
un der lag för nå got slags di a log och ci ta tet


är ett gott stöd för kra vet att ta ifrån SKB
allt an svar för av falls frå gans lö san de.


På hös ten 2000 in bjöd Os kars hamns kom -
mun och SKI till ett se mi na ri um om er fa -
ren he ter na från DI A LOG- pro jek tet. Mö -
tet in ställ des se na re med mo ti ve ring en
att SKBs kom man de be slut om plats un -
der sök ning ar hade gjort att fle ra in bjud -
na per so ner an sett tid punk ten olämp lig.
Det lig ger nära till hands att anta att de
be rör da per so ner na inte vå ga de stäl la upp
och för sva ra sitt svek mot pro jek tet.


I sep tem ber 2001 ge nom för des en in ter -
na tio nell kon fe rens be nämnd COWAM i
Os kars hamn. COWAM är ett EU- pro jekt
som hand lar om be slutspro ces sen i sam -
band med lo ka li se ring av an lägg ning ar
för han te ring av kär nav fall. Del ta gar na
kom i hu vud sak från ett an tal eu ro pe is ka
län der. Slut sat ser na av kon fe ren sen lik -
na de på fal lan de vad DI A LOG- pro jek tet
kom fram till: Pro ces sen mås te vara de -
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mo kra tisk, öp pen, ha le gi ti mi tet och med -
bor gar grup per mås te ges re sur ser att del ta
se ri öst. Det var ock så up pen bart att del -
ta gar na från and ra län der kom till kon fe -
ren sen med upp fatt ning en att Sve ri ge hade
lyck ats han te ra frå gan bäst, men åkte där -
ifrån med en mera ny an se rad syn, ef ter
att ha hört Av fallsked jans re pre sen tan ter 
be skri va hur det verk li gen fun ge rar i Sve -
ri ge.


7.3 Olof Sö der berg
I maj 1996 till sat tes en ”Na tio nell sam -
ord na re på kär nav falls om rå det”, den för re 
che fen för Sta tens Kärn bräns le nämnd (se 
av snitt 3.2) Olof Sö der berg. In led nings vis
tol ka de Av fallsked jans grup per det ta som 
re ge ring ens sätt att mar ke ra vik ten av di a -
log mel lan samt li ga be rör da par ter i en lig -
het med de be hov som hade iden ti fi e rats
inom DI A LOG- pro jek tet. Sam ord na ren
ute slöt emel ler tid ef ter ett möte 11 juni
1997 samt li ga mil jö or ga ni sa tio ner från det
sam råds fo rum som skul le bil das och er -
bjöd där ef ter en dast en av or ga ni sa tio ner na
(Na tur skydds fö re ning en, vil ken dock väg -
ra de att stäl la upp) att med ver ka på spe ci -
el la vill kor. Se na re har an ord nats någ ra
se pa ra ta mö ten med re pre sen tan ter för
mil jö or ga ni sa tio ner. Des sa mö ten har haft
myck et oklart syf te.


Ute slut ning en av mil jö or ga ni sa tio ner na
be rod de up pen bar li gen på att des sa som
för ut sätt ning för sin med ver kan i sam rå det
ställ de att pro cess, me tod val och plats val
skul le få ifrå ga sät tas fritt. Så da na för ut -
sätt ning ar bor de ju vara både rim li ga och
själv kla ra. Sam ord na ren an såg emel ler -
tid att sam rå det en dast fick utgå från
SKBs me tod KBS3 och SKBs re dan fast -
lag da lo ka li se rings pro cess. Sam ord na ren
be teck na de sin upp gift som ”olja i ma ski -
ne ri et” för den na pro cess, vil ket tyd ligt
vi sar av sak na den av någ ra som helst am -
bi tio ner att an gri pa kär nav falls frå gan se -
ri öst.


Ge nom ett re ge rings be slut 1999-05-05 änd -
ra des Olof Sö der bergs roll till ”Sär skil de
råd gi va re inom kär nav falls om rå det”. I hu -
vud sak in ne bar det ta inte nå gon för änd -
ring av verk sam he ten, vil ken till hör Mil jö -
de par te men tet.


Inom Av fallsked jan är det en all män upp -
fatt ning att sam ord na ren, nu me ra sär -
skil de råd gi va ren, har miss lyck ats to talt
och åstad kom mit av se värd ska da ge nom
att för hind ra en rim lig MKB- pro cess. Han
har fal lit un dan för kärn kraf tin du strins
och vis sa kom mun fö re trä da res särin tres -
sen och där med för hind rat en för ut sätt -
nings lös pröv ning av kär nav falls frå gans
han te ran de.


7.4 Kärn kraf tin du strins eko no mis ka an svar
Det har ofta på ståtts att det är de som dri -
ver re ak to rer na som skall ha det eko no -
mis ka an sva ret för av fal let. Ty värr ger
lag stift ning en då li ga för ut sätt ning ar för
att det verk li gen skall bli så.


För det förs ta har fö re ta gen bara an svar
för kost na der na för själ va han te ran det av
av fal let men inte för de mil jöska dor som
av fal let ger i fram ti den. Där med kom mer
bo la gen att tjä na på att mins ka han te -
rings kost na der na, även då det ta le der till
stör re fram ti da mil jöska dor. Där för tjä -
nar SKB peng ar på att döl ja pro blem och
på att un dan hål la in for ma tion om ris ker.


De tran sna tio nel la bo lag som äger kärn -
re ak to rer na i Sve ri ge har lyck ats att kom -
ma un dan an sva ret för av falls han te ring -
ens kost na der. An sva ret lig ger på ak tie -
bo lag som de äger. Des sa ak tie bo lag har
inga be ty dan de till gång ar och skul le för -
sät tas i kon kurs om de verk li ga kost na -
der na blir stör re än vad man tving ats av -
sät ta till kär nav falls fon den på grund val
av in du strins egna kost nads upp skatt ning -
ar.
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Se dan kärn kraft ver ken togs i drift har
kun ska pen om ra dio ak ti va för ore ning ars
far lig het växt. Jo ni se ran de strål ning upp -
fat tas nu som 10 gång er far li ga re än då.
Det ta krä ver mer skyddsåt gär der och gör
ar be te med ra dio ak tivt av fall både svå ra -
re och dy ra re. Ty värr kan det ta gå ut över
den lång sik ti ga sä ker he ten i han te ring en. 
När det vi sa de sig vara för svårt och dyrt
att pla ce ra an vänt kärn bräns le i blyfyll da
kop par kaps lar, byt te in du strin me tod och 
sat sar nu på ler fyll da järn tun nor med ett
ytt re kop par höl je. Myn dig he ter na skrev
att man inte för stod att det ta kun de vara


till räck ligt sä kert men ac cep te ra de för -
änd ring en.


När nu kärn kraft ver ken är eko no miskt
pres sa de, ef ter som de ras pro duk tions kost -
na der lig ger över el pri set i den av regle ra -
de el mark na den finns det be ty dan de risk
att man av snål het fort sät ter att söka bil -
li ga re och säm re tek nis ka lös ning ar. Det
finns ock så en risk att myn dig he ter na ac -
cep te rar det ta, ef ter som bo la gen an nars
ho tar med att de an sva ri ga re ak tor bo la -
gen sätts i kon kurs.
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8. Avfall sked jans ståndpunkter


8.1 Av fallsked jan
Av fallsked jan är ett nät verk av ide ellt ar -
be tan de grup per av lo kal be folk ning en på
plat ser som har be rörts av över vä gan den
som gäl ler han te ring av kärn kraf tav fall.
Av fallsked jans nät verk bil da des i maj 1981
som en kon se kvens av de prov borr ning ar
som då hade bör jat ge nom fö ras el ler pla -
ne ra des på ett stort an tal plat ser i lan det.
Syf tet med nät ver ket var och är främst
att un der lät ta ut by tet av kun ska per och
er fa ren he ter mel lan grup per na samt att
sam ord na ge men sam ma in sat ser vid ex -
em pel vis remis svar och upp vakt ning ar. Av -
fallsked jan har ock så an ord nat ett stort
an tal som mar lä ger och se mi na ri er.


