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Yttrande över remissen FUDprogram 2007 

Östhammars kommun har mottagit SKB:s FUDprogram 2007 från Statens 
kärnkraftinspektion, SKI, på remiss. Yttrande över remissen ska vara SKI till
handa den 15 mars 2008. 

Beredningsgruppen har granskat FUDprogrammet på kommunstyrelsens upp
dag. Beredningsgruppen har haft flera arbetsmöten och anlitat extern hjälp som 
stöd i delar av granskningsarbetet. 

Utöver synpunkterna på FUDprogrammet har kommunledningen i samråd med 
Oskarshamns kommuns ledning identifierat ett flertal viktiga ftågor som kan tas 
upp i yttrandet. Dessa punkter återfinns under rubriken Övrzga аулрим&Гег slutet 
av i Förslag till yttrande. 

Förslag till yttrande 

Östhammars kommun har granskat SKB:s program for forskning, utveckling och 
demonstration, FUDprogram 2007. Kommunens utgångspunkt vid granskning
en av programmet är att Statens kämkraftinspektion och Statens strålskyddsinsti
tut är expertmyndigheter som ska ha tillgång till den expertis som behövs för att 
granska och bedöma kvaliteten hos programmet. 

Kommunens fokus ska, enligt vår bedömning, i huvudsak ligga på de frågor som 
vi bedömer faller inom ramen för kommunens ansvar och kompetens. En sådan 
fråga är vår tilltro ull säkerhetsargumentationen och hur vi kan förmedla vår 
förståelse av riskanalyserna till allmänheten. Granskningen av programmet mås
te leda till en övertygelse om att SKB:s analyser av KBS 3metoden omfattar 
alla trovärdiga framtidscenarier. Vi har därför också ställt oss frågor av mer ve
tenskaplig och teknisk karaktär. 

Remisstiden ar förlängd till den 25 mars 2008. 

Utdragsbesryrkande 



OSTHAMMARS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-03-18 

Virpi Lindfors föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets forslag 

Östhammars kommun lämnar yttrande över remissen i enlighet med förslag till 
yttrande i skrivelse 2008-03-11. 

Kommunstyrelsens beslut 

Östhammars kommun lämnar yttrande över remissen i enlighet med för
slag till yttrande i skrivelse 2008-03-18. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Utdragsbestyrkande 
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Yttrande över remissen FUDprogram 2007 

Östhammars kommun har granskat SKB:s program för forskning, utveckling 
och demonstration, Fudprogram 2007. Kommunens utgångspunkt vid gransk
ningen av programmet är att Statens kämkraftinspektion och Statens strål
skyddsinstitut är expertmyndigheter som ska ha tillgång till den expertis som 
behövs för att granska och bedöma kvaliteten hos programmet. 

Kommunens fokus ska, enligt vår bedömning, i huvudsak ligga på de frågor 
som vi bedömer faller inom ramen för kommunens ansvar och kompetens. En 
sådan fråga är vår tilltro till säkerhetsargumentationen och hur vi kan förmedla 
vår förståelse av riskanalyserna till allmänheten. Granskningen av programmet 
måste leda till en övertygelse om att SKB:s analyser av KBS 3metoden omfat
tar alla trovärdiga ftamtidscenarier. Vi har därför också ställt oss frågor av mer 
vetenskaplig och teknisk karaktär. 

Generella synpunkter 

Läsbarhet och överskådlighet 
I yttrandet över FUD 2004 framförde Östhammars kommun att det är önskvärt 
att texterna i FUDrapportema är skrivna på ett sådant sätt att de är tillgängliga 
även för lekmän. Vår uppfattning är att tillgängligheten har förbättrats tydligt i 
FUD 2007. Sammanfattningen och handlingsplanen ger en tydlig bild av inne
hållet i rapporten och över kärnbränsleprogrammet. 

Tidpunkt och motiv för val av plats 
Det är av största vikt att säkerheten, motiverat av noggranna analyser, är den 
faktor som avgör valet av plats. 

