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Förord

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, formellt ikrav handläggning ärendensom av
för svenskt vidkommande färsktär datum. Först under 1990-taleträtt harav

MKB inrymmasbörjat i beslutsprocesser inom flera lagstiftningsområden som
medel dels i förväg klargöra konsekvenserna ingrepp i miljön, delsett att av

bredda beslutsfattandet till berörd allmänhet delta.att utrymme attge
Att kommerSverige långt efter USA, Kanadarätt och Nederländernat.ex.

vad gäller tidpunkten för införandet MKB-lagstiftningen kan delvis beroav
den öppenhet svensk myndighetsutövning präglas sedan århundraden. Attsom av
all offentlig makt utgår från folket inga iord regeringsforrnen.är Starkttomma
kommunalt självbestämmande med beskattningsrätt har gjort kommuneregen -
och kommunalmän till myndiga och kompetenta företrädare för sina invånare-

såväl centrala myndigheter enskilda intressen inommot ekonomimotsom t.ex.
och industri. Kanske har behovet bättre insyn och inflytande därför inte varitav
lika trängande i Sverige.

Ett bryskt uppvaknande drömmen oändlig mednaturenur om som en resurs
frisk luft, grönska och myllrande djurliv självklarhetvatten,rent skeddesom en
för många i och med FNs miljökonferens 1972 i Stockholm. Med vår djupa
demokratiska tradition finnsgrund det behov regler för beslutsfattandesom av

inrymmer såväl beskrivning det tänkta projektets inverkan miljönsom en av
dialog med dem beslutetöppen närmast rör.som en som

På den grunden håller vi på i Sverige och bygger regelverk förettnu upp
MKB. KASAMs seminarium i Luleå med kommunalmän och vetenskapare, före-
trädare för regionala och centrala myndigheter, från olika delarexperter av
världen medoch engagerade miljövänner hemifrån blev inspirerat meningsut-ett
byte kring idéer och erfarenheter med djup förankring i verkligheten.

Från kommunalmännen just brottas med frågor lokaliseringsom nu om av
förvar inkapslingsanläggningaroch ställdes krav på spelregler, principiella och
flexibla, för kunna modifieras efter och omfattningatt den verksamhetart av

skall En klar och tydlig beslutsprocess,prövas. spelplan, saknas, därsom en
aktörerna och deras roller definierade där beslutensär ordningsföljd ochsamt
innehåll klart framgår. Trots bristen på regler pekades ändå på lyckade försök
från såväl kommuner kärnkraftindustri arbeta fram för reellvägarattsom
samverkan och inflytande.



2

verkliga möjlig-inrymmamåsteMKB-processenunderströktalareFlera att
Förskett.harläsningarinnandiskuteraskunnamåsteFörslagtill påverkan.heter

isammanfattas kravkanalternativ framolikafördesdetta somgaranteraatt
holländskefterkommissionfriståendealternativtexpertinstans,oberoendeen

slutliga beslutfattarharmyndigheterdende attunderströks,modell. Det att som
beslut. Förför sinaunderlaget attframtagningeniindrasbör egnainte av

viktigtdetförtroendeallmänhetens är attskall vinnaprocesstymingochprocess
inte förhelaförikvaliténförfår mennågot processen,processen,ansvarorgan

något änannat processen.
slut-inkapslingsstation ochbeslutpåkravbestämdaMycket attrestes om
ingenslutstation lärkapsellagerAtt bygga utansamtidigt. ettförvar upptas

kommun acceptera.
seriös MKB-drivaambitionvilken högtydligtvisade attSeminariet en

tillfinnsViljan ettgöraberörda.allahos attfinns processenprocess som
miljö, säkerhet ochställda kravför högtredskaptrovärdigtocheffektivt

delokaliserabli svårtdetkommer attbra attUtandelaktighet. processen
kämavfall.vårtslutförvaringochhanteringförbehövsanläggningar avsom

Spelregler förklararegeringenmed skärpaställdes attKravet nu ge
berörs.med demsamverkanbeslut idemokratiska som

Odhnofi‘Camilla
KASAMOrdf.,
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Seminariets uppläggningsyfte och

Olof Söderberg

Vi fick i Sverige så 1991 regler miljökonsekvensbeskrivningar.sent som om
Dessa regler har successivt applicerats på allt fler områden infördes underoch
år 1992 i lagstiftning tillämplig för anläggningar.den kämtekniskaärsom

Från KASAMs sida har vi detta seminarium vianordnat därför detatt ser
angeläget skapa forum där de många frågorna kringberörsatt ettsom som av

lokalisering slutförvar för kämbränsle kan fritt diskutera hur dettaanväntettav
instrument skall användas.nya
Särskilt viktigt föreföll det i Sverige kan tillgodogöra sigattoss vara man

de erfarenheter vunnits i andra länder.redan Inte minst verkar isom man
Nederländerna och i Canada fått ingåendeha erfarenhet arbeta medatten av
miljökonsekvensbeskrivningar i allmänhet, och med sådana beskrivningaräven
i samband med kämtekniska anläggningar.

Vilka dådet i Sverige särskildhar anledning föra ingåendeär attsom en
diskussion dessa frågor Ett på frågan naturligtvis deltagarlistanom svar ges av
för seminariet. Här det särskilt bör lyftas fram. Det deär ären grupp som
kommunala förtroendemärmen, alltså de lokala politikerna. nyckel-De är

lokalisering någonstansEn i Sverige iakttagandemed demo-personema. av en-
kratisk beslutsordning kommer knappast kunna genomföras enbart med hjälpatt-

aldrig skickligaså forskare, ingenjörer och administratörer i kämkraftsföretagav
och bland statligade myndigheterna. De lokalt verksamma politikerna måste
både själva förtroendeha för den beslutsprocess kommer till användningsom
och kunna förmedla detta förtroende till allmänheten.

För sådant förtroende ska kunna byggas behövs åtminstone tvåatt ett upp
förutsättningar. Den första de lokala politikerna får rimliga möjligheterär att att

tillgång till oberoende expertis värdera den tekniska informationgenom som
både industrin och de statliga myndigheterna. Den andrapresenteras av av

förutsättningen i sin bygger på den första uppfylld deärtur äratt attsom- -
lokala politikerna möjlighet delta i beslutsprocess demattges etten som ger
reellt inflytande med för modifikation ursprungliga förslag.utrymme av

Det här det s.k. MKB-förfarandet med dess krav påär öppenhet och-
därmed möjligheter inflytande kan komma in i bilden. Viutöva har här,att -
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förförtroendetill detbidrakananvänträttinstrumentfåttjag,hoppas ett som -
väl behövs.såbeslutsprocessensjälva som

presentationer ärantalmedviinleder somettframgårSom programmetav
ochKanadafrånFörutomerfarenheter.utländskadelavsedda att avossge

inomantalfrånerfarenheternadel staterfå ettvikommerNederländerna, att av
svenska.tolkning tillmedengelska,hållsdelEU. Denna programmetav

13.00,kloktober25tisdagbörjan imedsessionen,andraDen morgon
tillöversättningmedsvenskatalarochSverigevi intressetfokuserar -

Sverige.ibeslutsprocesseniverktygMKBSessionensengelska. ärtema som
sig tidtagitförtroendemän attkommunlaminst deinte somhoppasJag att

s.k.detinklusiveverktyget MKBbedömaförunderlagfåhit kanåka att om
delaktighetochtoleransuppnåtillbidraMKB-förfarandet kan acceptans,att

enochbidrag utgöraFalkemarksGunnarförrubrikeniformuleratsdetsom
bidrag.SjöströmsUllarubriken fördialogrespekt ochbyggd påprocess
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MiljÖkonsekvensbeskrivning kärn-av

energiprojekt i Kanada process,-

delaktighet, erfarenhet

Géraldine A. Underdown, Peter A. Brown och
Robert W. Morrison

Sammanfattning

Denna artikel beskriver allmänhetens deltagande i besluten i fem kämenergi-
anknuma projekt i Kanada. De första två fallen tillämpningen den federalarör av
miljöbeskrivningsprocessen, Federal Environmental Assessment and Review
Process, EARP. Detta formaliserad, icke-rättsligär skall detgöraen process som
möjligt för delta i projekt kan konsekvenser för miljön.attgemene man som ge
Denna tillämpas skallnär i Saskatche-öppnasprocess nu nya urangruvor norra

och vid deponering kämbränsle. ingetderaanvänt I fallet lokalise-wan ärav
ringen omedelbart förestående. EARP har kompletterats för några deav nya
urangruveprojekten och de nyckelbudskapen kan utläsas panelenstre som ur
rekommendationer 1 skydd den fysiska miljön,är: 2 arbetarnas hälsa ochav
säkerhet och 3 ekonomisk utveckling och välfärd, i synnerhet arbetstillfällen
i de lokala samhällena. Dessa synpunkter har tagits seriöst såväl förslags-av
ställare federala och provinsiella regeringar.som av

De sista fallen dokumenterar allmänhetens deltagande i projekttre kansom
få inflytande på miljön och i vilka lokaliseringen omedelbart intresse.är av
Dessa projekt lokaliseringen anläggningarrör för lågaktivt kämavfall. Medanav
EARP fortsätter den framträdande och formaliserade föratt mest vägenvara att

allmänheten i Kanada, så leder lokaliseringen anläggningar förengagera av
lågaktivt avfall -allmänt oönskade i Kanada till många svåra utmaningar som-
måste bearbetas innan projekt går igenom EARP Ettett angreppssättprocessen.

grundar sig konsultativt,öppet, kommunbaserat närmande tillsom ett mera
beslutsfattande i fråga lokalisering har i fall: Port Hopeprövats ochom tre
Scarborough i Ontario och Surrey i British Columbia.

Ett antal erfarenheter har vunnits. Den viktigaste det nödvändigtär äratt att
få till stånd acceptabel kan get the science right ungefär blien process som
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hittaförsökerinnanprojektgrunden ivetenskapliga ett mandenöverens om
och sätträttframt öppetbedrivasmåste ettPlatsvalsprocessenplats.en

bradetförerbjuderEARP mestavärdkommuner. entänkbaragentemot
rörandeallmänhetenochsökanden ettmellaninformationsutbytetmekanism för

kontroversiellaolöstanågrafinns störreintedetlängesåprojekteventuellt som
i kommun.avfallslokaliseringönskvärdicke enfrågor t.ex.som

tidigtsåbeslutsprocessenideltavillochtillfrågade somblivillKanadensare
effektdirekthatänkaskanprojektutvecklingenundermöjligt ett somav
KanadasdominerasbefolkningennordligaDenmiljö. avekonomi eller somderas

miljökonsekvensbeskrivnings-aktivt imycketdeltarinvånareursprungliga nu
uppnåskanfördelarekonomiskadedelvill fåUrbefolkningen somavprocesser.
derasinomprojektgenomförandet urangruvornyavid ex.stora somav

områden.



Inledning

Allmänhetens delaktighet i beslutsfattande energiprojekt,rörande inklusive käm-
energianknutna sådana, har blivit allt viktigare årtionden.under Fem fallsenare

i denna skrift. De två första handlar tillämpa federaladenpresenteras attom
miljökonsekvensbeskrivningsprocessen Federal Environmental Assessment and
Review Process, EARP forrnaliserad, icke-rättsligär närsom en process, man
ville i Saskatchewan vid förvaringenochöppna använtnya urangruvor norra av
kämbränsle. Inte i något fallen själva lokaliseringen omedelbart förestå-ärav
ende. detI fallet kan lokaliseringen bli aktuell förvaringsteknologinnärsenare
har befunnits tekniskt sund och accepterad allmänheten i EARP panel ochav en

tillämpabeslut teknologin fattatshar regeringen.ett att av
De sista fallen den federala regeringens initiativ städatre tar attupp upp

radioaktivt lågriskavfall i kanadensiska kommuner: Port Hope och Scar-tre
borough i Ontario och Surrey i British Columbia. I alla fallen hängertre
framgången på lyckas hitta plats för anläggning för hanteringatt man en en av
radioaktivt avfall. En frivillig samarbetsprocess för beslutsfattandegemensamt

ifrågavarandemed kommuner för lokalisera anläggning för lågaktivt avfallatt en
har tillämpats i varje särskilt fall.

Den kanadensiska bilden

Kanada federation tio provinser och två territorier.är Enligt konstitutionenen av
har provinsema själva kontroll sina och sin elproduktion.över naturresurser
Enligt lagen kontroll atomenergin, 1946, har federaladenantogsom av som
regeringen för utveckling och kontroll kämenergin.ansvar av

Med befolkning 29 miljoner och på 9,22 miljoner kvadratkilo-ytaen en
sträcker sig i östvästlig riktning från Atlanten till Stilla Havet ochmeter som

till 800 km från Nordpolen, så har Kanada lägre befolkningstäthetnorrut än
praktiskt något land i världen, Sverige medräknat.större Omkring 85taget annat
% kanadensama inombor 150 km avstånd från till USA ochgränsenav stora
delar Kanada mycket glest befolkat. Nära 70 % befolkningenär borav norra av
i storstäder och andra stadsområden. Indiansk ursprungsbefolkning och inuiter

1,7 % invånarna.utgör De bor huvudsakligen i De trendernanu av senastenorr.
pekar allt del denna befolkning flyttarstörre in i städema. Provinsenmot att av
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harinvånare,miljonerSverige och med llsåungefär dubbeltOntario, stor som
ekonomi.ochbåde befolkningi frågalikheter med Sverigestora om

CANADA
åäö.. ‘&quot; II4 IIImanmail:
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mineraltill-ochsina skogarnaturrikedomar iöverflödhar storaKanada ett av
däriblandmineralerandrametaller ochmängdproducerarLandetgångar. storen

världens ledandejärnmalm. Detbly och ärkalium, koppar,guld,nickel, asbest,
zink ochproducent uran.av

kol,ochkärnkraft, värmemed hjälpelektricitetKanada producerar vattenav
elproduktionen,56för %kärnkraften1Ontario fig.naturgas. Iolja, avsvarar

Återstående vattenkraft.främsttillgodoseselbehovi Sverige.litet genomänmer
striktAlluranprodukter.kämenergiteknologi och ärexportKanada exporterar
finnsnärvarandeFörmyndigheterna.federalasäkerhetsmässigt dereglerad av

%för 17kärnkrafteni Kanada ochi verksamhetCANDU reaktorer22det svarar
ochielproduktionenandelKärnkraftensi landet. vart ettelproduktionen avav

Brunswick56 %,Ontario Newförprovinsemakämenergiproducerande ärdeav
frånkämbränsletanvändadetkunde visaOm3 %.Quebec35 % och attman



CANDU reaktorerna kunde förvaras säkert skulle det medverka tillsättett att
framtiden för kärnkraften i Kanada.trygga

Figure ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION

ONTARIO SWEDEN

Ag .:::::::

Total: 140,708 kWh Total: 140,674 kWh

[HYDRO []NucLem[jm1a:aMAL|
Canadasource: Electric in Canada,Power 1993-sweden The EconomistIntelligence Unit Profile,Country 1994~9S-

Föreskrifter rörande kärnenergiverksamhet riktlinjeroch för
radioaktivt avfall

Kärnkraftföretagen ansvariga för kärnkraftverkenär drivsatt säkert sättett
och måste sig efter de reglerrätta det federala tillsynsorganet, thesom ges av
Atomic Energy Control Board, AECB. Tillstånd från AECB krävs för bygge,
drift och nedmontering Ävenalla och kämenergianläggningar.av uran- om
kämenergi juridiskt faller inom den federala lagstiftningen så föreskrifts- ochtar
miljöprocessema också hänsyn till provinsens intresse.

Radioaktivt avfall i Kanada kan indelas i kategorier: 1 avfall ochtre
spillvatten från d den blir kvar sedan extraheratsurangmvor, restv s som uranet



10

kämbränslestavamaanvändadebeståravfallhögaktivt2malmen;från avsom
blirdetdefinieratavfalllågaktivt3ochreaktorema somCANDU somfrån

avfall.radioaktivtövrigtalltinnehållerochöver som
denså harKanadaitillämpasprincipenÄven betalarförorenarenom -

omständig-vissaundergrundlägganderegeringenfederala ett ansvaraccepterat
ansvarig. Förkanlängreinte görasproducentenursprungligedenheter, när

upprensningsåvälvanligtvis kravdetavfall finnshistoriskt somsådant
ombud1982avfalllågaktivt etthantering sattesByrån förförvaring. somuppav

avfall.lågaktivtuppstädningenskötaförregeringenfederalaför den att av
frånavfallradioaktivthandförrutinernatillämpadeförst att taDe om

striktadagensenligtgodkännasinteskulleuranindustriradiumindustri och
grävdesavfallsådantdärplatserdepå vissa nerArrangemangenmiljökrav. av

säkrare,på permanentförvarasmåsteavfalletoch ettotillfredsställande meraär
blivitharplatser,finnabehovtilllett somhar processDetta att enett nyasätt.

perspektiv.socio-politisktsärskiltkontroversiell,högst ur

i beslutsprocessendeltagandeOffentligt

indragenallmänhetenordning hafastställdvarit någon attdet inteHistoriskt har
decennierUnderprojekt.kämenergirelateraderörandebeslutsfattandet senarei

1960-talet,påslutet närbetydelse. Iiökatdelaktighetmedborgarnasdockhar
börjademiljöproblem,sigmedaktivitet drogmänskliguppfattabörjade attman

synnerhetiberörde dem,beslutinflytande överkrävamedborgarna större som
1970-taletmittenmiljö. Iochsäkerhethälsa,förskyddrördesådana som

tillhänsynfortgåkundelängreinteutvecklingen utaninsebörjade attman
socialademiljön ochsig förbörjadeMänniskormiljön.påeffektertänkbara oroa
krävdeoch desig,föra medkundeutvecklingentekniskadenkonsekvenser som
fördesprojektbeslutsfattandetidelaktigadirekt stora somskullede göras omatt
beslutimedborgarinflytandeDirektdepartement.ochregeringsorganfram av

förvälbefmnandetmiljömässigaochekonomiskasociala,detpåverkadesom
fattaförnödvändigtochönskvärt attregeringamasågskanadensarna somav
medberöringharsådanainklusivebeslut,Kämkraftsrelateradebeslut.goda som

mediasåvälgranskningintensivförmånga årikämbränslecykeln, har utsatts av
kärnkraften berorförframtidentruismblivitharallmänhet. Det attensom

uppfattningen käm-påi singrundasDenna tur ommedborgarnas acceptans.
kämbränslecykeln.stadiersamtligaundermiljöeffekterochhälso-kraftens av

för .denomfattningökandeienergikällor utsattsandraår harUnder senare
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offentliga granskning förut förbehölls kärnkraften. Kanske kommer detta attsom
leda till balanserad offentlig debatt tvistefrågoma isätter etten mera som mera
jämförande perspektiv.