Ge men samt för grup per na är att de en ga -
ge rar be rör da lo kal be folk ning ar. Någ ra
av grup per na är tra di tio nel la fö re ning ar,
me dan and ra är ak tions grup per med ett
mi ni mum av for ma li te ter. De fles ta av
grup per na är fri stå en de från and ra mil jö -
or ga ni sa tio ner även om in for mellt sam ar -
be te är van ligt.


Av fallsked jans grup per re pre sen te rar till -
sam mans den mest om fat tan de med bor -
ger li ga er fa ren he ten i Sve ri ge av att prak -
tiskt ha kom mit i kon takt med för sö ken
att lösa kär nav falls pro ble met. Den na sam -
la de med bor ger li ga er fa ren het gör att Av -
fallsked jan re pre sen te rar en i lan det unik 
fri stå en de kom pe tens. Där emot sak nar Av -
fallsked jans grup per fort fa ran de 2001 så
gott som helt egna re sur ser ut över ide ellt
ar be te.


Un der 1997 bil da des inom Av fallsked jans 
nät verk en fö re ning med syf tet att ju ri -


diskt kun na han te ra eko no mis ka re sur -
ser. Fö re ning en är för när va ran de (hös ten
2001) vi lan de.


Av fallsked jan kon kur re rar inte med and -
ra mil jö or ga ni sa tio ner. Att Av fallsked jan
ex i ste rar be ror istäl let på att orts bor på
de plat ser där av falls frå gan ak tu a li se rats
of tast har valt att han te ra den na frå ga
inom sär skilt bil da de grup per, där för att
kär nav falls frå gan har be dömts vara så vik -
tig och spe ci ell. Grup per nas or ga ni se ring
har skett med ut gångs punkt från lo ka la
för ut sätt ning ar.


Plat san knut na grup per inom Av fallsked -
jan finns el ler har fun nits på föl jan de plat -
ser (kom mun inom pa ren tes där det ta inte
fram går av nam net). Grup per na i hu vud -
sak från norr till sö der:


• Nej till at om sopor i Överka lix


• Rädda Kam lunge (Ka lix)


• Rädda Skel lefte Älvdal (Norsjö)


• Opin ions grup pen mot kär navfall i Malå


• Ak tions grup pen mot at om sopor i Sto ru -
man


• Rädda Höga Kus ten (Örn skölds vik)


• Rädda Vox na dalen (Ov anåker)


• SOS- Älvkarleby – Stoppa Osäk ert Slut -
för var


• SOS- Tierp - Stoppa Osäk ert Slut för var


• OSS – Opin ions grup pen för säker slut -
för var ing (Östham mar)


• Rädda Upp sala
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• Rädda Fjällve den (Nyköping)


• Rädda Kyn nefjäll (Ta num, Munke dal,
Dals Ed)


• Rädda Trän nin gen (Vårgårda, Borås)


• Rädda Tölö Kro nopark (Kungs backa)


• Folk kam pan jen mot kärnkraft- kärnva -
pen i Os kar shamn


• Ak tions grup pen MASK, Mot At om Sopor 
i Klip perås (Em ma boda, Ny bro)


• FALK, Fören in gen Mot Ato mavfallsla g -
ring i Klip perås (Em ma boda, Ny bro)


• FAST, Fören in gen mot At om Sopor på
Tor hamns lan det (Karlskrona)


8.2 An svar för kärn kraft drif ten och av fal let
Ef ter som av falls han te ring en fort fa ran de
inte är löst bor de pro duk tio nen av av fall
ald rig ha star tats, dvs inga kärn re ak to rer


el ler kärn kraft verk bor de vara i drift. Från
mil jö rö rel sens sida har det va rit och är
fort fa ran de vik tigt att hål la isär det av fall 
som re dan finns och det som ännu inte
har pro du ce rats. Av fal let som re dan finns 
har till kom mit mot för nuft och mo ral, men
kan ty värr inte re so ne ras bort. För det ta
av fall mås te även vi i mil jö rö rel sen ta an -
svar och med ver ka till bäs ta möj li ga han -
te ring. Av fal let som inte har pro du ce rats
ännu han te ras bäst ge nom att det ald rig
pro du ce ras. El pri ser na idag och fle ra år
in i fram ti den är så låga att kärn kraft ver -
ken drivs med för lust. Att den na far li ga
av falls pro duk tion til låts trots att den inte 
ens är eko no miskt lön sam är svårt att för -
stå och ännu svå ra re att ac cep te ra.


En ligt för sik tig hets prin ci pen bor de så lun -
da ing et av fall ha pro du ce rats så länge
han te ring en ej har lösts. Från mo ra lisk
syn punkt är det där för tvek samt att krä -
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va att be folk ning en i nå got ut valt om rå de
utan vi da re skall ac cep te ra för va ring av
av fal let. Emel ler tid går det som nämnts
inte att re so ne ra bort det av fall som re dan 
finns. En stor ma jo ri tet av be folk ning en i
Sve ri ge är san no likt be redd att med ver ka
till en rim lig pro cess för att det ta av fall
han te ras med bäs ta möj li ga me tod och
för va ras på en plats som valts med håll bar 
mo ti ve ring. Där emot är det orim ligt att
krä va an svar för en fram ti da kär nav falls -
pro duk tion av okänd om fatt ning.


Själv fal let är mil jö or ga ni sa tio ner na be red -
da att ta sitt an svar. Mil jö rö rel sen är inte
nå gon mot part till kärn kraf tin du strin. Mil -
jö rö rel sen sak nar både eko no mis ka re sur -
ser och eko no mis ka in tres sen att mäta sig 
med de tran sna tio nel la kärn kraft bo la gen.
Styr ke för hål lan de na är gro teskt ojäm na
re dan i de kom mu na la pro ces ser vi har
iakt ta git un der se na re år.


Med en god livsmil jö som mål, ef ter strä var 
vi bäs ta möj li ga han te ring av det ra dio ak -
ti va av fall som re dan har pro du ce rats.


8.3 Kärn kraf tav fall är kärn va pen rå va ra
Tek niskt sett är kärn kraf ten en bi pro dukt 
av kärn va pen tek ni ken (se även av snitt
1.1). Med kärn kraf ten föl jer den kun skap, 
per so nal och ut rust ning som be hövs för
kärn va pen till verk ning. Var je kärn kraft -
re ak tor ger vid drif ten av fall som in ne hål -
ler plu to ni um. Plu to ni um kan med gans ka
enk la, om än far li ga, ke mis ka pro ces ser
(upp ar bet ning) se pa re ras och an vän das
för att till ver ka bom ber. Även så kal lat re -
ak torplu to ni um från helt nor malt ci vilt
kärn bräns le ger fun ge ran de kärn va pen.
USA har provsprängt re ak torplu to ni um
för att be vi sa det ta.


Kärn vap nen är fort fa ran de ett över häng -
an de hot mot allt liv på Jor den och där -
med mänsk lig he tens hela ex i stens. Ing en
an nan mil jö fa ra skul le kun na ge en lika
ome del bar och to tal ka ta strof. Ge nom


kopp ling en till kärn vap nen via plu to ni et
mås te kärn kraf tav fal let ut pe kas som ett
av de all var li gas te ex i ste ran de mil jö ho ten 
i vår tid. För oss och fram för allt för kom -
man de ge ne ra tio ner till kom mer det glo -
ba la för gift nings ho tet som av fal let in ne bär
(se ka pi tel 2), fram för allt om kärn kraf -
tav fall sprids i ter ror syf te.


Vi mot sät ter oss all upp ar bet ning av ut -
bränt kärn bräns le. Den na pro cess gör plu -
to ni um lätt till gäng ligt för va pen till verk -
ning. Ty värr är inte hel ler di rekt för va -
ring av ut bränt kärn bräns le nå gon ga ran ti 
mot fram ti da va pen till verk ning. Hit tills
dis ku te ra de för va rings me to der, åt mins to -
ne i Sve ri ge, är inte av sed da att hind ra av -
sikt ligt in trång i för va ret. Dess utom ombil -
das av fal let obe vek ligt med ti den till re na -
re va pen plu to ni um, vil ket gör det ex tra
lock an de för fram ti da bomb till ver ka re,
vare sig des sa är ”nor ma la” sta ter el ler
ter ro ris ter.