SKB införmerade den 5 december 2007 om att man eventuellt kommer att of
fentliggöra vilken plats man avser att välja, för ansökan om tillstånd för ett slut
förvar, redan vid årsskiftet 2008/2009. Kommunerna har vid upprepade tillfal
len framfört att det är angeläget att platsvalsprocessen inte fördröjs, då stora 
resurser går åt för att följa SKB:s arbete. Vi vill här förtydliga att tidsaspekten 
naturligtvis, enligt kommunens mening, inte kan prioriteras högre än säkerhets
frågan. 

Underlag för myndigheternas bedömning 
SKB har vid upprepade tillfallen informerat om att man undersöker den alterna
tiva utformningen KBS 3H. Kommer SKI att ta ställning till en ansökan om 
KBS 3H? 



Ryms det inom regeringens kommande beslut att SKB kan välja en arman ut-
förnming (KBS 3-H) utan att en säkerhetsanalys förutfömmingenharpresente-
ratsiansökan? 

^^^^b^ndling^l^n 

Glab är dimensionerat för 8000 ton använtkämbränsle och den totala mängden 
somska slutförvaras är 12 000 ton. SKB börtydligtbeskrivahur använtkäm-
bränsle förvaras om detuppstår avsevärda förseningarinär ett slutförvartasi 

Ansökanförslutförvaretkommerattlämiiasin2009.DåkommerKBS3-Vatt 
varahuvudaltemativet, men SKB undersöker ävenutförmningenKBS 3-H. Ef̂  
tersom underlaget förjämförelse mellan de båda utförmningamainteberäkiias 
varaklartförrän2012-2013,kan en säkerhetsanalys intepresenterasisamband 
med ansökan, ^ärkonnner SKB att beskriva hur handläggningen av frågan 
planeras? 

Riksintressen och övriga planerade förvar 
Ur konnnunal synvinkel är detvil^gtattplaner för om^ådettasframigod tid. 
Orr^ådetkringForsmarkutgörriksintresseonrråde för slutförvar av använt 
kämbränsle ochkärnavfall. mför beslutet om inrättande avriksintresseti 
Forsmark underströk byggnadsnämndeniÖsthammarskommunisitt yttrande 
bland annat att det är avvikt attriksintresset upphör att gälla då beslut fattas om 
lokalisering och att områdesavgränsningeniannat fall endast bör omfatta det 
område somkanbli akmelltförprövnmg.Kornmunen vill därförpårmnnaom 
att om SKB planeraratt bygga ettlager för långlivat låg ochmedelaktivt av
fall, SFL,iForsmark är det angeläget att detta ftamgårtidigtsåattriksintresse 
områdets storlekkanjusteras. 

Slutförvaret for använt kärnbränsle 

Frågor som kommunen ställt sig under detta kapitel återfinns under andra rubri-

Teknikutveckling inom kärnbränsleprogrammet 

Östhammars kommun konstaterar att den tekniska utvecklingen av KBS 3-
konceptet har nått långt. Dock återstår teknikutveckling inom området återfyll-
nad och forskning angående buffertens funktion i samband med en istid. Syn
punkter återfinns under rubriken Säkerhetsanalys och natwvetenskaplig forsk-
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säkerhetsanalys oeb naturvetenskaplig forskning 

SR-Site på svenska 
SäkerhetsanalysenSR-Site kommer attutgöraettmycketviktigtdokumenti 
SKB:s ansökan om tillståndförslutförvaret. Förkommunen ärdetviktigtatt 
förstå vad SKB har glort och vilkaslutsatser som dras av analysema.Vimenar 
att detärnödvändigtattkonmrunens ansvariga politiker och tlänstemänsjälva 
kanläsarapportenDetärdärförviktigt attrapporten ärtillgänghgpåsvenska 
när denska granskas av kommunen. 

