
 

 

 

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid 
 
 
Datum:  31 maj 2006, kl. 19.00–21.00 

Plats: Figeholms Fritid och konferens, Hägnad, Figeholm  

Målgrupp:  Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter och verk 
  
Inbjudan: Skriftlig inbjudan till cirka 1 300 hushåll i Misterhultsområdet samt 

annonsering i Oskarshamns-Tidningen (13 och 27 maj) och i Nyheterna 
(13 och 27 maj).  

 Mötet annonserades också (22 maj) för nationell täckning i Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, 
Västerbottenkuriren och Post- och Inrikes tidningar. Dessa annonser var 
gemensamma för mötet i Figeholm och motsvarande möte i 
Östhammars kommun den 1 juni. 

 Skriftlig inbjudan gick till de organisationer som erhåller medel ur 
kärnavfallsfonden för att följa samråden, Oskarshamns kommun, 
Länsstyrelsen i Kalmar län samt till statliga myndigheter och verk. 
Denna inbjudan var gemensam för mötet i Forsmark och motsvarande 
möte i Oskarshamns kommun den 31 maj. 

 
Underlag: Särskilt framtaget underlag: Underlag för samråd enligt 6:e kap 

miljöbalken. Inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle. 
  Metod – Finns det några alternativ till KBS-3-metoden? 
  Lokalisering – En resa som slutade i Oskarshamn och Forsmark 
  Framtid – Har samhället förmåga att ta hand om det använda     
  kärnbränslet? 

 Underlaget innehåller en sammanfattning av SKB:s senaste samman-
ställningar och utredningar om slutförvaring av använt kärnbränsle i 
djupa borrhål och fortsatt utnyttjande av bränslet genom separation och 
transmutation. Vidare finns en kort summering av det arbete, som nu 
pågått i mer än 30 år, med att finna en säker och i övriga aspekter 
lämplig plats för slutförvaring av det använda kärnbränslet. Slutligen 
redovisas kortfattade slutsatser från en studie om möjliga utvecklingar i 
världen och vårt samhälle under kommande 75 – 100 år. Hur kan de 
påverka förutsättningarna för vår förmåga att skydda och omhänderta 
det använda kärnbränslet? Underlaget fanns på SKB:s webbplats den 10 
maj 2006. 

Presentationer: Mötet på kvällen föregicks av presentationer, där Roland Johansson, 
(Energi- och miljökonsult) berättande om det lokaliseringsarbete SKB 
bedrivit, Anders Ström (SKB) informerade om de huvudsakliga 
resultaten från en nyligen genomförd utredning om storregional 
grundvattenmodellering. Bertil Grundfelt och Marie Wiborgh (Kemakta 
Konsult AB) redogjorde för det pågående arbetet med alternativa 
metoder för omhändertagande av använt kärnbränsle. Deras redovisning 
behandlade förvaring i djupa borrhål, förlängd lagring i Clab, 
övervakad torr lagring samt fortsatt utnyttjande av bränslet genom 
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separation och transmutation. Slutligen redogjorde Göran Hallin 
(EuroFutures AB) för slutsatserna från en nyligen genomförd utredning 
avseende samhällets framtida förmåga att ta hand om det använda 
kärnbränslet. 

 
Närvarande: Totalt cirka 60 personer. 

Allmänhet och organisationer: Cirka 35 personer 

Representanter från: SKI, SSI, Länsstyrelsen i Kalmar län, Oskarshamns kommun, 
MKG, Milkas, SERO, Döderhults Naturskyddsförening 

SKB: Erik Setzman, Saida Laârouchi Engström,  Olle Olsson, Claes Thegerström, Peter 
Wikberg  med flera. 
 
Moderator: Björn Nyblom, Diplomat PR 
 
Justeringspersoner: Ing-Marie Brunnsgård och Ola Jönsson 
 
Skriftliga synpunkter och frågor i sin helhet, sammanfattning av skriftliga synpunkter 
och frågor med SKB:s svar, det vill säga bilagorna C – L i protokollet, ligger separat i 
dokumentationen från detta tema. 
 



 

   

   
  

  
 

 

 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Postadress Box 5864, 102 40 Stockholm 
Besöksadress Brahegatan 47 
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19 
www.skb.se 
Org nr 556175-2014 Säte Stockholm 

 

Inkapslingsanläggning och slutförvar 
för använt kärnbränsle 
 
Den 31 maj har du möjlighet att ställa frågor, diskutera med SKB:s utredare och 
myndigheterna samt få information om en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för 
använt kärnbränsle i Oskarshamn.  
 
Dag: Onsdagen den 31 maj  
Tid: 16.00---18.00  Presentationer och diskussioner med SKB:s utredare 
 19.00---21.00  Samrådsmöte 
 
Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm 
 
Kontakta Katarina Odéhn om du önskar hjälp med transport, telefon 0491-76 80 89.  
 
Presentationer 
 
Klockan 16.00 börjar presentationerna av SKB:s lokaliseringsarbete, arbete med 
alternativa metoder och samhällets framtida förmåga att ta hand om av det använda 
kärnbränslet. Då finns även möjlighet att diskutera dessa frågor med SKB:s utredare. 
 
Samrådsmöte 
 
Mellan 19.00 och 21.00 hålls samrådsmöte för allmänheten. Efter en kort inledning 
kommer samrådsmötet att fokusera på deltagarnas frågor och synpunkter. Du är 
välkommen att ta upp alla frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 
SKB har tagit fram ett underlag för mötet. Underlaget är tillgängligt på SKB:s webbplats 
www.skb.se/mkb och på SKB:s platsundersökningskontor på Simpevarpshalvön. 
 
Har du inte möjlighet att delta under mötet är du alltid välkommen att höra av dig till SKB. 
Vi tar emot synpunkter per brev, telefon eller via e-post, info.oskarshamn@skb.se. De 
synpunkter som är SKB tillhanda senast fredagen den 16 juni redovisas i 
dokumentationen från mötet. 
 