Federal miljöprövning bedömningsprocess,och EARP

Allmänt

Det har blivit praxis i genomföra oberoende, offentligaKanada miljöbeskriv-att
ningar och rådslag inför ellerprojekt initiativ i anslutning tillstora storanya nya
pågående verksamheter. I synnerhet kommer de flesta kämenergianlägg-nu nya
ningar i Kanada hänskjutas till den federale miljöministem för formellatt en
offentlig genomgång oberoende panel fullmed möjlighet för offentligaav en
utfrågningar och ekonomiska tillgängligamed medel för inblandade parter.

federalaDen miljöprövnings- och granskningsprocessen, Environmental
Assessment and Review EARP, infördesProcess, 1973 för tillgodose dettaatt

behov på konsekvent Samtidigt införde de olika provinsemasätt.ettnya
miljökonsekvenslagstiftning för de områden de själva ansvariga för.som var

Tillämpning

EARP viktig för identifiera tänkbara miljökonsekvenserär atten process av
förslag federala myndigheter. EARP tillämpas förslag: arör ettsom som
förslagsställande departement direkt skall gripa sig b påverkakanan; som
miljön inom federalt ansvarsområde; c för vilket den federala myndighetenett

sig ekonomiskt eller d skall anläggas federalt område.engagerar som
EARP administreras den federala miljökonsekvensbeskrivningsbyrånav

Federal Environmental Assessment Review Office, FEARO och gäller för alla
departement, styrelser och myndigheter såväl inom den kanadensiska regeringen

inom federala inklusive AECB. På EARP-språk kallas dessastyrorgansom
vanligen initiating departments, förslagställande organ.

EARP beskriver fysiska biologiskaoch aspekter på föreslagna projekt: luft,
mark, djur och människor. Den inrymmerväxter, också tänkbara ochvatten,
direkt anknutna sociala effekter förslagens miljökonsekvenser, d.v.s. effekterav

skulle kunna åstadkomma negativa förändringar i den naturliga miljön ochsom
de direkta resultat dessa förändringar skulle kunna få människor.som



12

myndighetenelleransvariga departementetutför detUnder EARP processen
storlekslag ochklargöraprojekt förföreslagnamiljöinventering att avaven
styrkanuppskattamöjligt,sådärmiljön och,på äreffekternegativa avtänkbara

gransk-ytterligarefortgåprojektNormalt kan utanallmänhetens ettengagemang.
projektetmiljöeffektertänkbaravisarinventeringenresultatetning att avnär av

fögaoch detteknologi,känd ärmed närmildramöjligaellerobetydliga attär
för projektet.sidaallmänhetensfrånintresseeller inget

ansvariga departementeti detbeslut attleder tillmiljöinventeringNär etten
socialasammanhängandedärmedmiljö ocheffekternegativaförslagsett

granskningsådantintressemedborgarnas äreller attbetydande,effekter enär att
tillförslagetansvariga departementetför detministernöverlämnarönskvärd,är

panel.EARPutfrågningoffentligförmiljöministem av enen

utfrågningoffentligochMiljökonsekvensbeskrivning

offentliggenomföraförmiljöministemtillsättspanel attoberoendeEn enav
omfångfrågomasfastställaföroffentligahåller mötenPanelen attgranskning.

miljökonsekvens-för hurförslagsställarentillriktlinjersedanochoch vikt enger
för denutarbetasskallEISStatement,Environmental Impactbeskrivning

detEISgenomgång.för ärpanelentillställsochkompletterasansökan som
viddenhelainnehållerutfrågningen. Detoffentligaför denunderlagetviktigaste
vidtasskallåtgärdervilkaochförslagetmiljöpåverkningartänkbara somavav

ocksåEISVanligeneffekter. ettskadligaeliminera varminska ellerför angeratt
skalldetpågå och hurskalldethur längebedrivas,skallprojektföreslaget

utföras.
deltagande förbrett allmäntförmöjlighetgranskningenoffentligaDen ger

i dendiskuteradefrågoroch få dessaansökantillanslutningifrågortaatt upp
församlingen.öppna

rekommendationerpanelensEARP

tillpanelenskriveravslutad rapportutfrågningenoffentliga ärdenNär en
frågaIfackdepartement.ansvarigadetförministernoch tillmiljöministem om

till deocksågårutfrågningarfederalaprovinsiella ytter-rapportengemensamma
innehållerinblandade. Rapportenorganisationereller ärministrarligare som

panelrapportförslaget. Enbeträffanderekommendationerochslutsatserpanelens
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den alltid offentlig rådgivande Med vederbörlig respekt för ochgörs är art.av- -
med till panelenshänsyn rekommendationer fattar ministernsedan för det
ansvariga departementet definitivt beslut bifall, modifiering eller avslagett om

förslag genomföra projektet.attom

tvåTillämpning EARP-processen fallav -

Detta avsnitt två fall offentligt i projekt med tänkbarpresenterar av engagemang
påverkan på miljön. I båda fallen har EARP tillämpats och i ingetdera fallet är
lokaliseringen något aktuellt problem. I det första fallet har EARP fören nya
uranbrymingsprojekt framgångsrikt genomförts för flera inya gruvor norra
Saskatchewan. Diskussionen inriktas på resultatet den allmänna utfrågningenav
inklusive effekten EARP-panelens rekommendationer. I det andra fallet hållerav

EARP för hela för förvaring kämbränsle på utarbetasanvänten attprocessen av
och kommer inte färdig förrän i slutet 1996 eller början 1997. Iatt vara av av

till de kommer detta fall i första handmotsats attnya urangruvoma senare
Äveninriktas på EARP-processen. inteden tillämpbar på utvecklingenärom av

i Saskatchewan så kan lokaliseringen bli fråganya urangruvor norra en av
allmänt intresse väl teknologin för förvaringnär kämbränsle haranväntav
bevisats offentligtsäker och accepterad EARP panelen och beslut harvara av
fattats den federala regeringen vidare med förvaringen.attav

Medan offentliga utfrågningenden pågår så har kanadensiska synpunkter och
attityder rörande förvaring kämbränsle och några kommentareranvänt noteratsav

utvecklingsrikmingen just Under tidengörs håller kanadensiskaom nu. en grupp
urinvånare från Saskatchewan, Meadow Lake Tribal Council starnråd,norra
MLTC, förstade för markera sitt intresse för bliatt ta stegen att att
värdkommuner framtidaför förvaringsanläggning. MLTC fortsätter meden en
utvärdering förvaringskonceptet för kämbränsle föranvänt detavgöraattav om
skulle kunna bli affärsidéanvändbar för stamrådets kommuner. Om stamrådeten
fortsätter intressevisa kan det fatta beslut delta aktivt i den allmännaatt attom
granskningen förvaringskonceptet.av

Fall I: Nya urangruvør

Saskatchewan, provins i Kanada, världensvästra uranproducerandeär störstaen
område. Norra Saskatchewan, där uranexploatering och gruvdrift sker, täcker
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huvud-befolkningen,3bara %harprovinsen,halvamindre avän ytan menav
omkringNorrland borikanjämförelse nämnas attSomurinvånare.sakligen en

kanadensiskedenöverlämnade1991aprilbefolkning. ISveriges%14 av
tillförslagochenergi, urangruvorför nyaomministern naturresurser sexgruvor
harSaskatchewanprovinsenEftersomgranskning.offentligförmiljöministem

granskningspro-utarbetadesgranskningoffentligpåkrav gemensamliknande en
gåttsprojektförslag harDessaprojekten.defemundersökte sexavcess som

beslutochlämnatsrekommendationer harpanelensochreglernaenligtigenom
projekten.fyrabeträffanderegeringrespektivefattats avav

säkerhet,ochhälsaarbetarnasmiljön,fysiskaskydda denPrinciper attom
berördaarbetstillfällen,synnerhet orter,iförmåner,ochutvecklingekonomisk
rekommen-panelensutläsaskunnatnyckelbudskapdevarit några urhar somav
särskiltmyndigheternasigansträngde attområdemiljöskyddatdationer. I ett
frågaiintressemyndigheternasallmänhetens omsåvälpåsiginrikta som

önskanibottnadeIntressetgruvområden.återställandeoch ennedmontering av
upplevagång behövaintelokalbefolkning änochmyndigheter attbådefrån en
lämnatsmyndigheternaochoskyddadeövergivitsföruthänt närvad gruvorsom

återställande.ochnedmonteringförmed ansvaret
känslastarkharurinvånarursprung,de flestanordbor, enSaskatchewans av

verksam-sedvänjor. Fastäntraditionellagällerdetsynnerhetiland, närsittför
landom-provinsens%0,1mindreanspråk änivid avheten tarurangruvorna

depåverkakundeskadligturangmvdrifturinvånamauppfattaderåden, att
med derasihophängdeverksamhetsådanutövadedär delandområden som

samlande.ochfiskejakt,levnadssättursprungliga -
få delocksåÅ ursprungsbefolkningenkanadensiskavill den avsidanandra

inomanläggsprojektföljdenblikanfördelar att storaekonomiskade avsom
förbetydelseavgörandedessafrån ärArbetstillfallenaområden.deras av

federaladenindustrin ochmedsamrådIsamhällen.ursprungsbefolkningens
förexploateringsföretagförvillkor attSaskatchewanställdemyndigheten upp

nedmonteringförkostnadernatäckakundegarantierekonomiskasäkerställa som
federalBoardControl ärAtomic EnergyAECBåterställande. somoch

ekonomiskaframförregelverkocksåhar att tamyndighet ettöver gruvorna,
garantier.

Deutspriddasamhällenisolerade över stora ytor.i små,boriInvånarna norr
resultatdirektSomsamhällen.land ochurangruvdrift påverkar ettförstå hurvill
nord-deövervakningsekretariat förkommerpanelrekommendationema ett avav

miljökvalitets-Secretariat ochMonitoringMinesNorthernliga engruvorna
för debildas. RepresentanterCommitteeQualityEnvironmentalkommitté att
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två kommer regelbundetnordliga kommunerna ingår. Dessa kommuner mötasatt
på gruvplatsema i närbelägna samhällen och erbjuda offentligt forum föroch ett
diskussion frågor till gruvdriften påverkanmed anknytning och på angrän-av
sande samhällen, inklusive socio-ekonomiska fördelar.

Myndigheterna uranindustrins expansion skulle arbetenöverens attvar om ge
kommunerna. En i från båda regeringama erbjudandethörnsten svaret var om
femårig yrkesutbildningsplan till kostnad 10,5 miljoner kanadadollaren en av

upprättad flera omfattarDen federala och provinsiella myndigheter iparter.av
kompanjonsskap nordligamed uranindustrin och de kommunerna. Med stöd av
nordliga urinvånarorganisationer utbildningsinstitutioner initiativoch har detta

mål invånareyrkesutbilda och anställa i på 60 % allasatt attsom norr av nya
arbeten tillkommer den och expanderande gnrvdriften fram tillsom genom nya
1998.

Den federala regeringens provinsen Saskatchewansoch välordnade sätt att
itu med tillämpningen till serieEARP har lett beslutta av en om nya urangruve-

projekt i provinsen kommer hålla för tidens prövning. tillförsiktDennaattsom
grundas på det faktum besluten hänsyn till relevanta miljöfaktoreratt tar som
lyftes fram offentlig tekniskoch granskning under EARP. Slutresultatetgenom

uthålligt närmande till resursutveckling såväl i Saskatchewanär i helaett som
Kanada.

Fall 2: Koncept för förvaring kärnbränsleanväntav

Bakgrund

De CANDU-reaktorer används för kärnkraft konstrueradeärattsom generera
enligt principen once-through användning naturligt i bränslecykeln. Deav uran
utbrända bränsleelementen lagras för närvarande på reaktorområdet i vattenfyllda
bassänger eller i betongkanistrar. För närvarande har Kanada inga planertorra
på upparbeta de relativt små mängdema kämbränsle. Det finnsatt använtav
ingen tekniskt betingad brådska gå vidare med slutförvaret det användaatt av
kämbränslet eftersom det säkert lagrat och kan förbli så i årtionden. Denär
federala regeringen och provinsen Ontario som har 20 de 22 kärnkraftverkav

i drift har emellertid båda tagitär fasta på allmänhetens problemetöversom oro
och behovet komma fram till avfallslösning. Efter åtskilliga årsatt permanenten
forskning bildades 1977 insatsgrupp för arbeta fram alternativ föratten att
långtidsförvara det använda kämbränslet. Den lämnades denrapport som av
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kristal-förvaring igeologiskrekommenderarHare-kommissionenoberoende att
vidare.undersökskanadensiska sköldeni deneruptiva bergarterlina

kanadensiska kämav-1978 detstartadeoch OntarioKanadaRegeringama i
Program, ärManagementFuel WasteNuclearCanadianfallsprograrnmet som

kanadensiskadetGenomforskningsprogram. atom-omfattandeochdetaljeratett
kanadensisktstatligtAECL,Limited,of CanadaAtomic Energy ettenergibolaget,

förmyndighetenfederalakärnforskning, den ansvaretbedriverföretag gavssom
Ontario Hydro,kämbränsle. Genomföravfallsplan använtutveckla pro-att en

teknologierutvecklaOntarioprovinsenskullekärnkraftsföretag,vinsens största
kämbränsle.ochför lagring använttransport av

förutvecklatsharplatsspeciñkt och attallmänt änProgrammet är snarare
AECB. Detdriftkriterieroch upprättatssäkerhets-defullt avsommotut svara

bergart i denplutoniskdjup i1000till500förvaringutgår från meters
till-serieflerbarriärteknik medanvändningmedsköldenkanadensiska enav en

forskningsanläggningama ärde ettEnbarriärer. störstanaturligaverkade och av
White-AECLsManitobaprovinseniforskningslaboratoriurn näraunderjordiskt

shell-laboratorier.

Processen

dåvarande ministern1988 denårOntario hänskötiregeringenmedsamförståndI
geologisktidéernanaturresursernuochenergi,för omresursergruvor

granskning. IochutvärderingfederalFEARO förtillkämbränsledjupförvar av
panel föroberoendemiljöministemkanadensiskeden1989 tillsatteoktober en
medtillsammanskonceptetmiljögranskningoffentliggenomföra an-avatt en

medgranskningsgruppvetenskapligavfallshantering. Engränsande frågor om
speciellgenomförapanelen förtillsattesoberoendeframstående att enexperter av

kvalitet.vetenskapligasäkerhet ochavfallskonceptetsdjupanalys av
lyftaför1990höstenunderavgränsningsmöten attoffentligahöllPanelen

riktlinjemaioch inrymmasAECL,sökanden,bordefrågorfram tas avuppsom
förvarskonceptet.EISmiljökonsekvensbeskrivningför aven

förKanadahelahöllsunder dessa övermötenMånga ämnen somtogs upp
till tekniskasocio-ekonomiskafrånomfattning,frågeställningamasbestämmaatt

1 Red:s.1980.Lobergdjupt i jordskorpanbildademagmatisktBergarter ursprung,av
anm..
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och etiska angelägenheter. En önskan fördes också fram från panelen att ytter-
ligare få med ursprungsbefolkningen. Tabell l visar några störreresonera pro-
blemställningar sökanden, AECL, identifierade resultat avgräns-som som av
ningssessionema. Mötena vanligen välbesökta den lokala befolkningen,var av
affärsverksamma, akademiska sällskap och de flesta miljögrupper.större

TABELL 1

frågorElva identifierats AECL under EARPssom av
okt-novramsessioner 1990

Direktiven för EARP panelen alltför begränsade i omfång
Starkt företräde för förlängd lagring jordovan
Behov för AECL jämföra avfallskonceptet med andra alternativatt
Bevisa utom tvivel lagringen säkeräratt
Jämförande riskanalys mellan det föreslagna förvaringskonceptet och andra
alternativ
Andra kriterier för utvärdera påverkanatt
Övervakning och möjligheter återvinna avfallatt
Offentlig delaktighet lokaliseringsbesluteni
Avfall från andra provinser
Etiska frågeställningar
Konsultera ursprungsbefolkningen

Även lokaliseringsfrågan inte kommer innan konceptetatt tasom upp som
sådant har befunnits säkert, acceptabelt och tekniskt lämpligt, så kanvara
panelen rekommendationer lokaliseringsmetodergöra kriterier.ochom