Observationer 
SKB har genomfört ett stortundersökningsprogiamiplatsundersökning^ma 
och vid^spölaboratoriet. En delresultatfiån undersökningamakan varasvåra 
attanvändairiskberälmingar, samtidigt som detärviktigtattfamed ävenkva-
litativaresultatibedömningen.HurhanterarSKBkvalitativadatairiskbedöm-
ningama? 

värman görmodeller överberget och dess egenskaper kanresultatet ftånmo-
delleringen iblandstridamot faktiska observationer. Hur hanterar SKB enså-
danmotsättning? 

Klimat bioslar^radionnklidtransporter 
Detäridagenslägeosä^erthurklimatetkommerattseutiettlOOOOO-årigt 
perspektiv.Detfinnsmånga faktorer som påverkar hurförhållandena vid ett 
slutförvar kommer attse ut. Klimatmodellervidplatsundersökningslokalema 
visarmöjligautveckhngaravtex biosfären underolikaklimatförhållanden och 
ger därigenom en bildavhurradionuklider kan transporteras till och genom 
biosfaren.Vimenarattdetärviktigtatttamedolikalokalaklimatscenariersom 
omfattarvariationeravtempereratklimat(exempelvis torrt ellerregnigt klimat) 
ochkoppla dem tillradionuklidtransporter genom biosfären. 

Vattenströrnningarisamband med inlandsisar haridentifierats som ettviktigt 
förskningsområdeför slutförvarets säkerhet. Enfrågasominteharundersökts 
är kompressionavbergetsporer och sprickor. Eninlandsis kommer attpressa 
sanunanbergetsporerochsprickor.Dettakanledatillattvattenibergettiycks 
utmotkantenavisennärisenväxertill. parisen drar sigtillbakakommervat-
tenattsugasinidettidigarekomprimeradebergetsomftilagtsftånis, vilket 
kanledatillökadevattengenomströmningariberget.Somenföl^davattsyre^ 
sattvattenkommerinibergetkan det bli en ökad korrosion av kopparkapslar
na. Kommer SKB att studerakompression av porer/sprickor? 

buffert och återfyllning 
Buffertens och återfyllningens funktioner ärmycketviktigaförsäkerheteniett 
slutförvar.Detkanfinnassvårigheterför SKB attpå experimentell väg studera 
hurbentonitreagerarunderlångvarigaförhållandeniennymiljö.HarSKB 
planerat fältundersökningar avtexbentonitsom genomgått glaciationer? 

SI^angeriFUD-progranmiet(s.311)attåterfyllnadenisiginteären barriär 
även om det bedömsviktigtatt hindra vattentransporteritunnlar och ventila
tionshål. Turinelftånmarkytan till förvaret, liksom ^entilationshålen, kan utgö-
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ra en potentiell väg förtransport av vatten från och till förvaret. Bördernas ur 
ettriskperspel^iv,betraktaåterfyllnaden som en enskild barriär? 

IForsmark är vattenflodenahögaidet övre skiktet av berget. Djupet med t^tt 
bergner till förvarsd^up minskarmed ökat djup av sprickigt berg. Räcker det 
d̂ up med tätt berg som återstår, mellan sprickigt berg och förvaret, som säker
hetsmarginal förframtidavatteninträngning? 

^rundvattenströmning 
Kunskapen om gmndvattenströmningariberget är en av de viktigaste kompen 
nentemaisäkerhetsanalysen. Låga vattenströmningariberget är kopplat till tätt 
berg, med fa sprickor. Î u mindre grundvattenströmningar, desto mindre risk för 
att återfyllnadochlerbuffert skadas.Skadad lerbuffertkanisin tur leda tillkor
rosion av kopparkapslar. Mätningar har gjorts av såväl grundvattenflöden som 
av grundvattenkemi underplatsundersökningsskedet. Från vattenkeminhar 
uppskattningar gjorts av vattnets ålder, vilket ger en indikationpåhur snabbt 
vattnet rör sigiberget. Gammalt vattenindikerar lågvattenomsättning liksom 
ungtvattenindikerar högre vattenomsättning.IsäkerhetsanalysenSR-Ganhar 
inte vattnets ålder använtsivattenströrnningsmodelleringar.Avser SKB att an
vända vattnets ålderimodelleringai^aavvattenströinningarisäl^erhetsanalysen 
SR-Site? 

