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Sammanfattning

Detta är en fallstudie där SKBs genomförda samråd i Östhammars kommun under åren 2002-2011 
har studerats. Inför den ansökan som SKB lämnade till mark- och miljödomstolen 2011 behövde 
bolaget upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För att kunna göra detta behövde samråd 
genomföras. Det planerade slutförvaret är en komplex verksamhet och kan upplevas besvärlig att 
samråda kring, både av verksamhetsutövaren och av deltagare. 

Syftet med samrådet är att få in synpunkter och frågor kring den tänkta verksamheten som sedan 
kan användas till att utveckla och förbättra miljökonsekvensbeskrivningen. Vanliga sätt att bedriva 
samråd är att hålla informationsmöten, vilket också var det sätt som SKB valde. Det material som 
finns från dessa samråd är sammanställningar som SKB själva har gjort. 

När SKB lämnade in sin ansökan lämnades det också in en samrådsredogörelse där de genomförda 
samråden beskrivs.

SKB har genomfört sina samråd på ett ganska förutsägbart sätt. Då det bara finns skriftligt material 
från samråden så är det svårt att avgöra om de har återgivits på ett rättvisande sätt. Det är med 
tveksamhet som syftet med samråd kan ses som uppfyllt.

Nyckelord: slutförvar, kärnbränsle, kärnavfall, svensk kärnbränslehantering, samråd, 
miljökonsekvensbeskrivning, KBS-3, kärnkraft, Forsmark
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Abstract

This is a case study where Swedish nuclear fuel and waste management company's (SKB) 
consultations in the municipality of Östhammar during the years 2002-2011 have been studied. 
Together with the application submitted by SKB to the Land and Environmental Court in 2011, the 
company needed an environmental impact assessment (EIA). In order to do this, consultations was a
necessity. The planned repository is a complex activity and may be difficult to consult, both by the 
operator and by participants.

The purpose of the consultation is to bring in comments and questions about the intended activities, 
which can then be used to develop and improve the environmental impact assessment. Common 
ways of conducting consultations are holding information meetings, which was also the way SKB 
chose. The material available from these consultations is summaries that SKB itself has made.

When SKB submitted its application, a consultation report was also submitted, describing the 
consultations conducted.

SKB has conducted its consultations in a fairly predictable manner. Since there is only written 
material from the consultations, it is difficult to determine whether they have been reproduced in a 
fair way. It is with hesitation that the purpose of the consultations can be seen as fulfilled.

Keywords: repository, nuclear fuel, nuclear waste, Swedish nuclear fuel management, consultation,
environmental impact assessment, KBS-3, nuclear power, Forsmark
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1. Introduktion 
I snart 60 år har avfallet diskuterats (Elmquist & Levin, 2014). 
Under 60-talet var lösningen att gjuta in avfallet i betong, för att sedan dumpa det i havet (Elmquist 
& Levin, 2014). 
Under 70-talet var uppfattningen att allt avfall skulle rymmas i en sporthall och att 100 års förvaring
skulle räcka för att avfallet skulle vara ofarligt (Elmquist & Levin, 2014). Det justerades senare till 
1 000 år. 
I början av 2000-talet ändrades tidsrymden till 100 000 år (Elmquist & Levin, 2014). 

Ett hållbart och av säkerhetsmyndigheterna helt godkänt koncept för slutförvaring saknas 
fortfarande. Inget land i världen har löst det problemet hela vägen. I Finland har tillstånd givits för 
att påbörja bygget av bergrummet för kärnbränslet, men det måste därefter godkännas av Finlands 
strålsäkerhetsmyndighet för att få tas i bruk.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sedan slutet på 70-talet, på uppdrag av 
kärnkraftsbolagen, arbetat med hur det använda kärnbränslet ska omhändertas. Lagarna som 
reglerar detta uppdrag har skiftat över tid. Från 70-talets lag (1977:140) om särskilt tillstånd att 
tillföra kärnreaktor kärnbränsle m.m som ställde krav på reaktorinnehavarna att de kunde uppvisa 
en helt säker metod för att omhänderta kärnbränslet för att de skulle får starta upp nya 
kärnkraftsreaktorer till 80-talets lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, vars 11§ enbart ställer 
krav på att det bedrivs forskning kring avfallshanteringen för att tillstånd ska ges för att starta upp 
reaktorer och fortsätta producera kärnavfall. 

Frågan kring slutförvaret av använt kärnbränsle är stor och komplex. Den har benämnts som 
Sveriges största miljömål i flera medier. Tanken med den föreslagna metoden, KBS3, är att 
kärnbränslet ska hållas åtskilt från människa och miljö i 100 000 år genom att placeras, omslutet av 
en kapsel av koppar och stora mängder bentonitlera, ca 500 meter ner i berget i Forsmark, 
Östhammars kommun.

För att få genomföra detta projekt krävs tillstånd enligt Miljöbalken (1998:808) och lag (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet, vilket innebär att två parallella processer bedrivs.

I mars 2011 lämnade SKB in sin ansökan om tillstånd till Mark- och miljödomstolen (MMD). I 
ansökan finns bland annat SKBs miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En viktig del i upprättandet 
av en MKB är det som kallas samråd. 

1.2 Problembeskrivning

Det är den som vill ha tillstånd att driva en miljöfarlig verksamhet som måste starta upp processen 
med samråd inför arbetet med att sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan. 
Generellt sett så kan samråd upplevas som besvärliga att genomföra för verksamhetsutövaren och 
vara svåra att deltagande målgrupper. Om anledningen till samråd är en mer komplex verksamhet 
blir det mer invecklat.

Syftet med samråd är att myndigheter, organisationer och enskilda ska på ett tidigt stadium kunna 
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påverka innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Genom att få information om den planerade 
verksamheten kan dessa parter framföra synpunkter och ställa frågor, vilka verksamhetsutövaren 
kan använda för att förbättra sin miljökonsekvensbeskrivning. I miljöbalken (1998:808) sjätte 
kapitel finns de bestämmelser som gäller för samråd. Förutom dessa behöver verksamhetsutövaren 
själv avgöra samrådens former, när det är lämpligt tidsmässigt att genomföra dem samt avgöra vilka
målgrupper som ska delta vid respektive samråd. 

Det planerade slutförvarssystemet är en komplex verksamhet som kan upplevas som besvärlig att 
samråda kring eftersom flera delar kräver expertkunskaper för att verkligen förstå. För att göra det 
tillgängligt och begripligt i samråden ställs det därför stora krav på verksamhetsutövaren.

1.3 Syfte

Syftet är att studera hur SKB har genomfört sina samråd och hur de uppfyller ställda krav i samband
med upprättandet av sin miljökonsekvensbeskrivning som lämnades in med ansökan om att få 
tillstånd att bygga slutförvaret av använt kärnbränsle i Forsmark. 

1.4 Frågeställningar

Hur har SKB genomfört samråden och uppfyller de syftet med samråd?

Hur har framförda synpunkter och frågor tagits tillvara och hur har de påverkat MKBn?

1.5 Avgränsningar

Inga av de samråd som har skett i Oskarshamns kommun eller samråd enligt Esbo-konventionen1 
kommer att behandlas, utan endast de samråd som genomfördes i Östhammars kommun angående 
slutförvaret av använt kärnbränsle under åren 2002-2010.

2. Metod 
Detta är en fallstudie där SKBs genomförda samråd, specifikt i Östhammars kommun, studeras. 
Samråden genomfördes mellan åren 2002 och 2010 så det är främst sammanställningar av de olika 
samråden som har studerats. Utöver det har även litteraturstudier genomförts för att få 
bakgrundskunskaper till framför allt hur samråd ska genomföras, men även historik kring 
kärnkraften och avfallet samt utvecklingen av de lagar som styr detta samt hur och varför SKB 
bildades.

