
 

 

 
Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark 
 
Datum:  20 september 2006, klockan 09.00– 12.30.  

Plats: Hotell Rydberg, Östhammar. 

Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annon-
serades i Upsala Nya Tidning (9 september), Östhammars Nyheter (14 september), 
Annonsbladet (13 september) och Upplands Nyheter (fredag 15 september). 

 
Närvarande 
Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. 
 
Östhammars kommun: Bertil Alm, Ronald Arvidsson, Margareta Widén Berggren, 
Sten Huhta, Hans Jivander, Bengt Johansson, Gunnar Lindberg och Virpi Lindfors. 
    
SKI: Josefin Päiviö Jonsson. 
 
SSI: Tomas Löfgren och Petra Wallberg. 
   
SKB: Kaj Ahlbom, Saida Laârouchi Engström, Gerd Nirvin, Olle Olsson, Erik 
Setzman, Claes Thegerström och Sofie Tunbrant (sekreterare). 
 
Representanter för allmänheten, MKG, Milkas, SERO, KASAM, Regionförbundet, 
EFÖ, Oss samt referensgruppen och beredningsgruppen i Östhammars kommun. Totalt 
cirka 10 personer. 

 

 





Förslag till dagordning  

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 

2006-09-07  Erik Setzman / Sofie Tunbrant
 
Offentligt sammanträde med 
Samråds- och MKB-grupp Forsmark  
 
Dag: Onsdagen den 20 september 2006 
Tid:  Klockan 09.00 – 12.30  
 
Plats: Hotell Rydberg i Östhammar  
 
Förslag till dagordning 

1 Mötets öppnande 
Fastställande av dagordning  

Ordf 

2 Föregående mötes protokoll Ordf 

3 Övergripande information från SKB  SKB 
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          SSI
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             MKB & samråd samt lokal infoverksamhet  
             Platsundersökning Oskarshamn  
             Platsundersökning Forsmark              

 
 

7 Vad händer när platsundersökningarna är klara? SKB 

8 Övriga frågor  
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10 Nästa möte  
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Offentligt sammanträde med Samråds- och  
MKB-grupp Forsmark  

    

Mats Lindman 
Tel: 018-19 52 73 
Fax: 018-19 52 01 
E-post: mali@c.lst.se 
 

Dag Onsdagen den 20 september 2006 
Tid Klockan 09.00–12.30 
Plats Hotell Rydberg, Östhammar  
Närvarande  
Länsstyrelsen i Uppsala län Leif Byman, ordförande 
 Mats Lindman 
Östhammars kommun Bertil Alm 
 Ronald Arvidsson 
 Margareta Widén Berggren 
 Sten Huhta 
 Hans Jivander 
 Bengt Johansson 

  Gunnar Lindberg 
 Virpi Lindfors 
SKI Josefin Päiviö Jonsson 
SSI Tomas Löfgren  
 Petra Wallberg 
SKB Kaj Ahlbom 
 Saida Laârouchi Engström 
 Gerd Nirvin 
 Olle Olsson 
 Erik Setzman 
 Claes Thegerström 
 Sofie Tunbrant, sekreterare 
MILKAS Marika Dörwaldt 

Sero MKG Johan Swahn 
SERO Olof Karlsson 
KASAM Sören Norrby 
Regionförbundet i Uppsala län Margareta Rönnblom 
  
Utöver ovanstående representanter från: 
Allmänheten, Energi för Östhammar (EFÖ), Oss samt referensgruppen och 
beredningsgruppen i Östhammars kommun. Totalt cirka 10 personer. 

Nästa möte Onsdagen den 6 december 2006, klockan 09.00-16 
Gemensamt möte med MKB-forum Oskarshamn 
Plats: Arlanda 
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 1. Mötets öppnande. Fastställande av dagordning 
Ordföranden Leif Byman öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 
Speciellt Margareta Rönnblom från Regionförbundet i Uppsala län.  

Regionförbundet har fått medel från Kärnavfallsfonden för planerade 
informationsinsatser i anslutning SKB:s lokaliseringsprocess för ett slutförvar för 
använt kärnbränsle i regionen. 

Detta möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark var offentligt och därmed 
öppet för alla att närvara vid.  

Utsänt förslag till dagordning godkändes. 

 

2. Föregående mötes protokoll 
Protokollet från föregående möte, den 2 juni 2006, hade varit utsänt för justering 
av deltagande parter. Under mötet cirkulerades protokollet för underskrift. 

Protokollet finns att tillgå via SKB:s webbplats. Originalet förvaltas av 
Länsstyrelsen. 

 

3. Övergripande information från SKB 
Claes Thegerström gav en överblick av aktuella aktiviteter. 

SKB förbereder sig för övertagandet av driften av Clab som idag, på uppdrag av 
SKB, drivs av OKG. I oktober kommer en anmälan om övertagandet att lämnas 
till SKI. Målet är att driften av Clab ska vara överförd till SKB:s regi den              
1 januari 2007. 