Reaktivering av äldre sprickor 
En viktig parameterisa^erhetsanalysen är eventuella förekomster av jordskalv. 
Större jordskalv observeras lättastistömingarijordlager och rörelser av berg
sprickor. SKB har genomfört kvartärgeologiska studieriområden omkring 
Forsmark ochLaxemar för attundersöka om jordskalv har förekommit under 
den senaste isavsmältmngen.Ytterligare kunskap skulle kunna förbättra riskbe-
räl^ningamajämförtmed nuvarande analyser.Har SKB för avsikt att göra ytter
ligare kvartärgeologiska undersökningariettutökatstudieomiåde? 

samhällsvetenskaplig forskning 

Resultat ftansainhällsfbrskningen utgör en del av beslutsunderlaget för kom
munerna. Om samhällsfbrsningenskakomma till fullnyttaibeslutsprocessen 
är det angeläget att aktöremaistörre utsträckning ges möjlighet att vara/bli mer 
delaktigiprocessen attt^ftamförskningsonn^ådeninom SKB:ssamliällsveten^ 
skapligaförskningsprograin. Det fmns ocksåbehov av att öka möjligheten för 
intresserade att ta del av forskarna redovisningar av sina projekt.Vi föreslår att 
förskamaihögreutsträckningpresenterarsinaresultatirespektivekommuir. 

Kämavfallsrådetochmiljöorgamsationer har fört ftam önskemål om samhälls
vetenskaplig förskning som inte ftnansieras av SKB.Vi förstår dem^asynpiinkt 
och föreslår att Kämavfallsrådet ges befögenliet att finansiera och avgöra in-
riktningpå förskningmomkämavfallsområdet.Vi menar också att det ärvik-
tigtatthålla öppet för möjligheten för fortsatt samhällsfbrskriing även efter 

Östhan^^arskornmunmenar att det vore värdefullt att komplettera dennatio-
nella samnällsförskinngenmed internationell förskningpåEU-nivå.Vi är över-
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tygadeomattdetftnnsintemationellintresseförsådanförskningochdetbör 
finnas möjligheter att delfinansierasådan forskning genom EU. 

Synpunkter på forskningsområden 
Denförskningsomnustartarbörhafökus på frågor somkommertill nyttaide 
återstående delarna av kämbränsleprogrammet. 

Ur koinmunal synvinkel vore det intressant om densanihällsvetenskapliga 
förskningen utvecklas till att omfattaden geografiskaregionenivilkenkom-
muneningår. Ytterligare ettuppslagärförskningsomförsökergesvarpåvad 
det ärsom gör att enkommun utvecklas positivt, exempelvisvadidensåkalla-
deGnosjöandanärpositivtförutvecklingenienkommun. 

Forskning om opinionsbildningkanhastorbetydelseförfraintidabeslutikäm-
avfallsfrågan. 

LomaDprogrammetoeh rivningen 

DetärpositivtaftSKBharförbättratsinredovisiiingavLoma-programmetse-
danFUD2004. 

Kävlingekorrm^unharftamförtsynpunkterpåattrivningen av Barsebäckska 
göras tidigare änsomplanerat2020.^venStatensstrålskyddsinstitutharg^ort 
bedönmingenaftrivmngenkanstartas tidigare. Entidigarelagdrivningsstart 
kanmedföraatt ettSFL-lagerbehöver byggas tidigare änSKB planerat. Om det 
ftrmssakskälföraftSFL-lagretförläggsiÖsthammarskommunärdetnödvän-
digtattsådanaplanerpresenterassåsnart som möjligt. Det ärviktigt för kom
munen aft tidigt förstå de sanm^anlagdakonsekvensemaavtransporter,rnm, om 
flera anläggningar lokaliserasiForsmarksområdet. 