1 En miljöskyddskonvention som syftar till att förebygga gränsöverskridande miljöeffekter.
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3. Bakgrund
För att förstå komplexiteten i SKBs uppdrag, deras miljökonsekvensbeskrivning samt deras ansökan
till Mark- och miljödomstolen behövs en översiktlig genomgång av kärnkraften och kärnavfallets 
historik. Därefter följer de olika miljölagarnas utveckling över tid vilket är relevant för att förstå 
varför SKB startades och utvecklingen av metoden KBS-3.

3.1 Kärnkraftens historia

Efter andra världskriget, när Europa skulle byggas upp igen, var det energitillgången som sågs som 
en nyckelfråga för Sverige och landets ekonomiska tillväxt. Det var här som kärnkraftsfrågan kom 
in som en viktig del i Sveriges utveckling, både som möjlighet för energi och som ett hot från det 
militära. En atombomb sågs som positivt för Sverige, vilket ledde till att Försvarets 
forskningsanstalt begärde anslag 1945 för inledande forskning. Regeringen tillsatte 
Atomkommittén, ett rådgivande centralt organ i kärnenergifrågorna. Kommittén delade även ut 
forskningsmedel inom kärnenergiområdet under 1947-1959 (Andersson-Skog, 2005). 

Under 1947 fördes den industriella delen av forskningsprogrammet över till AB Atomenergi. 
Uppdraget blev att sköta prospektering och utvinning av material för kärnenergi och att utveckla en 
reaktor för atomenergibaserad elproduktion och forskning. Tre år senare startades 
försöksverksamheten med en forskningsreaktor (Andersson-Skog, 2005). AB Atomenergi fick även 
uppdraget att övervaka den forskning, utveckling och drift som skedde inom atomenergiområdet. 
De reaktorer som producerades skulle de godkänna. 

Under slutet av 1950-talet initierades ett antal experimentanläggningar samt forskning kring 
strålning och kärnreaktordrift. Tio år senare, slutet av 1960-talet, var kärnkraftssektorn inne i en 
expansiv fas.  Regeringens syn på kärnkraften var att den, i jämförelse med exempelvis 
vattenkraftsutbyggnaden, var en ren energi med få miljöeffekter (Andersson-Skog, 2005). 

Kärnvapenproduktionen avskrevs 1968. 

12 reaktorer gavs tillstånd, vilka byggdes fram till 1985 (Andersson-Skog, 2005).

Omhändertagandet av kärnavfallet har diskuterats sedan 1950-talet utan att några beslut har fattats. 

Redan under 1970-talets första år började den svenska kärnkraftsindustrin producera el. Under 
denna tid tillsattes en statlig utredning som skulle behandla frågan om det högaktiva avfallets 
hantering. Betänkandet från den så kallade AKA-utredningen lämnades 1976. I centrum i 
betänkandet stod kedjan där kärnavfallet hanteras, det vill säga från reaktorn till en säker förvaring 
för framtiden. Lösningen i utredningen var att avfallet skulle placeras i urberg. Frakten skulle ske 
via båt eller järnväg av säkerhetsskäl. Ett centrallager föreslogs också för låg- och medelaktivt 
avfall. Det lagret skulle även ta emot radioaktivt avfall från sjukvården och industrin. Forskningen 
kring strålning och säkerhet var av yttersta vikt, vilket betonades i utredningen. Utredningen 
föreslog att Statens Stråskyddsinstitut (SSI) och Statens Kärnkraftsinspektion (SKI) skulle få 
ansvaret för att bedöma behovet av svensk forskning och utveckling gällande avfallet och skulle 
även ta fram riktlinjer för detta (Andersson-Skog, 2005). 
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Fram till slutet av 1970-talet var ett av ett av huvudspåren i det svenska kärnkraftsprogrammet 
upparbetning av använt kärnbränsle. Linjen övergavs eftersom det ansågs att nackdelarna var större 
än nyttan (Wallenius, 2005). 

SSI och SKI var de centrala förvaltningsmyndigheterna för kärnkraftssektorn. SSI tillsatte en 
arbetsgrupp 1969, vars uppdrag var att ta fram riktlinjer för det låg- och medelaktiva kärnavfallets 
omhändertagande (Andersson-Skog, 2005). Strålsäkerhetsmyndigheten bildades i juli 2008, vilket 
innebar en sammanslagning av SSI och SKI (SKB, 2011).

För att övervaka genomförandet av programmet för den slutliga hanteringen av kärnavfallet 
tillsattes Statens KärnbränsleNämnd (SKN) 1985. Sju år senare ersattes nämnden med KASAM, 
regeringens råd för kärnavfallsfrågor. Ett av dess uppdrag är att granska det forsknings- och 
utvecklingsprogram som SKB publicerar vart tredje år (Andersson-Skog, 2005). 

3.2 Lagarnas förändring över tid

Atomenergiutredningen tillsattes 1955, vilket låg till grund för Atomenergilagen (1956:306). Ända 
fram till 1984 var denna lag grundbultarna i regleringen av kärnkraftssektorns förutsättningar. 
Utredningen betonade särskilt atomenergins potentiella betydelse för den svenska ekonomiska 
självförsörjningen. Atomenergilagen (1956:306) antogs 1956 av riksdagen (Andersson-Skog, 2005).

1977 antogs lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle m.m, en lag 
som kom att kallas Villkorslagen. Den sa att en nyetablering av kärnkraftverk fick endast ske om det
fanns en säker metod för upparbetning av kärnbränslet och en helt säker slutförvaring. Det var upp 
till reaktorinnehavarna att visa att så var fallet. För att leva upp till kraven bildades projekt 
Kärnbränslesäkerhet (KBS) (Elmquist & Levin, 2014).

Utvecklingen ledde till att ett antal regleringar och lagar omgärdade kärnkraftssektorn. 
Atomenergilagen (1956:306) och lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor 
kärnbränsle m.m var de två viktigaste lagarna gällande verksamheten. Delar av miljöskyddslagen 
och strålskyddslagen var komplement (Andersson-Skog, 2005).

1980 genomfördes en folkomröstning kring kärnkraften vilket ledde till beslutet att all kärnkraft 
skulle vara avvecklad till 2010 i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet av elkraft för 
välfärd och sysselsättning. Ingen ytterligare utbyggnad tilläts, bara de 12 reaktorer som antingen var
i drift eller under uppbyggnad skulle få fortsätta drivas (Andersson-Skog, 2005). Det beslutet revs 
dock upp 2009 (Elmquist & Levin, 2014). 

1982 togs lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle m.m bort för att 
ersättas med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 1984. Även atomenergilagen (1956:306) 
blev ersatt av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (Andersson-Skog, 2005). Lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet är inte lika hård som lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra 
kärnreaktor kärnbränsle m.m, nu räcker det för reaktorinnehavarna att bedriva forskning kring 
avfallshanteringen för att få fortsätta producera kärnavfall (Elmquist & Levin, 2014). 

Två stora förändringar skedde i miljölagstiftningen under 1990-talet, EU-rätten och en ny miljöbalk.
Miljölagstiftningen under 1980-talet var inte systematiskt uppbyggd och inte heller konsekvent. När
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detta upptäcktes tillsattes en miljökyddskommitté 1989 (Michanek & Zetterberg, 2017). Dess arbete
innebar att samordna flera skyddslagstiftningar. Allt eftersom de politiska ambitionerna ökade, så 
utökades kommitténs utredningsuppdrag. Revisionen kom att omfatta flera författningar. Under 
denna tid föddes termen miljöbalk. Syftet var att miljöskyddet skulle stärkas.