I 1992 avslutade panelen sitt arbete och överlämnade sina riktlinjer tillmars
AECL. AECL överlämnade EIS tillsammans med underlagsmaterialet till panelen
i oktober 1994. Panelen kommer EIS fullständigavgöra innanär offent-att om
liga utfrågningar sker i slutet 1995. Man förutser panelens rekommenda-attav
tioner kommer överlämnas till regeringen någon gång under 1996.att
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deponering använtfrågainställning iochsynpunkterAllmänhetens avom
kärnbränsle

kärnavfallhanteringenvidfästerkanadensamaviktförstå den avAtt stora som
förstå allmänhetenshjälpermiljöpolicyfrågormed andra attjämförelse oroi oss

dominerarfrågakämbränsle inteärHanteringen använtproblemet.för somenav
demsärskilt oftaintedenvilldetdebatten,offentliga sägaden tas somupp av

tillfrågas därom.direktintedeopinionsundersökningarallmännabesvarar om
hälsofrågorellerpå miljö-listakanadensarehögtrankas den närDäremot enges

kämavfall.omfattarocksåsom
varitavfallsfrågor hartill rättinställningenochmeningenallmärmaDen
utfördeskartläggning 1994enligtårenallraunder dekonsekvent somsenaste en

fort-KanadensamaGroup Inc.Reidopinionsundersökningsinstitut, Angusettav
avfallkemisktochframför PCBkämbränslekämavfall använtpåpekasätter att

säkrast.riskmaterial hanterasdet somsom
fråganidelade meningarhafortsätterallmänhetenkanadensiska att omDen
44 %medanför förvar är47 %1994 visarkartläggningengeologiskt förvar:

börundersökning. Detårs1992marginellt frånsig baraskiljerSiffrornaemot.
granskningallmärmatill denkändebefolkningen8 %endast avattnoteras av

pågår.förvaringskonceptet som
radioaktivitetenlånglivadedenkanadensamaansågalternativolikafemAv

betydelsen.rangordnarTabell 2viktigast.kämbränslehos använt var
kämkraftsan-vidsäkert lagratkämbränsletanvända ärdetEftersom
årtionden haråtskilligaidärligga säkertfortsättaoch kanläggningama att

metodsundvetenskapligtutvecklaochgrundligt utforskahaft tidKanada att en
deltagitharkämbränslet. Allmänhetenanvändaslutförvar detgeologisktför av

avfallsteknologin från denutvecklingenSärskiljandeti hela denna avavprocess.
vetenskapligtbeslutbetyderplatsvalkontroversiella frågan ettnormalt att omom

förstavfallsupplägget kan görasmedborgerligochgrundsäker acceptans av -
undvikerHärigenomgrunden.vetenskapligadenbliförstd.v.s. överens om
sig hotadkännerkommunuppståkanskapai onödan enomatt oro somenman

avfallsartläggning.oönskadav en
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TABELL

Deponering kärnbränsleanväntav

Frågor allmänt rangordnade efter sjunkande prioritetintresseav

Långlivad radioaktivitet i kämbränsleanvänt
Koppling mellan radioaktivitet och cancer
Olycksrisk
Transport avfall från reaktorema till avfallsförvaretav
Inbyggd uthållighet i lösningen slutförvaretav

lokaliseringsfråganTillämpning EARP-processen: Att lösaav
innan inleds fallEARP tre-

Detta kapitel redovisar fall där allmänheten deltagit i beslut avseende projekttre
där miljön påverkas lokaliseringenkan och där omedelbart intresse. Dessaär av

Ävenprojekt byggandet anläggningar för lågaktivt avfall. EARP fort-rör av om
den viktigaste och formella för offentlig medverkansätter vägenatt mestvara

i Kanada så erbjuder lokaliseringen dessa oönskade anläggningar många svåraav
utmaningar måste i inledningenredan innan projektet går igenomtassom upp

EARPen process.
Historiskt gjordes platsvalsbesluten specialiserade användeexperterav som
teknikbaserad lokaliseringsprocess för bestämma den bästa platsen föratten en

anläggning. De kommuner blev måltavlor kände sig ofta utpekade för densom
oönskade artläggningen. De ansåg sig ha blivit ojust behandlade eftersom de inte
hade tillfrågats innan fattades.beslutet Därför reagerade de negativt på plats
valen.

För lättare få igenom sina beslut bygga anläggningarna försökteatt att
bolagen på olika visa för allmänheten projektet säkert, det intesätt att attvar
skulle skada deras familjer föra med sig fördelar. Dettatvärtutan om angrepps-

kallas ofta besluta meddela försvarasätt metoden. Det helt klart dettaär att- -
inte sågs någon tillfredsställande metod och de berörda kommunerna gjordesom
ilsket motstånd. Detta skedde också sedan de blivit klara vilka fördelar ochöver
risker hängde ihop med hysa sådan anläggning.attsom en
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vilkainsågochoppositionenväxandesåg denregeringenkanadensiskaDen
motståndgjordede motköramedföraskulle överdetsvårigheter att somgrupper

till-ochbättre vägmåste finnas ettdetklartstodlokaliseringen. Det att en
kom-konsultativ,siggrundade öppen,utveckladesvägagångssätt enmersom

beslut.fattainfallsvinkel förmuninriktad att
lokaliseringenvidtillvägagångssättdettaerfarenheter avKanadensiska av

iSurreyOntario,iHopebeskrivs: Portavfalllågaktivtföranläggningaräldre
stadierolikasig påbefinnerOntario. AllaScarborough iColumbia ochBritish

oberoendehållerfallenförstatvådelämplig plats. Förbesluttillmed hänsyn om
förlösningarnahurövervaka attministeriet,tillsatta attarbetsgrupper, av

lednings-federalprovinsiellhartredje falletdetutvecklas. Iavfalletförvara en
ijordförorenadförlagringsplatstillfälligfinnaförtillsatts att engrupp

Ontario.Scarborough,
federaladenbildadestädauppgiftenfederala rege-denstöd för attSom upp

federaladenByrånavfall.lågaktivt ärhanteringförbyrå1982ringen aven
lågaktivtmed äldreförorenatsde platserförregeringens somatt rensa upporgan

nedan. Dessutomfallendeidiskuteras geravfall treinklusive detavfall, som
föroreningar.finnsdetdärkommuneri andrauppstädningmedbyrån hjälp

arbete.platsvalsgruppemastvåtill destödteknisktocksåByrån ger

Ontarioområdet,HopeFall 1 Port:

förprimärtmedstatligt företagfederaltförsökte ansvar1980-taletbörjan ettI av
tekniska,grundvalpåavfalllågaktivtvolym att avlokaliseringen storav en

förplatsfinnaöverväganden permanentekonomiskaochvetenskapliga en
frånhögljuddatilldockledde protesteransträngningarFöretagetsavfallet.

tvingaskulleregeringenfederaladenbegärdeDennalokalbefolkningen. att
någondetoch lägga annanstans.från kommunenavfalletbortföretaget att ta

oppositionen,federaladenförledarenfrånbrevunderblåstesOppositionen ettav
sittIHope.Porti stadenortsbotillMulroney,Brianparlamentsledamoten en

tättbefolkadefrånskall flyttasavfallsådantalltMulroneyframhöllbrev att
frånavståndbetryggande vattenreservoarerstora somläggasområden och

Ontario.LakestrandenlågområdetHopei PortAvfalletOntario. avLake
dennivåsådantilli kommunen attmotståndetföljd häravTill ensteg

inomplatsvalsprocessföretagetsstatligadet1986 avbrötregeringenfederala
mindrefinnauppgiftmedarbetsgruppoberoende att entillsatteEARP och en

plats.förutmanande väg utseatt en
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Den kanadensiska regeringen 1987godtog från den oberoenderapporten
arbetsgruppen för platsvalsprocessen med titeln Opting for co-operation, fritt

Vi vill ha samarbete, rekommenderaröversatt grundatangreppssättettsom
frivilligt deltagande kommuner intresserade utveckla avfallsan-är attav som av
läggningar. Denna bygger på planering, informationsutbyteprocess gemensam
och beslutsfattande tillsammans med de kommuner berörda detär mestsom av
föreslagna projektet. Detta omfattar full kommunal kompensation för delta iatt

föroch eventuellt bli värd för anläggningen och möjlighet förattprocessen ger
den tilltänkta värden dra sig helst. Detta upplägg heltnär äratt somur armor-
lunda den traditionella besluta meddela försvara metoden.än Den re-- -
kommenderade i linje med allmänhetens uttalade krav dras inattprocessen var
i beslutsfattandet så tidigt möjligt under projektets gång, och den tillgodosågsom
alla villkor för allmänhetens delaktighet innefattades i den federalasom
regeringens EARP.

Dåvarande ministern för energi, och nu naturresursergruvor resurser
tillsatte 1988 platsvalsgrupp för hantering lågaktivt avfall Siting Tasken av
Force Low-Level Radioactive Waste Management, STF för fullbordaatton
platsvalsprocessen finna villig värdkommun någonstans i Ontario.attgenom en
En förvaringsanläggning skulle byggas också liten mängd avfalltog emotsom en
från anläggning i Ontario, Scarborough. STF bjöd in 850överen annan
kommuner från hela Ontario för delta i platsvalsprocessen. Elva tänkbaraatt
värdkommuner beslöt delta och dem kvar i STFär ännuatt en av processen.
kommer allt döma lägga fram sina rekommendationer med hänsyn tillatt attav
den möjliga värdkommunen i början 1995.av

Fall 2: Surrey, British Columbia

I Surrey, British Columbia, tillsattes 1989 platsvalsgrupp dåvarandeen av
ministern för energi, och för genomföra liknande platsvals-attgruvor resurser en

med finnasyfte plats inom provinsen för slutförvaring litenattprocess en av en
volym lågaktivt avfall för närvarande ligger på två industriområden i Surrey,som

förstad till Vancouver. Byrån för hantering lågaktivt avfall gjordeen av
reparationsarbeten där under 1980-talet och materialet inneslutet i betong-är
bunkrar på området.

Under ledning platsvalsgruppen i Surrey bildades kommunal kontakt-av en
i Surrey för kommunens synpunkter och intressenatt rörandegarantera attgrupp
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lokaliseringsprojektet. Ingenförplaneringen annanmed iskulle kommaavfallet
Surrey-avfallet.förvärdkommunbliförframharprovinsen trätt attikommun

kommunalt intresse.någottill störrelettinteSurrey-projektetharHittills
industriområde inompåinneslutetsäkert ettavfallet ärberokanDetta att

ochregeringenfederalasinnesfriden. Denintedetsynhåll störkommunen, utom
enlighetiavfalletslutförvaradockColumbia attBritish är tvungnaprovinsen

regeringama.bådademellanöverenskommelsemed en
denmiljöbeskrivningstår i begrepp göraSurrey avi attPlatsvalsgruppen en

utfyllnadsomrâde.kommunaltpåavfalletförvara ettplanenöverenskomna att
socialadenmiljömässigadensåvälutvärdera accep-villPlatsvalsgruppen som

miljöbeskrivning. Dennadennaförvaringsplanenföreslagnaden genomtansen av
platsvals-Surreysi kommunen.reaktionlokalvissutlösakanfas processenav

på 1995.i slutetuppdragsittavslutahoppasgrupp

OntarioScarborough,3:Fall

Scarboroughi stadenbostadsområde1980 iupptäcktesradiumförorening ettEn
påCrescentMcClurevid etthittadesFöroreningenOntario.Toronto,nära
radiumhanteringförbränning ochlantgård där avtidigare annanvidområde en
områdetrengöringpartiell1940-talen. Enoch1930- avundertidigthade ägt rum

lagerlokaltillfraktatshadematerialetförorenade somenoch detsketthade mest
Chalk RiverAECLsvidavfalllågaktivthanteringbyrån förgodkänd avavvar

kvarhade lämnatsjordenlågkontamineradeåterståendelaboratorier. Den
till.skicka denförvaringsanläggningnågon attfannsintedeteftersomplatsen

förfastigheterna attpåverkade garanteraattdevidtogsåtgärderAvhjälpande
bakgrundsnivå.normalinomhållasskulleradonkoncentrationenkvarvarandeden

få kilometernågraradiumföroreninghittades1990förundersökningUnder en
bostadsbebyggelse. Detför mestaföreslagetområde avytterligarepådärifrån ett

förorenadedenmedanbortfördesmaterialet restenradiurnkontaminerade avdet
platsen.lämnades kvarjorden nytt

delensomOntario störstaprovinsen ägerregeringen,federaladenkorn1992
Scarborough överens startastaden attochfastigheterna omförorenadedeav

förMRP,Remedial Project, attMalvemthei Malvem,återställningsprojektet
lagrings-säkertillflyttasskulleJordenjorden.nedsmutsade endenslutligt rena

hade byggtsslutförvarintill dessbegränsad tidför ettinom kommunenplats en
Ontario.STF iav
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riktlinjer frivillig samverkan hade till-drogs efterMRP om somupp samma
delaktigheti Surrey med full kommunal i beslutsfattandetPort Hope ochämpats

kring federalOntario har väglett framtagningen MRPprojektet. En styrgrupp av
råd, Technical Advisory Committee, TAC, ochi kontakt med teknisktnära ett

kontaktkommitté, Public Liaison Committee, PLC. TACallmänhetens ären
från beslutsnivåer, provinsielltekniska federal, ochexperter tresammansatt av

kommunal. TAC har samarbetat med PLC, omfattar boende i Scarborough,som
för utveckla sunda projekt inrymmer Scarboroughbomasteknisktatt som
intressen. Båda tillkommittéema sina ordförandenrapporterar styr-genom
gruppen.

tvårsperiod PLC, frivillig genomförtUnder har väg,mesten som agerar
utförligt, omfattande och brett kommunalt rådslag. Vidett annonserat ett

sigarbetsmöte platsvalet anslöt stadsboma till förslagutannonserat ettom om en
plats i industriområde. Platsen låg omkring fem km bort i delett annanen av

Starkt föreslagnakommunen. stöd för genomföra MRP den platsenatt utta-
lades intresse ekologin idärpå miljögrupp med starkt för skydda denett attav en
närbelägna Rouge River Wilderness Park.

Under de följande månaderna började PLC motstånd från affärs- ochröna
egendomsintressen omkring föreslagna platsen. kallar vi Notden Detta Near My
Business Interests inte mina affärsintressen. Motståndarna räddanära attvar-
de skulle lida ekonomisk i form förloradeskada affärer eller sänktaav egen-
domsvärden de gick med på den lätt förorenade jorden fick läggas iattom
närheten. Detta liknar NIMBY-syndromet, Not BackIn My Yard, inteung.
min mark, med skillnaden motståndet här kommer från den etablerade affärs-att
verksamheten, vill skydda sina affarsfinansintressen, från ortsboränsom snarare
och miljögrupper.

Vid offentliga stod det klart de ortsbor hade föroreningen påmöten att som
sin och ville driva MRP vidare inte skulle någon förståelse frånmötamar som
sina affärsgrannar i kommun.samma

Trots ansträngningar såväl den federala regeringen provins-stora av som av
regeringen i Ontario driva ärendet och offentligt i överensstämmelseöppetatt
med Scarborough kommunens önskemål, så har fåtal motståndare till MRPett
väckt rättslig jävstalan federala regeringen.den Både den federalamoten
regeringen och provinsregeringen har slutat arbeta på projektet. domstolsför-Ett
hör i början 1995.är ägautsatt att rum av
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platsvalrörandeSynpunkter

diskuterainleds medbli dyrbar. Denoch kanPlatsvalsprocessen utdragen attär
ioch säkerhet. Den slutarsamförstånd i frågor behovkomma fram tilloch om

tillfredsställas olikabäst skallhurriktade förhandlingar parterna genomommera
fram-finns ingen garanti förlindringsåtgärder. I slutändankompensations- och

radioaktivt avfall.anläggning förgång i lokaliseringen enav
mellan risk ochavfall har avvägningenlågaktivtvissa fall rörande äldreI

i synnerhet denna harintresse för kommunen,fördel ofta inte tyckts omvara av
uppfattatsekonomiska fördelarna harriskerna. Deverkligavarit obekant med de

avfallets giftighet kommertill känslankontrastkortsiktiga i skarp attattsom
bli med detavfall angelägnaharbestå för lång tid. Kommuner är att avsom
lokala indus-dragit ekonomisk denhakanoberoende kommunen nyttaatt avav

inte finnsinser detförst kommunernaavfallet. Dettri producerat är när attsom
börjaavfallet de kanhandintresseradnågon är att ta somav omannan som

mycket långkankommunen. Dennalösningar inom taöverväga acceptansprocess
flera årtionden.tid, ibland

slutförvaringförför välja platseråtskilliga initiativtagitsKanada harI attnu
i fallinte givna. tycks alladefinitivt Detresultatenlågaktivt avfall och är somav

ärlig platsvalsprocessgenomförauppriktig viljaavfallsteknologi,sund att enom
möjlighet tillriskerna medkvarvarandeverkligainsikt deoch klar mot-omen

ochgenomföra lagringenrealistisk tidtabell förkompensation,svarande atten
tviveltagits,förvaringsbeslut hardeförsvarapolitiska viljanden utanatt som

platsvalsproblemet.framgångsrik lösningbidra tillkan aven
fråga äldre avfallpå idel pekar närmrefinnasDet tycks att omsomen --

möjligheten placeratill avfallet, desto bättrekällanlösningen ligger är att en
vid lokaliseringenvi gjorterfarenheter haravfallsanläggning där. De avsom

vi gåri friskt minnevi haavfall kommer närlågaktivtanläggningar för att
kämbränsle.lagringengenomföravidare för använtatt av

hittillsErfarenheter

Även erbjuder denoch struktureradstrikt formaliseradEARP-processen ärom
rådgivare kanderasförslagsställare ochforum där projektetsbra offentligtett

och frågormedborgarnas bekymmeroch bemötaföreslagna projektförklara sina
sammansättning oberoende ochsinEARP-panelplanerna. ärEn som genomom

för regeringensrekommendationer kan bilda underlagopartisk kan då göra som
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agerande. fungerarDenna inte särskilt bra det finns sådana ochnär storaprocess
olösta, högst kontroversiella frågeställningar oönskad lokaliseringsom en av en
anläggning för radioaktivt avfall i viss kommun.en

Kanadensare vill bli tillfrågade och på något delaktiga redan i desätt göras
första stadiema i utvecklingen projekt kan tänkas direkt påverka derasettav som
ekonomi eller miljö. iDetta synnerhet fallet det kan tänkas bli hotär när ett mot

i kommunen. Varje tanke kan sig för oönskadeutsättastatus attquo man
risker, sådana förbinds med lokaliseringen anläggning för låg-ex. som av en
aktivt avfall, får ortsboma delta i antal.att stort

Oberoende hur bred och grundlig den konsultativa såärav processen
kommer då och då problem uppstå med lokalisering. När de har möjlighetatt att
välja känner kanadensama olust bo eller arbeta i närheten förvaröver att ettav
för radioaktivt avfall, hänsyn till hur väl det utformat, uppfört ochärutan
kontrollerat. Detta problem just för lågaktivt avfall, eftersom kortsiktigaär ett nu
ekonomiska fördelar inte tycks det ödesmärke långt in i framtidenväga upp som
uppfattas hänga ihop med sådana anläggningar.