ivriga synpunkter 

FömtomdespecifikasynpunkterpåFUD 2007 som Östhanmiarskonununhar 
länmathärovan vill vi också ftamföranedanståendesynpunktertill SKI och 
regeringen. 

beslutsprocessen 
Östhanmiarskonnriunskreviettbrev,dateratden8maj 2006, tillregeringen 
och begärdeattregeringenställerfrågan om detkonmiunala vetot efter att 
myndighetemas yttranden finns påbordet. Regeringen svarade kommunen att 
^om det avn^fjödomstolensyttrandetillregeringeninte tydligt framgårhuru^ 
vidakon^nuiientillstyikerverksamhetenellerinte,inhämtarregeringenkom-
munensyttrande^ Vivillhärytterligareengångpåpekaattförattdenlokala 
processen ska uppfattas sommenmgsfull måste koinmunemasfri^illighetbestå 
ända till slutet. 

Vi vill samtidigt ftamföra att deturkornmunal synvinkel ärmycket angeläget 
aftprocessenföi^löperiden takt somsäkerhetsaspektema tillåter. Kommuner
nas engagemangkräverresurserochhar haft undanträngningseffel^teipå^ndra 



viktiga kominuiialafrågorundermångaår. Det är av största vikt att slutförvars-
ftågan löses så att vi kan fökusera på de ansvarsoinråden som är kommunens. 

Transparensibeslutsprocessen 
Eft kommande regeringsbeslut måste, menarvi,grundasiinställningen att den 
långsiktigasäk^erheten är den tyiigst vägande faktorn. Det framförs regelbundet 
av SKB att säkerheten kan visa sig vara lika god på två platser och att andra 
kriterier dåkommerattpåverka beslutet. 

hite minst för de båda platsundersöl^ingskonnnunema är det en fråga om tro
värdighet att kriterierna förplatsvalet redovisas öppet och senastvid den tid 
punl̂ t då SKB officielltinfbrmerar om vilken plats man avser att söka på. Ingen 
tveksamhet fårråda om att säkerheten för framtida generationer ska väga 
tyngst. Eventuellamiljö-ochhälsoaspekter ska därefter vägamyckettungt. 
Ekonomiska argumentkan bara accepterasiallra sista hand. 

Metodvalet och alternativa metoder 
Regeringen angavisittyttrande över FUD 2004 att SKB skaförtydligaredo-
visningen av altemativametoderochattenjämförelse med KBS 3-metoden bör 
göras med säkerhetsanalytisk metodik. Någon säkerhetsbedömningharinte ge
nomförts av SKB, med hänvisningtill att osäkerheterna är såstora att säker-
hetsbedörnningeninteärmeningsfull.HursermyndighetemaSKIochSSIpå 
detta? 

Idebattenftamförs transmutation ibland som en lösning somiftamtidenkan 
ersätta direktdeponering av använt kämbränsle. Oavsett ommaniframtiden 
kommer attväljanyteknikför att utvinna mer energi ur kärnbränslet kommer 
ett slutförvar förrestproduktema att behövas. 

KBS 3-metoden ärdenmetod som SKB harutvecklatundermånga år. Metoden 
ftamstårförtfarande som denmest ändamålsenliga. Kommunen kan konstatera 
att detidagens läge inte finns någon alternativ metod som inom rimligtidkan 
användas för slutförvaring av använt kämbränsle. 

Vimenarattregeringenbehöverta ställning till begreppet slutförvar och dess 
innebörd. Under senare år har en diskussion förts om det över huvud taget ska 
vara möjligt att återta slutförvarat kämbränsleavfall och vad detiså fallinnebär 
för de krav som ska ställas på ett slutförvar? Frågan handlar om våra skyldighe
ter att skydda ftamtida generationer från skada men lika mycket om framtida 
generationers möjlighet att återta en energiresurs. 