Efter flera års politiska kontroverser antogs miljöbalken (1998:808) 1998, för att träda i kraft 1999. 
Den ersatte 16 lagar. På grund av utvecklingen i EU-rätten och för att förenkla för näringslivet har 
miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar ändrats i flera avseenden under åren 1999-
2012 (Michanek & Zetterberg, 2017). Dock har inte strukturen i balken förändrats. Mycket kring 
kärnkraft och dess avfall regleras av miljöbalken (1998:808). 

3.3 Svensk kärnbränslehantering, SKB

Sedan mitten av 60-talet använder Sverige elektricitet som produceras av kärnkraftverk. I dessa 
kraftverk skapas ett avfall som behöver omhändertas. Enligt svensk lag så är det producenterna av 
detta avfall som är skyldiga att ta hand om det på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Producenterna är 
också skyldiga att finansiera avfallets förvaring (SKB, 2018a).

1972 bildades Svensk Kärnbränsleförsörjning AB. 1985 ändrades namnet till Svensk 
Kärnbränslehantering AB. Det var Sveriges kärnkraftsföretag, Vattenfall, Forsmarks Kraftgrupp 
AB, Oskarshamn Kraftgrupp AB och Sydkraft Nuclear Power AB, som stod bakom bildandet 
(SKB, 2017b). Företagets uppdrag är att säkra försörjningen och omhändertagandet av kärnbränslet 
(Andersson-Skog, 2005).

Idag finns två anläggningar som drivs av SKB – förvar för kortlivat radioaktivt avfall2 (SFR) samt 
ett mellanlager för använt kärnbränsle (Clab). SFR är beläget vid Forsmarks kärnkraftverk. 50 
meter under marken återfinns flera bergrum och bergsalar där driftavfall från kärnkraftverken 
förvaras (SKB, 2017a). Clab är ett bergrumslager som är beläget 30 meter under mark vid 
Oskarshamns kärnkraftverk. Under marken finns 8 meter djupa vattenbassänger där  de förbrukade 
bränsleelementen förvaras efter de har plockats ur kärnkraftverken och skeppats dit med båt. 
Bränslet kommer få stanna där i 40 år för att svalna, samtidigt som det väntar på att den slutliga 
lösningen presenteras. (Kågeson, 2014 samt Elmquist & Levin, 2014). Både Clab och SFR har 
funnits sedan mitten av 80-talet. SKB har två förvar kvar att bygga och driftsätta – slutförvaret för 
kärnbränsle samt förvar för långlivat radioaktivt avfall3 (SFL). Dessutom har SKB lämnat in en 
ansökan om att få bygga ut nuvarande SFR (SKB, 2018a).

Finansieringen av byggnationen av dessa olika anläggningar samt rivning av kärnkraftverken sker 
genom att kärnkraftsbolagen betalar en summa för varje levererad kilowattimme till 
Kärnavfallsfonden. Detta har skett sedan mitten på 70-talet. Det är medel ur denna fond som i 
huvudsak finansierar SKBs verksamhet (SKB, 2018b). Dock så betalas inte SFR av 
kärnavfallsfonden, utan direkt av kraftföretagen (Andersson-Skog, 2005). Dessutom kan ideella 

2 Kortlivat radioaktivt avfall används som term för låg- och medelaktivt avfall som inte behöver kylas och är relativt 
kortlivat. 

3 Långlivat radioaktivt avfall används som term för låg- och medelaktivt avfall som ändå är långlivat. Exempel på 
sådant avfall är styrstavar från kärnkraftverken. Det långlivade avfallet behöver förvaras lika länge som 
kärnavfallet, det vill säga minst 100 000 år.
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föreningar söka medel ur kärnavfallsfonden för sina insatser gällande frågor som rör lokaliseringen 
av anläggningarna avseende hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Denna möjlighet 
tillkom i slutet av 2004. 

Sedan slutet av 70-talet arbetar SKB med att utveckla metoden KBS-3, vilket är det koncept som är 
grunden för den inlämnade ansökan (Kågeson, 2014). 

3.4 KBS-3, slutförvarsmetoden

SKB planerar att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun. 

Två platser att välja mellan blev resultatet av den platsvalsprocess som SKB genomförde. En vid 
kärnkraftverket i Oskarshamn och en vid kärnkraftverket i Forsmark. Flertalet kommuner har under 
åren tackat nej för att delta i platsundersökningarna. Detta ledde till att SKB valde att göra 
platsundersökningar där förutsättningarna för lokal acceptans fanns (MKG, 2009). Det slutliga valet
landade därefter i Forsmark.

Den metod SKB har tänkt att använda kallas KBS-3, vilket är en geologisk slutförvaring (SKB, 
2016). Denna metod har varit SKBs enda fokus sedan starten (MKG, 2009).

Metoden går ut på att de använda kärnbränslestavarna placeras i insatser av segjärn som därefter 
placeras stora kopparkapslar. Detta arbete kommer att ske i den inkapslingsanläggning som planeras
att byggas i Oskarshamn. Från inkapslingsanläggningen transporteras kapslarna med SKBs 
specialbyggda fartyg m/s Sigrid till Forsmarks hamn. Därefter deponeras kopparkapslarna 500 
meter ner i berget i ett tunnelsystem. Kapslarna ska sedan bäddas in i bentonitlera. 

Den 5 cm tjocka kopparkapseln är den enda täta barriären (Kågeson, 2014). Bentonitbuffertens 
syfte är att förhindra grundvattnet, som kan innehålla korrosiva ämnen från omgivningen, att nå 
kopparkapselns yta och orsaka skada. Leran ska också försvåra spridning av radioaktiva isotoper 
från bränslet, om det skulle uppkomma skador på kapseln (Kågeson, 2014). 

Kapselns vikt ligger på ca 25 ton när den är fylld med segjärnsinsatsen och det använda bränslet. I 
berget ska 12 000 ton avfall förvaras i ca 6 000 kapslar (Elmquist & Levin, 2014). 

Förvaret försluts när alla kapslar är på plats. När tunnlarna stängs kommer grundvattnet tränga 
tillbaka in i förvaret. Bentonitleran kommer då ta upp vattnet och svälla och fylla igen sprickor och 
hålrum som omger kapselns deponeringshål. Bergets uppgift är att isolera avfallet och tillsammans 
med djupet så bidrar det till att hålla avfallet avskiljt från människa och miljö i minst 100 000 år 
(SKB, 2016). 

Säkerheten i slutförvaret bygger på att de konstgjorda barriärerna fungerar så som de teoretiska 
modellerna beskriver (MKG, 2009).

3.5 Ansökan till Mark- och miljödomstolen

Kärntekniska verksamheter räknas som miljöfarliga verksamheter vilket innebär att de behöver 
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tillstånd enligt miljöbalken och uppfylla de övergripande bestämmelserna för tillåtlighet och 
lokalisering (Ebbesson, 2015). 

SKBs ansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen i mars 2011 (Elmquist & Levin, 2014). 
Ansökan handlar om att få bygga en anläggning för slutförvaring och en anläggning för inkapsling. 
Antalet sidor uppgår till ca 9 000 i ansökan (SKB, 2011). 