Det finns behov etablera acceptabel inrymmer att bliett att en process som
den vetenskapliga gnmden för projekt innanöverens försöker finnaettom man

plats. Platsvalsprocessen måste bygga på rättrådighet, delat beslutsfattande,en
klar förståelse för de verkliga riskerna och underliggande förståelse för atten
kommuner ifrågakan komma har vetorätt.som

Vissa kommuner troliga andra komma ifråga värdar förär än attmer som an-
läggningar. De 1 områden redan känner till risker och möjligasynes vara: som
fördelar eftersom de redan har liknande anläggning eller beroendeären av an-
läggningen; 2 områden behöver miljömässig uppstädning strategisom en en-
för minska risken, varvid den anläggningen utbyte för bortatt är ett att tanya
eller minska befintlig risk; 3 områden redan industrialiserade ellerären som
resursbaserade.

Kanadensisk urbefolkning, särskilt i Saskatchewan, vill med ochnorra vara
dela de ekonomiska fördelar kan bli följden projekt i deras trakter.storasom av
De sig själva väktare sitt land och de också det måsteser attsom av menar
skyddas för kommande generationer. Deras påverkan i beslutsprocessen värde-är
full, i synnerhet vid exploatering i Saskatchewan.av nya urangruvor norra
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Miljökonsekvensbeskrivning kärn-av

någraenergiprojekt fall sedda ur-

perspektivsökandens

L. W. Shemilt

MiIjökonsekvensbeskrivning i Kanada

Kanada federation tio provinser tvåoch territorier. federalaär Denen av
regeringen ansvarig för riktlinjer och lagstiftning i fråga radioaktivtär om
material i anslutning till kämenergi, inklusive användning radioisotoper.av
Under de tvâ eller flera årtiondena regeringenshar sättsenaste att ta upp
miljöfrågoma visat den erkänner behovet förutsäga-och-förhindraatt av en
inställning för minska framtida miljöproblem. Detta miljöplaneringskonceptatt
har fungerat med hjälp miljökonsekvensbeskrivning Environmental impactav

EIA infördes i slutet 1969. Den kanadensiska regeringenassessment, som av
definierar EIA formellt identifiera, förutsägasträvan och uttolkaattsom
miljöpåverkan verksamhet mänsklig hälsa och välbefinnande, inklusiveav en

Åtgärdervälbefinnandet i de ekosystem vilka mänsklig överlevnad beror på.
detta område ledde 1973 till den federala miljöbeskrivnings- och gransknings-att

Federal Environmental Assessment and Review Process, EARP komprocessen
till. Detta väsentligen administrativt angripa problemet till skillnadsättett attvar
från den rättsliga procedur tillämpas i andra länder, bl. USA. Syftet medsom a.
EARP skapa verktyg för genomföra den federala regeringensatt ett attvar
riktlinjer införlivaoch miljö- och angränsande sociala faktorer i regeringensatt
planering beslutsfattande.och Alla regeringsdepanement och myndigheter var
skyldiga tillämpa EARP varje ansökan departement elleratt ettsom en
myndighet ämnade gripa sig med, för varje ansökan skulle kurma haan som en
miljöeffekt inom något federalt ansvarsområde och för varje ansökan där
Kanadas regering gjorde ekonomiskt åtagande eller där ansökan knutenett var
till landområden under den kanadensiska regeringens administration.

tidigareEtt föredrag under detta seminarium Underdown al, 1994 haret
utförligt miljökonsekvensbeskrivning i Kanada regeringenspresenteratmera ur

perspektiv. I detta föredrag lämnas först kort översikt och kritik EIAen en av
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denerfarenhetsökandenasgranskningtillbakgrund avKanadai avensom
miljökonsekvensbeskrivning.förregeringsprocessennuvarande

EARPtillvägagångssätt.Kanadasinbyggda iprincipergrundläggande ärTre
egenkontrollpåbyggde attplaneringsredskap, genominfördes systemetsom

sinarörandemiljöbeslutenansvarade förmyndighetellervarje departement
Bristandedeltagande.allmänhetensprincipenbyggdeoch detförslag om

ledde tillårtiondeföljande systemetprinciper under attdessauppfyllelse av
förriktlinjer1984regeringsförordningenspeciellt medgradvis stärktes, om

tillsynsskyldig-lågtidigareLiksomgranskning.ochmiljökonsekvensbeskrivning
verkställdesoch attdepartementoch hansmiljöministem engenomhosheten

EnvironmentalFederalmiljöbedömningargranskningmyndighet förfederal av
rådgivandeDärtill kominrättades.FEARO ettOffice,ReviewAssessment
Canadianmiljökonsekvensbedömning,förforskningsrådetkanadensiska -organ,

råddettaCEARC ävenCouncil,ResearchEnvironmental Assessment om-
upplösts.nyligen har

Deprincipiellaniohar detÄven förändrats steg.kontinuerligt harEARPom
undersökning inne-och fortsattgenomgångprojektförslag,medförsta tre stegen

myndigheteller dendet departementegenkontroll somgrundenibär genomen
möjliga.beslutdokumenteradestadiumPå detta ärinitiativtagare. trestår som

förutsättningenundervidareprojektet attlåtaskulle kunnaförstaDet attvara
möjlig-andraDenkontrolleras.ochavhjälpasoch kangivnamiljöeffekterna är

påtagligaallmänhetens ärellermiljöeffekterstår när engagemangheten öppen
läggamöjlighetentredje ärDenpanelgranskning. att pro-nerkrävsoch det en

oacceptabla.ochbetydandemiljöeffekterna ärjektet om
beslutfattatsdet harföljer näri EARP-process envidare omDe stegen en
hjälpmedmiljöbedömningpanelgranskning,granskningspanel. Stegen enavär

för-frånEISStatement,Environmental Impactmiljökonsekvensbeskrivning
publiceringpanelrapport,granskning,offentligprojektet,till avslagsställaren

miljökonsekvensbeskriv-Härvid krävsi ministeriet.beslutoch att enrapporten
panelfastläggs ärriktlinjergrundad deEIS, somning, upprättas av ensom

undervanligenindivider,flerellerändamålet tillsattför treavgruppen
FEARO.senior ledamotordförandeskap avav en

förigenomprojekt gåsfederalasäkerställatill förEARP komFastän attatt
förslagsställarenprocedur, åtnjuterbeskrivnaenligtmiljöeffekterframatt ta ovan

inledandeledaigenom,i frågasjälvständighetutomordentligt attstor omen
interdeparte-offentlig ellerfinns fögaEIA. Detgenomföraochutvärdering en

inteEARP-processen äringår ibeslutgranskning demental processen.somav
Efter-beslutsfattande.förmodelltillvägagångssättreglementeratnågot utan en
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den inte förlänar någon makt reglera existerandeär sättutan ettsom attsnarare
maktfalt, krävdes förändring från de norrnativa ståndpunkter hittillsen som
karakteriserat beslutsfattandet inom regering och myndigheter. tillätProcessen
huvudsakligen förslagsställama plocka projekt från miljöbedömningspro-att ut

Beslutet undanta sig själv self-exemption decision, grundat på idénattcessen.
egenkontroll, betydde sökanden varken hade något direkt all-attom emotansvar

mänheten eller någon laglig skyldighet genomföra detaljerade miljöstudier.att
Processen blev starkt kritiserad för detta under de följande åren.

På den positiva sidan idén självkontroll skapar flexibili-noteras att störreom
och har kapacitet ackumulerande erfarenheter. förtet Det därföratt ta vara

inte sigmed de kostnader, administration, förvirring och försening kansom upp-
stå ovälkomna regleringar drivs igenom.när Den har förblivit hörnsten ien
EARP-verksarnheten de pågående förändringaräven berörs nedanom som
kommer förändra den väsentligt.att

Impulsen under 1980-talet reformera miljöprövningen i Kanada uppstodatt
inte bara på grund de brister påvisades i egenkontrollfasen, ocksåutanav som
på grund ökande svårigheteroch i samband med granskningssystemet.av oro
Därtill kom växande allmänt gillande använda miljöprövningett attav ettsom
viktigt redskap för effektivt integrera ekonomiska krav och miljökrav.att mera
Behovet harmonisera miljöprövningsprocesser med dem tillämpadesattav som

de tio provinsema faktor drev fram reformen. Enav var en annan som om-
fattande analys det inledande prövningsstadiet Weston, 1991 förebådadeav
ytterligare ändringar i EARP-processen. Flera andra studier, bl.a. påen
kabinettsnivå, indikerade ytterligare behov verk-ett systemav som var mera
ningsfullt, rättvist och effektivt. Hanteringen EARP i enlighet med 1984 årsav
riktlinjer hade visat sig upphov till missförstånd i sin blev upphov tillge tursom
omkring 70 rättsfall i Kanada. Ett antal domstolsutslag modifieraderunt där-om
efter EARP påtagligt och skapade ansenlig osäkerhet vissa aspekter påom pro-
cessen.

Den federala regeringen lade 1990 fram reformpaket miljöprövnings-ett
området särskilt policybedömning, för ekonomisktogsom ettupp en program
ersättning till deltagarna funding program och lagförslag, denett nytt
kanadensiska miljöprövningslagen Canadian Environmental Assessment Act,

ÄvenCEAA. CEAA parlamentet och fick Kungl. Majztsantogs samtyckeom av
1992, har författningama för hur den skall verkställas inte utfärdats.ännu
Dröjsmålet beror delvis nyvalet regering 1993. Inte desto mindre harav
författningsförslag funnits tillgängliga sedan någon tid för offentlig rådfrågning
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inom kort.publicerasförfattningamaslutliga väntasdiskussion och deoch
1994.Connelly,

sigvisatharproblemmed detillkommautformad för rättaCEAA somattär
antal slag-ochklarhetkännetecknas ettstörrelagenEARP. Denmed avavnya

har-överenskommelserfederalprovinsiellainklusivebestämmelserkraftiga om
medling. Lagenochundersökningaromfattandeklassuppdelning,monisering,

offentligkonsekventochflexibelfokuserad,bättretillåtaocksåkommer att en
ochpanelgranskningsprocessenkringdetaljereftersom dengranskning, merager

miljöpröv-besvärligaoch lösapåskyndaförmedlingtillmöjlighetinför atten
delegeramyndigheterfederalaförmöjligtockså attdetLagenningsproblem. gör

främjarochprovinserstudier tillomfattandeoch gemen-avgränsningsfrågor
granskningspaneler.federalaprovinsiellasamma

skalllagenför hurCEAA kommer gränsernaför sättaFörfattningsramen att
ocksåkommerinneslutningslistor. Den attochuteslutnings-verkställas genom

projektdepekarundersökningslista storaomfattande ut somfastlägga somen
bedömasmåste noggrant.mera

ochEARPerfarenhethel delhaftharKanadaKämenergiindustrin i aven
underkastatsharFörslagprövningsprocedurer.regeringensfederaladen förra som

Pointvidkämenergireaktorbyggandetbl.a.gällthargranskningoffentlig enav
ochOntarioiraffineringuranbrytning ochBrunswick,Newi provinsenLepreau

iHopeavfall vid PortlågaktivthanteringsynpunkterSaskatchewan, av
avfall.högaktivtförvaringförkonceptetjustOntario och avnu

på hurpekarmiljöprövningsprocessKanadastillintroduktionOvanstående
svårig-ochinkonsekvenserfaktumoch detutvecklatsoch attvuxit framden

till förlagenden är attEftersomgenomföras.skalldenuppstår nyaheter när
småaktigtdetuppstått, kan attharsvårigheterdenågra synasavhjälpa somav

isökandena har stöttsvårigheterdenågragranskadetaljihär somavmera
dessadetmindredestoIcke ärEARP.nuvarandedenverksamhet undersin

praktiskasinnackdelar,ochsina för-medutvärderasskallgäller ochregler som
huvudsakligenskriftdennaskäl kommerdettaAvbrister.sinaanvändbarhet och

äldrelagringhandlarförstaDenfallstudier. avkort omtrepresenteraatt
intetredje,och denuranbrytning ännutillandra knyterdenradioaktivt avfall, an

avfall.högaktivtförvaringavslutade, rör av



33

Äldre2. Fall: radioaktivt avfall

År 1982 inrättade den federala regeringen Byrån för hantering lågaktivt avfallav
Low-Level Radioactive Waste Management Office, LLRWMO för lösaatt pro-
blemen med äldre avfall ingen ursprunglig tillverkare längre rimligtvissom
kunde ansvarig för ochgöras federalt ansvarsområde. Ytterligareettsom nu var
uppgifter för LLRWMO blev till användaren-betalar tjänst inrättadesatt attse en
för förvaring det lågaktiva avfall löpande produceras med undantagav som av
slagg från gruvor och för allmänhetens behov informationatt i frågasvara av

lågaktivt avfall. Ett föredrag vid detta seminarium Gorberannat och Story,om
1994 kommer i detalj olika aspekter platsvalsprocessenatt ta medupp ut-
gångspunkt i äldre radioaktivt avfall. I det fall beskrivs här söktes miljö-som
kompensation. Det belyser de inledande avgränsningsstadiema i miljöprövningen
enligt EARP.

Ma1vemMalvemDet valda projektet kompensationsprojektetär i Remedial
Project, flerårigt projekt slutföraett uppstädningen radioaktivtavsett att av
kontaminerad imark Malvem-området i staden Scarborough i närheten av
Toronto. Radioaktivt förorenad mark kunde härledas från verksamhet medsom
radium under kriget upptäcktes inom område 1980 och platsett en annan
1990. Jorden, uppskattningsvis omkring 10 000 kubikmeter, måste föras bort för

skydda både människors hälsa ochatt miljön.
De första stadiema i det här projektet, inklusive teknologi-inspireratett

Årförsök lokalisera förvar, blev misslyckande.att 1983ett hadeett LLRWMO
federaltprovinsiellt beslut givits i uppdragett lösagenom problemetatt genom

bon den förorenade jorden och flyttaatt ta den till lagringsplats inomen samma
kommun. Platsen hade provinsmyndighetemautsetts med föga eller ingenav
diskussion med allmänheten. Trots offentligt inforrnationsprogramett som
LLRWMO omedelbart igång opponerade sig de boddesatte i närhetensom av
den föreslagna lagringsplatsen förslaget och startademot rättsprocessen som

Ävenvarade i år. den federala regeringentre målet fick dröjsmålet ochom varm
striden i samband därmed Ontarios regering, ägde platsen, avstå frånattsom att

vidare. Den tydliga läxan från denna del Malvem historien blev all-av att
mänhetens medverkan måste komma in mycket tidigare under planeringsstadiema

projekt. återupplivningDen projektetett följde påav upptäcktenav som av
ytterligare material 1990 erbjöd möjlighet för LLRWMO bygga på tidigareen att
erfarenhet. Projektets uppläggning omfattade borttagning jorden, tilltransportav

sorteringsplats och planer för provisorisk lagring denen lätt förorenade jordenav
i påväntan förvarsplats skulleatt frampermanenten federaltas genom en
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volymenbegränsadeochseparerade rättdenskeppningplatsvalsprocess och av
AECL-därRiverChalkvidlagerbyggnadgodkändtillavfalllågaktivt enav

ligger.laboratoriema
initiativtagandeLLRWMOöverenskommelser ärfederalprovinsiellaEnligt

meditubyrånochmiljöprövasskall togprojektförsökandeeller somorgan
genomfördesPå såföreskriver. sättEARP enriktlinjerdeenligtuppgiften som

utvärderingdetaljeradblevprojektet. Dennascreeningmiljögenomgång enav
infördesbörjanFrånlagringsverksarnhet.ochsorterings-schaktning, transport,av

vidkontorhölls öppetmånader20I ettrådfrågningsprogram.offentligtbrettett
helatillskickadesnyhetsbrevrad utochMalvemsihuvudgatan centrum en
ochskol-förföredragningarindividuellahus,hölls gavsDet öppnakommunen.