VÄLKOMMEN! 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB 

 
Saida Laârouchi Engström 
Chef MKB och samhällskontakter 
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Svensk Kärnbränslehantering AB 
Postadress Box RUSQI=NMO=QM Stockholm 
Besöksadress Brahegatan QT 
Telefon MU=J=QRV=UQ=MM Fax MU=J=SSN=RT=NV 
www.skb.se 
Org.nr. RRSNTR=J=OMNQ  Säte Stockholm 

 

DATUM   REG.NR FÖRFATTARE 

2006-10-04 MKB/2006/21 Lars Birgersson 

 

Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § avseende slutförvar och 
inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamn. 
 

Allmänt möte den 31 maj 2006 
 

Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm 

  

Datum:  Onsdagen den 31 maj 2006, klockan 19.00 – 21 

  

Närvarande: Totalt var cirka 60 personer med på mötet.  
 
Berörd allmänhet och organisationer: Cirka 35 personer. 
 
SKB: Saida Laârouchi Engström, Olle Olsson, Erik Setzman, Claes 
Thegerström, Peter Wikberg med flera. 
Statens kärnkraftinspektion, SKI: Josefin Päiviö Jonsson. 
Statens strålskyddsinstitut, SSI: Tomas Löfgren och Mikael Jensen. 
 
Moderator: Björn Nyblom, Diplomat PR. 
 
Representanter från:  
- MKG - Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG är ett 

samarbete mellan Svenska Naturskyddsföreningen, 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar 
län, Fältbiologerna och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i 
Östhammar.) 

- Milkas – Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas representerar 
Folkkampanjen mot kärnvapen & kärnkraft samt Miljöförbundet Jordens 
vänner). 

- SERO – Sveriges Energiföreningars Riksorganisation 
- Döderhults Naturskyddsförening 
- Oskarshamns kommun 
- Länsstyrelsen i Kalmar län 
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Samråd – inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

 

 

Innehåll 

1 Välkommen och introduktion ................................................................................... 3 

2 Myndigheternas arbete i samrådsprocessen.............................................................. 4 

3 Allmän frågestund..................................................................................................... 6 

4 Avslutning, kommande samråd .............................................................................. 17 

5 Frågor inkomna efter samrådsmötet ....................................................................... 18 

 

 
Bilagor 

A – OH-bilder som visades vid eftermiddagens presentationer. (Ingår inte i den 
egentliga dokumentationen från samrådet.) 
 A1 – Inledning – Erik Setzman  
 A2 – Dagens möte – Björn Nyblom  
 A3 – 30 års undersökningar av Sveriges berggrund – Roland Johansson 
 A4 – Grundvattnets regionala strömningsmönster – Anders Ström 
 A5 – Alternativa metoder – Bertil Grundfelt och Marie Wiborgh 

 A6 – Samhällets framtida kapacitet för omhändertagande av använt kärnbränsle – 
Göran Hallin 

 
B – OH-bilder presenterade på samrådsmötet 
 
C – Sammanfattning av skriftliga synpunkter och frågor samt SKB:s svar 
 
 
Skriftliga synpunkter och frågor i sin helhet: 

 
D – Boverket 
E – Sjöfartsverket 
F – Oskarshamns kommun 
G – Östhammars kommun 
H – Länsstyrelsen i Uppsala län 
I – MKG 
J – Milkas 
K – Döderhults Naturskyddsförening  
L – Oss 
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Inledning 
 

Underlaget inför samrådsmötet behandlade alternativa metoder, lokaliseringsarbetet och 
samhällets framtida förmåga att ta hand om det använda kärnbränslet. Mötet på kvällen 
hade föregåtts av presentationer, där Roland Johansson (Energi- och miljökonsult) 
berättande om det lokaliseringsarbete SKB bedrivit, Anders Ström (SKB) informerade 
om de huvudsakliga resultaten från en nyligen genomförd utredning om storregional 
grundvattenmodellering. Bertil Grundfelt och Marie Wiborgh (Kemakta Konsult AB) 
redogjorde för det pågående arbetet med alternativa metoder för omhändertagande av 
använt kärnbränsle. Deras redovisning behandlade förvaring i djupa borrhål, förlängd 
lagring i Clab, övervakad torr lagring samt fortsatt utnyttjande av kärnbränslet genom 
separation och transmutation. Slutligen redogjorde Göran Hallin (EuroFutures AB) för 
slutsatserna från en nyligen genomförd utredning avseende samhällets framtida förmåga 
att ta hand om det använda kärnbränslet.  

 

De OH-bilder som visades under presentationerna finns i bilaga A. 

 

1 Välkommen och introduktion 
 

Erik Setzman, SKB, chef för MKB-enheten, hälsade alla välkomna till kvällens 
samrådsmöte.  

Erik Setzman gav en överblick av kommande ansökningar för inkapslingsanläggningen 
och slutförvaret för använt kärnbränsle. För att få bygga en inkapslingsanläggning och 
ett slutförvar för använt kärnbränsle krävs tillstånd enligt kärntekniklagen och 
miljöbalken. SKB:s planering för inlämnande av tillståndsansökningarna innebär i 
korthet att: 

- År 2006 ansöker SKB om tillstånd enligt kärntekniklagen för 
inkapslingsanläggningen. 

- År 2008 år ansöker SKB om tillstånd enligt kärntekniklagen för slutförvaret. 
Vidare ansöker SKB om tillstånd enligt miljöbalken för 
inkapslingsanläggningen, Clab och slutförvaret. SKB ser för närvarande över 
tidsplanerna och eventuellt kommer inlämnandet av ansökningarna att skjutas 
fram till år 2009. 

 

Erik Setzman gav vidare en redogörelse för miljöbalkens och kärntekniklagens 
bestämmelser vad gäller redovisning av alternativ.  

Till ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen år 2008/2009 ska bifogas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6:e kapitlet i miljöbalken. Där framgår att 
miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redovisning av alternativa platser, om 
sådana är möjliga, samt alternativa utformningar. Det ska också finnas en beskrivning 
av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, det så 
kallade nollalternativet.  