Vår slut sats är att det av fall som ty värr
re dan finns, mås te slut för va ras på ett så -
dant sätt att av sikt ligt in trång ej kan ske.
Så länge det inte finns nå gon vet tig me tod 
att oskad lig gö ra allt re dan upp ar be tat plu -
to ni um, mås te även det ta tas om hand på
sam ma sätt.


8.4 Kärn kraf tav fall som han del sva ra
Den nu va ran de svens ka stånd punk ten,
som även Av fallsked jan i hu vud sak har
un der stött, är att var je land skall ta hand
om sitt eget kär nav fall. Den na stånd punkt 
kan emel ler tid ifrå ga sät tas och den svens -
ka til lämpningen har va rit tvek sam i någ -
ra fall.


IAEA (den in ter na tio nel la atom ener gi or -
ga ni sa tio nen) har åt mins to ne ge nom sin
ti di ga re svens ka chef Hans Blix öp pet pro -
pa ge rat för Sve ri ge som in ter na tio nell
atom sopsta tion. Mo ti vet för det ta skul le
vara att Sve ri ge hade löst frå gan, vil ket är 
up pen bart fel.
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De svens ka by te saf fä rer na för att kom ma
ur kom pro met te ran de upp ar bet nings av -
tal (se av snitt 4.8) har lett till att Sve ri ge
från åt mins to ne Tysk land har im por te rat 
s k MOX- av fall, dvs av fall som är mer kva -
li fi ce rat än ”van ligt” re ak tor av fall. Det ta
har skett i klar strid mot prin ci pen att
var je land skall t hand om sitt eget av fall.


Av fallsked jan mot sät ter sig själv fal let inte
del ta gan de i se ri öst in ter na tio nellt ve ten -
skap ligt sam ar be te och se ri ö sa in ter na tio -
nel la pro jekt för att söka lösa av falls frå gan.
Så dant sam ar be te kan och bör tvärt om ut -
nytt jas för att fram fö ra vet ti ga åsik ter i frå -
gan. Ex em pel vis bör Sve ri ge i så da na
sam man hang kraf tigt ta av stånd från att
rika in du stri län der kö per sig för va rings -
plat ser i fat ti ga U- län der. Så da na trans -
ak tio ner har åt mins to ne ti di ga re pla ne -
rats mel lan USA och So ma lia och mel lan
Väst tysk land och Kina.


Om berg för va ring blir all mänt ac cep te rad 
me tod för långs tids han te ring av kärn -
kraf tav fall är det up pen bart att alla län der
inte har lämp li ga geo lo gis ka för ut sätt ning -
ar. Ex em pel vis kan näm nas om rå den med 
jord bäv ning ar och vul ka nism. I så da na
fall kan fin nas star ka skäl att söka ge -
men sam ma lös ning ar för fle ra län der. Gi -
vet vis kan även fin nas eko no mis ka och
sä ker hets mäs si ga mo tiv för ge men sam -
ma lös ning ar.


SKB och myn dig he ter har med lögn er och 
halvsan ning ar för sökt ge sken av att Sve -
ri ge kan hind ra kärn kraf tin du strin från
att för va ra icke- svenskt kär nav fall i svens -
ka för var på grund av att av fal let kom mer 
från en re ak tor i nå gon an nan del av EU.
Den enda ju ri diskt gäl lan de for mu le ring
man har kun nat åbe ro pa är den ge men -
sam ma för kla ring en i an slut nings för dra -
get till EU. Där står att Sve ri ge så som
med lems stat har rätt att av gö ra “vil ken
po li tik den skall föra när det gäl ler slutste -
gen i kärn bräns lecy keln”, men det står


ock så i sam ma punkt att det ta bara gäl ler
om det sker “utan att det på ver kar till-
lämpningen av reg ler na om den inre mark -
na den”.


8.5 Me tod val
Att nå got se ri öst sö kan de ef ter al ter na ti -
va me to der ald rig har skett är up pen bart.
Den av SKB nu för or da de KBS3- me to den
går di rekt till ba ka på de ur sprung li ga för -
sla gen om berg för va ring i AKA- ut red ning  -
en från 1970- ta lets bör jan. Se dan dess har 
SKB ald rig på all var ställt KBS- kon cep tet 
mot al ter na ti va me to der. SKB har i det ta
kon se kvent gjort sig skyl dig till ett av ve -
ten ska pens all var li gas te grund fel, näm li -
gen att på allt sätt för sö ka be vi sa att en på 
för hand upp ställd hy po tes är rätt utan att 
ens ta hän syn till att grund läg gan de för -
ut sätt ning ar har för änd rats un der ti den.
Två ex em pel:


1. Ur sprung li gen var av sik ten att upp ar -
be tat av fall (där bland an nat plu to ni um
se pa re rats bort) skul le slut för va ras och
att me to den skul le göra det svårt el ler i
bäs ta fall omöj ligt att åter grä va upp av -
fal let. När istäl let icke upp ar be tat av fall
(dvs ut bränt kärn bräns le med plu to ni um
kvar) mås te för va ras hål ler inte läng re den 
ur sprung li ga idén bland an nat med hän -
syn till ”sa fe gu ards” (åt gär der för att för -
hind ra kärn va pen sprid ning en ligt icke-
 sprid nings av ta let). Där för an ger SKB nu
att me to den til låter åter tag bar het och an -
ty der till och med i svä van de or da lag att
kom man de ge ne ra tio ner bör be va ka för -
va ret. Det ta står helt i strid mot de ur -
sprung li ga am bi tio ner na att be fria kom -
man de ge ne ra tio ner från an svar för vad
våra ge ne ra tio ner åstad kom mit och att
där för ut for ma ett för var som inte ens
skul le ford ra be vak ning.


2. Kra vet på berg grun den var ur sprung li -
gen att den na skul le vara så gott som
sprick fri. När borr ning ar små ning om vi -
sa de att så sprick fri berg grund inte ex i -
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ste rar, änd ra des kra vet till att berg grun den
skul le vara ”la gom spruck en”. In ställ ning -
en nu är ännu lätt sin ni ga re. Nå got för -
gro vat kan sä gas att SKB an ser att all nå -
gor lun da nor mal svensk ur berg grund du -
ger, ef ter som me to den är ”över sä ker” (se
vi da re i av snitt 6.1). Det är up pen bart att
den na se nas te de val ve ring av berg grun -
dens be ty del se är en an pass ning till att
SKB nu an ser att be folk ning ens (el ler
sna ra re lo ka la po li ti kers) ac cep tans är det 
vik ti gas te lo ka li se ringskri te ri et.


Sam man fatt nings vis åter står i verk lig he -
ten för SKB att på ett tro vär digt sätt ut re -
da vil ken me tod som skall väl jas. Det ta
mås te gi vet vis ske in nan plats vals frå gan
på all var kan över vä gas. Grun den för me -
tod va let mås te vara att ett an tal nå gor -
lun da se ri ö sa me to der stu de ras och be -
skrivs med lik vär di ga för ut sätt ning ar. Me -
to der na mås te då in gå en de ut vär de ras uti -
från ett stort an tal as pek ter, inte minst
tyd ligt de fi ni e ra de och ana ly se ra de funk -
tions krav.


8.6 Plats val
SKB har fort fa ran de inte för stått (el ler
vill av tak tis ka skäl inte för stå) skill na -
den mel lan “bäs ta plats” och “bäs ta möj li -
ga plats”. SKB:s kramp ak ti ga för svar för
sin (el ler egent li gen sina) lo ka li se rings -
pro cess byg ger på att SKB häv dar att det
är omöj ligt att fin na “bäs ta plat sen”. Så
har emel ler tid inte kra vet ställts från kri -
ti ker na, ex em pel vis Av fallsked jan. Av falls -
ked jans krav är en sys te ma tisk och be -
grip lig pro cess för att söka en så bra plats
som möj ligt uti från på för hand upp ställ da 
krav. En ligt prak tis ka er fa ren he ter har
det ta fun ge rat bra för van li ga av fallsupp -
lag för hus hållsav fall. Det kan även kon -
sta te ras att mil jö lag stift ning en inte krä -
ver att ”bäs ta plats” skall väl jas.