I Fud-program 2004 presenterade SKB en handlingsplan. I remissvaret till Fud-
program 2004 gjorde myndigheterna bedömningen att handlingsplanen kan och 
bör utvecklas vidare. Bland annat ville man se en tydligare helhetsbild och klarare 
kopplingar mellan tidsplaner och kritiska moment i forskning och utveckling. 
Som en del i att utveckla handlingsplanen har SKB nyligen tagit fram en 
ansökansplan för inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt 
kärnbränsle. Rapporten (R-06-50) beskriver arbetet med ansökningarna och 
avrapporteringen av andra viktiga projekt inom kärnbränsleprogrammet fram till 
dess att slutförvaret tas i drift. Rapporten tar också upp vilken kunskap från 
kritiska forsknings- och utvecklingsområden som måste finnas framme vid olika 
milstolpar i programmet. 

Ansökan för inkapslingsanläggningen och Clab enligt kärntekniklagen kommer 
att lämnas till SKI i början av november. Tidpunkten för inlämnandet av de 
resterande tillståndsansökningarna för inkapslingsanläggningen, Clab och 
slutförvaret har flyttats från år 2008 till 2009. Från och med årsskiftet kommer 
SKB att bedriva arbetet i ett gemensamt projekt – ”Kärnbränsleprojektet”. 

Prövningsprocessen för kärnbränsleprogrammet består av olika delar med flera 
parter inblandade. De mest framträdande parterna är SKB, myndigheterna, 
framför allt SKI och SSI, kommunen och miljödomstolen. I och med att ansökan 
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enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggningen och Clab lämnas in påbörjas 
prövningsprocessen. 

SKB ansöker om att få bygga inkapslingsanläggningen i anslutning till Clab, 
oavsett var slutförvaret hamnar. Inkapslingsanläggningen och Clab blir en 
gemensam anläggning, vilket medför en fördubbling av den nuvarande byggnads-
volymen för Clab. 

Ansökan, som lämnas in nu, består av ett toppdokument med yrkanden och en 
orientering av innehållet i medföljande bilagor. En av de mest centrala bilagorna 
är anläggningsbeskrivningen (bilaga B). Innehållet i ansökan och dokumentation 
styrs av SKI:s regler, vilket innebär att det även ingår en preliminär avvecklings-
plan. Det är viktigt att komma ihåg att det inte kommer att fattas några beslut om 
inkapslingsanläggningen förrän alla ansökningar och all dokumentation för hela 
slutförvarssystemet är inlämnade. 

Själva inkapslingen sker avståndsmanövrerat, bakom strålskärmande väggar. 
Även hanteringen av kapslar kommer att ske fjärrstyrt i så stor utsträckning som 
möjligt. Det finns 30–40 års erfarenhet av arbete i strålskärmade hanteringsceller 
både i Sverige och i andra länder. Det nya i den här processen är svetsningen.  

I november kommer SKB även att lämna in säkerhetsanalysen SR-Can. Den är 
inte en del av ansökan, utan mer en generalrepetition inför säkerhetsredovisningen 
för slutförvaret, SR-site. Resultaten i SR-Can presenteras med brasklappen att 
platsundersökningarna inte är klara. 

Arbetet med Fud-program 2007 följer planeringen, det vill säga rapporten 
kommer att lämnas till myndigheterna i september 2007. Fokus kommer att vara 
på tekniken för slutförvaring av använt kärnbränsle. I övrigt innehåller den 
presentationer av pågående och planerat arbetet med säkerhetsredovisningar och 
forskning samt uppföljning av de synpunkter som lämnades på Fud-program 
2004. En del kommer också att vara en utvecklad handlingsplan. 

SKB och det finska systerbolaget Posiva har tecknat ett nytt femårigt avtal för 
samarbete inom metod- och utvecklingsarbetet för slutförvaring för använt 
kärnbränsle. Syftet är att effektivisera resurserna inom inkapslings- och 
slutförvarsteknik samt inom berggrundsundersökningar. I Finland har man redan 
bestämt såväl metod som plats, medan vi i Sverige nu förbereder en tid med 
tillståndsprocess och platsval. 

Visade OH-bilder finns i bilaga 1.  

 

Frågor och diskussion i anslutning till presentationen 

Diskuterades kring lokaliseringen av Clab och hanteringen av bränslet. SKB 
menar att logistiskt är en placering intill Clab den mest naturliga, man slipper 
ytterligare transporter av icke inkapslat bränsle. Därutöver finns det tillgång på 
personal med nödvändig kompetens både på OKG och Clab.  

Inkapslingstakten är tänkt att vara densamma under hela drifttiden, cirka en kapsel 
per dag. Clab måste vara i drift ända tills sista bränslet är inkapslat. Det kommer 
att finnas möjlighet att lagra några månaders produktion av inkapslat bränsle, 
innan deponering, om det skulle behövas. 
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4. Lägesrapporter 
4.1  Östhammars kommun  

Virpi Lindfors  informerade om några av kommunens aktiviteter sedan förra 
mötet. 

Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunkansliet har lämnat 
synpunkter till SKB i samband med samrådet i juni. 

Kommunens beredningsgrupp arrangerade den 6 september, tillsammans med 
Bruksgymnasiet i Gimo, en temadag om slutförvar av använt kärnbränsle för 
eleverna i årskurs 3. 

Kommunen har fått svar på sin fråga till regeringen, om berörd kommun kommer 
att bli tillfrågad innan regeringen fattar sitt beslut. Svaret är, att om det inte är 
tydligt angivet någonstans i yttrandet från miljödomstolen, kommer frågan att 
ställas till berörd kommun. 