Kärntekniklagen ställer krav på att SKB vart tredje år ska upprätta ett program för en 
allsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet (Fud). Myndigheterna och regeringen 
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har godkänt Fud-programmens inriktning mot geologisk slutförvaring enligt KBS-3-
metoden, med fortsatt parallell utvärdering av alternativa metoder. Synpunkter som 
framkommit i samband med Fud-programmen har resulterat i att de alternativa metoder 
SKB för närvarande huvudsakligen arbetar med är en kompletterande studie för 
slutförvaring i djupa borrhål samt en beskrivning av vad separation/transmutation skulle 
innebära ur svenskt perspektiv. 

Presenterade OH-bilder finns i bilaga B. 

 

Erik Setzman lämnade över ordet till kvällens moderator och mötesledare Björn 
Nyblom, Diplomat PR, som tog upp några ordningsfrågor: 

 

Dagordning 
Björn Nyblom visade ett förslag till dagordning för kvällens möte, se bilaga B. 
Förslaget innebär att mötet inleds med att myndigheterna (SKI och SSI) samt 
Oskarshamns kommun informerar om sin respektive roll i samrådsprocessen. Därefter 
ägnas resterande tid till frågor och diskussioner. Inga invändningar framkom mot 
förslaget. 

 

Justeringsmän 
Då protokoll förs från dessa samrådsmöten kan, om mötet så önskar, två av de 
närvarande utses som justeringsmän. Mötet föreslog och beslutade att Ing-Marie 
Brunnsgård och Ola Jönsson ska justera protokollet från mötet. 
 

Hantering av frågor 
Hanteringen av de frågor som ställts i samband med presentationerna innan 
samrådsmötet diskuterades. Varken presentationerna eller de frågor som ställdes har 
protokollförts. Om frågorna ska bli protokollförda måste de ställas igen. Det är även 
möjligt att skicka in frågor till SKB. Skriftliga synpunkter som inkommer inom två 
veckor från kvällens möte kommer att ingå i mötesprotokollet. 

 

2 Myndigheternas arbete i samrådsprocessen 
 

2.1 Information om SKI (Statens kärnkraftinspektion) 
 

Josefin Päiviö Jonsson, SKI, informerade om SKI:s roll i arbetet med att slutligt 
omhänderta det använda kärnbränslet.  

SKI har i uppgift att övervaka all kärnteknisk verksamhet i Sverige. Kärnteknisk 
verksamhet i Sverige regleras främst av kärntekniklagen, vilken alltså är 
utgångspunkten för SKI:s arbete. Vad gäller kärnavfall och använt kärnbränsle så 
ansvarar SKI för frågor som rör säkerheten vid behandling, hantering, lagring och 
slutförvaring. SKI granskar och har löpande tillsyn över SKB:s program för 
slutförvaring av använt kärnbränsle. En viktig uppgift i detta sammanhang är att följa 
utvecklingen av metoder för slutförvaring av använt kärnbränsle. 
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SKB har för avsikt att lämna in ansökningar om att få uppföra, inneha och driva en 
inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökningarna 
innehåller en MKB samt teknisk dokumentation som SKI behöver för att kunna bedöma 
säkerheten i den kommande anläggningen. SKI skickar ansökningarna på remiss till en 
rad instanser, bland annat SSI, och SKI redovisar remissvaren i sitt yttrande till 
regeringen. SKI granskar ansökningarna och yttrar sig till regeringen som fattar slutligt 
beslut. 

 
En annan viktig del av SKI:s arbete är att informera och delta i samråd med 
kommunerna, SKB, organisationer, allmänhet etc.  
 

Presenterade OH-bilder finns i bilaga B. 

 

2.2 Information om SSI (Statens strålskyddsinstitut) 
 

Tomas Löfgren, SSI, informerade om SSI:s arbete i slutförvarsfrågan.  
 
SSI är central tillsynsmyndighet över strålskyddet och kan betraktas som 
systermyndighet till SKI. Det mandat och de uppgifter SSI har regleras av 
strålskyddslagen. SKB:s kommande ansökningar kommer att granskas av SSI, som även 
kommer att ställa villkor förknippade med strålskyddet. Därefter kommer SSI att följa 
upp villkoren, inspektera SKB:s verksamhet och eventuellt även ställa ytterligare krav. 
 
Även för SSI är en viktig del av arbetet att informera och delta i samråd med 
kommunerna, SKB, organisationer, allmänhet etc.  
 

Presenterade OH-bilder finns i bilaga B. 

 

2.3 Information om Oskarshamns kommun 
 

Kaj Nilsson, Oskarshamns kommun, informerade om kommunens arbete med 
slutförvarsfrågan, LKO-projektet.  

LKO är en förkortning för Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt 
kärnavfall. LKO är ett kommunalt projekt. LKO:s arbete bekostas med bidrag ur 
Kärnavfallsfonden. LKO-projektets uppgift är att vid en eventuell ansökan om 
slutförvar/inkapslingsanläggning presentera ett fullgott underlag för ett beslut i 
kommunfullmäktige. Målsättningen är att alla frågeställningar av betydelse ska vara 
genomlysta i det underlag som lämnas.  

Cirka 50 personer arbetar inom LKO-projektet, i olika arbetsgrupper. Vid halvårsskiftet 
2006 kommer arbetet i LKO att få ny organisation. Arbetet bedrivs såväl inom grupper 
som är ”kritiskt granskande”, dvs Misterhultsgruppen och Säkerhetsgruppen, samt inom 
”Framtidsgruppen” som huvudsakligen arbetar med hur Oskarshamn skulle kunna 
utvecklas med ett slutförvarssystem. Misterhultsgruppen och Säkerhetsgruppen har 
arbetat under lång tid och kommer att fortsätta arbeta med samma frågor. 
Framtidsgruppen kommer att bli en sammanslagning av grupperna ”Kommungruppen” 
och ”Samhällsgruppen”.  
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Med tanke på temat för dagens samråd kan nämnas att Säkerhetsgruppen, i enlighet med 
ett av kommunfullmäktiges villkor vid platsundersökningsbeslutet i mars 2002, bland 
annat tittar på frågan om alternativa metoder för omhändertagande av använt 
kärnbränsle. Kommunens inställning är att det är viktigt att slutförvarsprojektet drivs 
vidare, eftersom förlängd lagring i Clab inte är ett alternativ. Bland de alternativ som 
diskuterats anser kommunen att djupa borrhål bör ges en mer ingående redovisning, 
medan alternativet transmutation och upparbetning inte är ett alternativ idag, kanske om 
50 år. 

