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Komplettering av program tor forskning, utveckling och demonstration tor
karnavfallets behandling och sluttorvaring, FUD-program 98
Regeringens beslut

R egeringen finner att Svensk Karnbranslehantering A8 har uppfyllt de
villkor for fonsatt forsknings- och utvecklingsverksamhet som angavs i
regeringens beslut den 24 januari 2000, Program for forskning,
utveckling och demonstration for karnavfallets behandlin g och
slutforvaring, FUD-program 98 (dnr Ml 999/ 2152/ Mk,
Ml 999/ 3040/Mk).
Regeringens bedomning

Utan att foregripa stallningstaganden till framtida tillsdndsansokningar
bedomer regeringen att Svensk Karnbranslehamering AB bor anvanda
KBS-3-metoden som planeringsforu tsatming for de platsundersokningar
som nu avses. Bolaget bor aven fonsatmingsvis inom ramen for FUDprogrammen bevaka teknikutvecklingen avseende olika alternativ for
omhandenagande av karnavfall.
Regeringen har vidare inget att erinra mot att Svensk
Karnbranslehantering AB inleder p latsundersoknin gar inom de tre
omraden som bolaget an gett (Forsmark i O sthammars kommun,
Simpevarp i O skarshamns kommun och T ierp norra i Tierps kommun).
Arendet

Pa de Svenska reaktorinnehavarnas vagnar overlamnade Svensk
Karnbranslehantering AB (bolaget) i september 1998 ett program for
forskning, utveckling och demonstration fo r karnavfallets behandling
och slutforvaring, FUD-program 98.
Regeringen fann i beslut den 24 januari 2000 att FUD-program 98
uppfyllde de krav som stalls i 12 § lagen (1984:3) om karnteknisk
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verksamhet (karmekniklagen) och stallde villkor for den fortsatta
forsknings- och utvecklingsverksamheten. Villkoren innebar att bolaget
skulle ta fram redovisningar kring vissa fragor och overlamna
redovisningarna till Statens karnkraftinspektion (Karnkraftinspektionen)
for granskning pa motsvarande satt som har gallt for FUD-program 98.
Bolaget har i december 2000 till Karnkraftinspektionen overlamnat en
rapport, kallad Samlad redovisning av metod, platsval och program infor
platsundersokningsskedet. D en samlade redovisningen bygger p a ett
amal huvudreferenser. I fraga om metod anges foljande fem
huvudreferenser: J amforande sys temanalys, N ollalternativet,
Imernationell oversikt, FUD-program for djupa borrhal samt
Systemanalys av KBS-3-metoden. Nar det galler plats hanvisar b olaget
till en ar 1999 publicerad sakerhetsredovisning benamnd SR 97 samt till
forsrndierapporter och geovetenskapligt underlagsmaterial. Som
huvudreferens for program for platsundersokningar anges rapporter om
Krav och kriterier samt Geovetenskapligt platsundersokningsprogram.
Karnkraftinspektionen har den 20 juni 2001 inkommit med ett yttrande
over bolagets redovisningar. Till yttrandet har fogats en gransknings-PM
(SKI R'apport 01:20), en sammanstallning av remissvar (SKI Rapport
01:21 ) och darutover Karnkraftinspektionens och Statens
stralskyddsinstituts (Stralskyddsinstitutet) gemensamma
granskningsrapporter over dels bolagets sakerhetsrapport 97 (SKI
Rapport 00:39/ SSI-rapport 2000:17), dels bolagets preliminara
sakerhetsanalys for slutforvar for langlivat lag- och medelaktivt avfall
(SKI Rapport 01:14/ SSI-rapport 2001:10). Karnkraftinspektionen har
samtidi gt overlamnat y ttranden fran 45 remissinstanser.
I enlighet med regeringens beslut den 27 maj 1992 om direktiv for
Statens rad for karnavfallsfragor (dir. 1992:72, jfr M92/ 1902/ 6) har radet
utfort en fran ovriga myndigheter frisdende granskning av det material
som bolaget har redovisat. Radets yttrande inkom den 14 juni 2001.
Bolaget harden 24 augusti 2001 inkommit med ett yttrande over vad
Karnkraftinspektionen och Statens rad for karnavfallsfragor anfort .
Harutover har skrivelser inkommit fran lokala opinionsgrupper.
Skalen for regeringens beslut och bedomning