Verksamhetens tillåtlighet ska avgöras av regeringen. Mark- och miljödomstolens roll är att pröva 
enligt miljöprövningsförordningen och miljöbalkens 11 kapitel (Ebbesson, 2015). Domstolen 
skriver ett eget yttrande som översänds till regeringen. När regeringen har fattat ett beslut om 
verksamhetens tillåtlighet skickas beslutet tillbaka till mark- och miljödomstolen för att de ska fatta 
ett formellt beslut samt ange villkor för verksamheten. 

4. Miljökonsekvensbeskrivningar 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att miljörisker ska utredas och redovisas för att ge 
myndigheterna underlag inför beslut. I samband med ett beslut om framtida miljöpåverkande 
verksamhet används miljökonsekvensbeskrivningen (Michanek & Zetterberg, 2017). 

Miljökonsekvensbeskrivningens reglering återfinns i miljöbalkens 6 kapitel och i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), även kallad MKB-förordningen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera och beskriva vilka direkta eller indirekta effekter, 
påverkan samt vilka risker som ett projekt kan medföra ur miljösynpunkt. Kopplat till 
miljökonsekvensbeskrivningen finns ett särskilt förfarande - samrådet. Dess syfte är att ge en reell 
möjlighet att på ett tidigt stadium att påverka innehållet i MKBn (Michanek & Zetterberg, 2017).

Huvudansvaret för utformningen av MKBn har utövaren och detsamma gäller samrådet. Vid 
upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning ska samrådet ses som en integrerad del. Viktiga 
moment i MKB-förfarandet är därför samråd, insyn och rätt att delta i processen (Michanek & 
Zetterberg, 2017). 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska det finnas en redovisning av de genomförda samråden. Denna 
redovisning bör innehålla en redogörelse för hur och när samråd har genomförts, med vilka, vad 
som framkommit och hur det framkomna har tagits med i arbetet (Hedlund & Kjellander, 2007). 

Det är den som ansöker om tillstånd som ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. 
Därför är dokumentet inte opartiskt och ska inte ses på det viset heller (Ebbesson, 2015). 

5. Samråd enligt miljöbalken (1998:808)
Det är den som vill ha tillstånd att bedriva verksamhet som är miljöfarlig som måste initiera 
beslutsprocessen (Ebbesson, 2015). 

Innan en ansökan för en verksamhet, där tillståndsprövningen ska göras av regeringen enligt MB 17
kap., lämnas in ska, enligt miljöbalken samt förordningen (1998:905) om 
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miljökonsekvensbeskrivningar, samråd genomföras med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter och 
särskilt berörda enskilda. Innan samrådet sker ska den som vill bedriva verksamheten lämna 
information om lokalisering, omfattning, utformning samt förutsedd miljöpåverkan till de som ska 
delta i samrådet (Ebbesson, 2015). Om det kan antas att verksamheten kan komma att medföra 
betydande miljöpåverkan ska samråd genomföras med en utökad krets av intressenter. Denna 
utökade krets består av kommuner, organisationer, övriga statliga myndigheter, berörd allmänhet 
samt övriga som kan antas ha ett intresse av beslutet. Detta innebär att närboende, annan 
ortsbefolkning, ideella organisationer med flera kan delta. Samråd med den utökade kretsen kan 
inledas direkt om verksamheten alltid antas kunna medföra betydande miljöpåverkan. För övriga 
börjar verksamhetsutövaren med den begränsade kretsen, där Länsstyrelsen ingår. Om 
Länsstyrelsen bedömer att verksamheten kan få betydande miljöpåverkan ska samrådskretsen 
utökas (Hedlund & Kjellander, 2007). 

Även om vilka kategorier som ska ingå i samrådskretsen anges i miljöbalken måste en egen 
tolkning göras (Hedlund & Kjellander, 2007). Vilka och hur många som ska delta behöver 
verksamhetsutövaren tidigt fundera på. Vilka organisationer och kommuner kan bidra med 
information eller ha intresse, vilka kan anses vara enskilt berörda och liknande behöver noga 
övervägas. 

Syftet med samråd är att involvera allmänheten för att dessa ska få tillfälle att tidigt kunna påverka 
förslagen, därför får inte beslut redan ha fattats när samråd äger rum (Ebbesson, 2015). Dessutom 
gör samrådet den sökande medveten om synpunkter på förslaget så att detta kan tas med i 
miljökonsekvensbeskrivningen och den framtida ansökan (Ebbesson, 2015). Samtliga miljöeffekter,
både direkta och indirekta som kan relatera till verksamheten ska omfattas i de genomförda 
samråden.

5.1 Genomförande

Det finns inga tydliga bestämmelser hur samråden ska genomföras. Projektets art och omfattning 
samt vilken målgruppen är bör vara utgångspunkten i hur samråden ska bedrivas. Vanligtvis finns 
flera olika målgrupper vilket gör att flera olika former av samråd kan vara lämpliga, beroende på 
vilken målgrupp verksamhetsutövaren riktar sig mot (Hedlund & Kjellander, 2007). Om samrådet 
genomförs på rätt sätt så har de en viktig funktion och stor betydelse. Viktigt är att de genomförs 
med engagemang, intresse och nyfikenhet. 

Syftet med samråd är att berörda intressenter är med och påverkar projektet genom en öppen och 
demokratisk planeringsprocess (Hedlund & Kjellander, 2007). För att uppfylla syftet får samrådet 
inte genomföras under fel former, vid fel tidpunkt, med fel och för snäv krets. Samrådet behöver 
påbörjas tidigt i processen för att möjligheten till att påverka lokalisering, utformning och 
omfattning inte ska bli begränsad. Verksamhetsutövaren ska inte ha låst sig vid ett enskilt alternativ. 
Snarare ska berörda engageras för att få hjälp med att formulera olika alternativ och lösningar 
(Hedlund & Kjellander, 2007).

Det finns flera olika sätt att genomföra samråd. I Sverige innebär samråd vanligtvis ett eller flera 
offentliga informationsträffar där verksamhetsutövaren ger information om den planerade 
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verksamheten. På dessa möten ges allmänhet och intressenter en möjlighet att komma med 
synpunkter och ställa frågor (Hedlund & Kjellander, 2007). Samråden ska vara en pågående process
där möjlighet ges till myndigheter och andra att tidigt och löpande påverka projektets utformning. 
En annan bidragande faktor i samråden är att minska osäkerheter, kunskapsluckor och svårigheter 
(Hedlund & Kjellander, 2007). Fördelen med den här typen av träffar är att man når ut till många 
med sin information. Nackdelen är att dialog och deltagande försämras när det är en stor grupp som 
samlas. Många uppfattar att samråd inte ger dem möjlighet att påverka så som de önskar (Ebbesson,
2015).

För att underlätta deltagarnas aktivitet och dialog kan i stället seminarier, workshops och 
studiecirklar vara lämpliga former av samråd. Även studiebesök och fältvandringar kan vara ett sätt 
att ge värdefull information samt ge olika perspektiv på miljön i det berörda området. För att få 
allmänhetens syn och uppfattning kan enkäter och intervjuer användas. Behövs hjälp med att sprida 
information kan internet och massmedia vara möjliga vägar. 

Något som behöver övervägas noga är hur kontakt ska tas, på vilket sätt ska samrådet genomföras 
och hur synpunkter ska tas emot. (Hedlund & Kjellander, 2007). 