blevResultatetnivåer.kommunala ettolikahöllsoch mötenkommungrupper
utfråg-offentligaUnder denprojektet.förstödochintresseallmäntihållande

affärsverk-ekonomi ochsäkerhet,ochhälsarördefrågorningen togs somupp
Med till-skyddsfrågor.ochbevarande-landanvändningen,konfliktersamhet, om

rådfrågnings-offentligadennavisadefarhågorsinaluftamöjligheträcklig att
skulleprojektetmiljöpåverkannågonbliskulle somintedet avattprocess
för.visathadeområdendenågot oroförtröskelvärdet manöverskrida somav

genomgånginledandesin1994majisökandenkomresultatSom genomett
elleråtgärdasskulle kunnamiljöeffektkvardröjandevarjetill slutsatsenfram att

ioffentliggjordesBeslutetskulle fortsätta. marsprojektetochobetydlig attvar
sigveckorfick attallmänhetenoch svarapresskonferens trevid1994 en

respekt förtalarEARPförriktlinjerna13sektion omEnligt somförslaget. av
sådantinteintresseallmänhetenstillframkom varattintresse,allmänhetens man

dokumentationOmfattandeönskvärd.panelgranskningoffentlignågon varatt
ochutfrågningoffentliggenomgång,inledandeegenprövningsbeslutenbådaöver

tillgänglig.intresse fannsallmänhetens
stödoffentligtbrettochallmänhetentillinformationenomfattandedenTrots
stilla.stårprojektetdomstolsprövning ochintressegrupphar startat enennu

kan arbetetinformationicke-kontroversiellochgenomförbarhettekniskTrots
igång.kommafortfarande inte

uranmalmförädlingBrytning ochFall: av

atomenergikon-reglerasKanadakämenergi itillanknytningmedfrågor avAlla
vederbörligtutfärdarAECBBoard,ControlAtomic Energytrollstyrelsen som
igång ochEARPenligtmiljöprövningfaseninledandedentillstånd. Här sätts av
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här föredras miljökonsekvensbeskrivningen,- EIS. tydligt varjeDet beslutär att
AECB gås igenom för vill det möjligen skalltas attsom av man se om

remitteras till FEARO. Eftersom AECB beslutsfattande myndighet i frågaär en
tillståndsgivning måste den bestämma den den hanteraransökanom om som

möjligen kan negativ miljöeffekt antingen obetydlig eller kanärge en som som
åtgärdas med känd teknik. Om effekterna påtagliga, enligt kriterierdeär som

i samförståndutvecklats med FEARO, måste remitteras till offentligansökan
granskning. Därtill kommer allmänhetens intresse sådantäratt attom en
offentlig granskning önskvärd så skall det initiativtagande AECBär organet
remittera tillansökan ministern för offentlig granskning panel.av en

Cameco och brutitdess föregångare har och förädlat i Kanada sedanuran
1932. Under årtionden har antal projekt miljöpröv-underkastatsettsenare nya
ning och tillståndsgivning. Mot bakgrund sin erfarenhet åtta olika utfråg-av av
ningar under ledning FEARO panel har Cameco bred direkt kunskapav en en

hela EARP farhågorDe Cameco har fört fram 1994Frost,om processen. som
i egenskap sökande har sammanfattats nedan.av

a Remisskriterier
I fall där det bekräftades AECB det inte fanns några miljöproblem,ett attav

sig okända eller omöjliga åtgärda med känd teknologi, beslötattvare man
ändå remittera frågan till FEARO och granskningspanel på grundatt en av

påtecken bland allmänheten. Den hade uttryckts i enda brevettoro oron
från hövding för indianstam bodde på visst avstånd från platsen.en en som
Påföljande offentliga utfrågningar mycket glest besökta. indian-Intevar ens

råd councillors eller hövding närvarande vid Utfrågningen istammens var
deras kommun. Sökandens direkta och indirekta kostnaderegen var
omfattande. Därtill kom betydande kostnader både för FEARO och för med-
lare. Behovet stringenta riktlinjer för remisser uppenbart. En välärav mera
avvägd integration ekonomiska och miljömässiga målsättningar hotasav av
regler föga för främja miljöngör desto för skadaattsom attmen mer
ekonomin.

b Val panelav
Valet ledamöter i granskningspanel FEAROs privilegium. Klokhetenärav en
borde påbjuda valet skulle spegla kunskap, erfarenhet och förmågaatt att
fälla informerade omdömen och ändå undvika eventuella intressekonflikter.
Trots FEAROs riktlinjer så framstår detatt säger uppenbara förkastandet av
dem kan ha åsikteruttryckt industrin eller det berörssom ämneom om som
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derasofömuftigt. Justindustrinförbindelse medtidigareeller haft någon som
frampanel för kommaväsentlig ikundeerfarenhetkunskap och attenvara

bedömningar.trovärdigatill sunda och

c Panelens mandat
frånErfarenhetertillsätts.granskningspanel innan dentillDirektiven gesen

antal svårigheter kanvisathar dockutfrågningar ettatt upp-urangruvorom
riktlinjer förfastslåuppgiftförstaGranskningspanelensstå. är att en

någraEIS. Iimpactenvironmentalmiljökonsekvensbeskrivning statement,
direktivengårinformationför begära utöverskrivitsfall har riktlinjer att som

inblandadedelEnutanför utfrågningensliggaborde parteroch sålunda ram.
inte ingår iämnesområdeninutfrågningamaförsöka ledakan pane-som

utfrågningsprotokollet ochvittnesmål borde strykasSådanalens mandat. ur
får tillåtas. Sekrete-inteframställningarsådanadirektivbordedet attomges

oftaordförandensliksomi FEAROalltid medlemi panelenroll enrarens
tolkaavgörande förFEARO medlemsenior ärinte alltid attenmen

meduttrycka sigfrihetrimligdirektiven och utan attattgarantera
Påtryck-panelen.förmandatetöverenskomnafrån detavvikelserextrema

inblandadei panelenmedlemmarsåväl parter,ningar kan utövas som avav
sig inomskall hållaför överens-kontroll krävsskälig och justeoch att man

riktlinjer.EISdirektiv ochkomna

bistånd inblandadetilld Ekonomiskt parter
acceptabelt sätttill inblandadebiståndEkonomiskt ettut attparter varaser

organiseradeindivider ellertillnödvändigt stödsigför försäkraatt om
pekarErfarenhetenutfrågningar.i offentligadelta attför attgrupper
redovisningochfördelninggällerriktlinjer detstriktareFEARO behöver när

intebetala ärorättvistskullemedel. Detsådana attut personer somseav
itill regionenanknytningingenföga ellerharochbosatta orten som

paneleninförinte ställerfå någotborde de utanfråga. Inte heller uppsom
begrän-har valkretseninlaga, eller deskriftligskickarbara grupper somen

rikt-direktintefamiljen, eller detill den motsad närmaste svarar uppsom
inblandadetillekonomiskt stödineffektivtverkarlinjerna i EIS. Det att ge

förbere-tilldirekt knutnautgifternaredovisade inte kan ärattparter om
EIS.tillgenmälenutfrågningar inklusiveideltagandedelser och
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e Utfrdgningspanelens riktlinjer till EIS:
Erfarenheten har visat det område de EIS-riktlinjeravgränsasatt som av som
utfärdats vissa utfrågningspaneler har varit alltför omfattande på grundav av
okritisk sammanställning alla de uppslag kommit in till panelen ochav som
därför tillåtit oproportionerligt omfång i förhållande till detatt ettman
projekt skulle granskas. Kraven borde ställas inom rimliga förgränsersom
vad nödvändigt för bedömaär projektet och inte i del fall iattsom som en

allmänhet kräva tilläggsstudierstörsta i nyttiga knappast hithöran-stora men
de frågor. Alla sådana krav sökanden för med sig oerhört slöseri medett

och tid. Tillfredsställande teknisk detaljeringsgrad måste krävas,pengar men
sammanfattande presentation för borde tillräckligten ettgemene man vara

ytterligare krav, igen för undvika opåkallad och onödig kostnad. Denattom
myckenhet material blir följden och tycks krävas i hela sin mängdsom som
för bred spridning verkar inte upphov till motsvarande kunskapsut-ge
bredning bland allmänheten. Kritisk granskning riktlinjerna för EIS,av
tillräcklig övervägd spridning EIS och densätt göramen noga attav
tillgänglig, i förening med normala kommunikationskanaler bibliotek,
kommunkontor etc skulle inte bara bibehålla effektiviteten också ledautan
till ändamålsenlig användning och tid.en mer av pengar

O Den oflentliga utfrdgningsproceduren:
Erfarenheten har visat det finns fall där sökandens EIS och bevisenatt från
hans expertvittnen föremål för intensivär ñngranskning utfrågnings-av
panelen, medan uppgifterna från de deltagande inte behöver doku-parterna

lika väl. Genmälen från sökandenmenteras medges ibland inte. Frågor till
deltagande från panel eller sökande borde längreparter till enbartän att
kräva förtydliganden och borde inrymma direkta ansträngningar få framatt
hållbarheten och sanningshalten i framställning.en

Att manipulera proceduren för uppnå flerfaldig presentationatt vissav en
synpunkt måste undvikas, förekommer ändå ofta. En panel borde kutmamen
bedöma den uppriktigheten hos hans deltagande ochsanna parten genom
beredvillighet lyssna till andra bevis. Irrelevanta vittnesmålatt avvisas inte
alltid ordföranden, dock i samförstånd med den verkställandeav som
sekreteraren och övriga panelledamöter enbart borde befatta sig med de
frågor panelen fått i uppdrag behandla.som att
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verkställande sekreteraresinordförande ochsinledningunderpanelEn av
projektvisstförbehövsså många etthjälpmedoch experter somegnaav

deltagandesökandenssåvälbedömningderasborde somattgarantera av
måttstock.kritiskamedinlagor mäts sammaparters

avfallhögaktivtförvaringförKonceptFall:4. av

kämbränsleavfall in-hanteringförforskningsprogrammetkanadensiskaDet av
Ontario. DetochKanadaöverenskommelse mellan1978 varrättades genom en

utvecklainriktades påförstadär denakter,i flera attupplagt ett programsom
prekambriska delenvidsträcktadendjupförvar igeologisktidénoch bedöma om

tankegångdennaGodkännandeskölden. sattes ettkanadensiskaden somavav
kundeförvarsartläggning ägakonstruktiondärpåplatsval ochinnankrav av en

Århuvudansvarig förtillutsågs programmet.statligt företag,AECL, ettrum.
Technical AdvisorykommittérådgivandetekniskAECLbildade1979 en

pågåendedetbedömningoberoendeförTACCommittee, göra pro-avatt en
grammet.

pågick, denforskningsprogramAECLssamtidigt1980-talet,Under gavsom
atomenergi-frågor,kämenergirelateradeförkontrolhnyndighetenkanadensiska
förordningar.AECBBoard,ControlAtomic Energy ut trekontrollstyrelsen
kämbränsle:förvargeologiskt använtdjuptR-7lförordningenDessa avomvar

bedörnningsfasen,tillmed hänsynbestämmelserochbakgrundsinforrnation som
platsvalrörandeövervägandengeologiskaR7-72förordningen1985,kom omut

R-l04policyförordningochavfallhögaktivtunderjordiskt förvarför omenett av
avfall, bådaradioaktivtförvaringförriktlinjerochkravmålföreskrifter, av

1987.utgivna
formellefterochforskningsprogramårsdussinEfter än stora enettmer

ochenergi,förministernfederaladenmiljöministemtillbegäran gruvorav
räkningFEARO för AECLsgranskningspanel1989tillsattes avnaturresurser en

granskningpanelen förtillDirektivenEARP.riktlinjerna förenlighet medi av
ursprungligafanns i den överens-deblev bredaremiljökonsekvenser än som

allmänfrågorsådanauteslötigångkommelsen programmet, somsatte mensom
blislutförvarkonceptet förskullesamtyckeOntariosMedkämenergipolitik.

Granskningspanelen bestodmiljögranskningsprocess.federalföremål för ur-en
huvudsakligenåttasedan tillvidgadesochsju ledamötersprungligen av
vetenskapligPanelen tillsattesociala intressen.ochrepresenterande kommuner en

tekniker med uppgiftoch16 vetenskapsmänbestående attgranskningsgrupp av
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vägleda granskningspanelen med hänsyn till vetenskapliga och tekniska frågor
i slutförvarskonceptet.

I enlighet med sina direktiv höll granskningspanelen serie på 14en
avgränsningsmöten under oktober-november 1990 i femde provinser som var
direkt indragna i eller kunde tänkas bli påverkade slutförvarskonceptet.som av
Betydande ekonomiskt stöd till deltagande administrerat FEAROparter, genom
och fördelat fristående kommitté, farms tillgängligt för individer,genom en

och kommuner ville inlägg vid dessa avgränsningsmöten.göra Om-grupper som
fattande inlagor gjordes AECL, miljödepaxtementet och denav av veten-av
skapliga granskningsgruppen Scientific Review Group, SRG. Skriftliga inlägg
och muntliga presentationer gjordes antal och enskildaett stortav grupper

Medan många frågan slutförvar kämavfall, användetogpersoner. upp om av
många andra, tillfället behandlaväntat, räcka mycket vidareattsom en av
frågeställningar.

På grundval utfrågningama avgränsningen presenterade gransknings-av om
panelen utkast till riktlinjer för beredningen miljökonsekvensbeskrivning,ett av
EIS, i juni 1991. Dessa offentliga och skickades till samtliga deltagare ivar
avgränsningsutfrågningama för synpunkter. I 1992 lämnade den federalamars
granskningspanelen för miljöprövning de slutliga riktlinjerna för beredningen av

EIS för konceptet slutförvaring kämbränsle. Dessa bestodanvänten om av av
omfattande uppräkning punkter dubbelt så långnästan deten av som var som

ursprungliga förslaget. Samtidigt de rymde alla upptänkliga vetenskapligasom
aspekter med anknytning till bedömningen slutförvarssystem och dessettav
funktion, inrymde riktlinjerna krav betydelsefulla detaljer för genomföraatt
konceptet och på tänkbara sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter under
varje led i genomförandet slutförvarsanläggningen och för innehållet i depone-av
ringsvalvet.

Under 1994 har AECL givit serie nio primära referensdokumentut en om
Åttastöd för EIS. dessa dokument täcker vetenskapligasom och tekniskaav

aspekter på forskningsprogram rörande slutförvarskonceptet och det nionde
handlar allmänhetens deltagande och sociala aspekter. EIS kommerom att
inlämnas till FEARO i början oktober 1994. Flera hundra stödrapporter,av
dokument och publikationer det hänvisas till i det primära referens-som
dokumentet finns tillgängliga för allmänheten. Den tillståndsprocess infördessom

FEARO omfattar nio månaders period efter utgivningenav EIS, då allaen av
intresserade har möjlighet granska. Granskningspanelenparter kommeratt fåatt
vägledning sitt vetenskapliga råd SRG. En internationell sakkunniggranskningav
kommer genomföras under överinseendeatt OECDNEA och granskningarav
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Grundat påmiljödepartementen.ochocksåkommer göras naturresurs-att av
granskningspanelen,kommerallmänhetsåvälutlåtanden fråndessa experter som

inlämnadesittEIS ihuruvidabeslutfatta1995,i septembersannolikt att om
bli ombettAECLbristfällig kommerbefinns attOm denej.brister ellerskick har

utfrågningoffentlig ägadärefter kommer attochmed rum.komma enettatt svar
utlysasutfrågningaroffentliga motkommerbristfällig attEIS inteOm anses

Slutligen1996.halvanförstaunderförmodligen1995 och ägaslutet avrumav
1996 tillslutetislutrapportinlämnagranskningspanelenkommer avatt en

miljö.förministrarna naturresurser resp.
miljö-påaspekterradsammanfattning kanovanstående korta noterasI en

avfall:högaktivtslutförvarmedsambandii Kanadaprövningsprocessen av
federala ochdenoch förför EARPtillämpasriktlinjernanuvarandea De

FEARO. endaDedrivsdenprövningsprocessenmiljömässiga genomsom
EIS. Såvälriktlinjer fördragittagitshittills har är enatt uppmansteg som

alla deavfall medhögaktivtförvard.v.s.projektdet prövas, avarten somav
dessallmänheten,sigmed hosfördetoch den sombekymmer somoro

det tillvaraktighetkomplexitet och görkostnader,frågastorleksordning i om
regering. Dettaochrikebetydelse förhelheti sinprojekt är storett avsom

utfrågningspaneltillsättaår förförstå detlättare attdet tre enatt toggör att
fullfölja dessa.år för2-3ytterligareEIS attriktlinjer föroch samtenge

EIS ochgranskninginledandeår föromkringDärtill kommer avett
offentligbesluttillframkan kommainnan ettdithörande dokument, omman

utfrågning.

FEARO tilläm-gångenförstaförkonceptbestår baraProjektetb somettav -
valetmedJämsidesplatsspecifikt.inteprojekt ärgäller det avett sompas
för dethuvudinriktningsköldenkanadensiskaikristallint berg den som

realistiskavisa påmåsteEISbetytthar dettautvecklingsarbetet,fortsatta att
avtal ochifrånalltplatshosegenskaperövergripandesamtidigt enmen -
spektrumtill helatypiska transportsättaspekterekonomiskasociala och över

med urbefolk-problemetstårMot dettakarakteristika.geovetenskapligaav
osäker.känslig ochfrågalandkrav ärrättigheter och ytterstningens somen-

gransknings-in iurinvånare harkanadensiskbetecknande sattsDet är att en
panelen.

ochuppgift bedömagranskningspanelens rapporterac Ihuvudsak det att omär
miljöeffekttotalochsäkerheti frågaförvarskonceptetgodkännakan omman

haledamöternauppgift kommerdennagenomförande. För attdessav
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tillgång inte bara till inläggen från lång rad offentliga utfrågningar i femen
provinser, viktigast allt, breda utvärderingarutan, lagts framav som av
panelens vetenskapliga granskningsråd och den internationella gransk-av
ningen OECDNEA, granskningar redovisade tillgenom expertgmpperav av
miljödepartementet, AECB och flera andra federala departement däri-av av
bland och hälsodepartementen.naturresurs-, transport-

Direktivend bredare detär ursprungligaän uppdraget till AECL över-genom
enskommelsen 1978 mellan Kanada Ontario,och och lägger vikt vidstörre
genomförandet och vid social och ekonomisk påverkan. Som nämnts rappor-

AECL allmänhetens medverkanterar och sociala frågeställningar.om om
Detta speglar omfattande för offentlig information,ett offentligaprogram
utfrågningar och hantering frågor från allmänheten uppstått be-av som ur
hovet i få tillgång till flera skilda områden förprogrammet att geologiska
fältundersökningar och för lokaliseringen underjordiskt forskningslabo-ettav
ratorium. Såväl AECLs fortlöpande serie tekniska de årligarapporterav som

från dess tekniska rådskommitté, TAC,rapporterna har god spridning tillen
alhnänheten.