Uppfyllande av vi llkor

Regeringen konstaterar att bolaget har lamnat de redovisningar och
genomfort de samrad som an gavs i regeringens beslut den 24 januari
2000. Bolaget har darmed uppfyllt de villkor for fortsatt forsknings- och
utvecklingsverksamhet som stalldes upp i namnda beslut.
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Systemanalys, metodval och sakerhetsana lys

Regeringen angav i sitt beslut den 24 januari 2000 att bolaget skulle
komplettera den analys av alternativa systemutformningar som ingick i
FUD-Program 98. Bolaget skulle i forsta hand belysa inneborden av
nollalternativet (en beskrivning av konsekvenserna om den planerade
atgarden inte kommer till srand). Vidare skulle alternativet djupa borrhal
(slutforvaring i borrhal pa fl era kilometers djup) belysas med inrikming
pa omfarming och innehall i det forsknings- och urvecklingsprogram
som behovs for att denna metod skall kunna jamforas med den s.k. KBS3-meroden pa likvardiga grunder.

-

Regeringen delar Karnkrafrinspektionens bedomning att redovisningen
av metodvalet forbattrats avsevan jamfort med FUD-program 98.
Redovisningen ger ytterligare stod for regeringens bedomning (se
regeringsbeslut den 24 januari 2000) att nagon form av slutforvar i
berggrunden ar den mest andamalsenliga strategin for slutforvaring av
anvanr karnbransle.
I fraga om nollalternativet poangterar saval Karnkraftinspektionen som
Statens rad for karnavfallsfragor och Stralskyddsinstitutet att detta, med
urgangspunkt fran 10 § karnrekniklagen, aldrig kan utgora ett
genomforandealternativ. Regeringen delar den uppfatmingen.
Arbetet med art lokalisera ett slutforvar for anvanr karnbransle m.m.
befinner sig i ett skede dar bolaget nyligen slutfon sina forstudier samt
angivit de platser dar bolaget vill genomfora platsundersokningar.
Regeringen konstaterar att platsundersokningar ar nodvandiga for att
bolaget skall kunna fa fram det underlag som kravs for en framtida
ansokan om tillsrand enligt miljobalken och karnrekniklagen om att fa
anlagga ett slutforvar. Meningsfulla platsundersokningar kan endast
goras med utgangspunkt fran forutsatmingen att slutforvaringen
kommer att anordnas enligt en viss metod. En sadan metod kan alltsa
betraktas som en planeringsforutsatming for platsundersokningar.
Bolaget har i sin redovisning angett att bolaget avser anvanda KBS-3metoden som en sadan planeringsforutsatming.
Der material som bolaget nu redovisat ar enligt saval
Karnkraftinspekrionen och Srralskyddsinstitutet som Statens rad for
karnavfallsfragor tillrackligt for att regeringen nu bor ange KBS-3metoden som en planeringsforutsatming for plarsundersokningar.
Regeringen bedomer att bolaget bor anvanda KBS-3-meroden som
planeringsforutsatming for de platsundersokningar som nu avses.
Regeringen understryker dock att ett slutligt godkannande av viss metod
for slutforvaring inte kan goras forran i samband med ett framtida
stallningstagande till ansokningar om rillsrand enligt miljobalken och
karnrekniklagen art uppfora ett slutforvar for anvam karnbransle.
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Regeringen erinrar om tidigare papekanden, senast i regeringsbeslutet
den 24 januari 2000, att bolaget bor fons atta att bevaka
teknikutvecklingen avseende olika alternativ for omhandenagande av
karnavfall inom ramen for FUD-programmen. Regeringen erinrar vidare
om de bestammelser om alternativredovisning i samband med att en
miljokonsekvensbeskrivning upprattas som finns i 6 kap. 7 § 4 .
miljobalken. Enligt 6 kap. 5 § miljobalken skall sokanden uppratta en
sadan beskrivning i samrad med lansstyrelsen samt med ovriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allmanhet och de organisationer som
kan amas bli berorda. Regeringen forutsat ter att fragor om vilka
alternativ som skall redovisas i miljokonsekvensbeskrivningen blir
foremal for ingaende overvaganden i samband med det foreskrivna
samradet.
Karnki::aftinspektionen anser att bolagets sakerhetsanalys av slutforvaret
for anvam karnbransle ar pa en godtagbar niva med hansyn till de krav
som kan stallas infor paborjandet av platsundersokningar.
Karnkraftinspektionen menar att en fornyad redovisning av
sakerhetsanalysen bor ske efter avslumingen av den inledande delen av
platsundersokningarna. Bolaget har i sitt yttrande till regeringen i
augusti 2001 markerat en positiv grundinstallning till en fornyad
sakerhetsredovisning som skulle kunna visa hur myndigheternas
synpunkter pa den senaste sakerhetsanalysen, SR 97, har tagits om hand
och tillampats i analysarbetet. Regeringen forutsatter att bolaget i samrad
med Karnkraftinspektionen och Stralskyddsinstitutet kommer fram till
hur och nar fornyade redovisningar av system- och sakerhetsanalyser
skall redovisas.
Platsva l och platsundersokningar