I första hand ska följande diskuteras under samrådet (Hedlund & Kjellander, 2007):

- lokalisering, utformning och omfattning
- framtida miljöpåverkan
- miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning

6. Beskrivning av genomförda samråd 
Den beskrivning av samråden som finns att tillgå är de sammanställningar som SKB själva har 
gjort. Dessa finns endast i skriftlig form på grund av att SKB valde att inte göra några bild- eller 
ljudinspelningar. Under samråden med samråds- och MKBgruppen Forsmark4 upprättades protokoll
som skrevs av SKB. Dessa protokoll justerades och skrevs under. För de övriga samrådsmötena 
skrevs endast mötesanteckningar. Efter dessa möten gavs möjlighet att komma med synpunkter och 
ställa frågor under ytterligare två veckor. Dessa synpunkter och frågor lades till 
mötesanteckningarna och besvarades där.

Innan 2009 täckte alla möten både inkapslingsanläggningen och slutförvaret. Platsvalet skedde 2009
och efter det så blev samråden mer riktade mot den verksamhet som skulle placeras i Östhammars 
kommun, det vill säga slutförvaret av använt kärnbränsle.

En översiktlig tabell över genomförda samråd i Östhammars kommun finns som bilaga 1. 

6.1 Utökat samråd enligt miljöbalken sammanställning 2003

Sammanställningen inleds med att redogöra för de tidiga samråd som hade genomförts. Dessa 
påbörjades under 2002 (SKB, 2004). I Östhammars kommun genomfördes ett möte. Inbjudan gick 

4 I denna grupp fanns deltagare från SKB, SKI, SSI, Länsstyrelsen och kommunen.
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ut till ca 300 hushåll i Forsmarksområdet som man ansåg kunde vara i gruppen särskilt berörda 
enskilda. Ca 30 personer deltog, dock var det bara runt 10 personer som tillhörde gruppen.

Under 2003 genomfördes ett möte i Östhammars kommun och handlade främst om 
inkapslingsanläggningen (SKB, 2004). Samma grupp som tidigare fick inbjudan. 

Redogörelser från dessa möten skickades till Länsstyrelsen. De i sin tur beslutade om utökat 
samråd. De utökade samråden påbörjades därför under 2003. Det enda möte som genomfördes inom
det utökade samrådet var med Samråds- och MKBgruppen Forsmark (SKB, 2004).  

6.2 Utökat samråd enligt miljöbalken sammanställning 2004

Under 2004 genomfördes fyra möten med samråds- och MKBgruppen Forsmark, två möten med 
allmänheten och ett möte med lokala natur- och miljöorganisationer i Östhammars kommun (SKB, 
2005). Även skriftliga samråd genomfördes med regionala aktörer under januari till mars samt med 
Östhammars kommun, gällande den rapport som används som underlag, under hösten 2004. Dessa 
samråd hade inga möten kopplade till sig utan skedde endast genom skriftväxling.

Vid samråden som skett med samråds- och MKBgruppen har inga särskilda framtagna underlag att 
diskutera utifrån, utan har som syfte att diskutera frågor relaterade till inkapslingsanläggning och 
slutförvar (SKB, 2005). Ingen från allmänheten eller andra organisationer får delta. Ett av de fyra 
mötena genomfördes ute i fält för att besöka platsundersökningsområdet i Forsmark. 

Mötena med allmänheten inleddes med att en skriftlig inbjudan gick ut till de som anses särskilt 
berörda samt att annonsering sker i Upsala Nya Tidning (UNT) samt lokal tidning och annonsblad 
(SKB, 2005).  Även lokala natur- och miljöorganisationer får en särskild inbjudan. 

De underlag som används vid dessa möten är särskilt framtagna rapporter och broschyrer. För det 
första mötet används ”Omfattning, avgränsningar och utredningar för 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt 
kärnbränsle. Version 0 – underlag för utökat samråd i Forsmark”5. Vid det andra mötet användes 
broschyren ”Slutförvaring och inkapsling i Forsmark. Utökat samråd den 25 november 2004” 
(SKB, 2005).

Ett stort antal lokala natur- och miljöorganisationer fick en inbjudan till ett särskilt möte. Detta 
annonserades också i tidigare nämnda tidningar. Det underlag som användes var samma rapport 
som vid ett av mötena med allmänheten. 

6.3 Utökat samråd enligt miljöbalken sammanställning 2005

Under slutet av 2004 gavs natur- och miljöorganisationer möjlighet att söka medel ur 
kärnavfallsfonden för att kunna delta i samråden. Detta gav SKB ytterligare aktörer att förhålla sig 
till under 2005 och framåt (SKB, 2006). Under hösten öppnas även samråds- och MKBgruppen 

5 Denna rapport finns inte tillgänglig längre utan har ersatts av en rapport med samma namn, men där Version 0 tagits
bort samt att flera förändringar har genomförts. Vilka ändringar som har gjorts finns beskrivet i den omarbetade 
rapporten. Rapporten finns tillgänglig på SKBs webb för nedladdning.
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Forsmarks möten upp för allmänheten att delta som observatörer.  

I dokumentets inledning redogör SKB för sin syn på samråden (SKB, 2006). För att begränsa 
intrång och olägenhet för människa och miljö ges alla som är intresserade möjlighet att påverka 
verksamheten vid inkapslingsanläggningen och slutförvaret. SKB ser det också som en möjlighet att
ta del av kunskaper och synpunkter. Huvudsyftet med samråd är enligt SKB att ge aktörer möjlighet
att påverka anläggningarnas utformning och anpassning till exempelvis natur- och kulturvärden, 
MKBns innehåll och omfattning samt vilka utredningar och undersökningar som SKB behöver ta 
fram för att skapa en gedigen MKB. Samråden ger även SKB möjlighet att ta tillvara den 
lokalkännedom som individer och organisationer har. 

Under 2005 genomfördes två möten med samråds- och MKBgruppen Forsmark samt två möten 
med allmänheten (SKB, 2006). 

Mötena med gruppen skiljer sig inte nämnvärt från de möten som skett tidigare år. 

Inbjudan till de allmänna mötena skedde som tidigare, genom skriftliga inbjudningar samt 
annonsering i tidningar. Vid det första mötet med allmänheten användes samma broschyr från 
hösten 2004. Till det andra mötet med allmänheten användes ett annat särskilt framtaget material 
”Underlag för samråd enligt 6:e kap miljöbalken. Inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle. 
Prövning enligt kärntekniklagen. SKB, november 2005” (SKB, 2006). Vid detta möte hade även en 
moderator hyrts in. De skriftliga synpunkter och frågor som kom in efter mötet redovisas i en 
separat redogörelse i dokumentet, inte tillsammans med det möte de tillhör vilket skiljer sig från hur
SKB har gjort tidigare år.

6.4 Samråd enligt miljöbalken sammanställning 2006

Mycket av den inledande texten i sammanställningarna är samma från år till år och skiljer sig inte 
särskilt mycket åt.

Under 2006 hade SKB samråd med samråds- och MKBgruppen Forsmark vid tre tillfällen, med 
allmänheten ett och vid ett tillfälle testades ”Öppet hus” (SKB, 2007). 

Inbjudan till allmänheten skedde som tidigare år med undantaget att SKB även annonserade i 
rikstäckande media så som Dagens nyheter och Göteborgs-posten med flera (SKB, 2007). 
Underlaget bestod av ett särskilt framtaget sådant; ”Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken. 
Inkapsling och slutförvaring av 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? SKB, maj 2006” (SKB, 2007).