Slutsatser

Inget de fallen uttryckligen lokaliseringenrörtre förvar för högaktivtav ettav
avfall. De har valts för belysa erfarenheter från Kanadas miljöprövningspro-att

direkt relevanta förär nå fram till rättvis och effektivcess som att be-en
dömning. Från sökandens eller förslagsställarens utgångspunkt kan dåman ur
dessa fall få fram måttstock effektivitettre och begränsningar i denen
kanadensiska f.n. tillämpas och på så dra lärdom därav.sättprocess som
a Utifrån utvecklingen erfarenheternaoch den federala miljöprövnings-av

EARP, och med erkännande begångna misstagprocessen, vad gällerav att
finna fram till bra lokalisering och förvaring detta äldre avfall,av upp-
rättades återställningsprojektet i Malvem för samordna kommun- ochatt
regeringsansträngningar för lösa problem med radioaktiva föroreningar.att
Det stärkte kraftigt betoningen offentlig rådfrâgning och allmänhetens
deltagande och har i detalj vid andra konferenser.rapporterats

Även de lagliga kunde inte de ursprungliga tekniska lösningarnaom var
godtas. Nästan all fördes fram allmänheten baserad på icke-oro som av var
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såsomproblemet,itu medVid detaspekter. sättettekniska taattsenaste
sigengageradekommunenväsentligtframstod detbeskrivits attsomovan,

utgrävning,förplatsfinnabraDärefter gick detstadium.på tidigt att enett
stödfå starktgårvisar detDettamellanlager.sortering och attatttransport,

sådanopposition. Enundvika allgårintedetfrån allmänheten även attom
också.misslyckandenatidigaregjorde dedetkostar menpengar,process

i EARP-pro-inledandedeunderpågick endastMalvem-projektet stegentre
förfarandeicke-rättsligtvärdetinneboendebelyste detDet ettavcessen.
nödvändigtvidare hurbelysteuteslöts. Detmöjligheten attutan att processa

infor-med fullkommunaltomfattandetidigt ochmeddet engagemangvar
Ävenmiljön.påverkanegenprövningenivarje detaljmation omavom

detalj,iregistreradesintebedömningarkriterierna för dessa processenvar
Processensfångasskullemänniskorsförtillräckligt öppen upp.att oro
stöd kankommunaltöverväldigandefåmedframgångenöppenhet och att

förhalning.förbli forumallt kandendet faktumändå inte ändra etttrotsatt

uranbrytning kanförgranskningspanelerFEAROsfrånerfarenheternab Ur
dåtillfällendet finnsmarkeradras förslutsatserytterligare några attatt
in-sökandenobilligsåvälkantillämpasden mot somvaraprocessen som

effektiv.
bättreoch dessutompanel behövstillremisskontroll förBättre processens

intresse.allmänhetensbedömaförsärskilt sådanakriterier,definition på att
säkraföravgörandei panelenordförande är attochValet ledamöterav

kunskapskaffa relevantoch förgranskningenieffektiviteträttvisa och att
bedömningar.insiktsfullaförerfarenhetoch

inödvändigtmandatpanelensdirektiven ärgenomdrivandeRirnligt av
EIS-desäkerställaförkrävstillsynutfrågningar och attoffentliga att

med panelensöverensstämmelsepanel iutfärdasriktlinjer ärenavsom
mandat.

till databör begränsas ärfrån sökandeninformationpåPanelens krav som
förslaget.ellerprojektetnödvändiga för prövaatt

spegla debördeltagandetillstödekonomisktGränserna för parter
tillhanda-myndigheterregeringskanslier ochfinns inommöjligheter attsom
intresse.tjäna allmänhetensutvärdering ochinformation ochoberoendehålla

ireglersig eftermåstesökandedeltagande rättaSåväl sammaparter som
utfrågning ochprocedur,fråga svar.om
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Panelema bör bedöma meriter och trovärdighet hos deltagandeöppet parter
expertvittnenoch och vikta deras inlägg i enlighet vittnesmål fråndärmed;

sökande och deltagande i blibör mån föremål för rimligparter samma
granskning och dokumentation; tidsbegränsningar bör fördelas rättvist.
Kosmadskontroll bör i förväg såväl kostnadnytta analysgöras genom en

anslutning till principerna allmänhetens deltagande, rättvisasom en om
inblandadealla kostnadseffektivitetoch för såväl allmänhetparter som

sökande.
Panelrapporter skall tillhandahålla fullt genomförda och åberopadeargument
bevis för alla beslut, positiva och negativa.

c Det fall första stadiemade förrättning i gransknings-tarsom upp av en en
panel för förvarskonceptet för högaktivt avfall belyser förvisso viktigen
aspekt medborgarnas delaktighet. Avgränsningsutfrågningama fram-
bringade 126 skilda inlagor och presentationer. Utkastet till EIS-riktlinjer
fick många ytterligare På denna inledande nivå för framtagningsvar. av

Ändåriktlinjer allmänhetens intresse påtagligt. måste försiktighetvar samma
iakttas, pekats på omedelbart vad gäller granskningspanelemassom ovan,
verksamhet.

Slutlig sammanfattning

Miljöprövningsprocessen i Kanada har vuxit fram till erfaren-attgenom anpassas
heten. Den nuvarande EARP, har skapats för projektatt garantera attprocessen,

granskade fullt i fråga miljöeffekterär och negativa effekter blirut attom
antingen avhjälpta eller, efter offentlig utfrågning, bedöms kunna tolereras.en
På grund sin arbetsprincip, omfattar allmänhetens deltagande, påståsav som
EARP rättvis, effektiv och ändamålsenlig. Av några sökandes erfarenhetvara att

Ävendöma den tillämpas inteär alltid särskilt rättvis. den ärprocessen som om
icke-rättslig har den ändå lett till flera domstolsärenden. I tidsåtgångtermer av
och höga kostnader har den misslyckats vid många tillfällen därvidoch varken
varit effektiv eller ändamålsenlig. Domstolsutslag har betytt oförenliga tolkningar

kan komma framtida beslutäventyra och uppträdande framtidaattsom av
granskningspaneler. EARP har inte varit påfallande framgångsrik det gällernär

hantera opposition projekt, inte heller haratt EARP åstadkommit någonmot
förlikning i processen.
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fördelendefinitivagranskningspanel denidén medmindre harIcke desto en
få rådkanregeringen. Denkontrollutanför direktden arbetar rege-avatt av

prägelnicke-rättsligaregeringen. Denfrånordernågrainteringen emottarmen
främjarformalistiska procedurerundvikerdärmedgranskningspanelenpå ensom

tilltro.allmänhetensökakanöppen process som
miljöintressenbredasäkerställaeffektivförblirslut, EARPTill attattgenom

deltagandeallmänhetensviktigtvisat hurden harbeslutsfattandet ochin idras
få alla delarstycketi detfaktor äravgörandealla stadier. En attpå avär senare

ideellanationellalokala ochtillbeslutsfattarelokaladelta, frånallmänheten att
organisationer.

all-frånprincipen bretttillanslutningJämsides med full engagemangom
lämpligtpå sättmiljöprövningsprocessenförbehov ettmänheten finns det attett

hållasmåsteutfrågningarOffentligasärintressen.manipulationskydda sig mot av
plattformblitillåtasintefrågeställningen ochaktuellainriktning denmed en

miljöfrågor.allehandaför presentation av
Environmental AssessmentCanadianförfattningenkanadensiskaDen nya

tillämpning.i derasochriktlinjernai EARPbristererkäntAct, CEAA har
ändamåls-effektiv ochförbli rättvis,ändåavhjälpa dessa,förUtformad att men

framtiden.iden fungerarefter hurdömasenlig, kommer den att
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Lokalisering låg-anläggning förav en

aktivt frånavfall erfarenheter en-

lokaliseringsgrupp i Kanada

Donald M. Gorber
Valerie A. Story

Reservation
Denna innehåller författarnas åsikterpersonliga bakgrund derasuppsats uppdragmot av

hantera miljökonsekvenserna lokaliseringsgruppen.iatt Innehållet har inteav processen
godkänts lokaliseringsgruppen och denna skall därför inteav uppsats representeraanses

dessåsikter.

Bakgrund

1.1 Historia

Frågan hantering det lågaktiva avfallets hantering har lång historia iom av en
Kanada. Från 1930-talet till har statligt företag under Kanadas federalaettnu
regering upparbetat radium och därefter bedrivit raffinering i anlägg-av uran en
ning i staden Port Hope vid Ontariosjön i södra Ontario. Tidigare användes
kommunala soptippar täcktes jordmed och ledig mark inom kommunen försom

deponera det lâgaktiva avfallet.att
Sedan 1948 har företaget placerat det lågaktiva avfallet i tvâ anläggningar

Årföretaget i grannkommuner.äger 1980 föranledde frågan långtids-som om
stabiliteten hos dessa anläggningar Canadian Atomic Energy Control Board
styrelsen för kontroll den kanadensiska atomenergin uppdra företagetav att

utveckla planer för dessa anläggningaratt drift och påbörjaatt studierta ur om
möjligheten finna plats för enda avfallsanläggningatt inom Port Hope-en en
området.



lokaIiseringsfbrsbkInledande1.2

avfalllågaktivtlokalisering1984 blevvalkampanjenfederaladen enUnder av
oppositionsledarendåvarandefrån denyttrandenföljdtillvalfråga, och av

frånavlägsnasskulleavfallethittillsvarandedetkommuninvånamahoppades att
förslagetarbetenedlagtföretagetstatliga avsevärtSedan detderas kommun.

1986 planerregeringen görafederalaoffentliggjorde den attavfallet,flyttaatt
Hope-området.Porttill städaförslagenmiljögranskningformell att uppaven
offentliggjordesavfalletlågaktivadethanteringförpolicynfederalaDen av

detmeddeladeMKB-panel. Företagetutsågs attdettaföljdformellt. Till enav
deHope-området därinom Portfastigheterpå tvåoptionerförvärvathade

MKB-process.inledaplanerade att en
miljöutfrågningar,preliminäraförförberedelserinleddeMKB-panelen men

anläggningarnamöjligadei närhetenboendeopposition från deintensiv or-av
valts.plats hadeslutligtillsutfrågningamasenareläggningsakade enav

federalaoch degjortsvalet hadeinteemellertid närallmännaDen avtogoron
ånyoficklågaktiva avfalletdetengagerade iochdepartement som varorgan

felaktigtplatsbara valetintekonstaterade utanstrategi. Desinrevidera att varav
Hope-området, detPortinomallmännagrund denpå geogra-även, oronatt av

utvidgas.måsteundersökasskulleområdefiska som
följanderegeringenfederalaoffentliggjorde den1986Hösten

senareladesgranskningMKB-panelens
föreslagnatvåför deMKB-processenombadsupparbetningsföretaget stoppa

ochplatserna;
kontroversiellalternativ, mindrerådbildades förkommitté att om engeen

plats.för val avprocess

Platsvalskommitte’1.3

åttapå tilltill uppgiftfickkommitténplatsvalskommittéoberoende attEn sex
låg-hanteringdeponeringteknologiema förlämpadedemånader värdera avmest

förutsättningarnahade bästaområden i delstatende attavfall, värderaaktivt som
platsval.tillvägagångssättet förlovandeteknologier och detdessatillämpa mest
analys1987 medtidigtbörjade sitt arbetesju medlemmarKommittén med en

ochlågaktivt avfallhanteringmedtekniska frågor hörde avsammansomav
tekniskauppdragutläggninginkluderadeaktiviteterplatsval. Deras omav

vidlågaktivt avfallföranläggningarbefintligaplatsbesök vidstudier; samt
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avfallsanläggningar inom Hope-området; rundabordsdiskussionerPort med repre-
för nyckelorganisationer förbundna med andra lokaliseringsprocesser;sentamer

diskussioner med allmänna intressegrupper; besök hos kommuner hadesom er-
farenhet lokalisering seminarierkontroversiella anläggningar; med experterav av
på lokalisering anläggningar och omfattande litteraturstudier lågaktivtav om
avfall lokaliseringskonflikter.och värdering bekräftade det fannsDenna att ett
definitivt behov förändring lokaliseringsprincipema lokaliseiingsproce-ochav av

fördurema lågaktivt avfall.
Kommittén rekommenderade till sist lokaliseringsprocess i fem faser meden

Lokaliseringsprocess i samverkan.namnet
Fas 1 Fastställande riktlinjerav-

2 RegionalaFas inforrnationsmöten-
Fas 3 Information och konsultation för kommunen-

4 ProjektvärderingFas dvs. val teknologier, platsval, identifieringav av-
problem

5 GenomförandeFas dvs. inverkan hanteringsåtgärder, regeringsbeslutav-

Denna från det traditionella för lokalise-sättetrepresenterar ett avstegprocess
ring, vilket vanligen innebar konfrontation dvs. besluta, informera, försvara.
Den rekommenderade baserades på frivilligt deltagande lokalaprocessen av
kommuner och samarbetsinriktad, samplanerande beslutsfattande. Entypen av
oberoende lokaliseringskommitté skulle etableras för principernaatt garantera att
för den rekommenderade upprätthölls.processen

1.4 Samverkanskommitté för lokaliseringsprocessen

På rekommendation processkommittén utsåg den ansvarige ministern förav
energi, och lokaliseringskommitté för genomföra förstadeattgruvor resurser en

faserna i den fem faser bestående lokaliseringsprocessen.tre av gemensamma
Lokaliseringskommittén fick följande mandat:

identifiera möjliga frivilliga kommuner,att
rekommendera metoder för hanteringdeponering,att
undersöka för förhandlingar med möjliga frivilliga kommuner iatt ramar

fråga lindrande åtgärder och förmåner,om
undersöka kostnaderna i samband med genomförande olika metoderatt av

för hanteringdeponering, och
erfarenheterna till departementschefen.rapportera
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lokalise-lokaliseringskommitténansågVid slutet fas att gemensamtre enav
rekommenderadeframgångsrik ochmöjlighet bligodringsprocess hade attatt

godkändefederala regeringenför genomförandet. Denmedeltillhandahöllstaten
aktuellaoch denlokaliseringsprocessenden1991 fortsättandet gemensammaav

fas fem.fyra ochgenomförai gånglokaliseringskommittén attsatte processens
följande:lokaliseringskommitté innehålleraktuellaMandatet för denna
och arbeta ilokaliseringsprocessendengenomföra sam-att gemensamma

kommunerna,berördaverkan med alla de
givit avkallintesäkerställamyndigheternasamråd medi attatt man

säkerheten,
desocial inverkanteknisk ochmiljömässig,värderinginitieraatt aven

möjliga platserna,
näföljderna ochhanteraförhandlingsram förutveckla och tillämpa attatt en

kompensation,överenskommelser om
anläggning,ansökakunde tänkashjälpa kommuner,råda och enomatt som

stöd,allmänhetensförfolkomröstningi fråga mätaattom en
kundevilka kommunerfederala myndighetendentill somatt rapportera

avfallshante-altemativen förprioriteradeanläggning, detänkas ansöka om en
alternativ,för varjekostnadernadetaljeradering och de

genomför-skattemedel vidanvändningkostnadseffektivsäkerställaatt aven
avfallshantering.förtill metoderi förslagenochandet processenav

lokaliserings-skydd denPrinciper för och2. gemensammaav

processen

Principer2.1

principeridentifierat fem1.3 hadese avsnittLokaliseringskommittén som
lågaktivtanläggning förlokaliseringförborde följas för att av enprocessen
nedan.principerprojekt. Dessakooperativtskulle bliavfall kunna ett anges

närhoppafrivilligt och ha rättskall anmäla sigKommunen att processenav
på dennesför projektet ansvarigedenså hellre utväljasden önskar än att av

villkor.
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principDenna avstånd från för tvinga på kommun teknisktsättettar att etten
beslut och undviker syndromet besluta, informera, försvara, vilket i sig
leder till konfrontation.

Kommunen skall vid problemlösning och beslutsfattande underpartvara en
hela processen.
Lokaliseringskommittén skall de möjliga frivilliga kommunernagarantera att
får styrningstarkutöva en processen.

fåKommunen bör kompensation för följder kan mildrasuppväga inteatt som
främjaoch lokala fördelar.