Platsval
Bolaget har ansvaret for val av platser for de platsundersokningar som
bolaget ser behov av an genomfora. Det finns inga krav pa tillsdnd av
regeringen, Karnkraftinspektionen eller nagon annan central statlig
forvalmingsmyndighet for att fa genomfora platsundersokningar av det
slag som nu ar aktuellt. Bolaget forutsatts dock soka markagarens
medgivande, vanill kommer behov av samrad med den berorda
lansstyrelsen och kommunen.

Regeringen har vid fl era tillfallen uttalat att ansokningar om att uppfora
ett slutforvar for anvam karnbransle och karnavfall bor innehalla bl.a.
material for jamforande bedomningar som visar att platsanknuma
forstudier har bedrivits pa mellan 5 och 10 platser i landet och att
platsundersokningar har bedrivits pa minst tva platser - samt skalen for
valet av dessa platser. Regeringens uppfattning uttrycktes forsta gangen i
regeringsbeslut den 18 maj 1995 (dnr M93/ 122 8/5) och har darefter
upprepats i regeringsbeslut den 19 december 1996 (dnr M96/ 2291 / 5)

5

och den 24 januari 2000 (M l 999/ 2152/ Mk). Krav pa redovisning av
alternativa platser finns ocksa i miljobalkens bestammelser om vad en
miljokonsekvensbeskrivning skall innehalla.
Bolaget har genomfon forsrndier i atta kommuner och onskar nu
paborja platsundersokningar i tre avgransade omraden, vilka benamns
Simpevarp (i Oskarshamns kommun), Forsmark (i Osthammars
kommun) och Tierp norra (i Tierps kommun). Bolagets redovisning fran
december 2000 innefattade ocksa forslag om vissa kompletterande
studier av ett omrade i Nykopings kommun dar de geologiska
fo rutsattningarna delvis skiljer sig fran namnda tre omraden. D etta
forslag saknar aktualitet sedan kommunfullmaktige i maj 2001 uttalat att
kommunen ime langre onskar delta i den fonsatta platsvalsprocessen.
Karnkraftinspektionen har i sin granskning kommit till slutsatsen att
samtliga tre foreslagna platser har forutsatmingar att uppfylla
myndigheternas sakerhets- och stralskyddskrav och gor, i likhet med
Statens rad for karnavfallsfragor, bedomningen att bolaget kan inleda
platsundersokningar inom de tre omraden som bolaget har angett.
Samtidigt har Karnkraftinspektion anfon att det finns svagheter i
motiveringarna for valet av omradet Tierp norra och att bolaget inte bor
utesluta Hultsfred fran platsvalsprogrammet innan vissa frages tallningar
av geohydrologisk an har utretts ytterligare. Liknande synpunkter har
framfons av Stralskyddsinstitutet och Sveriges geologiska undersokning.
Vidare anser Statens rad for karnavfallsfragor att bolaget, da Nykopings
kommun avbojt fonsatt deltagande, bor overvaga om det finns
forutsattningar att idemifiera ett ytterligare omrade for
platsundersokningar med helt andra geologiska forhallanden an de tre
nyss namnda omradena.
Regeringen finner det angelaget att arbetet med att finna en lamplig plats