 

4.2  Länsstyrelsen i Uppsala län 

Mats Lindman redogjorde för några av Länsstyrelsens aktiviteter.  

Länsstyrelsen har fattat beslut om avledning av grundvatten till Bolundsfjärden 
inom ramen för samrådet med SKB för platsundersökningarna i Forsmark, enligt 
miljöbalkens 12:e kapitel. Vidare har man svarat på frågor från Oss om 
samrådsprocessen inför byggandet av ett slutförvar samt lämnat principiella 
synpunkter till SKB på alternativredovisningen i en kommande MKB för en 
inkapslingsanläggning och ett slutförvar. 

Länsstyrelsen har också lämnat ett yttrande till kommunen i frågan om samråd för 
planarbete enligt plan- och bygglagen i anslutning till Forsmarks kraftverk. 

Efter överväganden mellan ordinarie parter i Samråds- och MKB-grupp Forsmark 
har Länsstyrelsen svarat på MKG:s begäran om att få delta som medlem i 
gruppen. Länsstyrelsen finner att de nuvarande formerna är angelägna att behålla 
och att MKG även fortsättningsvis har möjlighet att närvara som observatör vid 
Samrådsgruppens sammanträden. 

Visad OH-bild finns i bilaga 2A. 

 

4.3  SKI  

Josefin P. Jonsson gav en lägesrapport för några olika delar av SKI:s arbete.  

Granskningsplanering inför ansökningarna 

SKI noterar i sin granskningsplanering inför ansökningarna, att SKB lämnade in 
ansökansplanen den 15 september, något senare än tidigare aviserat. Vidare är in-
lämnandet av ansökan för inkapslingsanläggningen enligt kärntekniklagen (KTL) 
framskjutet några månader. Dessa tidsmässiga ändringar har dock inte i nuläget 
medfört att SKI ändrat sluttidpunkt för sin första remissrunda. SKI är givetvis 
öppet för sen diskussion med remissinstanserna om de behöver mer tid på sig. 
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SKI förbereder mottagandet av ansökan enligt kärntekniklagen och kommer att 
titta på behovet av att sekretessbelägga delar av materialet. 

Granskning av säkerhetsanalysen SR-Can 

SR-Can är inte ett underlag till den ansökan för inkapslingsanläggningen som 
SKB lämnar in nu. Huvudsyftet med granskningen av SR-Can är att förbättra 
förutsättningarna för att nästa säkerhetsredovisning, SR-Site, ska uppfylla 
myndighetskrav och vara godtagbar som underlag för tillståndsansökningarna år 
2009. 

Externa experter kommer att genomföra granskningen, som bland annat innefattar 
granskning av metodiken för säkerhetsanalysen och hanteringen av platsspecifika 
data. Huvudsyftet med granskningen av SR-Can är att förbättra förutsättningarna 
för att SR-Site ska uppfylla myndighetskraven och vara godtagbar som underlag 
för tillståndsansökningarna år 2009. 

Exempel på viktiga granskningsområden är bland annat hur SKB hanterat SSI:s 
och SKI:s föreskrifter och allmänna råd, hur SKB hanterat frågor från tidigare 
granskningar och om informationen från platsundersökningarna kommer att bli 
tillräcklig. 

Om kommunen är intresserad kan SKI se till att man får träffa de externa experter 
som genomför granskningen. 

Lägesrapport 

Den 1 mars 2007 kommer delar av en ny finansieringslag att börja gälla. Lagen 
kommer i sin helhet att gälla från och med den 1 januari 2008 och innebär bland 
annat ett utökat ansvar för SKI. 

SKI har nyligen anställt Patrik Borg, utredare med projektledaruppgifter och 
Holmfridur Bjarnadottir, som kommer att arbeta med MKB och beslutsprocess. 
Holmfridur Bjarnadottir kommer att vara med på nästa sammanträde med 
Samrådsgruppen. För närvarande pågår också rekrytering av en hydrolog/hydro-
geolog, som bland annat ska arbeta med granskning av SKB:s säkerhetsanalyser 
och SKB:s Fud-program.   

Möte planeras till slutet av oktober med kommunerna om myndigheternas 
granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar (PSE) för platserna samt 
in- och utströmningsfrågor. Både SKI och SSI kommer att delta. 

Visade OH-bilder finns i bilaga 2B. 

 

Frågor och diskussion i anslutning till presentationen 

Diskuterades kring vilken dokumentation som kan komma att sekretessbeläggas 
och hur vanligt det är att SKI fattar beslut om sekretess. Det är framför allt 
dokumentation som rör anläggningens säkerhet som kan bli aktuell att sekretess-
belägga. Själva tekniska processen finns redan öppet presenterad.  

Kommunen undrade när och hur SKI kommer att börja dialogen i arbetet med 
granskningen av SR-Can. Planeras det för ett gemensamt uppstartsmöte? Om det 
blir ett möte vill kommunen få möjlighet att delta med fler än tre personer. 
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SKI svarade att det inte är bestämt hur uppstarten ska ske. Om det finns önskemål 
om ett möte, till exempel från kommunen, kommer SKI att vara lyhörd för detta 
och i så fall kommer det inte att finnas några begränsningar för kommunens 
deltagande. 