 

Presenterade OH-bilder finns i bilaga B. 

 

3  Allmän frågestund  
 

I detta kapitel redovisas frågor och synpunkter som framkom under mötet, samt SKB:s 
svar. I kapitel 5 redovisas de frågor och synpunkter som inkom skriftligt efter mötet, 
samt SKB:s svar.  

 

Fråga 
Har SKB övergivit Simpevarpsområdet och istället inriktat sig på Laxemarområdet för 
slutförvaret? 

Svar 

SKB har gjort inledande undersökningar i båda områdena. Efter utvärdering av 
resultaten har SKB beslutat att gå vidare med undersökningarna i Laxemarområdet. 
Dessa undersökningar beräknas vara klara i slutet av sommaren 2007. 

 

Fråga 

Hur ser SKB på att utveckla och bygga upp slutförvaret, som är ett nytt projekt? Hur 
kommer SKB att planera och utföra detta arbete så att det går som tänkt? 

Svar 
SKB har arbetat med forskning och utveckling i cirka 30 år och kommer att fortsätta 
detta arbete. I forskningen och utvecklingen går SKB systematiskt igenom de processer 
och händelser som kan påverka slutförvaret, utför försök med mera. Resultaten från 
dessa arbeten utvärderas i säkerhetsanalyser. Om SKB ser att krav och lagar uppfylls, 
kommer SKB att lämna in ansökan om slutförvaret till berörda myndigheter, som sedan 
gör den slutliga bedömningen. SKB kommer även efter att ansökan inlämnats fortsätta 
arbetet med att utveckla teknik och metoder. 
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Fråga 

Det betyder att SKB kommer att bedriva forskning samtidigt som anläggningarna 
byggs? 

Svar 

Ja, det kan uppkomma frågeställningar som kräver forskningsinsatser. Vi vill dock 
betona att alla delar av slutförvaret inte är nya. Teknik för att bygga i berg finns, SKB 
har tidigare utvärderat den långsiktiga säkerheten osv. Det som är nytt är att en 
genomgång av helheten inte gjorts tidigare. 

 

Fråga 

Hur ska ni beskriva för kommande generationer var lagret finns och vad som finns i 
kapslarna i lagret? 

Svar 
Innehållet i varje enskild kapsel kommer att kunna spåras via dokumentation. Det finns 
krav från svenska myndigheter och internationella organisationer, till exempel IAEA, på 
dokumentation i lämplig form för framtiden.  

 

Fråga 

Vad är ”lämplig form”? Är det i form av data, på papper eller på stentavlor?  

Svar 
SKB kommer att dokumentera i lämpligt format. Det kan vara på papper i arkiv, men 
även andra sätt är tänkbara. Internationell forskning tittar på hur informationen ska 
bevaras till eftervärlden.  

 

Fråga 

I det underlag som tagits fram inför dagens möte, dvs rapporten gällande Metod- 
Lokalisering-Framtid, refereras det till ett antal underlagsrapporter, som inte är 
tillgängliga. Jag finner det anmärkningsvärt att inte nödvändigt underlag finns framme 
vid samrådet. När kan man få del av dessa rapporter? 

Jag vill även framföra MKG:s synpunkt att SKB inte på allvar forskar kring alternativa 
metoder. Vi har framfört denna synpunkt tidigare och anser att SKB:s arbete behöver 
kompletteras med ytterligare seriös forskning kring alternativa metoder. 

Svar 

SKB informerade om att, som framgår i samrådsunderlaget, samtliga referensrapporter 
beräknas finnas tillgängliga under september år 2006. SKB poängterade dock att det är 
slutsatsen från rapporterna som är det viktiga och att dessa sammanställts i 
samrådsunderlaget. 

Det är inte heller SKB:s ambition att ha allt underlag framme nu och till detta samråd. 
Däremot kommer SKB att ha allt nödvändigt underlag framme till år 2008, när ansökan 
planeras att lämnas in. Det finns därmed gott om tid för MKG och andra aktörer att föra 
fram synpunkter och åsikter om alternativa metoder. 
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Fråga 
Vilka blir konsekvenserna vad gäller vägen till Simpevarp med tanke på att 
transporterna kommer att öka om slutförvaret hamnar i området? 

Svar 
SKB har genomfört en idéstudie gällande den så kallade kustvägen. Syftet med studien 
har varit att ta tillvara på idéer till förbättringar från de boende längs vägen. 
Representanter från Misterhultsgruppen har deltagit i de möten som har hållits. Det är 
dock inte SKB som är ansvarig för vägar och eventuella utbyggnader, utan Vägverket. 
SKB har presenterat idéstudien för Vägverket. Regionförbundets styrelse har beslutat att 
förskottera en förstudie. I samband med en eventuell etablering av ett slutförvar i 
Oskarshamns kommun är SKB beredd att aktivt delta i processen för en förbättring av 
befintlig väg. 

 

Fråga 
SKB har tidigare sagt att alla transporter av kärnavfall kommer att ske sjövägen. Nu har 
jag hört att allt sjukhusavfall i nuläget transporteras till Clab via lastbilar, stämmer det? 

Svar 

Nej. 

 

Fråga 
Vem kommer att stå som formellt sökande i kommande ansökningar? Är det SKB? 
Eller är det kärnkraftsbolagen som äger SKB? Om det är Vattenfall, kommer i så fall 
kommande upphandlingar att lyda under lagen om offentlig upphandling? Hur går det i 
så fall med säkerhetstänkandet? 

Svar 
SKB är den som formellt ansöker om tillstånd för slutförvaret. SKB lyder inte under 
lagen om offentlig upphandling. I all upphandling prioriteras säkerheten. 
Myndigheterna kommer att granska och pröva ärendet och kommer inte att ge tillstånd 
till verksamheten om den inte är säker. 

 

Fråga 
Hur är det med ekonomiska garantier om något går snett? Det kommer en ny lag som 
ställer större krav på detta för att säkerställa ansvarsfrågan. 