Upplägget vid mötet för allmänheten hade ett lite annorlunda upplägg än tidigare. Eftermiddagen 
inleddes med ett pass på två timmar för presentationer inom lokaliseringsarbetet, 
grundvattenmodelleringar, alternativa metoder samt slutsatser kring samhällets framtida förmåga att
ta hand om det använda kärnavfallet (SKB, 2007). Efter en timmes paus fortsatte mötet med själva 
samrådsmötet.  Vid det här mötet hade SKB också tagit in en moderator som höll i mötet. De 
skriftliga synpunkterna och frågorna som inkom efter mötet redovisas separat. 
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SKB testade även att ha ”Öppet hus” under ett par timmar vid ett tillfälle (SKB, 2007). Annonsering
som tidigare, men inte i rikstäckande media den här gången. SKB satte även upp affischer på 
annonstavlor på Gräsö. Det underlag som användes var samma som det tidigare mötet för 
allmänheten. Det kom in skriftliga synpunkter och frågor även efter detta möte. Dessa redovisas 
separat och inte i anslutning till det möte de tillhör. 

6.5 Samråd enligt miljöbalken sammanställning 2007

Dokumentets inledande text är till största delen en upprepning från tidigare år.

Ett möte genomfördes med samråds- och MKBgruppen Forsmark, ett allmänt möte samt ett möte 
med närboende (SKB, 2008).

Mötet med gruppen är upplagt på samma vis som tidigare år.

Som tidigare så annonserades mötet i lokala tidningar men även i rikstäckande press. Det framtagna
underlaget ”Underlag för samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken, 
kapitel 9 och 11 samt enligt kärntekniklagen. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. Säkerhet och strålskydd. SKB, maj 2007” användes (SKB, 2008).

Återigen användes upplägget med ett pass med presentationer för att sedan följas av ett 
samrådsmöte. Presentationerna täckte in SKBs arbete med säkerhet och strålskydd samt arbetet med
den långsiktiga säkerheten med fokus på säkerhetsanalysen SR-Can  (SKB, 2008). Inkomna 
skriftliga frågor och synpunkter särredovisas. 

Ett av årets samrådsmöten riktade sig särskilt till närboende (SKB, 2008). Dessa bjöds in genom en 
skriftlig inbjudan. Inget framtaget underlag fanns för mötet utan syftet var att informera om vad 
som sker med platsundersökningarna, hur de kommande två åren kan komma att se ut samt en 
beskrivning hur ett framtida slutförvar kan komma att se ut. Efter informationen började det 
formella samrådsmötet, men samtliga frågor och synpunkter som kom fram under 
informationspasset är medtagna i mötesanteckningarna.

6.6 Samråd enligt miljöbalken sammanställning 2008

Återigen inleds dokumentet av samma information som tidigare år.

Samråds- och MKBgruppen Forsmark har haft två möten under året och det samma gäller för 
allmänhet och närboende (SKB, 2009).

Mötena med gruppen har liknande upplägg som tidigare år.

Ytterligare ett möte med närboende kombinerades med ett samrådsmöte. Inbjudan var skriftlig till 
de berörda. Inget framtaget underlag fanns. Däremot informerade SKB inledningsvis om det 
övergripande arbetet samt senaste nytt från verksamheten. Även en transport- och trafikutredning 
och en utredning om fastighetspriser presenterades (SKB, 2009). Därefter berättade SKB om MKB-
dokumentets struktur och innehåll samt vilka utredningar som låg som grund för bedömning av 
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miljökonsekvenserna. Alla frågor och synpunkter som togs upp under både informations- samt 
samrådsmötet togs med i mötesanteckningarna. 

Ett möte för allmänheten hölls, vilket som tidigare år har annonserats i lokaltidningar. Underlaget 
som användes vid mötet var ”Underlag för samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen 
enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. Forsmark – Lokalisering, gestaltning och transporter. SKB, september 2008” (SKB, 
2009). Upplägget med inledande presentationer för att sedan övergå till ett samrådsmöte användes 
igen. Presentationerna handlade om SKBs arbete med lokalisering, gestaltning och transporter för 
en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark där miljöaspekter som relaterade till 
bygge, drift och rivning av slutförvarsanläggningen behandlades (SKB, 2009). Även transporter till 
och från anläggningen togs upp. En moderator användes. Skriftliga frågor och synpunkter inkomna 
efter mötet särredovisas. 

6.7 Samråd enligt miljöbalken sammanställning 2009-2010

Samråden avslutades i maj 2010 (SKB, 2011). 

Under 2009 genomfördes två möten med Östhammars kommun samt ett möte med närboende. 

Mötena med kommunen tog sitt avstamp i att kommunen har lämnat skriftliga frågor angående 
utredningar om bland annat natur- och kulturvärden i Forsmarksområdet (SKB, 2011). Deltagare på 
mötet var representanter från olika nämnder och andra arbetsgrupper. Kommunens frågor och SKBs
svar finns särredovisade i dokumentet. 

Samråd i kombination med närboendemöte hölls igen under 2009. Inget särskilt underlag fanns 
framtaget för mötet. Anledningen till mötet var att diskutera att SKB hade valt Forsmark som plats 
för slutförvaret för använt kärnbränsle (SKB, 2011). 

Under 2010 genomfördes ett möte med Länsstyrelsen samt tre möten med allmänheten.

Länsstyrelsen begärde att få ha samråd med SKB med anledning av att en preliminär 
miljökonsekvensbeskrivning hade tagits fram och de ville att så många som möjligt från 
Länsstyrelsen skulle kunna delta i samrådet (SKB, 2011). Det underlag som användes var just den 
preliminära MKBn.

De tre samråden som hölls för allmänheten hade tre olika teman; vattenverksamhet, MKB och 
säkerhetsfrågor (SKB, 2011). Underlaget var främst den preliminära 
miljökonsekvensbeskrivningen, utom för mötet om vattenverksamhet där det var presentationer som
stod för informationen samt för mötet gällande säkerhetsfrågorna där det också var presentationer 
istället. Mötet som behandlade MKBn inleddes också med presentationer. 

Två av mötena annonserades som tidigare i både lokaltidningar och i rikspressen, medan samrådet 
som rörde säkerhetsfrågor enbart annonserades lokalt (SKB, 2011). Moderator användes vid 
samtliga tre samråd.

Skriftliga inkomna frågor och synpunkter på samtliga av allmänhetens möten redovisas separat och 
inte i anslutning till respektive möte. 
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6.8 SKBs inlämnade samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen är en underbilaga till miljökonsekvensbeskrivningen som har lämnats in som 
en del av ansökan om tillåtlighet för slutförvaring av använt kärnbränsle (SKB, 2010). Syftet med 
handlingen är att beskriva de samråd som har skett under åren 2002-2010. 

Ca 60 samråd har genomförts totalt sett i båda kommunerna och vid dessa tillfällen, tillsammans 
med de skriftliga, har drygt 2 000 frågor och synpunkter inkommit (SKB, 2010). 

SKB skriver i samrådsredogörelsen att det inte är möjligt att samråda om allt vid varje 
samrådstillfälle då detta är ett omfattande projekt med mycket material som underlag. 
Samrådstillfällena har därför delats in i olika teman (bilaga 2). Dock har inte mötena begränsats till 
att handla om det specifika temat. Alla frågor rörande mellanlagring, inkapsling och slutförvaring 
har varit välkomna vid alla mötestillfällen (SKB, 2010). 

Utifrån dessa möten anser SKB att de olika deltagande intressenterna har fokus på olika områden 
(SKB, 2010). För närboende har trafik, buller och grundvattensänkningar varit viktiga. 
Kommunernas fokus har varit infrastruktur, lokala miljöfrågor och säkerhetsfrågor. Val av plats och 
metod samt långsiktig säkerhet har varit miljöorganisationernas viktigaste områden. För 
myndigheterna har kriterier för platsval, miljöpåverkan, möjligheter till och effekter av återtagande 
av kapslar samt långsiktig säkerhet legat i fokus. Gränsöverskridande miljöpåverkan via luft samt 
vatten vid ordinarie drift och vid olyckor har varit viktigt för våra grannländer.