for ett slutforvar for anvant karnbransle ocksa framover bedrivs
malmedvetet och att arbetet nu kan overga i en
platsundersokningsskede. Regeringen har inget att invanda mot att
bolaget inleder platsundersokningar inom de tre omradena Simpevarp,
Forsmark och Tierp norra. Regeringen utgar fran att bolaget overvager
de synpunkter som framkommit under granskningen av bolagets
underlag for val av platser for platsundersokningar.
Regeringen erinrar om sitt uttalande i beslutet den 24 januari 2000 att
bolaget bor vinnlagga sig om att berorda kommuner ges ett sa bra
underlag som mojligt infor olika stallningstaganden i lokaliseringsfragan.
Av uttalanden som foretradare for bolaget har gjort i olika sammanhang
under senare ar framgar att bolaget avser genomfora platsundersokningar
endast under forutsattning att respektive kommun samtycker till att
sadan a genomfors. Regeringen finner att bolagets installning ligger val i
linje med regeringens syn pa kommunernas roll i slutforvarsprocessen.
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Regeringen faster bolagets uppmarksamhet pa att regeringens installning
inte innebar att bolagets grundlaggande ansvar for valet av platser for
erforderliga platsundersokningar rubbas. Regeringens installning till
bolagets val av platser for platsundersokningar innebar inte heller att
regeringen foregriper provningen av en kommande ansokan om tillsdnd
enligt miljobalken och karntekniklagen att inleda en detaljundersokning i
avsikt att uppfora ett slutforvar for anvant karnbransle m.m.
Platsundersokningsprogram

Regeringen angav i sitt beslut den 24 januari 2000 att bolaget skulle
redovisa ett tydligt program for platsundersokningar.
Karnkraftinspektionen anser att rapponen uppfyller regeringens krav
och bedomer att det generella platsundersokningsprogram som bolaget
nu redovisat har forutsatmingar att ge det dataunderlag som kommer att
behovas. Stralskyddsinstitutet och Statens rad for karnavfallsfragor drar
likanade slutsatser. Regeringen delar myndigheternas bedomning.

I regeringsbeslutet den 19 december 1996 angav regeringen att bolaget,
innan platsundersokningar paborjas, bor samrada med
Karnkraftinspektionen och Stralskydd sinstitutet om forutsattningar for
platsundersokningar. Karnkraftinspektionen anser att myndigheterna
kan folja upp atersdende fragor kring bolagets
platsundersokningsprogram inom ramen for detta samrad. Regeringen ar
av samma uppfatming och mgar fran att samradet kommer att fon ga
under platsundersokningsskedet.
Regeringen utgar vidare fran att icke sakerhets- eller
stralskyddsrelaterade fragor kring bolagets platsundersokningsprogram,
exempelvis natur- och kulturvardsfragor, kommer att behandlas i de
samrad med berarda lansstyrelser som enligt vad regeringen erfar har
inletts i U ppsala och Kalmar Ian.
Bes Iutsprocess