SKB häv dar istäl let att ef ter som sto ra de -
lar av Sve ri ge har lämp li ga för hål lan den
kan man gå di rekt till de taljun der sök ning -


ar på i prin cip slump vis ut val da plat ser.
Det ta är en ligt Av fallsked jans me ning ett
helt oac cep ta belt lätt sin nigt un der kän nan -
de av möj lig he ter na att i en mel lanska la
iden ti fi e ra mer el ler mind re lämp li ga om -
rå den. Kri te ri er na skall då själv fal let
speg la sä ker hets- och mil jö fak to rer. SKB:s
plats vals pro cess i oli ka om gång ar har istäl -
let grun dats på de för sä ker het och mil jö
helt ir re le van ta fak to rer na mark äg ar för -
hål lan den (ti di ga re plats un der sök ning ar
med bland an nat prov borr ning ar) re spek -
ti ve po li tisk ac cep tans och fö re komst av
kärn tek nis ka an lägg ning ar (för stu di er na).


8.7 Nöd värns rät ten
Av tra di tion finns i lag stift ning en en väl -
grun dad rätt till nöd värn mot ome del bart 
ho tan de fara. Sam hällsut veck ling en har
emel ler tid gjort det ta gam la nöd värns be -
grepp otids en ligt. Många av de all var li gas -
te fa ror na idag ho tar inte bara en skil da
in di vi der. And ra fa ror ut lö ses inte ome -
del bart, utan kan kom ma att drab ba långt
se na re ge ne ra tio ner med full kraft. Ex -
em pel vis bor de det vara rätt att i en nöd -
si tu a tion för hind ra även fram ti da grov
mil jö för stö rel se och häl so fa ra.


En otill freds stäl lan de han te ring av kärn -
kraf tav fal let med för långt gå en de ris ker
för kärn va pen sprid ning, på ver kan på män -
ni skors häl sa och på ver kan på mil jön. Nöd -
värns rät ten bör där för kun na an vän das
för att för hind ra en så dan han te ring. De i
av snitt 5.3 be skriv na do mar na mot Räd da 
Vox na da len går all var ligt emot ett så dant 
syn sätt. Vi krä ver där för att lag stift ning en
mo der ni se ras med hän syn till de for mer
av nöd värn som kan vara ak tu el la i en
värld med ti di ga re okän da livs hot av det
slag som kärn kraf tav fal let re pre sen te rar.


8.8 Vill kor för med ver kan
Av fallsked jans fö re ning en läm na de vå ren 
1998 en skri vel se till Mil jö de par te men tet
om re surs be hov för upp lys nings verk sam -
het och med bor gar med ver kan i frå gan om


46







kär nav falls han te ring. Skri vel sen grun da -
des på vad som ti di ga re hade ta gits fram
inom DI A LOG- pro jek tet (se av snitt 7.2). I 
skri vel sen for mu le ra des Av fallsked jans
vill kor för att med ver ka till att ta fram en
rim lig han te ring av kärn kraf tav fal let.
Skrivel sens an sö kan om me del av slogs
emel ler tid. De vill kor som for mu le ra des i
skrivel sen gäl ler i allt vä sent ligt fort fa -
raran de.


En ge men sam upp fatt ning inom Av falls -
ked jans grup per är att age ran det från de
in stan ser som hit tills han te rat kär nav -
falls frå gan ska pat djup miss tro hos en stor
del av de be rör da lo kal be folk ning ar na som
hit tills har kom mit i när ma re kon takt med
frå gan. Rim ligt vore att ta folk ligt för ank -
ra de in vänd ning ar och syn punk ter på all -
var ge nom att ge till räck li ga re sur ser för


att även kri tis ka syn punk ter skall kun na
be ar be tas och sam man stäl las så att de
kan till fö ras sam häl lets be slutspro cess. En 
MKB- pro cess värd nam net och med am bi -
tions ni vå i en lig het med nu gäl lan de lag -
stift ning kan en dast ge nom fö ras om de
grup per som för vän tas med ver ka ges rim -
li ga möj lig he ter att ak tivt del ta i alla ske -
den av pro ces sen.


Med till freds stäl lel se har vi inom Av falls -
ked jan no te rat att de in stan ser som han -
te rar kär nav falls frå gan (KASAM for mu le -
rar det ta myck et tyd ligt) för ut sät ter kri -
tis ka med bor gar grup pers med ver kan i
MKB- pro ces sen. Prak ti ken hit tills vi sar
emel ler tid att Av fallsked jans grup per trots
sina tyd li ga rol ler som kri tis ka med bor -
gar fö re trä da re i be rör da kom mu ner har
haft myck et svårt att få med ver ka på rim -
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li ga vill kor och att få del av de re sur ser
som av satts till kun skap supp bygg nad och 
in for ma tion. Ändå har det fö re kom mit att
grup per na för vän tats med ver ka i oli ka
sam man hang som om de hade gi vits så da -
na re sur ser. Vi me nar att det ta är ohåll -
bart om kär nav falls frå gan i fort sätt ning en
skall kun na han te ras på ett kon struk tivt
och de mo kra tiskt ac cep ta belt sätt.


Av fallsked jans grup per vill med ver ka till
bäs ta möj li ga han te ring av kär nav fal let.
Lik väl har upp re pa de gång er spri dits bil -
den av grup per na som de struk ti va nejsä -
ga re. Den na bild speg lar inte verklig he ten.
Vi har upp re pa de gång er fört fram kon -
struk ti va för slag till för änd ring ar så väl
vad gäl ler sam häl lets ak tö rer som pro ces -
ser na för me tod val och plats val i remiss-
svar, vid KA SAM- se mi na ri er mm. Bland
an nat kan fram hål las vår med ver kan i
DI A LOG- pro jek tet 1990-1993 och i CO -
WAM- kon fe ren sen i sep tem ber 2001.


Un der hu vud de len av den tid som kär -
nav falls frå gan har ut retts, har SKB va rit
den do mi ne ran de ak tö ren, även vad gäl -
ler in for ma tio nen till all män he ten. Bland
Av fallsked jans grup per har SKB låg tro -
vär dig het. Det ta be ror dels på att SKB re -
pre sen te rar kärn kraf tin du strin med dess
själv kla ra in tres se av att dri va kärn kraft -
ver ken vi da re, dels på att SKB har age rat
myck et ut ma nan de och klum pigt vid ett
stort an tal till fäl len, även un der se na re
tid (se slu tet av av snitt 7.2).


Vad gäl ler eko no mis ka re sur ser finns en
myck et kraf tig oba lans. SKB har ge nom
kär nav falls fon den till gång till så gott som 
obe grän sa de re sur ser för in for ma tion uti -
från sitt syn sätt, av många upp fat tat som
en si dig pro pa gan da för KBS- me to den.
Myn dig he ter na har re la tivt sett obe tyd li -
ga re sur ser och all män he ten (re pre sen te -
rad av Av fallsked jans grup per) prak tiskt
ta get inga re sur ser alls. Ändå för vän tas
med bor gar na vara nå gon slags lik vär dig


part vi sa vi SKB och myn dig he ter. Hela si -
tu a tio nen är en form av sken de mo kra ti
som fö der frust ra tion, ils ka och ibland
upp gi ven het. Si tu a tio nen blir ab surd när
kom mu na la fö re trä da re ut ly ser mö ten och
be gär att ide ellt ver kan de lo ka la grup per
skall med ver ka på sam ma vill kor som SKB 
och myn dig he ter. När grup per na inte kan 
stäl la upp på grund av bris tan de re sur ser, 
tol kas det ta ibland som ob struk tion och
bris tan de in tres se för de mo kra tisk med -
ver kan.


Ut red ning en “Ökat in fly tan de för all män -
he ten vid pröv ning av till stånd en ligt kärn -
tek nik la gen” (De par te ments sten cil, 1996) 
re do vi sar på ett i sam man hang et över ras -
kan de tyd ligt sätt de be skriv na miss för -
hål lan de na. I ut red ning en kon sta te ras till
och med att SKBs in for ma tion kan vara
par tisk, vis ser li gen ett un der state ment,
men ändå an märk nings värt. Ut red ning en
in ne hål ler ock så vack ra for mu le ring ar om
öka de möj lig he ter för med bor gar na att
ut öva in fly tan de vid pröv ning ar och MKB- -
pro ces ser. Hur det ta skall gå till för blir
där emot obe sva rat.