Bästa modiga teknik 
Byggandet av slutförvarssystemet är ett av Sveriges hittills största miljöprojekt. 
Förväntningaî na är därför stora på att arbetsmetoder, material, kontrollsystem 
mn .̂ ska vara baserade på de senaste rönen och erfarenlietemainomrespektive 
l^unskapson^åde.SKB:sfud-programskaparpåettkorikret sätt fömtsättningar 
för dessa ^spetsteknologier^,ivart fall när det gäller radiologiskrisk och säker-

Kravenpåanvändningavbästamöjligateknik(BAT)ärcentraliMiljöbalken, 
såväl när det gällerradiologiskarisker som övriga risker förmänniskors hälsa 
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och miljö. Den tidsrymd som finns mellan ansökningstillfallet och själva byg
gandet innebär dock att ВАТ kan förändras från ansökningstillfället. Problemet 
löses vanligen i andra fall med att miljömyndigheterna ställer krav på senast 
igångsättningstid, dvs ett tillstånd omfattande en viss teknik måste sjösättas 
inom viss tid, i annat fall blir tekniken omodem och uppfyller inte kravet på 
ВАТ vid ianspråktagandet av verksamheten. 

Kommunen anser att Miljöbalkens definition på bästa möjliga teknik ska ge
nomsyra projektet och att det är viktigt att beslut om tillstånd fattas på ett så
dant sätt att en utveckling inom teknik och säkerhetsområdena tas tillvara även 
efter att ett tillståndsbeslut är fattat. 

Ansvaret efter förslutningen 
Östhammars kommun framförde i ett remissyttrande över rapporten Statens an
svar för slutförvaring av använt kärnbränsle följande: 

dWmmmar,? &отмшл аллег aff ^ е л о/» M?7ZfeWj& ver&yamW (%агл
feW&/age%) Wa» мм 6огУог(уб/%д^ med mweeWepå aW /ал#и&%а 
OMJvaref. Der är W&fzgf a# ал^юг^/гфал ar (ya%f reg/eraa* w/or e/f 
evemzW/f &отталде бед/wf om a# accgp^gm eff jfw(/orvar z ÄowmwMm. 

[Т/геа'лт^ел ^аГел^ aMJvaryor j/%#orwzrmg av ал^ал/ Ааглбгалд/е 
(3%7осл 6"67 kappor/ 2007.07 )̂ ggr ем 6ra över6Zzc^6'ver Awr ал^уаге/ 
/or лал/епл^ел av алуал/ Мглбгал^/e ocA &ämav/a/7 är/orae/af. 
АГотлхмлел AåZ/er mgdmvM ẑgAefeATza om a# ел de/^ågor Аал Aomma 
arY/a ̂ m ZoffzzMg мла*ег^го"улт^ел av Ш^Гала^ал^б'Ылуог j/wf/orvaref. 
АЪттмлел ам^ег docA: zwfe a^ â ef f Аа^ауегЫ^Ь'г(у^ала'еГ av vaa* /a
geM/orefWver om jfa/ем^ .м^алала^длатаг/ог ÄärMav/äZ/ef. ^Гот/мм
лел ал^ er zWe АеЯег azY аг^мтел^ аЯ ел Zagreg/erzMg лм ̂ Ы//е Ыт*а 
тлеба'га е^ тт^АаГ глс;7ател^уб'г aÄZwe//a aWrer aff Га f z% Мл^г'^г
ga ал^аг är rzm/zg/. Аа/ел 6ör, от а*еГ ал^ ê  vara 6e/bgaf, ^елот re
glering och kontroll kunna övervaka att så sker. 

Kommunen förutsätter att ett beslut i ärendet även kommer att omfatta långsik
tigt ansvar för förvar av låg och medelaktivt, kort och långlivat avfall och ser 
fram emot att regeringen tar ställning i frågan. 