 

4.4  SSI  

Tomas Löfgren gav en lägesrapport för SSI:s arbete.  

Även SSI planerar inför granskningarna av ansökan för inkapslingsanläggningen 
och Clab, säkerhetsanalysen SR-Can och systemanalysen Sys-Inka. Granskning-
arna innebär mycket arbete och det pågår rekrytering av kvalificerade granskare. 

Rapporten om SSI:s utgångspunkter för granskning av ansökan för en inkapslings-
anläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle finns nu tillgänglig på SSI:s 
webbplats och kommer snart även att vara tryckt. 

 

Petra Wallberg informerade om SSI:s övergripande planering för granskningen 
av ansökan enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggningen och arbetet med 
nya delmål för det nationella miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö”. 

SSI:s granskning av ansökan för inkapslingsanläggningen 

I organisationen för granskningen av ansökan ingår beställare, styrgrupp och 
projektgrupp. Granskningen är uppdelad i två delprojekt: Personalstrålskydd samt 
avfall och miljö. En referensgrupp bestående av berörda kommuner och NGO:s 
(non-governmental organisations) kommer att knytas till arbetet. 

Granskningen kommer att fokusera på anläggningens utformning och 
dimensionering, skydd av personal, avfallshantering, utsläpp under drift och 
beredskapsfrågor. Bedömningsgrunder för granskningen är dels strålskyddslagen 
och dess föreskrifter och allmänna råd samt SSI:s bedömningar i tidigare 
granskningar av Fudar och andra relevanta säkerhetsredovisningar. Första fasen i 
granskningen kommer att vara fokuserad på att ”hitta hålen i osten”. Det är därför 
viktigt att SKB ger en tydlig beskrivning av ansökan för att möjliggöra för SSI att 
fokusera granskningsresurser på rätt delar. Vad SSI främst vill veta är vilka delar 
som SKB anser vara kompletta, vilka som är delvis färdiga och vilka som saknas. 
Efter denna genomgång kommer SSI eventuellt att skicka en begäran av 
kompletteringar till SKB. Granskningen kommer att sammanfattas i en 
granskningsrapport i slutet av år 2008.  

Ett första möte med referensgruppen är planerat till efter det att en utförlig 
granskningsplan är klar. Det blir ytterligare ett möte under arbetet och ett sista 
möte i samband med projektslut. 

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö 

SSI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö”. Målet 
innebär att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas från 
skadliga effekter av strålning. De tre delmålen handlar om begränsning av utsläpp 
av radioaktiva ämnen, begränsning av antalet hudcancerfall och forskning om 
risker med elektromagnetiska fält (EMF). 
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I den fördjupade redovisningen till riksdagen av myndighetens arbete med 
miljökvalitetsmålet kommer SSI att föreslå en omformulering av delmålet om 
radioaktiva utsläpp till två delmål, varav förslaget till det ena lyder:  

År 2015 ska det finnas en nationell lösning för omhändertagandet av allt 
radioaktivt avfall. 

Det gäller både kärnbränslet och rivningsavfallet från kärntekniska anläggningar 
samt icke kärntekniskt avfall. 

I arbetet med att formulera delmålen har SSI bildat en referensgrupp med 
deltagare bland annat från SKB, MKG och MILKAS. I referensgruppen finns 
dock ingen representant från kommunen, vilket vore önskvärt. Nästa möte är den 
31 oktober. 

Visade OH-bilder finns i bilaga 2C. 

 

Frågor och diskussion i anslutning till presentationen 

SKB undrade vad den av SSI bildade referensgruppen har för uppgift i 
granskningen av ansökan och var funktionen finns beskriven. SSI svarade att 
bildandet av referensgruppen är till för att underlätta kommunikationen mellan 
olika parter. Gruppens uppgifter kommer att diskuteras på första mötet. 

Vidare diskuterades innebörden av förslagen till nya delmål för miljökvalitets-
målet ”Säker strålmiljö”. Ett problem kan vara att SSI föreslår två delmål 
kopplade till utsläpp av radioaktiva ämnen. Regeringen vill bara ha ett. 
Tolkningen av delmålet om nationell lösning ska vara att ett beslut är taget vid 
angivet årtal. 

Frågor som ställdes, men inte blev besvarade, är om SSI planerar för krav på 
sänkta persondoser från kärnkraftverken och om det då kan komma krav på 
ytterligare sänkningar samt om det kommer att ställas samma krav på persondoser 
från SKB:s anläggningar som från kärnkraftverken. 

Frågan om radon hör ihop med miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, som 
Boverket är ansvarig för. SSI utövar tillsyn vad gäller radonhalter, men det finns 
ingen verksamhetsutövare att ställa krav på. 

 

4.5  SKB 

Erik Setzman redogjorde kort för de samråd som SKB haft före och efter 
sommaren och samrådsplaneringen framöver.  