Kom mu ner na är vik ti ga ak tö rer i kär nav -
falls frå gan. Att slus sa alla re sur ser till
all män he ten via kom mu ner na med för
emel ler tid be ty dan de olä gen he ter. Inom
Av fallsked jans grup per finns en rik er fa -
ren het av kom mun fö re trä da res age ran de
i des sa sam man hang och bil den är allt an -
nat än smick ran de när det gäl ler att via
re sur still del ning säk ra all män he tens till -
gång till in for ma tion som är både sak lig
och all si dig. För att få en MKB- pro cess
värd nam net mås te re sur ser ock så ka na li -
se ras di rekt till med bor gar grup per som
är kri tis ka till fram för da pla ner, så att
inte des sa är helt be ro en de av kom mu ner -
nas god tycke.


Sam man fatt nings vis vill Av fallsked jan
med ver ka i en MKB- pro cess för att söka
bäs ta möj li ga sätt att han te ra kärn kraf t -
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av fal let. För det ta ford ras rim li ga vill kor
och re sur ser. DI A LOG- pro jek tets krav på 
pro ces sen bör som mi ni mum vara upp -
fyll da.


8.9 Av fallsked jans vik ti gas te stånd punk ter
Av fallsked jans slut sat ser och syn punk ter
på hur kär nav falls frå gan bör han te ras kan
sam man fat tas i föl jan de punk ter:


• Hanter in gen av kär navfal let är olöst.
Detta gör att driften av kärnk raft verken
skall ifrågasät tas för att åt min stone mini -
mera mäng den tillkom mande avfall.


• Me tod va let måste föregå plats va let.
Låsn in gen till KBS- metoden måste up p -
höra. Valet av me tod måste utgå från på 
för hand upp ställda, tyd liga funk tions -
villkor.


• Plats va let måste ske uti från hän syn till
miljö och säk er het, inte po li tisk ac cep -
tans. Ge nom föran det av kom mun visa
för stud ier måste up phöra och ersät tas
av en över skåd lig och be gri plig sållning -
sprocess i rikss kala.


• Ett obero ende or gan måste tillsät tas för 
att styra och över vaka MKB- processen
istäl let för kärnk raft in dus trin. En väl
ge nom förd MKB- process i na tionell skala
är enda förutsätt nin gen för att me tod -
val och plats val får till räck lig le gitimitet 
och ac cep tans.


• Mil jöor gani sa tion erna som allmän he tens
före trädare måste ges rim liga villkor att 
delta i proc es sen att hantera frågan.
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Av fallsked jan
c/o Olle Holmstrand
Torp ha ge back en 11 
443 38 LERUM
E-post: olle.holmstrand@swip net.se
Hem si da: http://av fallsked jan.po lar sil ver.com


Det fort sat ta ut nytt jan det av kärn kraft i värl den byg ger
bland an nat på an ta gan det att av falls pro ble met skall
gå att lösa. Det finns emel ler tid ing en na tur lag som sä -
ger att var je tek niskt- ve ten skap ligt pro blem verk li gen
har en lös ning. Av falls frå gan är inte löst och har kan -
ske inte nå gon ac cep ta bel lös ning.


Den här re do vis ning en sam man fat tar Av fallsked jans
syn på den svens ka kär nav falls han te ring en. Syf tet är
att ge en mot bild till pro pa gan dan från SKB, Svensk
Kärn bräns le han te ring AB, och myn dig he ter nas und -
fal lan de in ställ ning. 


Av fallsked jan bil da des 1981 och är ett nät verk av ide ellt
ar be tan de grup per på plat ser som har be rörts av över -
vä gan den som gäl ler han te ring av kärn kraf tav fall. 
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Problem: Kärnavfallsfrågan
Lösning: Okänd
Information inför rådgivande folkomröstning  
i Östhammars kommun söndag 4 mars 2018


Tycker du att Östhammars 
kommun ska tillåta ett 
slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark?
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Frågor


Hur kan man hålla något säkert i hundratusen 
år när den genomsnittliga livslängden för en 
människa i Sverige är ca 82 år? 


Går det att försvara att så otroligt mycket 
farligt avfall lämpas över på alla framtidens 
generationer?


Varför skapar vi hela tiden mer kärnavfall?


Kan vi lita på oss själva?


Återtagbart eller icke-återtagbart?


Är transmutation vårt hopp?


Vilka alternativ har vi?


Finns det en optimal tidpunkt att lagra 
kärnavfall?


Ska vi behandla kärnavfall som annat avfall?


Vad är en lösning på kärnavfallsfrågan?
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Vi behöver inte prata om metoden som är planerad att 
användas. Vi behöver inte prata om bränslet som ska kapslas 
in i kopparkapslar, bäddas in med bentonitlera djupt nere i 
berget i Forsmark. Det vet vi allt om. Det är dags att prata om 
det vi inte har någon aning om: framtiden med kommande 
generationer, ansvaret och osäkerheterna, möjligheter och 
alternativa metoder. 


Vad är problemet?


Det vore så enkelt om kärnavfallet inte hade funnits alls, då 
hade vi inte haft något problem. Nu är det ju tyvärr så att det 
har blivit ett problem att vi har så mycket använt kärnbränsle 
som är farligt så länge och att vi inte har någon säker plan 
för hur vi ska ta hand om det. Vi är för insyltade redan och 
nu måste vi krångla oss ur det på något sätt. Hur blev det 
såhär? Varför står vi upp till fotknölarna i ett av de farligaste 
industriavfallen utan att ens kunna gå därifrån? Och var 
skulle vi lägga det i så fall? Genom insikt och acceptans 
kommer man till ett vägskäl: Ja, vi har radioaktivt avfall som 
är enormt farligt. Vad ska vi göra med det? Allt annat avfall vi 
inte kunnat fundera ut vad vi ska göra med det, har vi lagt på 
deponi så vi satsar på det, kanske man tänker. I så fall, vilken 
slags deponi? Hur? Var? Ur dessa frågor har KBS3-metoden 
rest sig likt en räddare i nöden, med lösningen på problemet! 
Vi vill så gärna acceptera det. Men kan vi, vill vi, bör vi? Är 
det verkligen en lösning, och vad skulle vara den ultimata 
lösningen på detta problem? Denna komplexa frågeställning 
som behandlar risker, osäkerheter, framtid, människans roll 
på jorden kan med ett ord beskrivas som kärnavfallsfrågan.
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Hur kan man hålla något säkert 
i över hundratusen år när den 
genomsnittliga livslängden för en 
människa i Sverige är ca 82 år? 


Hade vi haft en medellivslängd på 50 000 
år hade vi varit mer kapabla att hantera 
kärnavfallets långa halveringstid, eftersom 
det då bara skulle gå två generationer på det 
förvarade kärnavfallet. Med en medellivslängd 
på ca 82 år går det åt 1 200 generationer på 
det kärnavfall som förvaras under 100 000 år, 
samtidigt som det hela tiden – om kärnkraften 
fortfarande används som en ”miljövänlig” 
ersättare för kolkraft och fossila bränslen – 
produceras mer. För ungefär hundratusen år 
sen hade de första homo sapiens-människorna 
börjat vandra ut från Afrika och sprida sig 
över världen. Hundratusen år senare sitter vi 
och producerar kärnavfall som kommer vara 
enormt farligt i över hundratusen år till. För 
att kunna förvara så pass farligt industriavfall 
krävs långsiktigt tänkande och framförhållning. 
Av någon anledning känns tanken på långlivat, 
farligt industriavfall som en extremt kortsiktig 
tanke med tanke på att vi faktiskt inte lever så 
länge som kärnbränslet existerar.
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Morgonstund har guld i mund är ett exempel 
på ett gammalt ordspråk som har levt 


kvar sen svunna tider. Kanske man kan 
hålla kärnavfallsfrågan levande genom att 
göra om ordspråken så att de passar in på 


kärnavfallsfrågan?


Lista på ordspråk


Syns det inte så finns det inte – JO!


Allt är inte koppar som glimmar – eller?