Ändamålet med kommunen kommer i bättreär att garantera attprocessen en
situation resultat sitt beslut anläggning.ett att accepterasom av en

Kommunen bör frånha tekniska åtgärderrätt givna alternativ och tillatt,
påverkan,följd välja alternativ är acceptabla för den.av som

På detta lokaliseringskommittén beslutsätt teknik ochgaranterar att om
påverkan kommunens behov och preferenser.motsvarar

lokaliseringskommitteDen är ansvarig för genomförandetsom av processen
skall skyddet miljön och skyddet människors hälsa integarantera att av av
ifrågasätts något helst skäl.av som
Skyddet miljön och människors hälsa fundamentala krav förärav av
lokalisering anläggning fåroch inte ifrågasättas.av en

2.2 Garantier

Av de fem principerna i avsnitt 2.1 framgår gnmdförutsätmingen förattovan
den lokaliseringsprocessen så länge säkerhetenär kanattgemensamma

bör kommunens intressen tyngd de tekniskagaranteras kraven.ges samma som
Det har också erkänts det inte finns garantier skulle lokaliseringspro-att om en

för anläggning angelägen frivilligt deltagandeär lokalacess en som om av
kommuner kunna uppfattas försök exploatera ekonomisktett attsom svaga
kommuner. Som skydd detta innehåller följande fem punkter:mot processen
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förbehövaspåverkan kommerför hanteringuppriktig policyklart attEn av
uppsättningdenmedvetnaalla kommuner är avomgarantera attatt

dem.tillgängliga föralternativ ärsom
ansökafrivilligt villalla kommunergaranti innebärDenna enomatt som
defullständigt informeradelikvärdigt ochanläggning typerär avom

till.tillgångde harpåverkanhanteringåtgärder förkompensation och somav

anställas förrådgivare kommerutsedda attkommunen garanteraAv attatt. och lösasöka faktaförskyddas ilokala intressen gemensamtattprocessen
problem.

råd ellerbrist pågrundläge påiskall kommakommun sämreIngen ett av
dessintedentekniskaanvända representerartvingas experter ansersom

intressen.

kommunen,teknik, utformadochplatsvärderingGrundlig gemensamt avav
kommertekniskalokaliseringskommittén och de garantera attattexperterna

på information.fullständigbaserasbesluten
upplystpåbaserasbeslutenLokaliseringskommittén skall garantera att
negativapositiva ochbådeinformationfullständigsamtycke med om

anläggning.konsekvenser av en

förskall etablerasför kommunenkontaktgrupp attbrettEn sammansatt
myndigheterna.lokalaoch delokaliseringskommitténarbeta med

etablerasför kommunenbeslutsfattarekommunfullmäktigeMedan är en
underlättakommunfullmäktige förutanförkontaktgruppkommunal att

samförstånd.rådgivning och konstaterainfonnationsspridning och

deltagande ikommunalttillhandahållas möjliggöraförskallMedel att.
processen.

lokaliseringskommittén behovetgarantin erkännerfjärdeförstärka denFör att
delta ikani praktikenså deinvånarnatillhandahålla attatt resurserav

processen.
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3. Resultat första fasernade treav

3.1 etableringFas och riktlinjerett -

Såsom diskuterats i avsnitt 1.4 utsågs den första lokaliseringskommittén för att
igång Den utarbetade de grundläggande riktlinjer skallsätta processen. som

föranvändas undersöka relevanta hanterings- lokaliseringsfrågoroch föratt
lågaktivt avfall och uppskattade kostnader för många delarangav processen.av

3.2 2 regionalFas information-

Inbjudningar utsändes till Ontarios alla 850 kommuner delta i regionala mötenatt
där kommitténs arbete förklaras. Fyra hundra kommunrepresentanter deltog. Vid
dessa presenterade kommittén hur den arbetade och in-möten processen, gav
formation lågaktivt avfall. Den beskrev de olika anläggningartyperom av som
kunde byggas för förbättra hanteringen avfalldetta liksom allmäntatt av

åtgärderaccepterade för förhindra eller minska effekter.att ogynnsamma
Prejudikat för förse kommuner med kompensation diskuterades också.att

3.3 Fas 3 kommuninformation och kommunal rådgivning-

Tjugosex individuella kommuner begärde med lokaliseringskommittén förmöten
ytterligare diskutera lämpligheten deras kommuner skulle ansökaatt attav om
anläggning. Till följd dessa etablerades 14 kommunala kontakt-mötenen av

representerande 17 kommuner för undersöka frågorna i detalj.attgrupper mera
kommunenVarje kontaktgrupp hjälpte undersöka omfattningenatt av av-

fallshanteringsprojektet och få detaljer de tekniska alternativen. Demera om
undersökte också reducera, eller eliminerasätt negativ inverkanatt styra genom
dämpande åtgärder eller inverkan kompensation. viktig-uppväga Detatt genom

kontaktgruppen i varje kommun identifierade de nyckelproblemaste attvar som
invånarna förknippade med lågaktivt avfall eller med möjligheten erbjudaatt
plats för anläggning. Vid slutet fas rapporterade varje kontaktgrupp sinatreen av
resultat till kommunfullmäktige i sin kommun och till lokaliseringskommittén.
Kommunfullmäktige överlämnade resolution antingen fortsätta elleratten om
hoppa Till slut bestämde sig två kommuner för fortsätta medav processen. att
fas 4.
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fyraUtveckling i fas4.

mellanaktiviteterlokaliseringskommitténsfas fyra deladesI ursprungs-
anläggningar och kommunerlokaliseringförmöjliga kommunerkommuner, av

avsnitt.följandebeskrivs vidare iDettaberörda transporter.av

Ursprungskommuner4.1

avfalletlågaktivahittills uppkomnadär detkommunerUrsprungskommuner är
vilkaoch Hope,Claringtonursprungskommuner:fmnsplacerat. Detär avtrenu

i harTill dagHope.avfallsanläggning och staden Portoch har envar en
ursprungskommunema:

kontaktgrupper,etablerat
invånarna iföraktiviteter att processen,startat engagera

allmänheten,behovkommunernasgjort värdering att engageraavaven
avfall inom deraslågaktivtbeskaffenhetenochbeskrivit mängden av

områden,
städningskriterier,har utarbetatteknisk arbetsgrupptillsatt somen

uppstädningförplanerhar utarbetatarbetsgruppteknisktillsattX somen annan
återställande,och

avfalllågaktivtkontaminering till följdgrundpåhälsoriskervärderat avav
ursprungskommunema,omkringhälsostudieri ochtillgängligaoch inventerat

och
aktiviteter.allaförMKB-processerlett

anläggningarlokaliseringförMöjliga kommuner4.2 av

sådanaanläggningarlokalisering övervägerMöjliga för är attkommuner somav
kommunerHittills har dessaanläggning.erbjuda plats för enen

kontaktgrupper,kommunalaetablerat
området iinomoch boendekommunenaktiviteter förinitierat att engagera

processen,
fastställt vilkaavfallshantering ochalternativen förtekniskavärderat de som

kommun,tillämpas på deraskan
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tillsatt teknisk arbetsgrupp utarbetat krav vid val plats för anlägg-en som av
ning och identifierat förslag till områden, förslag till platser och prioriterad
plats,
utfört detaljerade geologiska och hydrogeologiska värderingar de före-av
slagna platserna,
vidtagit värdering genomförandet och säkerhetsanalys för den prioriteradeav
platsen,
utfört socioekonomisk värdering sin kommun och omgivande område,en av
värderat hälsorisker grund kontarninering till följd lågaktivt avfallav av
och inventerat tillgängliga hälsostudier i och omkring kommuner kansom
tänkas ansöka anläggning,om en
initierat överläggningar förmånspaket för kommunen, ochettom
inlett MKB för alla aktiviteter.

Vid slutet denna fas skall folkomröstning omfattande hela kommunenav en
genomföras för allmänhetens godkännande.att garantera

4.3 Transportvägar

Transportvägskommuner kommuner längs med deär kantransportvägar som an-
vändas för lågaktivt avfall från ursprungskommuner tilltransport de kom-av

kan tänkas ansöka anläggning. Fram till idag harmuner som om en
och till kommunertransportvägar transportsätt kan tänkas ansökasom om en

anläggning värderats, och
prioriterade och utvaltsvägar medtransportsätt användning miljövärderingav
och riskvärdering.

Så kommun kan tänkas ansöka anläggningsnart valts skall all-en som om en
rådgivandemänna etableras och beredskapsplaner iupprättasgrupper transport-

vägskommunema.



54

fasenaktuellai denFramsteg nu

1995.31denlokaliseringskommittén utlöperaktuellaför denMandatet marsnu
oktoberi mittenlokaliseringsprocesseni denför arbetet avLäget gemensamma

avsnitt.följandei1994 beskrivs

Ursprungskommuner5.1

mängdenhandenvidharavfallsplatsemaprovbormingar attgettVidsträckta runt
gmnd-medpå grundårenundermaterial har ökat transportkontaminerat avav
på deBaseratjordama.naturligatill deavfalletprimärafrån detvattnet

mängdenöverstigerarbetsgrupptekniskutarbetatsstädningskrav nuenavsom
kubikmeter.miljonursprungskommunemamaterial ikontaminerat enav

arbetsgrupptekniskutarbetatsavhjälpandeplaner re-De annanav ensom
platsernuvarandematerial frånkontamineratalltborttagandekommenderade av
tänkaskani kommunavfallsanläggningtilldetoch somentransport enav
tänkaskanfarhågor i kommunerAllmänhetensanläggning.ansöka somenom

tillräckligt förinte attursprungskommunema göranläggningansöka attom en
frågaitänkaurspnmgskommunemaföranlettmaterial har attsitthantera omeget
förnärvarandeförundersöker sättUrsprungskommunemaalternativ.dettaom

sinainommaterial gränser.kontamineratmarginellthanteringbehandling egnaav

anläggningansökatänkaskan5.2 Kommuner om ensom

liten,anläggning,ansökatänkaskundede kommunerDen enom ensomavena
territo-angränsandeinförlivaOntario, måsteiplats förtidigare norraen gruva

plats förerbjudamark förtillräckligt medför hadelstatenfrån att enrium att
markeninförlivakundekommunengodkände togdelstatenanläggning. Fastän att

påbeslöt, baseratKommunfullmäktigelängre tidmycket än väntat. enprocessen
dengrundsamförståndsgruppen,kommunaladenrekommendation från att av

genomföratillräckligt kunnaåterstod förintetillräcklig tidfördröjningen attstora
hade begärtlokala rådetdetfolkomröstningförelokaliseringsprocessen somen

1994. Kommunennovemberkommunalvalen isamband medhållas iskulle
hoppade processen.av

anläggningtänkas ansöka ärkundede kommunerandraDen om ensomav
ofAtomic Energytillhörforskningslaboratorierplats därpå denbelägen som
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det radioaktivabekant medCanada Limited belägna. Denna kommun ärär
Hope-områdetdel avfallet från Portmaterialet och har i själva verket haft aven

vidtagit tekniska,1970-talet. Kommunen hardeponerat sedan detdär sena
den markhälsostudier. Plats valdesmiljömässiga och sociala studier samt som
valdes för deof Canada Limited och prioriterade platsertillhör Atomic Energy

övervägande, på jordytan,återstående teknologiema under hög öppentre som var
6.gruvhål avsnittgenomtränglig omgivning och underjordiskt semedgrop

förhandla förmånspaket medKommunfullmäktige i färd med framär att ett
opinionenfolkomröstningen sigkommittén. Allteftersom tiden för närmar växer

särskilt från näraliggande och kommuner nedströms floden.kommuner
beslutatSent i september 1994 hade urspmngskommunema, Port Hope,en av
Platsvalbli tänkas ansöka anläggning.de kommuner kundeatt om enen av som

tekniskaoch andra studier påär väg.

5.3 Transportvägskømmuner

miljökonsekvenser ochUtvärdering och risker i samband med transportvägarav
har lett till rekommendationer placera avfallet i containrartransportsätt att som
på räls. Studier gång för undersöka lastningsaltemativ iärtransporteras att

ursprungskommunema avlastningsaltemativ ioch kommuner kunde tänkassom
ansöka artläggning.om en

6. Process för platsval

En urvalsprocess i fyra har etablerats för välja rekommenderad plats ochsteg att
teknik den 000 tillhörmark 4 ha Atomic of Canada LimitedEnergyom som
och belägen inom kommun kunde tänkas anlägg-ansökaärsom en som om en
ning. Varje bestod två delar: den första delen utarbetandetsteg av var av
kriterier; den andra identifiering områden eller platser. De fyra stegenvar av var:
a Identifiering möjliga områden för varje tekniskt alternativ inom studie-av

området,
b Identifiering möjliga platser för varje tekniskt alternativ inom de möjligaav

områdena,
c jämförelse möjliga platser och val prioriterad förplats varje teknisktav av en

altemativ, och
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rekommenderadvalteknologier ochplatser ochjämförelse prioriteraded avav
teknologi.plats och

bildades stödplatsvalskriterierutarbetandeförEn teknisk arbetsgrupp somav
förlokaliseringskommittén ikontaktgruppen ochför den kommunala processen

tekniskalågaktivt avfall.anläggning för Denlämpliga förvälja platseratt en
lokali-kontaktgrupp,medlemmar kommunensarbetsgruppen bestod avav

tekniskafrån myndigheter ochinbjudnaseringskommittén, representanter exper-
rådgivning tillkriterier,utarbetandetmed hjälp vidbistodDennater. avgrupp

lokaliseringsprocessenssäkerställandet denallmänheten och gemensammaav
integritet.

tekniskt alternativvarjeområden för6.1 Möjliga

områdenmöjligaidentifieringinnehöllplatsvalsprocessenförsta iDet steget av
mark inomrepresenterade denMöjliga områdenalternativ.för varje tekniskt

elimineringskriterier kriterierochtillämpningåterstod efterstudieområdet avsom
särskilda egenskaper.för

betrak-områdenaegenskaper hosdefinierade deElirnineringskriteriema som
därmed eli-konsekvensanläggningen. Iföreslagnaför dentades olämpligasom

överväganden.från fortsattabortsoneradesområden ellerminerades dessa
godtagbarhetför minstapå standarderelimineringskriterier baseradesTypiska
anvisningar.ochpolicy, reglerdelstatliga förordningar,ochenligt olika federala

denbestämtsprioriteringarstandarder ellerde påIbland baserades avsom
mänskligaför naturliga,Elirnineringskriteriema identiñeradeslokala kommunen.

eliminerades påområdenExempel påi miljön.och tekniska komponenter som
viktigavattentäkter,översvämning,förmark benägenstadium omfattadedetta

naturområden.betydelsefullamineraltillgångar och
marktillämpades påutvecklades ochegenskapersärskildaKriterier för som

kriterier avsågelimineringskriteriema. Dessatillämpningåterstod efter av
utformning hos degrundteknisk eller påhandegenskaper i första natur avav
Områden med godanläggningama.för de föreslagnaområden önskvärdavarsom

betraktadeseller mindrelutning tioområden medytdränering och procenten
anläggning.lämpliga planeringför av ensom

särskildakriterier förelimineringskriterier ochtillämpning bådeGenom av
saxmolik-områden med denstudien snabbtegenskaper koncentrerades största

avfall. stadiumanläggning för lågaktivt Dettaför kunna härbärgeraheten att en
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områden för varje tekniskt alter-studien resulterade i identifiering möjligaav av
nativ.

6.2 Möjliga områden för varje tekniskt alternativ

kriterier för identifiera områden för varjeTre användes möjligatyper attav
tekniskt alternativ. elirnineringskriterier, avgränsningskiiterier ochDessa var
buffertar. En andra detaljerad uppsättning elimineringskriterier utveck-mer av
lades detta stadium i lokaliseringsprocessen. områdenaMedan de möjliga
identifierades karta i skala 1:50 000 företogs lokali-detta stadiumen av
seringsprocessen i 1:10 000.karta skalaen

Elirnineringskriteriema omfattade sådant vattendrag året naturligrunt,som
miljö för kallvattenfisk, viktiga våtmarker och skogsbestånd. Eftersom de möjliga
områdena lokaliserade på mark sköttes Atomic of CanadaEnergyvar som av
Limited elimineramed områden direkt kom i konflikt medattvar man noga som
dess nuvarande eller kontrakterade aktiviteter. viktigtEtt hänsynstagande gällde
elimineringen lokala dräneringsbassänger, såväl ovanför nedanför, iav som sam-
band med befintliga eller framtida områden för avfallshantering. Likaså beakta-
des områden i pågående forskningsamband med eller områden vikt för pågå-av

aktiviteter.ende
Gränsdragningkriterier undersöktes också. Dessa egenskaper bidrogvar som

till bestämma möjliga platsers linjära Där fanns linjära egenskapergränser.att
såsom huvudvägar eller fastighetsgränser anläggningen fickinte överskridasom
på grund tekniska skäl eller grund prioriteringar gjorts denav av som av
lokala kommunen. En de signifikanta gränsdragningskriteriema gälldeav mer

med risk för sprickbildning vilka identifierats markbaseradestorzoner genom
geofysiska undersökningar och utvald hydrogeologisk provning.