Det har varit två allmänna möten – 31 maj i Oskarshamn och 1 juni i Forsmark – 
och två ”öppet hus” – 12 augusti i Öregrund och 13 augusti i Oskarshamn. De 
allmänna samrådsmötena föregicks av information om bland annat aktuella 
utredningar av alternativa metoder som studerats inom ramen för Fud-
verksamheten. Samrådsmötena efteråt gav utrymme för alla typer av frågor, som 
kopplar till inkapslingsanläggningen och slutförvaret. Det har kommit många 
skriftliga synpunkter inom ramen för mötet den 1 juni. Hanteringen av dessa 
samordnas med synpunkterna från mötet i Oskarshamn.  
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Med anledning av de frågor och synpunkter som inkommit redogjorde Erik 
Setzman för SKB:s syn på samråden. Samrådsunderlaget, som togs fram inför 
vårens/sommarens samrådsmöten, fokuserade på SKB:s arbete med alternativa 
metoder men behandlade även lokaliseringsarbetet för slutförvaret och samhällets 
framtida förmåga att omhänderta använt kärnbränsle. Samrådsunderlaget innehöll 
därmed det mest aktuella av det utredningsarbete som bedrivs. Underlags-
materialet var ett antal utredningar, som inte var avrapporterade vid tillfället för 
samråden. Att rapporterna inte var klara inför samrådsmötena har kritiserats, men 
det är viktigt att påpeka att syftet med samråd inte är att granska SKB:s rapporter. 
De är tillfällen för dialog och ömsesidigt kunskapsutbyte. Före samrådsmötena 
presenterade SKB:s utredare sitt arbete, sina slutsatser och det fanns tillfälle för 
frågor och diskussion. På själva samrådsmötena fanns sedan möjlighet att ställa 
frågor och lämna synpunkter, både på det som skrivits i samrådsunderlaget, 
framförts på eftermiddagen eller på vad som helst som har anknytning till arbetet 
med inkapslingsanläggningen och slutförvaret. 

Östhammars kommun har ställt frågor med anledning av genomförandet av 
samrådet den 1 juni. Bland annat att det var otydligt om det var ett samrådsmöte 
eller ett informationsmöte. Erik Setzman framförde att mötet den 1 juni var ett 
samrådsmöte, som föregicks av ett informationsmöte.  

Vidare menar kommunen att avsikten, som SKB aviserat, med mötet den 1 juni – 
att samråda om redovisningen av alternativ, inte tydligt framgick på mötet. SKB 
samråder formellt om KBS-3-metoden, som är den metod som ansökan kommer 
att omfatta. I samband med samråden presenteras och diskuteras även innehåll och 
slutsatser från utredningar som bedrivs mer inom ramen för Fud-programmet. 
Vilka delar av alternativredovisningen som kommer att ingå i MKB-dokumentet 
var definitivt en fråga som diskuterades på samrådsmötet. 

Beträffande att rapporterna som samrådsunderlaget byggde på inte var klara, så är 
SKB införstådd med behovet av att ha både lättillgängligt material och utförliga 
rapporter. Ambitionen är att aktuella underlagsrapporter ska vara klara till 
samrådstillfället.  

Planeringen för samråden, fram till inlämnandet av ansökningarna år 2009, 
innefattar per år 1–2 allmänna samrådsmöten, som omfattar hela kärnbränsle-
projektet. Nästa möte planeras till senvåren 2007. 

Visade OH-bilder finns i bilaga 2D. 

 

Frågor och diskussion i anslutning till presentationen 

Kommunen tackade för de klargöranden som givits med anledning av kommunens 
frågor och undrade på vilket sätt SKB samråder om alternativredovisningen. SKB 
svarade att samrådet inte kan handla om vilken metod ansökan ska omfatta. SKB 
kommer att ansöka om tillstånd för KBS-3-metoden. Alternativredovisningen i 
MKB-dokumentet kommer att handla om alternativa utformningar av KBS-3-
metoden, i enlighet med kraven i miljöbalken. 

En alternativ utformning kan till exempel vara horisontell deponering av 
kapslarna eller någon annan fysisk utformning av anläggningarna.  
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SKB:s arbete med att ta fram en metod och finna en lämplig plats för det använda 
kärnbränslet är inte likt något annat projekt. De diskussioner som har förts genom 
åren om alternativa metoder har helt klart en inverkan på inriktningen av de 
utredningar som görs och den forskning som SKB följer inom ramen för Fud-
arbetet samt den redovisning som kommer att göras i samband med att 
ansökningarna lämnas in. 

 

Kommunen frågade om SR-Can kommer att översättas till svenska. En cirka 100 
sidor lång sammanfattning på svenska kommer i januari nästa år. 

 

Olle Olsson berättade kort om den pågående platsundersökningen i Oskarshamn. 

Myndigheternas granskning av rapporterna från inledande platsundersökning 
(IPLU) pågår. 

Undersökningarna av markytan i Simpevarpsområdet är klara. Resterande under-
sökningar av berget kommer att koncentreras till de södra och västra delarna av 
Laxemar. Södra delen verkar mest fördelaktig, den är sprickfattig och har låg 
vattengenomsläpplighet. Alla borrningar i Laxemar planeras att vara avslutade i 
augusti 2007. 

Det område som verkar mest lovande för slutförvarets ovanjordsanläggning är 
Oxhagen, som ligger i Laxemarområdets sydöstra del.  

Visad OH-bild finns i bilaga 2E. 

 

Kaj Ahlbom  gav en kortfattad rapport om dagsläget på den pågående platsunder-
sökningen i Forsmark. 