Övning ger färdighet – om man har råd med misstagen.


Droppen kan urholka stenen och därmed bentonitleran.


Den som söker hen finner – ett slutförvar.


Lagt kärnavfall ligger.


Även en blind höna kan finna en urankuts.


Alla goda ting är tre – säkerhet, tålamod, ansvar.


Även den bäste kan fela – till och med politiker.


En kärnkraftsolycka kommer sällan ensam.


Gräva ner kärnavfall är bästa försvar.
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Går det att försvara att så otroligt mycket 
farligt avfall lämpas över på alla framtidens 
generationer?


Vi förlitar oss på att framtida generationer har bättre 
idéer, bättre teknik och att de kommer fortsätta sprida 
informationen om det livsfarliga kärnavfallet nere i marken. 
Anledningen till att vi tror detta är att de förhoppningsvis 
kommer ha ett intresse av att känna till farliga saker som 
kan hota deras fortsatta existens. Mycket kan dock hända 
på 1 200 generationer. För 100 000 år sen kunde vi knappt 
kommunicera språkligt, än mindre så att vi idag hade kunnat 
förstå det. Vi vet ingenting om hur de framtida människorna 
kommer att kommunicera, OM de kommer kommunicera, 
om deras sätt att leva, deras prioriteringar, eller om det ens 
kommer finnas människor kvar. Vi kan ha blivit utslagna av 
en annan art som av någon anledning är bättre anpassad till 
klimatet än vi är, som kanske till och med tål radioaktiviteten, 
varav problemet med att det är farligt kan betraktas som 
löst. Eller så ser framtidens människor ut som oss, har mer 
avancerad teknik, kommunicerar på ett annat sätt, men de 
kanske är som oss fysiskt och kärnavfallet är en precis lika 
stor fara för dem som för oss. Poängen är att detta bara 
är spekulationer. Vi kan debattera i hela våra liv kring hur 
framtidens människor kommer se ut utan att komma fram till 
något som med säkerhet berättar om hur framtiden kommer 
att bli. Vi kan studera historien fram och tillbaka för att hitta 
fler ledtrådar kring hur framtiden kommer att bli, vi kan 
försöka förutse möjliga hinder för den framtida människan 
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och framtida faror. Men vi kan aldrig med säkerhet veta exakt 
hur det kommer se ut i Sverige eller världen om 100 000 år, 
om det ens kommer att finnas länder fortfarande. Borde vi 
satsa på kyrkor, hieroglyfer, grottmålningar, runstenar och 
pyramider? Ska vi sätta vår tillit till muntliga traditioner med 
berättelser? Vi vet ingenting om framtidens generationer. 
Däremot vet vi en hel del om oss själva. På 70-talet när 
kärnkraften skapades hade dagens tonåringar ännu inte 
fötts, de unga som lever nu är alltså en av dessa ”framtidens 
generationer” som skulle hjälpa till att lösa det här problemet. 
Ansvaret för kärnavfallsfrågan lämpades över på dem 
och på alla andra som lever nu. De hade inget att säga till 
om eftersom de inte existerade, inte heller har framtidens 
generationer något att säga till om eftersom de inte existerar 
ännu. Vi gör våra framtida generationer en extrem otjänst 
genom att lämpa över våra problem på dem. Det är inte 
etiskt försvarbart, det är inte miljömässigt försvarbart. Går 
det att överhuvudtaget försvara att så otroligt mycket farligt 
avfall lämpas över på alla framtidens generationer? Det är 
inte specificerat vilka generationer som ska ta ansvar för det 
använda kärnbränslet. De som startade upp kärnkraften? 
Vi som lever nu? Vi kan nog vara överens om att framtida 
generationer riskerar att belastas hur vi än gör. 


Att belasta kommande generationer innebär att vi lämpar 
över ansvaret på dem genom att tvinga dem övervaka det, 
anser vissa, medan andra anser att det ger mer möjligheter 
för framtida generationer att hantera avfallet på ett sätt som 
passar dem.
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Varför skapar vi hela tiden mer 
kärnavfall?


Det använda kärnbränslet i Sverige kommer 
från aktiva kärnkraftverk som används för att 
producera energi. Med energin produceras 
också kärnavfall som vi inte kan ta hand om på 
ett bra sätt. En rimlig tanke är att stänga ner 
alla kärnkraftverk, för att stoppa produktionen 
av kärnavfall. Vi kan inte göra så mycket åt det 
kärnavfall som redan finns. Däremot så har vi 
makten att stoppa kärnkraftverken och göra 
så att det inte skapas mer avfall. Men många 
vill inte veta av en sådan lösning, av olika 
anledningar, som att vi skulle få slut på elström 
och att vi skulle behöva ersätta den förlorade 
strömmen med mer kolkraft och energi från 
fossila bränslen. Vi är otroligt beroende av 
elström idag, beroende av att den alltid finns 
när vi behöver den. Ingen vill ha kärnkraft 
för kärnkraftens skull men många vill ha den 
för att den ger mycket energi. Det är dock 
få som vill ha kärnkraftverkens avfall på sin 
bakgård. På många platser där lämpligheten 
för ett slutförvar undersökts har stora protester 
skett, exempelvis aktionen Rädda Kynnefjäll 
och i Almunge, Borås, Kungsbacka och 
Svartboberget i Hälsingland. Endast ett fåtal 
kommuner i Sverige tackade aktivt ja till att 
medverka i processen.
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Problemlösare sökes för anställning 
på 100 000 år


Tjänsten är placerad nära närmaste slutförvar. Du 
kommer arbeta med att självständigt identifiera 
problem som uppkommer med det använda 
kärnbränslet och att hålla frågeställningen levande 
under hela anställningstiden.


Vi söker dig som är uthållig och kvicktänkt och kan 
fatta snabba beslut. Du är en ansvarsfull lagspelare 
som klarar att arbeta över generationsgränser. Du 
älskar att jobba i projektform där projekten inte har 
ett tydligt slutdatum och du är framförallt en kreativ 
problemlösare.


Meriterande: 


● En livslängd på minst 100 000 år
● Kunskap om korrosion
● Utbildning i geologi, strålningsrisker  
    och krishantering


Anställningen är tidsbegränsad med möjlighet till 
förlängning.


Varmt välkommen med din ansökan!


Ett sätt att hålla informationen om det använda kärnbränslet 
levande kan vara att anställa personal för att ständigt prata 
om det, helst under hela förvaringstiden. En jobbannons 
skulle kunna se ut så här:
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Kan vi lita på oss själva?


Kan vi lita på att människorna från och med nu till och med 
över 100 000 år, om det fortfarande finns människor, kommer 
göra sitt allra bästa för att hålla slutförvaret så säkert som 
möjligt, sprida information om dess innehåll och vikten av att 
det får stanna isolerat i berggrunden i de över 100 000 år som 
det behöver? För att svara på den frågan behöver vi fråga 
oss själva samma fråga i nutid. Låtsats att det har gått kanske 
1 000 år och något har hänt som satt igång en ny process. 
Kanske är det att bentonitleran runnit bort med smältvattnet från 
inlandsisen, kanske har en kapsel korroderat eller spruckit. Eller 
så har inget särskilt hänt i berggrunden, men ovanför. Vi kanske 
ifrågasätter om kärnavfallet verkligen är sådär farligt, vi kanske 
beslutar oss för att det är en myt och beslutar för att handla 
därefter. Vi vet att det idag finns människor som är skeptiska till 
att månlandningen har ägt rum. Vad hindrar våra hypotetiska 
tusenårs-personligheter från att vara skeptiska till att kärnavfallet 
verkligen är farligt? Kanske börjar vi gräva i berggrunden, för 
att vi antingen inte tror på att det verkligen finns något farligt 
därnere, för att den viktiga informationen glömts bort någonstans 
längs generationerna, eller att vi har idéer för hur vi skulle kunna 
korta ner tiden avfallet är farligt och underskattar exakt hur stor 
skada det skulle göra att plocka upp det utan en plan. Sen finns 
det också människor som bara är intresserade av att göra livet 
surt för andra för egen vinning, som kanske vill försöka plocka 
upp det för att kunna få ut värde av kopparn i kapslarna. Det vi 
har i uppdrag är alltså att hålla kärnavfallet säkert i en hypotetisk 
framtid där det inte är säkert att alla vill använda kärnavfallet till 
goda syften. Inte nog ska slutförvaret stå emot tidens tand men 
även människans illvilja och egoistiska begär. Hur har vi löst det 
problemet idag?
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Det fiktiva utkastet till regeringen