I de remissyttranden fran olika miljo- och irnresseorganisationer som
Karnkraftinspektionen overlamnat kritiseras underlaget for bolagets val
av platser for platsundersokningar. Kritiken, som aven galler bolagets val
av metod for slutforvaring, gar i huvudsak ut pa att urvalet av kommuner
for forstudier inte har skett pa ett tillrackligt systematiskt satt och utan
tillracklig insyn fran allmanh etens sida. Enligt denna kritik bor delar av
det ansvar som bolaget nu har overforas till nagot samhallsorgan.
Regeringen anser inte att denna kritik ar befogad. D e nuvarande reglerna
i karntekniklagen o m r eaktorinnehavarnas ansvar ar andamalsenliga.
Systemet med en omfattande och ingaende granskning van tredje ar av
bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet ger regeringen och
tillsynsmyndigheterna den mojlighet till insyn och paverkan som kravs.
Aven m iljoorganisationer ges mojlighet att medverka i dessa
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granskningar. Nar bolaget i framtiden ansoker om tillsd.nd enligt
miljobalken och karmekniklagen att uppfora en slutforvarsanlaggning
kommer berorda myndigheter och i sista hand regeringen att bedoma om
det material som presemeras uppfyller de krav som stalls.
Ersattning till kommuner och frivilligorganisationer

Enligt 7 § forordningen (1981 :671) om finansiering av framtida utgifter
for anvam karnbransle m.m. far Karnkraftinspektionen bevilja
kommuner dar undersokningar pagar som avser lokalisering av slutforvar
ersattning ur karnavfallsfonden med upp till 2 miljoner kronor per ar for
informationsinsatser. Under senare ar har regeringen beviljat ett amal
kommuner medel darutover. Regeringen avser andra forordningen sa att
det belopp som anges i forordningen hojs. Ur dessa medel kan
kommunen i sin tur ge stod till lokalt verksamma foreningar och
op1monsgrupper.
Pa regeringens vagnar

Kjell Larsson
Asa Wiklund

Kopia till
Finansdepanementet
Naringsdepanementet
Overstyrelsen for civil beredskap
Statens raddningsverk
Styrelsen for psykologiskt forsvar
Totalforsvarets forskningsinstitut
Lansstyrelsen i U ppsala lan
Lansstyrelsen i Sodermanlands Ian
Lansstyrelsen i Kalmar lan
Lansstyrelsen i Vasterbottens lan
Vetenskapsradet
Stockholms universitet
Kungliga tekniska hogskolan i Stockholm
Lunds tekniska hogskola I Lunds universitet
Umea universitet
U ppsala universitet
Riksarkivet
Riksantikvarieambetet
N aturvardsverket
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Kemikalieinspektionen
Statens sualskyddsinstitut
Statens karnkraftinspektion
Lokala sakerhetsnamnden vid Forsmarksverket
Lokala sakerhetsnamnden vid karmekniska anlaggningar i Studsvik
Lokala sakerhetsnamnden vid Oskarshamns karnkraftverk
Karnavfallsfondens styrelse
Statens rad for karnavfallsfragor
Statens geotekniska institut
Boverket
Sveriges geologiska undersokning
Statens energimyndighet
Hultsfreds kommun
Mala kommun
Nykopings kommun
Oskarshamns kommun
Storumans kommun
Tierps kommun
Alvkarleby kommun
Osthammars kommun
Svenska naturskyddsforeningen
Miljopaniet de grona, Tierp
Avfallskedjan
A vfallskedjans forening
Folkkampanjen mot karnkraft - Oskarshamn
Karnkraftkommunernas samarbetsorganisation
Mehedeby-Orrskogsgruppen
Namrskyddsforeningen i Uppsala Ian
SOS-Tierp
SOS-Alvkarleby
Swedac
Sarskilde radgivaren inom karnavfallsomradet

Ulf Blomquist
Soren Linde