Borrningarna inom kandidatområdet är klara. Berget är med få undantag sprick-
fattigt och tätt på djupet.  Under hösten kommer ytterligare tre borrhål, med 
mellan 600 och 850 meters längd, att borras. Ett borras från borrplats elva i 
Forsmarks hamn för att undersöka Singözonen, som gränsar till kandidatområdet i 
nordost. Ett andra borras från borrplats tolv vid skjutbanan väster om väg 76, för 
att undersöka Forsmarkszonen som gränsar till kandidatområdet i sydväst. 
Dessutom kommer kompletterande bergspänningsmätningar att göras i ett nytt 
kärnborrhål från borrplats två vid Jungfruholm. 

 

5. Vad händer när platsundersökningarna är klara? 
Olle Olsson, SKB, redogjorde lite för vad som händer på platsen när platsunder-
sökningarna är avslutade. 

Hela tidsplanen fram till ansökningarna för slutförvarssystemet är förlängd med 
ett år. Säkerhetsredovisningen SR-Can lämnas i början på november och efter en 
period för välbehövlig vila sätter arbetet med nästa säkerhetsredovisning, SR-Site, 
igång. Den bygger på data från platsmodelleringen. Eventuella synpunkter från 
myndigheterna på SR-Can ska föras in i SR-Site. 
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I mars nästa år ska platsundersökningarna i Forsmark vara klara och då ska alla 
data till den så kallade datafrys 2.3, som utgör en viktig del av underlaget för 
platsmodelleringen, också vara inlämnade. Projekteringen och utredningarna, som 
utgör underlaget för att bedöma miljökonsekvenserna, pågår parallellt och ska 
vara klara i slutet av år 2008. 

Vad händer då på platsen i Forsmark efter avslutade undersökningar? Cirka 35 
personer jobbar där idag och det kommer att finnas fortsatta arbetsuppgifter för ett 
antal personer med till exempel moniteringen och platsanpassningen i 
projekteringen. Givetvis kommer också den lokala kontakt- och informations-
verksamheten att finnas kvar. I mitten på år 2009 väljer SKB plats för slutförvaret 
och då kommer en uppbyggnad av organisationen att ske på den plats som väljs 
medan platsorganisationen avvecklas på den andra platsen. 

Drifttagning av ett utbyggt SFR är planerad till år 2020 och redan nästa år hoppas 
SKB att kunna inleda en platsundersökning för utbyggnaden. Det arbetet kommer 
då att kräva flera av de kompetenser som finns för platsundersökningen idag. 

Visad OH-bild finns i bilaga 3. 

 

Frågor och diskussion i anslutning till presentationen 

Kommunen undrade om platsvalet som SKB gör i mitten på år 2009 kommer att 
vara avsett för internt fortsatt arbete eller om det kommer att bli officiellt och när 
tillståndsansökningarna planeras att lämnas in. 

Platsvalet kommer att offentliggöras när valet är gjort och ansökningar planeras 
att lämnas in i slutet av året, i november/december 2009. 

 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns inom ramen för det ordinarie sammanträdet. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte är tidigare beslutat till onsdagen den 6 december 2006, kl 09.00-16. 

Det är ett gemensamt, offentligt möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark 
och MKB-forum Oskarshamn och kommer att hållas på Arlanda. Lokal kommer 
att meddelas via annonser och på SKB:s webbplats. 

Därmed lämnade ordföranden mötet öppet för frågor från övriga deltagare. 

 

8. Frågestund 
KASAM informerade om sitt kommande seminarium den 15 november kring 
slutförvar av använt kärnbränsle. Det handlar om regelsystem och aktörernas 
roller under beslutsprocessen. Inbjudan och program finns att tillgå via KASAM:s 
webbplats. Vidare planerar KASAM för ett seminarium i februari/mars nästa år 
om alternativa metoder till KBS-3-metoden. 
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Fråga: Hur ser det ut med arbetet med att bygga ett slutförvar i Finland? 

Svar: (SKB) Vi var där i måndags. Finland har andra formella förutsättningar. 
Där har man tagit ett principbeslut om att slutförvaring ska ske enligt KBS-3-
metoden och var förvaret ska byggas. Man har också beslutat om att bygga ett 
underjordiskt laboratorium på den platsen och påbörjat arbetet. Man har kommit 
cirka 1 300 meter längs tunnelvägen, vilket innebär cirka 140 meter ner i berg-
grunden. År 2010 planerar Posiva att ansöka om att få bygga slutförvaret. SKB 
och Posiva har nyligen skrivit ett nytt avtal om samarbete för fem år framåt. 

 

Fråga: På KASAM:s seminarium om alternativredovisning i februari i år så 
diskuterades krav på bästa möjliga plats och teknik i förhållande till kraven i 
miljöbalken. Platserna som SKB undersöker är inte så olika, hur kan man då 
avgöra om det blir bästa platsen? 

Svar: (SKB) BAT (bästa tillgängliga teknik) är en del av de allmänna hänsyns-
reglerna i miljöbalken. SKB kommer att argumentera för att KBS-3-metoden och 
platsvalet uppfyller kraven enligt dessa i en särskild bilaga till ansökningarna. 

 

Fråga: Vad händer om ansökningarna inte godkänns? 

Svar: (SKB) Agerandet beror på varför inte ansökningarna godkänns. Vilka 
frågor det är som är oklara. Vi har varit noggranna i vårt arbete och känner fullt 
förtroende för innehållet i våra kommande ansökningar. 