Säg att ett kärnavfallsbolag med mystiska 
avsikter hade skickat ett brev till en regering, 
hur hade utkastet till det brevet sett ut? Något 
i den här stilen kanske:


Hej regeringen,


Vi siktar på att indoktrinera informera 
byfolket befolkningen i kommunen att 
det ska grävas ner x antal ton kärnavfall 
en liten deponi med en mängd använt 
kärnb industriavfall. Slutförvaret kommer 
att ersätta skog och mark placeras nära 
befintlig industrianläggning med de risker 
som UTAN risker. Kärnavfallet Det 
nödvändiga bränslet kommer läggas ner i 
kapslar som kanske kommer hålla ett tag i 
några år i hundratusen år. Sen vet vi inte 
vad som händer Efter det är de radioaktiva 
nivåerna så låga att du inte dör direkt det 
är ofarligt för omgivningen. Vi hoppas 
att fFörslutningen blir säker när vi drar 
kommunen tar över ansvaret.


Mvh, 
Kärnavfallsbolaget.
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Återtagbart eller icke-återtagbart?


Att försegla slutförvaret och göra det oåtkomligt har 
sina fördelar och nackdelar.


Ett icke-återtagbart slutförvar gör att kärnbränslet 
blir mer oåtkomligt och därmed minskar risken att 
obehöriga ska lägga vantarna på det. Men risken 
försvinner inte för att det blir svårare att få tag på 
det. Vi vet idag att om man gör det svårare för 
någon att få tag på något den verkligen vill ha så 
har individen två valmöjligheter: ge upp eller bli 
mer kreativ i hur den ska få tag på det. Att lägga 
ner kärnbränslet i ett slutförvar kan därmed ge en 
falsk känsla av säkerhet, eftersom man tror att det 
kommer ligga orört där för att åtgärder vidtagits för 
att det ska vara väldigt svårt att komma åt det. Det 
finns dock inga garantier.


Nackdelarna med ett icke-återtagbart slutförvar är 
att det blir svårt att rätta till misstaget, om det senare 
visar sig att detta är ett sådant. Vi människor gör 
misstag, hela tiden som vi lär oss av. Vi har aldrig 
byggt ett slutförvar av sådana här proportioner 
förut, alltså finns det otroligt mycket misstag att 
lära sig av i framtiden. Sedan kan det hända att det 
är något geni som kommer på ett briljant sätt att 
återvinna slutförvaret så att det blir ofarligt. Då är 
det lite synd om det skulle vara omöjligt att komma 
åt det. Det går liksom inte att göra rätt. Det är därför 
kärnavfallsfrågan är så komplex.
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Är transmutation vårt hopp?


Transmutation innebär att ett grundämne omvandlas till 
ett annat. När det gäller använt kärnbränsle så omvandlas 
långlivade radioaktiva ämnen till kortlivade eller, i bästa fall, 
ämnen som inte är radioaktiva alls.


Vad man kan tro när man hör att det går att återvinna 
kärnavfall är att man plockar bort det man har använt av 
bränslet och sedan stoppar tillbaka det i reaktorn igen. Tyvärr 
är det inte riktigt så enkelt eller korrekt för den delen, det 
handlar inte om att återvinna pet-flaskor. Innan transmutation 
måste avfallet upparbetas. Upparbetning bygger på att man 
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separerar t ex plutonium och americium från det använda 
kärnbränslet. Dessa två ämnen används sedan för att göra 
nytt bränsle som fungerar på ett nytt sätt. Detta i sin tur kräver 
en helt ny form av reaktor, ADS-reaktor (acceleratordrivna 
system). Det använda kärnbränslet kan återvinnas ca 
4-5 gånger, inte mer. Risker är att ämnen som skapas vid 
upparbetningen kan användas för framställning av kärnvapen. 
Det står i kärntekniklagen att kärnavfall ska slutförvaras, vilket 
tolkas som att kärnavfallets syfte inte får vara att det ska 
användas till något när det väl är uttjänat i reaktorerna. 


Förespråkare för transmutation menar ofta att det använda 
kärnbränslet senare kommer bli värdefullt på grund av ändrat 
pris på uranmalm och att det vore slöseri att beteckna det 
använda kärnbränslet som avfall.


Tyvärr är inte heller transmutation någon lösning på 
kärnavfallsfrågan eftersom det ändå bildas kärnavfall när 
man har återvunnit så mycket uran man kan, även om 
halveringstiden förkortas betydligt så skapas fortfarande 
kärnavfall, som fortfarande är farligt. Dessutom skulle en 
återvinningsprocess bidra till illusionen om att kärnkraft är 
hållbart eftersom återvinning är bra för miljön, och det i sin 
tur rättfärdigar industrins fortsatta produktion av kärnkraftsel 
om man vill se det på det sättet. SKB sponsrar en stor del 
av transmutationsforskningen som pågår vid universitet i 
Sverige.
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Vilka alternativ har vi?


Om man resonerat sig fram till att det använda 
kärnbränslet bör förvaras relativt oåtkomligt 
och att det ska vara icke-återtagbart och svårt 
för framtida generationer att plocka upp, är 
djupa borrhål på 3-5 km djup ett alternativ. 
Grundvattnet på det djupet rör sig mycket mindre 
än grundvattnet som vi drar nytta av varje dag. 
Därför är det mindre risk att det skulle komma 
ut i biosfären om det skulle uppstå läckage av 
radioaktiva ämnen. Borrtekniken för att kunna 
borra på sådana djup är inte utvecklad än 
eftersom det inte funnits någon direkt efterfrågan 
från industrin. De långa djupen gör att det är svårt 
att kontrollera om kapseln hamnat rätt när man 
placerat den eller om den har hamnat snett på 
vägen ner.
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Dry rock deposit är en lämpligare metod om man 
bestämmer sig för att det använda kärnbränslet 
ska förvaras åtkomligt och under bevakning. 
Metoden innebär att det använda kärnbränslet 
förvaras i självdränerande, torra bergrum för att 
minska korrosionsriskerna, ca 50 meter ner i 
marken. Dry rock deposit möjliggör bra kontroll 
över det använda kärnbränslet och möjlighet att ta 
ut det ur förvaret om det önskas. 


Greenpeace menar att det använda kärnbränslet 
bör förvaras i temporära mellanlager på plats vid 
kärnkraftverken under bevakning och kontroll, 
vilket gör att transporter av använt kärnbränsle 
inte krävs i stor utsträckning. Kärnavfallet bör 
vara återtagbart för att kunna fixa problem som 
uppkommer och för att det ska vara tillgängligt för 
kommande generationer ifall de hittar en bättre 
lösning.


Jordens vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-
kärnvapen menar att alternativa metoder inte har 
utretts tillräckligt och att det främst inte går att 
garantera någon säkerhet över ett tidsspann på 
100 000 år. De menar att det första som bör göras 
är att sluta producera avfall. Det blir svårt för ett 
bolag som skapats av kärnkraftsindustrin att vara 
objektiv när det kommer till säker förvaring av 
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kärnavfallsfrågan. Sen behöver kärnavfallsfrågan diskuteras 
parallellt med kärnkraftens framtid eftersom de hör ihop.


Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria och 
författare till boken “Nuclear waste management and 
legitimacy, nihilism and responsibility”, anser att det är 
bättre att vänta med att gräva ner det eftersom vi inte vet 
hur ett slutförvar kan komma att påverka människor efter de 
närmaste generationerna.


Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) samt 
Naturskyddsföreningen trycker på för att alternativa metoder, 
och då framförallt djupa borrhål, bör utredas mer.


Nollalternativet - det som händer om det inte skulle bli något 
slutförvar. Detta innebär att det använda kärnbränslet förvaras 
i Clab i 100-200 år till. Det är återtagbart eftersom man aldrig 
slutförvarat det. Kontinuerlig vatten- och elförsörjning kommer 
att krävas samt bevakning. Att använda nollalternativet som 
slutförvarsmetod är inte lagligt. Om Clab skulle behöva 
överges på grund av krig eller annat så kommer vattnet ånga 
bort och området skulle förvandlas till en radioaktiv härd.