Svar 
Det system som tillämpas idag innebär att kraftbolagen betalar till kärnavfallsfonden 
och att det i inbetalningarna ingår säkerhetsbelopp och tilläggsbelopp. Dessa ”extra” 
medel avsätts för att slutförvaringen ska vara möjlig att genomföra även om 
kärnkraftverken skulle stängas tidigare än planerat, vilket innebär att inga nya pengar 
tillkommer, eller för att täcka de kostnader som skulle uppstå om det skulle bli aktuellt 
att till exempel byta plats för slutförvaret. Det finns med andra ord en väl genomtänkt 
finansiering för att ta hand om avfallet som beaktar att oväntade händelser kan inträffa. 
SKB följer naturligtvis noga de eventuellt nya lagar som kommer och ser över vad som 
kommer att krävas. Den nya lag som nämns i frågan kommer att skärpa kraven. SKB 
vill ta tillvara de medel och resurser som nu finns i samhället och ser det som ett 
argument för att gå fram med den tidsplan som nu gäller. 
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Fråga 
I protokoll från möten mellan SKB och myndigheterna samt i den rapport som SKB 
håller på att ta fram om djupa borrhål framgår att ett slutförvar enligt principen djupa 
borrhål kan ha förutsättningar att skydda människa och miljö mot skadlig strålning 
genom den isolerande och fördröjande effekt som fås av den förväntat långsamma 
grundvattenomsättningen på stora djup. Med tanke på detta, varför forskar inte SKB 
mer angående alternativet djupa borrhål? 

Svar 
De modelleringar som genomförts visar mycket riktigt att om man lyckas få ned avfallet 
till stora djup och berget fungerar som tänkt, så skulle det ta lång tid innan avfallet 
skulle kunna komma upp. Det stora problemet är dock hur man ska kunna få ner 
kapslarna till dessa stora djup. 
 

Fråga 
I samrådsunderlaget, sidan 17, framgår att de osäkerheter som finns angående djupa 
borrhål beror på att man inte arbetat med att utveckla metoden. Är det så? 

Svar 
Flera länder har övervägt slutförvaring i djupa borrhål och kommit fram till att man inte 
tror att metoden är tillförlitlig, varför man inte vill vidareutveckla den. Till skillnad mot 
KBS-3 har man har inte kontroll på säkerheten i alla momenten vid deponering i djupa 
borrhål.  
 

Fråga 
SKB har inte arbetat tillräckligt med djupa borrhål. Antagligen skulle det inte krävas 30 
års arbete och kosta 4 miljarder kronor, vilket SKB framför i samrådsunderlaget. Tänker 
SKB gå vidare med djupa borrhål? 

Svar 

Djupa borrhål ned till 4 kilometers djup låter kanske bra, men säkerheten kommer att 
baseras på endast en barriär, dvs berget, vilket inte är i överensstämmelse med krav i 
kärntekniklagen. Teknik för borrning finns inte. Teknik för att föra ner kapslarna på 
detta djup finns inte. 
 
Det ska också påpekas att inget annat land har tilltro till alternativet djupa borrhål. Till 
exempel kommer Storbritannien att välja en liknade metod som SKB avser att ansöka 
om. 
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Fråga 
Vi inom miljörörelsen är intresserade av miljön på ett långsiktigt sätt och därför driver 
vi frågan om alternativa metoder hårt, vi vill hitta det allra bästa sättet att förvara 
kärnavfallet, inte bara nu utan för all framtid.  

Vad det gäller barriärer så har SSI vid möten med SKB framfört att de termiska, 
kemiska och möjligen även hydrologiska förhållanden som förväntas råda på de djup 
det är frågan om till synes uppfyller de krav som SKB ställt på en plats acceptabel för 
ett KBS-3-förvar, där livslängden för kapslarna förväntas vara mycket längre. Vidare 
har SSI framfört att det därför inte är uppenbart att metoden djupa borrhål inte skulle 
kunna betraktas som ett flerbarriärssystem. 

Svar 
SKB svarade att SSI framfört att man vill ha en säkerhetsmässig bedömning, barriär för 
barriär. 

Vad gäller förhållandena på större djup i berggrunden så gäller att temperaturen ökar 
med ökat djup, liksom salthalten. Hur väl berget fungerar som barriär i ett förvar med 
metoden djupa borrhål beror på berggrundens lokala egenskaper. Till skillnad mot 
KBS-3, är det svårt att göra platsundersökningar för ett förvar enligt metoden djupa 
borrhål. 

 

Fråga 
Det låter ju otroligt svårt att få ner en kapsel på 5 km djup. Vad händer om ”snöret” till 
kapseln går av? 

Svar 
Även SKB ser dessa svårigheter, men har inget bra svar eftersom vi har bestämt att inte 
gå vidare med alternativet djupa borrhål.  

 

Fråga 
Enligt miljöbalken krävs redovisning av alternativa utformningar. Vilka alternativa 
utformningar avser SKB att redovisa? 

Svar 

SKB kommer att redovisa alternativa utformningar av KBS-3V. För närvarande studerar 
vi KBS-3H, vilket innebär horisontell deponering av kapslar. Om denna utformning av 
KBS-3-metoden, eller någon annan utformning kommer att redovisas i enlighet med 
miljöbalkens bestämmelser är något SKB behöver fundera mer på. Redovisningen av 
alternativa metoder sker och kommer även fortsättningsvis att ske i SKB:s 
forskningsprogram, som tas fram inom Fud-processen. 

 

Fråga 
Vad händer om inte SKB uppfyller de krav som finns i kärntekniklagen? 

Svar 

SKB kommer att ansöka enligt två lagar, kärntekniklagen och miljöbalken. 
Myndigheterna kommer att bedöma om SKB uppfyller de krav som finns i dessa lagar. 
Uppfyller vi inte kraven kommer inget tillstånd att erhållas för den sökta verksamheten. 
Det är myndigheterna och i slutänden regeringen som gör denna bedömning.  
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Fråga 
Och om ni inte uppfyller kraven, kommer då lagen att ändras? 

Svar 
SKB ändrar inte lagar. 

 

Fråga 
Vilka ansvarsområden har SKB, SKI, SSI, KASAM med flera? Sker det inte mycket 
dubbelarbete? 