 

Fråga: Hur hanterar ni all den informationsmängd ni har? Vilken form av 
mjukvara använder ni? 

Svar: (SKB) Vi har moderna verktyg. Varje rapport har sökord, som man kan 
söka på. Via SKB:s webbplats går det att få tillgång till alla rapporter. 

 

Fråga: Vad heter databasen? 

Svar: (SKB) Vi har en biblioteksdatabas som heter Bibas. 

 

Fråga: Varför gör ni inte programvaran tillgänglig öppet för alla? 

Svar: (SKB) Det är ett kommersiellt program som SKB har köpt och vi kan inte 
göra den tillgänglig för alla.  

(Kommunen) Det finns bra databaser för litteratursökning via universiteten. 

 

Fråga: Har ni digitaliserat alla rapporter? Det är svårt att kontrollera en slutsats 
om man inte har tillgång till allt underlag. 

Svar: (SKB) Alla rapporter som är publicerade från och med år 1998 finns att 
tillgå digitalt via SKB:s webbplats. Vi har dock ingen kampanj för att digitalisera 
äldre material. 
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Fråga: MKG har skickat in skriftliga frågor som gäller samrådsmötena den 12 
augusti i Öregrund och den 13 augusti i Simpevarp. Kommer svaren på frågorna i 
dokumentationen från båda samråden?  

Svar: (SKB) Ja. 

 

Fråga: Är det rätt uppfattat att alternativa metoder inte kommer att redovisas i 
MKB-dokumentet till ansökningarna om ett slutförvar, utan endast alternativa 
utformningar av KBS-metoden? 

Svar: (SKB) Ja, det är rätt uppfattat. SKB har inte längre för avsikt att redovisa 
vårt arbete med alternativa metoder och strategier för omhändertagande av använt 
kärnbränsle i själva MKB-dokumentet. En fyllig redovisning kommer att lämnas i 
samband med ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen år 2009.  

 

Fråga: Med anledning av valresultatet kommer det att bli en del 
omstruktureringar i olika politiska grupperingar. Det vore därför bra om nytillsatta 
personer kan erbjudas utbildning i olika frågor, till exempel om vad radioaktivitet 
är, om bränsleupplösning och om barriärernas funktion i slutförvaret. 

Svar: (EFÖ) EFÖ har precis diskuterat detta. Vi har bedrivit utbildning om dessa 
frågor i tio år och planerar för en omstart. Det kanske vore lämpligt att samarbeta. 

 

Fråga: Apropå verksamhetsutövarens roll, är det möjligt att på dessa möten 
diskutera för- och nackdelar med att en oberoende part driver MKB-processen? 

Svar: (SKB) En diskussion om att ändra lagstiftningen bör inte bedrivas inom 
ramen för samråd, utan på det politiska planet. 

(Länsstyrelsen) Det samråd och de diskussioner vi har i detta forum bedrivs med 
befintliga lagar som förutsättning. Det är inte lämpligt att diskutera förändringar 
av dessa förutsättningar här. 

 

Fråga: Det finns en intressekonflikt i att det är så kort varsel för samrådsmötena. 

Svar: (SKB) Vi informerar om vår översiktliga planering för samrådsmötena på 
vår webbplats. Senast tre veckor innan ett möte lägger vi ut information om tid 
och plats för kommande möte. Senast tre veckor innan ett möte annonserar vi 
också i lokala tidningar om tid och plats. Jämfört med andra samråd är det 
definitivt inte kort varsel. 

 

Fråga: Snart är säkerhetsanalysen SR-Can och systemanalysen Sys-Inka klara för 
granskning. Kommer de att skickas ut på bredare remiss? 

Svar: (SKI) SR-Can och Sys-Inka ingår inte i ansökan och kommer inte att 
skickas ut på remiss. Det dock möjligt att få tillgång till dem, eftersom de är 
offentliga handlingar. 
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Fråga: Kan man inte skicka dem på remiss ändå? 

Svar: (SKI) SKI har svårt att se en formell remisshantering när handlingarna inte 
ingår i ansökan. Det är ju möjligt att lämna synpunkter ändå. Det ”skarpa 
underlaget” kommer i ansökningarna 2009. 

 

Fråga: Hur kommer frågan om sekretess – för ansökan för inkapslings-
anläggningen enligt kärntekniklagen – att hanteras?  

Svar: (SKI) Hela ansökan kommer till SKI, som sedan bedömer vilka inlagor som 
behöver sekretesshantering. 

 

Fråga: Vilken form av sekretess handlar det om? Fysiskt skydd av säkerhetsskäl 
eller kommersiell sekretess? 

Svar: (SKB) Det handlar inte om företagshemligheter utan om säkerhetsaspekter. 
Det mesta som beskriver KBS-3-metoden och inkapslingsprocessen finns redan 
redovisat i våra rapporter. 

 

Fråga: Vad tycker SKB om genomförande av samrådsmötet den 12 augusti? 

Svar: (SKB) Samrådsmötet den 12 augusti var i form av ”öppet hus” under två 
timmar. Vi höll inga presentationer, men var beredda att ge samma information 
som på samrådsmötet den 1 juni. Mötet hade cirka tio besökare och under mötet 
kom det in tre synpunkter, som kommer att ingå i dokumentationen från mötet. 