Kommunernas behov av fortsatt stöd ur kärnavfallsfonden 
SKB kommer att lämna in sin ansökan om tillstånd för slutförvaret i slutet av 
2009. Kommunens möjligheter att förbereda sig inför ett vetobeslut i kommun
fullmäktige är helt beroende av stöd från kämavfallsfbnden och vi förutsätter 
därför att stödet kommer att finnas tillgängligt för kommunens granskning av 
SKB:s ansökan. Frågan kommer sannolikt att vara aktuell lång tid efter att re
geringen fattat sitt beslut. Man kan räkna med överklagningar med remisser och 
yttranden till olika instanser. Kommunen kan behöva ägna tid åt ärendet och 
behöver då nyttja medel ur kämavfallsfbnden även efter regeringsbeslutet. VI 
menar att det är viktigt att kommunen har möjlighet att följa frågan tills drifttill
stånd ges. 

Den kommun som pekas ut som alternativ plats för lokaliseringen behöver ha 
beredskap för att kunna ta emot ett slutförvar under granskningsprocessen och 
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tills regeringen faftar det slutliga beslutet om tillstånd för ettslutförvar.Viaiiser 
det därförvara av mycket stor betydelse att regeringen beslutar att stöd ska utgå 
för att l^rnna hålla frågan aktuell tills beslutet om lokalisering slutligen är fattat. 

Enmycketviktig uppgift för kommunen är attta fram erforderligt beslutsunder
laginför kommunftillmä^tigesstälmingstagande till verksämheten.Framta-
gandet av underlaget kräver attpersonellaresurser finns till förfogande. Kom
munen skall ocksåharesurser för att kontinuerligt införmera allmänheten och 
andra om hur arbetet förtskrider. Kornmunens införmationsverksamhet ärvä-
sentlig som komplement och altemativtill annan införmation.Östhamniars 
kommunmenar att det ärviktigtattse utbyggnaden av slutförvar för använt 
kämbränsle och Övrigtradioaktivt avfall frånbland annat elproduktionen vid 
kärnkraftverken som ett system. Det iimebär aft kommunen, liksom SKB, måste 
göra enhemetsbedömningav denkä^itekniskaverksanmetsomkankommatill 
ståndiForsmarksområdet. För aftkurma göra detta behöver kommunenkuima 
använda en del av de medel som beviljas ur kämavfallsfbnden också för detta 
ändamål. 

Myndigheternas ansvar för information även efter ansökan 
l^är SKB länmarin sin ansökan om tillstånd för slutförvaret kommer systemet! 
smhelhetaft granskas av dennya(sanm^anslagna) myndigheten. Kommunerna 
förstår attmyndighetenkomn^er att ha behov av attrelativt ostört arbeta med 
granslmingemSamtim^gt kommer kominunemas behov av stöd för att förstå un
derlaget och konsekvenser att öka underperioden fram till regeringens beslut. 
Viserredanidagattarbetsbördanförmyndighetemas(SKI:sochSSI:s)exper-
ter är stor och vi befarar att de inte har möjlighet att ha en så omfattande dialog 
med oss som vi skulle önska. 

Östhannnarskonm^unmenar därför attregeringenbör ge ett direktuppdrag till 
myndigheten aftstödjakonmrunemaigranskningsarbetet.Vi utgår ocksåifrån 
attmyndiglreten ges de resurser som ärnödvändiga för detta. 

Myndigheternas resurser 
Östhammars kommunharvidfteratillfallen framfört synpuiikter, både direkt 
tillmi^ödepartementet ochiaiidra sammanhang, påhurviktigt det är att myî -
dighetema SKI och SSIhar tillräckligaresurser för att både granskaSKB:s ar
bete och aft kommunicera viktiga frågormedkomnmnen. Detta ärihög grad 
avgörande förvårmöjlighet att sätta oss iniunderlaget och för förtroendet för 
processen. 

Kommunen utryckte ocksåisainbandmedremissförfarandet inför samman-
slagmngen av myndigheterna en oro över aftsannnanslagningen kommer vid en 
tidpunkt dåresursema behöver koncentreras till granskning av slutförvarsären-
det.Viviftnu med eftertryck återigen framföra att vi hittills inte settnågia 

ên på avmyndighetema har fatt de ökade resurser som vi efterfrågat 
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