Svar 
SKB svarade att den arbetsfördelning som gäller innebär att SKB forskar, utvecklar en 
teknisk lösning, genomför säkerhetsanalyser med mera, samt har ansvar för att bygga 
och driva slutförvaret. Viktiga delar av detta arbete presenteras inom SKB:s 
forskningsprogram, Fud-program, som granskas av myndigheterna. Förutom att 
myndigheterna granskar det arbete SKB utför, genomför de viss forskning själva. Det 
finns alltså en tydlig skiljelinje mellan vad SKB gör och vad myndigheterna gör. För att 
genomförd forskning ska bli belyst från olika håll är det viktigt att olika myndigheter 
granskar från sina respektive perspektiv. Detta kan ibland medföra nödvändigt 
”dubbelarbete”. 

 

Fråga 
Har SKB kontakter med IAEA (anm: IAEA är FN:s internationella atomenergiorgan)? 

Svar 
Ja, SKB har kontakter med IAEA. Men SKI är den myndighet som ansvarar för 
Sveriges kontakter med IAEA. 

 

Fråga 
Hur ser det ut mellan de olika lokaliseringsalternativen? Är det fler positiva markägare i 
Oskarshamn än i Forsmark? 

Svar 

Det är fler markägare i Oskarshamn, men det är svårt att säga om det är någon skillnad i 
inställning hos markägarna i Oskarshamn och i Forsmark. SKB:s uppfattning är att man 
har bra kontakter med markägarna på bägge platserna. 

 

Fråga 

Är det så att det finns fler rika och inflytelserika personer i Forsmarksområdet och att 
detta innebär att det är enklare att etablera ett slutförvar i Oskarshamnsområdet? 

Svar 

Opinionsundersökningar visar att det finns ett stort stöd för ett slutförvar i båda 
kommunerna. 
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Fråga/Påstående  
Jag vill först framföra att MILKAS håller med Johan Swahn och MKG i deras åsikter 
gällande behov av att undersöka ytterligare alternativ. 

Vår åsikt är att det är ett trovärdighetsproblem att det är SKB som jämför alternativa 
metoder med KBS-3-metoden. Denna jämförelse borde göras av någon annan instans.  

Vidare anser vi att det är oroväckande när SKB framför att man inte är beredda att lägga 
ytterligare 30 års forskning på andra alternativ, vilket vi bedömer vara kort tid när man 
ser till det långa tidsperspektiv som avfallet ska förvaras. 

Varför görs ingen seriös forskning om övervakad lagring i avvaktan på en bättre metod 
för slutligt omhändertagande? Vi anser att myndigheterna borde ställa krav på detta då 
det handlar om det farligaste gift som finns. 

Svar 
SKB informerade om att de övergripande kraven och utgångspunkterna på hantering 
och slutförvaring av använt kärnbränsle finns i svensk lagstiftning och internationella 
överenskommelser. I korthet kan dessa sammanfattas såsom att: 

- ägarna till kärnkraftverken ansvarar för att kärnavfall slutförvaras på ett 
säkert sätt  

- avfallet ska tas omhand inom landet, om det kan ske på ett säkert sätt 

- havet och havsbotten utanför landets gränser inte får utnyttjas 

- systemet ska vara utformat så att olovlig befattning med kärnämne eller 
kärnavfall förhindras 

- säkerheten ska vila på flerfaldiga barriärer 

- slutförvar inte ska kräva övervakning och underhåll 

- man ska sträva mot att undvika att lägga otillbörliga bördor på kommande 
generationer  

SKB har som mål att skapa ett slutförvar i enlighet med ovanstående krav och 
utgångspunkter. 

 

Påstående 

Visst finns lagar, men vi i MILKAS vill ha till en attitydförändring. 

Vi vill också framföra att vi tycker att det är fel att dela på säkerhets- och miljöfrågor. 
Dessa två frågeställningar måste hanteras tillsammans. 

Det är också anmärkningsvärt att man här ikväll har diskuterat avfallsmängden men inte 
kärnan i hela frågeställningen, dvs det giftiga avfallet och hur man ska säkerställa att 
detta inte kommer ut till miljön. 

Svar 
SKB kommer att redogöra för avfallets egenskaper i samband med ansökan. SKB skiljer 
inte på frågor som berör säkerhet och miljö. SKB:s uppfattning är att dessa aspekter hör 
ihop. 
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Fråga 
Jag vill återkomma till att man inom LKO-projektet separerar miljö- och 
säkerhetsfrågorna, vilket framgick på en OH-bild som visades tidigare idag. Dessa två 
frågeställningar måste hanteras tillsammans. 

Svar 
Representant från Oskarshamns kommun informerade om att även om man har delat 
upp arbetet i två grupper så innebär det inte att man utesluter någon av 
frågeställningarna i någon av grupperna. Ett viktigt inslag i LKO:s arbete är att frågor 
blir belysta ur flera perspektiv. 

 

Fråga 
SKB planerar att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar. Är det så att om 
SKB ansöker om inkapslingsanläggningen på en ort, så kommer det att bli samma ort 
för slutförvaret? 

Svar 
Nej. SKB kommer att ansöka om att få uppföra inkapslingsanläggningen i anslutning till 
Clab. Ansökan om slutförvaret kommer att gälla Oskarshamn eller Forsmark. 

 

Fråga 
Vad jag har förstått i era rapporter gällande in- och utströmningsområde så är det så att 
utströmningsområden finns lite varstans och att slutförvaret kan hamna i ett 
utströmningsområde. Hur är det med Laxemar- och Forsmarksområdena? Ligger dessa i 
in- eller utströmningsområden? 

Svar 
De modelleringar som gjorts visar att det viktigaste inte är om förvaret hamnar i ett in- 
eller utströmningsområde, utan det är istället lokala förhållanden i berggrunden och 
lokal topografi som har stor betydelse för grundvattnets flödesmönster. Flödesmönster 
och grundvattnets sammansättning (salthalt) medför inte någon generell fördel för ett 
slutförvar i inlandet eller en lokalisering vid kusten. Grundvattnets flödesmönster är 
bara en lokaliseringsfaktor av många och ett inströmningsområde innebär i sig ingen 
avgörande fördel. 