Det kan konstateras att intresset inte är så stort för de formella samråden. En orsak 
till det kan vara att man anser sig få den möjlighet till dialog och den information 
man vill ha genom SKB:s lokala informationsverksamhet. Den innefattar bland 
annat besök på arbetsplatser, studiebesök på SFR, studieresor till Oskarshamn, 
närboendeträffar och inte minst, personliga möten.  

 

Kommentar: Kommunen tycker det är bra att det finns möjlighet för alla, 
inklusive kommunen att få information och ställa frågor till flera parter. 

 

Kommentar: Jag vill först ge beröm för den informativa webbplatsen. 

SERO bedömer inte att transmutation är ett alternativ till slutförvaring. Djupa 
borrhål kan vara intressant som alternativ till KBS-3. Svårigheten med att veta var 
i hålet kapseln hamnar kan man lösa genom att mäta med laser. 

Jag vill vidare peka på två pågående utredningar som kan ha betydelse för 
frågorna kring slutförvaret för använt kärnbränsle, dels SOU 2006:39 om utökat 
miljöansvar, dels SOU 2006:43 om översyn av atomansvaret.  
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Fråga: Om kärnkraftverken drivs i 60 år, finns det plats för det använda 
kärnbränslet i Forsmark? 

Svar: (SKB) Det finns möjlighet att bygga ett slutförvar i två plan i Forsmark, så 
det bör det göra.  

 

Fråga: Protokollen från dessa möten med Samrådsgrupp Forsmark, kommer 
formellt från Länsstyrelsen, men skrivs av SKB. Det vore bra om det framgick 
tydligare att de skrivs av SKB. 

Svar: (Länsstyrelsen) Arbetsfördelningen mellan de olika parterna framgår av de 
fastställda arbetsformerna. Det syns också tydligt i protokollen vem som är 
sekreterare, dels vid underskrifterna sist, dels vanligtvis också i deltagar-
förteckningen på första sidan.  

 

Fråga: Vem säkerställer att frågor som ställs vid frågestunden på mötena och de 
svar som lämnas redovisas korrekt i protokollen?  

Svar: (Länsstyrelsen) Protokollen justeras av samtliga deltagande parter. 
Eventuella felaktigheter kan tas upp på nästa möte. 

(Kommunen) Vi har ett särskilt intresse i att se till att organisationerna hanteras 
korrekt och brukar titta speciellt på detta i protokoll. 

 

Fråga: Vem bekostar verksamheten i Samråds- och MKB-grupp Forsmark? 

Svar: (SKB) Varje part betalar för sitt deltagande. (Detta framgår av arbets-
formerna.). Gemensamma kostnader, som tillkommer när sammanträdena är 
offentliga, betalas av SKB. 

 

Fråga: Vad finns det för garantier för att Vattenfall inte ska slutförvara kärnavfall 
från sina kärnkraftverk i Tyskland i det svenska slutförvaret? Har frågan kommit 
upp i SKB:s styrelse? 

Svar: (SKB) Det regleras av svensk lagstiftning. Frågan har inte tagits upp i 
styrelsen. 

 

Fråga: De svenska lagar som reglerar hantering av kärnavfall över nations-
gränserna står väl i konflikt med EU:s regelverk? 

Svar: (SKB) Per Cramér håller just på att avsluta sin forskningsrapport om dessa 
frågor, som han har studerat inom ramen för vårt samhällsforskningsprogram. Det 
kan noteras att Sverige befinner sig i samma situation som andra länder. Alla har 
en politisk vilja att själv ta hand om sitt eget avfall. Naturligtvis är det möjligt att 
ändra på lagarna, men det finns inget som pekar i den riktningen. 
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Fråga: För att säkerställa tillgången på uran, stipuleras i Euratomfördraget att EU 
har dispositionsrätt till klyvbart material. En förändring kan ske snabbt. Vad som 
sägs i svensk lagstiftning är en sak. EU:s lagstiftning står över den svenska. 
Sverige har gott rykte för sin inställning i dessa frågor och kanske kommer EU att 
vilja använda den svenska modellen. 

Svar: (SKB) Det är riktigt det som sagts, men eventuella ändringar kommer inte 
att komma snabbt. De kommer att föregås av många och långa diskussioner som 
Sverige deltar i. 

 

Fråga: Är det möjligt att fotografera på detta möte? 

Svar: (Länsstyrelsen) Nej, vi har bestämt att ha fotoförbud på dessa möten. 

 

Fråga: Regeringen, SKI och SSI har tidigare påpekat att SKB bör fortsätta att 
bevaka teknikutvecklingen när det gäller olika alternativ för omhändertagande av 
kärnavfall inom ramen för Fud-programmen. Hur kommer SKB att redovisa sitt 
arbete med alternativa metoder i Fud-program 2007? 

Svar: (SKB) Det kommer att ingå en aktuell lägesrapport om alternativa metoder, 
till exempel om upparbetning, separation och transmutation och djupa borrhål i 
Fud-program 2007. 

 

Tiden för sammanträdet var slut och Leif Byman tackade deltagarna för deras 
engagemang i mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Sofie Tunbrant 

 

Justeras 

 

 

Leif Byman 

 

 

SKB    Östhammars kommun 
   

 

SKI     SSI 
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