I samrådsredogörelsen beskriver SKB sin övriga informationsverksamhet som de bedriver i bland 
annat Östhammars kommun. Denna verksamhet ingår formellt sett inte i samråden (SKB, 2010). 
Enligt dokumentet så har dock frågor som fångats upp i dessa verksamheter som rör 
slutförvarssystemet förts vidare till samrådsdokumentationen. 

Den beskrivning som görs av hur inbjudan och dokumentation har genomförts stämmer väl med det
som beskrivits i de årliga sammanställningarna. 

SKB beskriver hur de har lagt upp respektive möte utifrån respektive tema. Vid princip varje 
allmänt möte så har underlaget funnits att hämta på SKBs webbplats alternativt deras 
platsundersökningskontor (SKB, 2010). Vid något enstaka tillfälle har det även gått att hämta 
material på kommunkontoret. Vid övriga möten så har materialet skickats till deltagarna. 

I samrådsredogörelsen beskrivs hur samråds- och MKBgruppen startades och vad dess syfte har 
varit (SKB, 2010). Inledningsvis skedde deras möten bakom stängda dörrar men öppnades upp för 
allmänheten i slutet av 2005. En punkt på dagordningen var då allmän frågestund. Under en längre 
tid var Länsstyrelsen ordförande men ansvaret övertogs 2008 av SKB.

Närboendemöten i Forsmark och möten med Östhammars kommun lyfts särskilt i 
samrådsredogörelsen (SKB, 2010). Dessutom nämner SKB att frågor och synpunkter även har 
kommit in via deras webbplats.

Samråden har ju pågått under ett antal år vilket har gjort att en del svar som SKB har lämnat tidigt 
under samrådstiden inte längre är korrekta eller så har de förändrats. En viss utveckling och 
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förändring av mötenas former har skett efter att det lämnats synpunkter på formalian.

Inledningsvis var det inte helt tydligt vad som skulle redovisas i MKB-dokumentet vilket har gjort 
att de första samråden har varit relativt breda och allmänna. Utifrån arbetets gång har SKB 
identifierat och beslutat vad som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen (SKB, 2010). I 
samrådsredogörelsen beskriver SKB olika områden som tidigare var sagt skulle ingå i MKB-
dokumentet men som nu lyfts ut alternativt beskrivs endast översiktligt och redovisas därför på 
annat sätt.

SKB beskriver hur de anser att alternativa metoder ska redovisas i MKBn. De utgår från 
miljöbalken, 6 kap 4 § där det inte framgår att just samråden även ska gälla alternativa metoder. På 
många av samråden har frågan om alternativa metoder tagits upp och många har ansett att SKB ska 
fördjupa sin redovisning kring dessa. SKB anser att det är i MKBn som redovisningen av alternativa
platser samt alternativa utformningar ska finnas (SKB, 2010). 

Lokaliseringsprocessen har också varit uppe på samråden vid flertalet tillfällen. I MKBn beskrivs 
SKBs arbete med att finna en lämplig plats för slutförvaret (SKB, 2010). Utöver det finns det 
ytterligare bilagor i ansökan som behandlar samma fråga. 

Tanken var att en beskrivning av konsekvenser av återtag av kapslar skulle finnas med i MKBn, 
men eftersom SKB senare ansåg att konsekvenser för människors hälsa och miljö är små så har 
detta tagits bort (SKB, 2010).

Tidigare så tänkte sig SKB att beskriva olika scenarier för slutförvarets kapacitet i MKBn, men har 
valt bort det och utgår ifrån att det blir ca 12 000 ton avfall att deponera i ca 6 000 kapslar (SKB, 
2010). 

Långsiktig säkerhet har tagits upp på många samrådsmöten. Svaren har inte funnits tillgängliga 
innan samrådstidens avslut, utan hänvisning har gjorts till rapporten SR-Site (SKB, 2010). Det 
underlag som har använts innan denna rapport varit klar är en översiktlig beskrivning av SKBs 
arbete med säkerhet och strålskydd. Dessutom har SR-Can publicerats, vilket är en säkerhetsanalys. 
Även den kom efter att samråden avslutades (SKB, 2010). Synpunkter framfördes att SR-Site borde
ingå i samråden och att en utförlig redovisning av den långsiktiga säkerheten borde ingå i MKBn. 
SKB anser att väsentliga delar från SR-Can har inarbetats i MKBn, med en hänvisning till att SR-
Site skulle vara underlaget i den slutliga versionen av MKB-dokumentet (SKB, 2010). 

De frågor som har krävt kompletterande utredningar innefattar vägfrågor, sjötransporter, lågfrekvent
buller, konsekvenser för sjöbottnar och dagvattenhantering (SKB, 2010).

Många synpunkter har handlat om formaliafrågor kring samrådsprocessen. SKB beskriver i 
samrådsredogörelsen att deras agerande har ifrågasatts vid flera tillfällen gällande att SKB väljer 
tema, leder mötena och skriver anteckningar samt att de har motsatt sig film- och ljudupptagningar 
(SKB, 2010). SKB beskriver hur de har tänkt gällande hur de har lagt upp sina samrådsmöten och 
att de också har förändrat dess upplägg vid flera tillfällen för att försöka förbättra 
samrådsprocessen. 

19



7. Analys och diskussion av genomförda samråd
SKB inledde 2002 med ett så kallat tidigt samråd, vilket innebar att de hade ett fåtal möten för att 
sedan skicka in material till Länsstyrelsen så att myndigheten fick avgöra om ett utökat samråd 
behövdes. Det utökade samrådet krävs när verksamheter kan antas ha betydande miljöpåverkan. 
Detta kan se något märkligt ut då kärntekniska verksamheter alltid antas ha betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär att SKB hade kunnat påbörja sitt utökade samråd från start. Syftet att 
gå igenom Länsstyrelsen först är tyvärr oklart och finns inte motiverat. En möjlig orsak kan vara att 
miljöbalken har skrivits om efter att SKB startade sina samråd och att den väg de valde att gå var 
det som lagen krävde då.

Det är ett antal områden som ska behandlas under samråden. Det gäller lokalisering, utformning, 
omfattning, framtida miljöpåverkan samt MKBns innehåll och utformning. Detta återkommer SKB 
till vid flera tillfällen, både under samråden och även i sin samrådsredogörelse. 

Även om det anges i miljöbalken vilka som ingår i samrådskretsen behöver verksamhetsutövaren 
göra en egen tolkning och avgöra vilka som är rimliga att bjuda in till samråd. Även hur inbjudan 
ska göras är viktigt att fundera på. SKB valde att anse personer som har fastigheter inom 10 km 
radie från den tänkta platsen för slutförvaret som berörda vilka de skickade en inbjudan till. Dock 
uteslöt de boende på Gräsö vilket är märkligt då de ingår i den kretsen. Många av fastighetsägarna i 
området är sommarboende vilket gör det mer speciellt att bjuda in dessa eftersom SKB måste ta 
hänsyn till att de inte befinner sig i kommunen stora delar av året. 

Slutförvaret är en komplicerad verksamhet, både under byggtid och under drift. Att försöka 
förmedla detta under ett fåtal informationsmöten per år är svårt och ställer stora krav på att göra 
materialet populärvetenskapligt och begripligt för den som inte har en naturvetenskaplig 
universitetsutbildning i bagaget. Det är svårt att avgöra om SKB har lyckats med detta. 