Huvuddelen av Laxemarområdet utgörs av inströmningsområden. I Forsmark är 
situationen mer komplicerad eftersom förhållandena där är olika på olika djup i 
berggrunden. Där förändras också strömningsförhållandena med tiden på grund av 
landhöjningen. 

 

Fråga 

Är det inte viktigt att slutförvaret lokaliseras så att strömningsvägen från förvaret blir så 
lång som möjligt? 

Svar 
Sett över det modellerade området i östra Småland är det en väldigt liten andel av 
strömningsvägarna, cirka 1 %, som är långa. Det som är intressant för den långsiktiga 
säkerheten är framför allt låg grundvattenströmning. 
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Fråga 
Är det inte så att man här i Oskarshamn är mer positiva till att slutförvaret ska 
lokaliseras hit än vad man är i Forsmark? Kan detta i så fall bero på socioekonomiska 
aspekter, det vill säga att man är man i Forsmarksregionen är mer högavlönade och 
välutbildade än i Oskarshamnsområdet vilket leder till att man ser mer kortsiktig på vad 
slutförvaret kan medföra i form av arbete, infrastruktur etc, men inte till miljö- och 
säkerhetsaspekter? 

Svar 
SKB:s inställning är att säkerheten kommer i första hand. Dessutom ska de krav som 
finns i miljöbalken uppfyllas. Först när kriterierna för säkerhet och miljö är uppfyllda 
kan andra faktorer komma att spela in.  

 

Fråga 
Tema för dagens samråd är alternativa metoder och platser. MILKAS efterlyser återigen 
en utredning om övervakad lagring i avvaktan på en bättre metod för slutligt 
omhändertagande. Det viktigaste är att vi hittar den miljömässigt bästa metoden och 
platsen. Vi efterlyser återigen större utredningar/redovisningar av alternativa metoder än 
vad SKB hittills har gjort. Blir det något mer samråd gällande alternativa metoder? 

Svar 
SKB svarade att detta är det samråd som är planerat för att behandla alternativa metoder 
för att omhänderta använt kärnbränsle. Samråden kommer att fortsätta ytterligare ett 
antal år varför vi tar till oss synpunkter om tema för kommande samråd. 

 

Fråga 
Jag efterlyser mer forskning om alternativet djupa borrhål istället för den 
marknadsföring av KBS-3-metoden som SKB nu ägnar sig åt. Kommer SKB att satsa 
mer resurser på forskning? 

Svar 

SKB har under cirka 30 år forskat kring alternativa metoder för omhändertagande av 
använt kärnbränsle. Vårt förslag är att kärnbränslet ska omhändertas med KBS-3-
metoden. Sedan mitten av 1980-talet har vi vart tredje år tagit fram forskningsprogram, 
Fud-program. Våra Fud-program granskas av bland annat myndigheterna och 
regeringen. Regeringen har framfört att KBS-3-metoden kan utgöra 
planeringsförutsättning för de nu pågående platsundersökningarna.  
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Fråga 
Jag har några frågor angående miljöpåverkan på kort sikt. Vad det gäller KBS-3-
metoden så blir det stora volymer bergsmassor, som är en resurs att använda. 
Alternativet djupa borrhål kommer däremot att innebära att berget mals sönder och inte 
kan användas som resurs. Om borrningen av de djupa borrhålen kommer att ske på 
samma sätt som vid oljeborrning så kommer hålet att stabiliseras med ”sörja” som 
måste tas om hand och pumpas bort. Att borra djupa borrhål kräver dessutom mycket 
energi. Har det gjorts några jämförelser mellan KBS-3 och djupa borrhål, t ex vad gäller 
energiförbrukning?  

Svar 
SKB har inte gjort några systematiska jämförelser av miljöaspekter mellan alternativen 
KBS-3 och djupa borrhål. SKB har inte heller för avsikt att göra sådana. Hittills har 
miljöaspekter för KBS-3-metoden såsom buller, transporter, ventilation, 
bergmassehantering samt bergskross identifierats och beaktats.  

SKB instämmer i att en av svårigheterna med alternativet djupa borrhål är just 
omhändertagande av det borrkax som bildas vid borrningen.  

 

Fråga 
Jag efterfrågar en översiktlig jämförelse av energiåtgång för olika metoder? 

Svar 
SKB noterar önskemålet och synpunkten. Det är dock svårt att på den punkten jämföra 
metoder som har utvecklats till olika detaljnivå. 

 

Fråga 
För oss i MKG är det viktiga att sätta miljön i centrum och vi tycker att SKB går för 
snabbt fram i sitt arbete. Eftersom det handlar om tidsaspekter på 100 000 år är det 
viktigt att rätt alternativ väljs för omhändertagande av avfallet. Vi anser att industrin 
inte har brytt sig om att undersöka alternativen tillräckligt. Har ni verkligen underlag för 
att göra en riktig bedömning ur miljösynpunkt? 

Svar 
SKB prioriterar säkerheten och vi anser att vi har forskningsunderlag som styrker det 
alternativ vi har valt. 
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Fråga 
SKB och myndigheter har samråd om säkerhetsfrågor där vi (MILKAS) inte får 
närvara. Vi har protesterat mot detta eftersom vi inte har någon möjlighet att se helheten 
då vi utestängs från dessa möten. 

Vad det gäller alternativredovisningen anser vi inte att KBS-3V och KBS-3H är olika 
alternativ, utan snarare varianter av samma alternativ. 

Vi ifrågasätter dessutom att båda lokaliseringsalternativen ligger nära kusten. 

Svar 
De möten som SKB och myndigheterna håller om säkerhetsfrågor är inte samråd enligt 
miljöbalken. Protokollen från dessa möten är öppna för alla. SKB planerar att ha samråd 
med tema ”Säkerhet” under 2007. 

 

Fråga 
Det släpps ut mycket radioaktiva ämnen till Östersjön redan idag. Varför väljer man då 
att även lokalisera slutförvaret nära kusten? 