Utöver dessa metoder finns en massa andra förslag som är 
mer eller mindre genomtänkta som du själv kan läsa och bilda 
dig en egen uppfattning om: WP-cave-metoden, förvaring i 
inlandsisar, förvaring i långa tunnlar under havet och HOSS-
metoden (“hardened on-site storage”, dvs. mycket säkert 
förvaring på plats vid kärnkraftverken).
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Finns det en optimal tidpunkt att lagra 
kärnavfall?


Kretsloppen i naturen är cykliska processer där ämnena 
produceras och förbrukas i jämn takt. Människan har blandat 
sig i dessa kretslopp och i många fall har takten blivit ojämn, 
vi förbrukar mer resurser än vi har och kretsloppet blir mer 
och mer linjärt. Linjära processer belastar miljön och det 
finns risk för att vi skadar vissa processer i miljön permanent. 
Avgaser från bilar innehåller kvävedioxid som finns i smog, 
den täckande dimma som kan uppkomma i storstäder med 
mycket trafik. Förbränningsmotorer släpper ut kväveoxid 
och kolväten vilket bidrar till det marknära ozonet som 
transporteras till nya platser i världen med vindarna. 


Glaciärer som smälter av den ökande temperaturen gör att 
havsvattnets nivå stiger och många platser nära havsnivå 
kommer hamna under vatten. Om takten fortsätter som 
det har gjort så kommer de smältande isarna bidra till att 
havsnivån höjs med 8 dm de närmaste 100 åren. Hur 
påverkar det tillgängligheten till slutförvaret? Hur påverkar det 
vår förmåga att kunna nå det och ta upp det om det behövs?


Det vi verkligen skulle behöva om vi ska gräva ner tusentals 
ton radioaktivt avfall är ett stabilt klimat där vi kan förutse så 
mycket som möjligt om framtida utmaningar. Tvärtom så har 
vi ett väldigt instabilt klimat med en ökande växthuseffekt, en 
ökande befolkning och smältande polarisar. Tidpunkten att 
lagra kärnavfall är inte optimal. Frågan är dock om det finns 
en optimal tidpunkt att lagra kärnavfall, kommer det inte alltid 
vara förenat med stora risker och oförutsägbarhet?
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Ska vi behandla kärnavfall som annat avfall?


Vi sorterar plast- glas- och pappersförpackningar och lämnar 
in batterier till återvinningscentraler. Soppåsar bränns och 
blir till värme och energi. Avfall som inte kan återvinnas läggs 
på deponi eller så kallade soptippar. Märk att soptippar inte 
är ekvivalent med de soppåsar vi slänger, det mesta av vårt 
hushållsavfall kan användas till förbränning. Det är det som 
inte kan förbrännas som läggs på soptippen. Anledningar 
till att det läggs på deponi kan vara att avfallet är komplext 
utformat eller att det frigörs miljöfarliga ämnen om man 
försöker använda det till förbränning. Det kan också läggas 
på deponi för att det inte finns en metod än för att återvinna 
avfallet som gör det ekonomiskt eller miljömässigt lönsamt. 
Slutförvaret skulle fungera som en deponi, därmed följer 
vissa regler enligt förordningen om deponering av avfall. 
Verksamheten går ur på att det finns en aktiv fas, en drift-fas 
och en efterbehandlingsfas. Mellanlagret Clab i Oskarshamn 
räknas inte som en deponi om det använda kärnbränslet 
skulle förvaras där i kortare period än 3 år för att sedan tas för 
att återvinnas eller behandlas. Inte heller räknas det som en 
deponi om det använda kärnbränslet förvaras kortare tid än 
ett år för att sen tas bort helt. En deponi får inte heller vara en 
plats där avfall omlastas för att sen tas vidare till återvinning, 
behandling eller bortskaffande. En deponi får inte heller vara 
en plats där avfallet återvinns eller utnyttjas på grund av 
sina egenskaper. Avfall deponeras för att skydda människor 
och miljö långsiktigt och kortsiktigt. Policyn är att deponier 
ska placeras så att värdefulla naturområden inte skadas, 
att omgivningen får minimalt med störningar, att människors 
hälsa inte skadas genom utsläpp till bland annat yt- och 
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grundvatten. Vidare ska 
det finnas kontrollsystem 
vid deponierna för att 
säkerställa att miljön 
skyddas.


Vi deponerar avfall för 
att skydda hälsa och 
miljö eftersom det, hur 
konstigt det än må låta, 
orsakar minst skada på 
omgivningen. Det kan verka 
onödigt att lägga det på 
deponi eftersom man ändå 
inte gör sig av med avfallet 
och det är lätt att tänka att 
det är lika bra att slänga 
avfallet i naturen. Det vi 
måste tänka på är att en 
deponi är noga utformad 
för att göra minst skada och 
det finns bestämmelser som 
reglerar hanteringen av det. 
En deponi innehåller tätskikt 
och dräneringsskikt för att 
vatten med föroreningar 
inte ska spridas. Dessutom 
ska det finnas en geologisk 
barriär där föroreningar 
kan spädas ut om de skulle 
läcka. Skulle du slänga 
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deponiavfall i naturen finns det ingen möjlighet att kontrollera 
det och vilka skador det gör. Organiskt avfall får inte längre 
deponeras, men det som redan har blivit deponerat frigör 
koldioxid och metangas, gaserna samlas upp i moderna 
anläggningar och används för att producera el. När deponin 
har blivit full eller färdiganvänd så stängs den. Det sker rent 
praktiskt genom att avfallet täcks med 2-3 meter av material 
så att vatten inte kommer ner dit eller så att gas inte kommer 
upp till ytan. När vi konsumerar varor som inte går att 
återvinna så hamnar de på soptippen. Ju mer vi konsumerar, 
desto fler blir sopbergen eftersom vi konsumerar varor som 
i vissa fall inte går att återvinna. Det finns likheter mellan 
vanligt avfall och kärnavfall i den bemärkelsen att vi skövlar 
planeten på råvaror, tillverkar produkter av dem som får ligga 
i jorden när vi tröttnat på dem och vi hoppas att de inte ska 
komma tillbaka på ett eller annat oönskat sätt. Har vi löst 
avfallsproblemet bara för att vi har deponerat det? Är det ett 
hållbart sätt att hantera avfall på?
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Finns det en lösning på kärnavfallsfrågan?


Definitionen av ”lösning” när det gäller kärnavfallsfrågan 
varierar beroende på vem du frågar. Vad kännetecknar en 
lösning på ett problem? För vem löses problemet? Är det 
fortfarande en lösning om den löser ett problem men skapar 
ett annat? Vem vinner på att problemet med kärnavfallsfrågan 
löses? Kan fortsatt produktion av kärnavfall vara en del av 
lösningen, eller behöver produktionen av kärnavfall stoppas? 
Ju mer kärnavfall vi producerar, desto mer kärnavfall kommer 
vi behöva ta hand om. Och om ”ta hand om” innebär att 
deponera, så betyder det att kärnavfall som produceras 
fortsättningsvis kommer att behöva grävas ner i marken.


Slutord


Kanske du finner att kärnavfallsfrågan inte har en lösning, 
eller att den har det. Kanske du finner att HOSS-metoden 
borde undersökas mer, eller att KBS-3-metoden faktiskt kan 
fungera. Kanske upptäcker du att transmutation kan vara en 
väg att gå, eller att vi inte borde slutförvara kärnavfallet alls. 
Det kan hända att du lär dig mer om dig själv på vägen och 
om andra saker som miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, 
juridik, teknik eller beteendevetenskap. Kärnavfallsfrågan kan 
diskuteras från många typer av vinklar.


Ansvaret ligger inte nödvändigtvis i att alltid ta det perfekta 
beslutet. Ansvaret ligger oftare i att reflektera kring sin egen 
roll i kärnavfallsfrågan, diskutera den och fundera över vilket 
arv vi lämnar efter oss och vad det innebär för framtiden.
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