SKB har i det stora hela genomfört sina samråd som informationsmöten, vilket är ett mycket vanligt
tillvägagångssätt. Deltagarantalet har varierat, mellan 50 och 100 närvarande var inte ovanligt. 
Frågan är om alla som ville komma till tals fick det i dessa stora grupper av människor. Att våga 
vara den enda som kommer med kritik eller ställa en fråga i en stor grupp människor kräver mod.

För de enskildas (privatpersoner) del kan man fundera på hur många som har läst underlagen innan 
samråden, inte för att det är ett krav för att delta. Oavsett om du tillhört särskilt berörd eller bara 
intresserad enskild så har du aktivt behövt hämta underlaget innan mötet. Förvisso har det alltid 
funnits tillgängligt via internet, men medelåldern är hög i Östhammars kommun samt att när 
samråden startade så var datorer och internetuppkoppling ännu inte helt självklart. SKBs 
platsundersökningskontor var dessutom beläget i Forsmark nära kärnkraftverket, vilket inte ligger 
särskilt lättillgängligt. 

När man följer samråden över tid blir det tydligt att enskilda rent generellt har relativt dålig kunskap
om slutförvar. Det är först mot slutet som mer ifrågasättande och kritik lyfts. Ett sätt att se på det är 
att SKB har lyckats med att förmedla vad de har tänkt sig över den tid som samråden har varat och 
utbildat allmänheten. Ett annat sätt att se det är att tidigare samrådsmöten har enskilda känt sig låsta 
av att SKB har styrt mötena med att ha ett visst tema, att enskilda inte har brytt sig om, eller vågat, 
att prata om annat. Enskilda får helheten först när den preliminära MKBn var uppe för samråd och 
först då förstår vidden av verksamheten. Detta ska inte tolkas som att enskilda inte spelar en viktig 
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roll i samråden. Alla deltagare behövs, och alla kan bidra med kunskap för att hjälpa till att skapa en
bra och genomarbetad MKB.

SKB har i ett antal decennier forskat på just KBS-3-metoden, vilket de ofta också gärna påpekar 
själva. De har också haft en platsvalprocess som även den pågått under en längre tidsperiod som 
sträcker sig längre än samrådstiden. Båda dessa områden, lokaliseringen samt metodval och dess 
utformning ska vara en del i samråden. Dock har SKB från dag ett i samråden förordat en metod, 
bara bedrivit forskning kring denna metod och har inte lyft något annat som ett möjligt alternativ. 
Platserna som SKB från början diskuterade kapades ner till två, Forsmark och Oskarshamn, innan 
samråden började. Frågan är då om samråden verkligen påbörjades i rätt tid, eftersom SKB redan 
hade låst sig vid vissa val gällande lokalisering och metodval. 

Före 2005 kunde inte miljöorganisationer som arbetar med frågor kring slutförvaret söka pengar ur 
kärnavfallsfonden för att finansiera detta arbete. Beslutet att ge miljöorganisationerna möjlighet att 
söka pengar var ute på remiss och det anmärkningsvärda var att samtliga av remissinstanserna var 
positiva förutom SKB. Vid flera tillfällen under samråden skiner SKBs inställning till 
miljöorganisationerna igenom. Det är organisationerna som ifrågasätter mest kring samrådsformalia
och att samrådsmaterial hänvisar till utredningar och rapporter som inte är klara. Vid flera tillfällen 
försvarar sig SKB med att det inte är rapporterna som det ska samrådas kring vilket är rätt, men för 
att veta om underlaget är korrekt behöver den som är intresserad kunna kontrollera källan. Det är 
inte möjligt att göra det om materialet inte är färdigställt och publicerat.

Även om SKB till viss del har gjort vissa förändringar i samråden, efter att synpunkter och kritik 
framkommit, så är det i grunden det samma – stora informationsmöten. Det förenklar för SKB, men
för berörda enskilda blir det inte samma sak. Det hade varit önskvärt att SKB hade funderat på 
andra sätt att bedriva samråd och vågat experimenterat mer. 

Samråds- och MKBgruppen har haft en helt annan typ av samråd. Dock är antalet möten få per år 
och har en helt annan utformning. Inledningsvis verkar inte mötena generera särskilt många frågor 
eller synpunkter, vilket kan bero på att SKB har kontakt med många av deltagarna även utanför 
samrådstillfällena men också att deltagarna inte har all information och kunskap för att kunna lämna
synpunkter eller frågor. Även detta utvecklas över tid och eskalerar när den preliminära MKBn 
släpps.

8. Slutsatser 
De slutsatser som kan dras från detta är SKB har genomfört sina samråd på ett ganska förutsägbart 
sätt med informationsmöten, vilket är det vanliga sättet att bedriva samråd på. Då lagstiftningen är 
ganska otydlig vad som gäller vid samråd så ger det ett utrymme för verksamhetsutövaren att själv 
utforma hur samråden ska genomföras. Det finns inte särskilt mycket nytänkande bakom de SKB 
har genomfört, vilket hade behövts för att förmedla vad slutförvaret innebär ur alla aspekter som var
viktiga för samrådets deltagare. Man måste dock alltid tänka på att samråden, och i förlängningen 
MKBn, är en partsinlaga och inte ett oberoende dokument eftersom de genomförs och skapas av 
verksamhetsutövaren.

Då det inte finns några ljud- och bildupptagningar från samråden så är det bara mötesanteckningar 
samt protokoll som finns att tillgå, vilket gör det svårt att kontrollera att samråden har återgivits på 
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ett korrekt sätt. Tanken med teman på mötena är i grunden god, men kan upplevas som allt för 
styrande av deltagarna. 

Det går också att ifrågasätta om samråden verkligen har handlat om lokalisering, utformning, 
omfattning, framtida miljöpåverkan samt MKBns innehåll och omfattning. Lokaliseringen var i 
princip klar på grund av den platsvalsprocess som SKB genomfört  innan samråden påbörjades, 
utformningen av slutförvaret redan var bestämt (KBS-3) sedan årtionden tillbaka och eventuella 
förändringar av MKBn utfördes bara när SKB tyckte att det var befogat. Med tanke på att det var 
drygt 2 000 inkomna synpunkter och frågor så hade man kunnat förvänta sig att fler av dem hade 
påverkat den slutliga utformningen av MKBn. Det är med viss tveksamhet man kan anse att syftet 
med samråden har uppfyllts. 
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Bilaga 1 Sammanställning av samråd i Östhammars kommun

Målgrupp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Allmänhet 1 1 2 2 2 1 1 3

Närboende 1 1 1

Länsstyrelsen 1

Lokala natur- och miljöorganisationer 1

Östhammars kommun 2

Samråds- och MKBgruppen Forsmark 1 4 2 3 1 2

Bilaga 2 Teman för samråd och genomförandetid

Tema

Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för 
inkapslingsanläggningen och slutförvaret

November 2003 till maj 2004

Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en 
inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn

November 2004 till juli 2005

Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen November 2005 till januari 2006

Metod, lokalisering, framtid Maj till augusti 2006

Säkerhet och strålskydd Maj till juni 2007

Lokalisering, gestaltning och transporter Oktober 2008 till februari 2009

Preliminär MKB för slutförvarsystemet December 2009 till mars 2010

Vattenverksamhet December 2009 till april 2010

Säkerhetsanalysens roll i miljökonsekvensbeskrivningen. Maj 2010
Tabell hämtad från samrådsredogörelsen (s 14) som SKB lämnade in tillsammans med sin ansökan till Mark-
och miljödomstolen 2011.
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