Svar 
SSI svarade att de gränser som finns vad gäller utsläpp till luft och vatten underskrids 
med marginal. Myndigheterna kommer inte att ge tillstånd till anläggningar som skulle 
innebära att gällande gränsvärden överskrids. 

 

Fråga 
Jag vill än en gång framföra att:  

- alternativ måste utredas vidare av andra aktörer, dvs fria forskare 

- alternativ ska inte bara vara en variant av huvudalternativet 

- det ska vara seriösa alternativ. 

Vad anser SKB om detta? 

Svar 
SKB arbetar i enlighet med samhällets krav och önskemål. Omhändertagandet ska ske 
på bästa sätt. 

 

Fråga 
Vad händer om Regeringen ger klartecken att gå vidare med KBS-3-metoden, med 
tanke på att det finns många brister med metoden samtidigt som SKB tidigare har ändrat 
sig under resans gång? Hur ser SKB på det att man måste ändra på hela slutförvaret om 
100 år? 

Svar 
Om SKB inte tror på KBS-3-metoden så kommer vi inte att lämna in någon ansökan. 
Om SKB ansöker om en metod som myndigheterna och regeringen inte tror på kommer 
vi inte att erhålla tillstånd. 
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Fråga 
Det är tänkvärt att SKB visar en OH-bild med en tidsaxel av 200 år när vi talar om 
100 000 år. 

Svar 
Ja. 

4 Avslutning, kommande samråd 
 

Erik Setzman redogjorde för hur det fortsatta arbetet kommer att bedrivas samt hur de 
frågor som ställts under mötet och som inkommer efter mötet tas omhand. 

De frågor som diskuterats under mötet kommer att redovisas i mötesprotokollet (detta 
dokument). Det finns möjlighet att lämna frågor och synpunkter under ytterligare två 
veckor inom ramen för detta möte. Frågor och synpunkter som inkommit till SKB 
senast 16 juni kommer med i protokollet.  

Nya samrådsmöten planeras. Nästa möte kommer att hållas den 13 augusti för att bland 
annat ge sommarboende möjligheten att delta i samråden. Mötet i augusti kommer, 
liksom dagens möte, att fokusera på alternativa metoder-lokalisering-framtid. I början 
av 2007 planeras samrådsmöte där SKB kommer att presentera aktuella utredningar om 
bland annat naturmiljö, kulturmiljö, hälsa, risk och säkerhet samt bedömda 
miljökonsekvenser.  

Avslutningsvis tackade Erik Setzman samtliga närvarande och framförde att SKB 
kommer att fortsätta arbeta med de frågeställningar som man fått med sig från detta 
möte och från tidigare mötestillfällen. Alla är också välkomna att ta kontakt med SKB 
om nya frågor dyker upp.  

 

Presenterade OH-bilder finns i bilaga B. 

 

Vid protokollet 

 

 

Lars Birgersson 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

 

Justeras 

 

 

Ing-Marie Brunnsgård   Ola Jönsson   

 

Justerarnas uppgift har varit att justera anteckningarna från samrådsmötet den 31 maj, 
det vill säga kapitel 1-4 i detta dokument inklusive bilaga B. I kapitel 5 redovisas de 
frågor som inkom till SKB efter samrådsmötet, men inom ramen för mötet. Uppgiften 
har därför inte omfattat kapitel 5. 
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5 Frågor inkomna efter samrådsmötet 
 
I underlaget till mötet och vid mötet framgick att skriftliga frågor och synpunkter som 
kommit inom två veckor efter mötet inkluderas i protokollet från mötet (detta doku-
ment). I bilaga C redovisas de skriftliga synpunkter och frågor samt SKB:s svar, som 
inkom efter samrådsmötet, men inom ramen för mötet. Bilagorna D – L består av 
inkomna skriftliga synpunkter och frågor i sin helhet. Bilagorna C- L är gemensamma 
med protokollet från samrådsmötet i Forsmark den 1 juni 2006. 
 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga A utgörs av de OH-bilder som visades 
vid eftermiddagens presentationer. De ingår 
inte i den egentliga dokumentationen från 
samrådsmötet. 
 
 
 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 
 
 
 

Bilaga A1 
 

Inledning 
 
 

OH-bilder visade av: 
 

Erik Setzman, SKB 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 
 

 
 

Bilaga A2 
 

Dagens möte 
 
 

OH-bilder visade av: 
 

Björn Nyblom, Diplomat PR 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 

 
 

Bilaga A3 
 

30 års undersökningar av 
Sveriges berggrund  

 
 

OH-bilder visade av: 
 

Roland Johansson,  
Energi- och miljökonsult 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 

 
 

Bilaga A4 
 

Grundvattnets regionala 
strömningsmönster  

 
 

OH-bilder visade av: 
 

Anders Ström, SKB 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 

 
 

Bilaga A5 
 

Alternativa metoder 
 
 

OH-bilder visade av: 
 

Bertil Grundfelt  
och  

Marie Wiborgh,  
Kemakta Konsult AB 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 

 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 

 
 

Bilaga A6 
 

Samhällets framtida kapacitet 
för omhändertagande av 

använt kärnbränsle  
 

OH-bilder visade av: 
 

Göran Hallin,  
EuroFutures AB 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 



Bilaga A 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 

 

 
 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OH-bilder visade av: 

 
 

Erik Setzman, SKB 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 
 
 
 

OH-bilder visade av: 
 
 

Björn Nyblom, Diplomat PR 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 
 
 
 

OH-bilder visade av: 
 
 

Josefin Päiviö Jonsson, SKI 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 
 
 
 

OH-bilder visade av: 
 
 

Tomas Löfgren, SSI 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 
 
 
 

OH-bilder visade av: 
 
 

Kaj Nilsson, Oskarshamns 
kommun  
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 

 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
 
 
 
 

 
 
 

OH-bilder visade av: 
 
 

Erik Setzman, SKB 



Bilaga B 
Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 
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Inkapslingsanläggning och slutförvar i Oskarshamn 

Allmänt samrådsmöte, 31 maj 2006 - protokoll 

 


	Intro
	Inbjudan
	annons.pdf
	061004_Protokoll Oskarshamn 31 maj 2006
	Bilaga A
	Bilaga B