Buffertområden också viktiga för platsbestämning ioch synnerhet be-var
tydelsefulla för den lokala kommunen. buffertområdenDessa representerade
minsta avstånd eller indragningar mellan möjlig plats och lokala områden för
särskilda upprätthållasändamål måste vid bestämning förgränsernasom av
möjliga platser. Samråd mellan myndigheter och allmänheten hjälpte till att
bestämma minimiavstånddessa från viktiga våtmarker 120 m; naturlig miljö
för kallvattenfisk, sjöar och vattendrag används året 120 m; gränsenruntsom
för den fastighet Atomic Energy of Canada Limited och andraägssom av om-
råden lokal betydelse såsom åretruntvägar 40 m.av
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möjligadefinieradetidigarekriterier förtillämpagälldeNästa attsteg
medelstidentifieradesplatser.möjliga Dessaidentifieraområden för kunnaatt

ordningsföljd: livarje kriterium dennauppgifter förtillämpligaskiktning av
buffertområden.3gränsdragningskriterier; ochelimineringskriterier; 2

jordhögsalter-identiñerades för65 hektarvarderaTvå möjliga platser caom
genomträngligmedalternativetplatser förSju möjliga öppennativet. grop
40 hektar.identifierades, varderagruvhålunderjordiskaomgivning och ca

tekniskt alternativför varjePrioriterade platser6.3

utvecklades ochprioriterade platserväljamöjliga platser ochjämföraFör att
tekniska arbetsgruppenjämförelsekriterier. Denuppsättningtillämpades aven

grupperades ivilkaoch 56 indikatoreruteslutande kriterierutvecklade 24 icke
för männi-biologi, d miljöcgrundvatten, bkriteriegrupper: asju ytvatten,

och driftoch g utformningmarkanvändningmiljö, fe kulturellskan, av
anläggningar.

uppgifter: studie-insamlingfördefrnieradesjämförelsenFör tre typer av
avrin-underjordiskområden medochmöjliga påverkanszonerområden på plats,

kan på-ellerpåverkanzoner,plats. Möjliganedanför möjligning zoner somen
effekter:möjligaalternativ och följandeteknisktför varjeverka, undersöktes

grundvattennivåemaförändringar iradonemission;vibration;buller, damm och
omgivning ellergenomträngligmedavvattningberoende på öppenav en grop

erosion.sedimentering ochgrundgruvhål påverkan påunderjordiskt ochett av
möjlig plats.för nå varjemöjligidentiñeradesDessutom transportväg atten

från allmän-utvecklades med bidragrangordning viktningför ochEtt system
rådfrågningtilldelades vikt efterkriteriumVarje kriteriegrupp ochheten. aven
tilldelades dei analysenviktenvid två seminarier. Denallmänheten största

säkerhet. Kriterierhälsa ochrelaterade till allmänkriterier närmastsom var
tekniskaellervikt medan kostnadermiljöeffekter tilldelades måttligavseende en

jämförelsen.överordnade Dennatilldelades liten vikt i denfaktorer processen
varjenackdelarna medrelativa fördelarna ochmöjligt identifiera degjorde det att

hade devälja de platserbelysa alternativ och störstaplats, för attatt som
minstafördelarna och de nackdelarna.

påalternativet jordhög mark. Enprioriterad identifierades förenda platsEn
båda alterna-identifierades för inrymma deprioriterad och alternativ plats atten

underjordiskt gruvhål.genomtränglig omgivning ochtiven medöppen grop
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6.4 Rekommenderad plats och teknik

Det sista i platsvalsprocessen inkluderade jämförelse mellan prioriteradesteget
platser och teknologier för välja och rekommendera slutlig plats ochatt ut en en
teknologi.

Jämförelse skall genomföras med användning omfattande fältdata. Tillav
exempel kommer detaljerade boendekartor fram, hydrogeologisk provningatt tas
och grundvattenmodellering genomföras och användas för väljaatt att ut
rekommenderad plats och teknologi. Dessutom kommer de undersökta områden

identifierades under det föregående verifieras och förfmas försom steget att att
belysa platsspecifik utformning och driftförutsätmingar. Slutligen kommer
kriterierna för denna jämförelse också utsträckas till omfatta frågoratt att om
anställning och tillgång på arbetskraft, kommunala finanser, projektutvecklings-

Återigenkostnader, industriell verksamhet och affärsverksamhet. kommer
allmänheten för uppskatta vikten olika kriterier.att attengageras av

7. Preliminär uppfattning framgångarproblem ochom

Eftersom den lokaliseringsprocessen fortfarande på detär väg ärgemensamma
för tidigt sammanfatta vad har fungerat och vadatt inte fungerat. Någrasom som

problemen och framgångarna har dock nedan.av summerats

Vem7.1 bestämmer i kommunen

I den lokaliseringsprocessen det kommunfullmäktigeär fattargemensamma som
det avgörande beslutet. I nyckelfrågor såsom ansöka anläggning elleratt om en
inte, och vilka kommunfördelarröstar kan acceptabla detvem som ärsom vara
kommunfullmäktige har sista ordet.som

7.2 Hur kostnadseffektivitetgaranteras

För bibehålla den samverkansnaturen iatt fastställs studietypema ochprocessen
deras omfattning tillsammans med kommunerna. En lokaliseringskommitténsav
nyckelfrågor dock kostnadseffektivitet.är I denna kommer medlen frånprocess
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ochskattebegränsningarhardäravkonsekvensSomfederala regeringen.den en
tillgäng-medeldeminskning äriresulterati regeringenförändringar somaven

lokaliseringskommittén införaföranlett etthar attDettaliga för denna process.
åstadkommaförbetraktelsesättströrnlinjeforrnat prag-fasat eller att en mer

tillbegränsarbetraktelsesättlösning. Dettakostnadseffektivmatisk och processen
fattaskall kunnaallmänhetenväsentliga för ettuppgiftersådana är attsom
komplet-skulle kunnauppgifterfolkomröstningen. Andrabeslut vidvälgrundat

anläggning.skulle ansökakommunen om enteras senare om

snabbtuppgifterfullgör7.3 Hur man

allmänhetenfåförtid detdenär attför dessa tarTypiskt atttyper processerav
tvåorsakasFörseningarunderskattad.alltidbeslutsfattandet ärengagerad i av

skallallmänhetenförtid behövsskäletförsta attskäl. Det ärprincipiella att mer
kon-urvaletför kommenterastudiema,förförutsätmingamagranska attkunna av
förresultatenförochtillförslaggranska presenteraför attsulter, rapporteratt

eftersomtidockså behöverkonsultemaskäletandraallmänheten. Det är meraatt
allmänhetenbegripliga förläsbara ochtillförslag ärmåstede göra rapporter som

Även fram-vidfördröjningendentekniskamycket svåra storai ämnen. om
sidorför bådafrustrerandemycketslutligade är gerställningen rapporternaav

resultat.dock bättreden ett

färslagsställare7.4 Vem är

kom-förränidentifierasinteförslagsställarekommer attI denna enenprocess
med dennafördelutvalts. Enanläggning, haransökatänkaskan enommun, som

anläggning kanansökatänkaskankommunanordning enga-är enomatt somen
nackdelanläggningen. En ärskall driva attden stormed urvalet somavgeras

frånfördelarprojektetsoch talaframstigakannågoninte finns endet omsom
inteLokaliseringskommitténs roll ärutsiktspunkt. attsocialekonomisk och vara

ledning tilloberoendeneutral,tillhandahållaförslagsställare processenattutan
integritet.vidmakthållavillmäklareseriöshandlaoch processenssomatt som en
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7.5 Vilken roll har kommunens kontaktgrupp

Dessa bildades för samråd, dvs. för berätta för kommunen vadgrupper att som
händer i och berätta för lokaliseringskommittén vad kommunen tänker.processen
Mycket i emellertid kontaktgruppensnart rollen all-antogprocessen som
mänhetens talesman. Samtidigt började kommunen tänka på kontaktgruppen som

förslagsställare eller advokat för Kontaktgruppens medlemmaren processen.
själva försökte bättra på sina roller ställa fler och fler krav påattgenom
kommunfullmäktige och lokaliseiingskommittén. Det bör därför läggas viktmer
vid direkt information till allmänheten hellre bli beroende kontakt-än att av
gruppen.

7.6 Hur undviker konfrontationman

Det viktiga i denna samverkan, dvs. få bådaär sidor arbeta till-attprocess att
Det innebär från de flesta andra iett vilkasammans. avsteg förslags-processer

ställaren förslag och allmänhetengör får förett motförslag.göraatt ettpengar
Ett exempel på samverkan bildandet olikaär tekniska arbetsgrupper. Dessaav

bildades för specifika tekniska frågor berörde allmänheten, tekniskagrupper som
och myndigheter. Genomexperter allmänheten såväl vid igång-att engagera

sättningen studierna, i besluten skall studierna ochav görasom om vem som
med granskning studierna har vi-de-konfrontationen undvikits och behovetav

andra uppsättning studierna eliminerats. Användningav kvalificeradeen av av
för hjälpa till de tekniskaexperter arbetsgruppemaatt att styra garanterade

fullgoda tekniska resultat på snabbt och kostnadseffektivtett sätt.

7.7 När skall folkomröstning hållas

Mot-gruppema vill så fortrösta möjligt så de kan påattsom stoppa processen
grund antydningar. Lokaliseringsgruppen har vidmakthållit uppfattningenav att

folkomröstning skall baseras på välgrundat beslut såen allmänheten vadatt vet
den kommer få både i fråga miljörisker och iatt fråga sociala förmåner.om om
Bestämning tidpunkten för folkomröstning svårt. Lokaliseiingskommit-ärav en
tén har bestämt beslut skall fattas då tillräcklig informationatt tillgänglig förär

skall kunna förmodaatt plats och anläggningman kan kommaatt en att
godkärmas myndigheterna. Den dyrbara platsbormingenav och omfattande
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tänkaskankommun,dettill efterlämnassäkerhetsanalyser bör att somen
hittats.anläggning, haransöka enom

anläggningansökaskulle kommunVarför7.8 om enen

socia-små och detillräckligtmiljöriskemahuruvida ärbeslutaskallkommunEn
föralltidintefördelarEkonomiska attärtillräckligtfördelarna nogstora.

råderdetanläggning storävenansökakommuner enomatt enuppmuntra om
både hosförteckennegativaavfall harRadioaktivti Kanada.konjunktursvacka

kommuneruppnåddes i deframgångStörstmedierna.och i somallmänheten
mednågraavfall,radioaktivtmednågranågotengagerade sätt;redan var

avfall frånmednågraavfall ochfarligt gruvor.

framgång7.9 Hur garanteras

möj-erbjuderVad ärmed dennainteFramgång kan enmangaranteras process.
Studienacceptabel.teknisktocksåplatsacceptabel ärsocialttilllighet somen

Är försökdyrbaradettaanläggning.ansökaingen villmedslutakan att om en
försökaochtekniska platsenbästasöka dentillAlternativetriskenden attvärt

Ny-svårigheter.också tillopposition lederallmänhetens storadenbygga trots
elleravvisatsprojektiresulteratdomstolsbeslut har somfattadeligen som
åtskilligadåframtiden,dyrbara. Iblivitfalleni bådaochfördröjtsavsevärt

anläggningar,förefter platssökandetdetuppnåtts medframgångar gemensamma
framgångsrik.ochacceptabelströmlinjeformad ochblibör mermerprocessen
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Diskussionsreferat

Under diskussionen mängd och åtskilliga frågor ställdes.ämnentogs storen upp
Det inte möjligt alla dessa frågorär i sammanfattning. viktigasteDeatt ta upp en
frågorna inompresenteras tre teman.

EARP-processen i Kanada

Sören Norrby frågan myndigheternas roll i EARP-processentog ochupp om om
det finns godkännande procedur EARP-processen. Géraldineutöver Under-en
down svarade Atomic Energy Control Board AECB styrelsen föratt kontroll

atomenergin i Kanada tillsynsmyndighet för kämenergiverksamhet,är inklu-av
sive förvaring kämbränsle. AECB rådgöranvänt sin sarnverkanspro-av genom

med lokala myndigheter för uppnå beslut tillstånd. EARPcess att ärom en pro-
jektplaneringsprocess föregår för licensieringen avfallsteknikensom processen av
för kämbränsle.använt

Donald M. Gorber förklarade i Kanada finns det tvåatt separata processer,
den planeringsprocessär där alternativa platser för anläggningen under-ena en
söks. Den andra administrativär i vilken villkoren för tillstånden process
utarbetas. I grunden tillhandahåller EARP-processen godkännande för planering
och skall genomföras först. AECB har tillståndsprocess i etapper startaren som
efter det EARP har avslutats och utfärdaratt godkärmande för byggaattsom
anläggningen.

L.W. Shemilt tillade alla federala departement och myndigheter inklusiveatt
AECB sig varje del MKBn förvaringyttrar kärnavfall berörom av om av som
deras speciella funktion eller mandat. AECB den myndighetär spelarsom
huvudrollen i licensieringsprocessen och denna roll kan endast ändras genom
lagstiftning.

Granskningspanelen i Kanada

Granskningen väsentlig delär MKB-processen för säkerställa kvaliténen attav
på MKB-dokumentet och främja lämplig Granskningen har organise-en process.
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granskningsmyndig-alternativatvåseminariet harUnderländer.i olikaolikarats
iMKB-kommissionenochKanadaigranskningspanelenheter presenterats:

diskussionsavsnitt II.idiskuterasMKB-kommissionen närmareNederländerna.
mångaunderströksi EARP-processengranskningspanelenBetydelsen avav

gällde dettafrågorFlera ämne.talare.kanadensiska
paneloberoendeSverigeidiskussionentillhänvisadeHögbergLars enom

i panelen.medlemmarförbakgrundochkompetenskravfrågadeoch om
ochmåstemedlemmarnatid avsättaomfattningen dengälldefrågorAndra av

granskningen.förberedapersonal förteknisktillgången att
bordei allmänhetpanelrnedlemmamafastslogUnderdownGéraldine varaatt

förerforderlig kompetenstvärsnitt attochoberoendebåde ettrepresentera av
förförvarförMKBngranskarPanelengranskning. ettoffentligutföra an-som

naturvetenskapligasåvälDemedlemmar.åttakämbränsle, har representerarvänt
Environmental AssessmentFederalsocioekonomi.ochmiljödiscipliner som

primärtMKB hargranskningskommitté förFederalaFEAROOfficeReview
granskningenoffentligfråga denIpanelrnedlemmar.för avomatt utseansvar

medlem-1989,sedanpågåttkämbränsle, ärförförvaringskonceptet använt som
föråtagandekontinuerligtbetydandeharoberoende äveninte bara ettutanmarna

panelrnedlemmama,utnämnandetvidDärtillgranskningen. är,specielladen av
granskning.offentligintressemedviktig för demintressekonfliktfrågan avom

derasÅ representationstarkindustrin motsvararsidan önskar somenena
starkönskaråsikterandrade harsidanå andramedan samman-intressen ensom

FEAROför utnämnaUtmaningen ärintressen. attderasbevakar ensättning som
utförakanpanelmedlemmamasåmöjligtoberoendemed så starkt attpanel som

förutsättningslöstoch sätt.uttömmandegranskning påsin ett
huvudsak-panelrnedlemmamautnämningentilladeGorberDonald M. att av
Medlem-bakgrund.tekniskochtillgänglighetaspekter,tvåtillligen hänsyntar

bestårPanelenförutbestämdfrånväljs inte avgruppav engrupp.enmarna
händakanDet ärinflytande. attmedtillgängliga enormt somettexperter

med ochsittererfarenheteller tidigareförmågainte harpanelrnedlemmar som
drarochmedärbeakta dettadockmåste ärdömer. Man uppatt personer som
Sarnrnan-skallförslagsställareninformation presentera.för denriktlinjer som

effektivt, hararbetarpaneltill ståndfåsvårtfattningsvis kan det att somenvara
människor kommerdessasäker attochi panelenmänniskor atträtt sorts vara

tid.långunderför panelentillgängliga envara
oftaGanskai panelen.intressekonfliktenslutligenShemiltL.W. tog upp

diskvali-panelmedlem,lämpligskulle kunna attkommer vara enperson, somen
tidigareföljdeller tillintressekonfliktuppenbargrundfrceras avav en
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erfarenheter. Dessa erfarenheter behöver inte alls individens nuvarandeavse
eller ställning. Denna brist på lämpliga panehnedlemmar kan för-engagemang

Det ligger dock i demokratins vi ibland måste ståsvaga processen. natur att ut
med lägre förmåga. Granskningspanelen för det högaktiva avfallet haren en
mycket svår uppgift. Den har varit i verksamhet i fem år och två eller årnu tre
återstår. Medlemmarna sålunda människorär bidrar med del sinstorsom en av
tid.

Samarbete eller konflikt

diskussionspunktEn Johan Andersson gälldetogs platsvalsom upp av ettom
bygger på allmän iacceptans kommun skulle kurma leda till mindresom en

säkra platser jämfört med valet träffats enbart vetenskapliga grunder.om
Donald M. Gorber anförde de huvudsakliga problemen i Kanadaatt ett medav

kooperativ placeringsprocess få myndigheternaär samarbeta ochen att att
komma bort från det finnssynsättet perfekt lokalisering. I frågaatt en om
lågaktivt avfall behövs inte någon perfekt plats enligt Donald M. Gorber. Av den
anledningen behöver inte kompromissa säkerheten. Vidare kommerman om en
oacceptabel plats inte få tillstånd. Det viktigare finnaatt ärett kommunatt en

anläggningen finna platsän med deaccepterar bästa geologiskasom att förut-en
sättningarna. En samarbetsvillig kommun möjliga platser ochutan utan
geologiska förutsättningar kan inte accepteras.

Géraldine Underdown tillade de tekniska lösningarna för förvaringatt detav
radioaktiva avfallet inte problem i Kanada. Svårighetenett finnavar attvar
lösningar acceptabla för kommunerna.är Hon instämde med Donaldsom M.
Gorber i säkerheten kan inte kompromissa,att för då skulle AECB inteom man
bevilja något tillstånd. En invändning Johan Andersson underströkrestes av som

för högaktivt avfall och kämbränsleatt använt de tekniskaär problemen en
viktig fråga och det finns klart samband mellanatt lokalisering ochett teknisk
genornförbarhet. Han slutade med borde något återhållsamatt medman vara att

till sig för mycket de kanadensiska erfarenheterna.ta Géraldine Underdownav
medgav det kanske finns komplexa tekniskaatt frågor i samband medmera an-

kämbränsle devänt gällerän förvaring icke-farligt avfall.t.ex. Honsom av
underströk återigen, liksom i sin presentation, behovet bli denöverensattav om
vetenskapliga grunden i fråga förvaring bränsle. Behovetanväntom av av
offentlig granskning anläggningenatt tekniskt korrektgaranteraavser att är och
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fattaregeringendå, kommer ettendast attochDå,allmänheten.acceptabel för
avfallsanläggningen.förlokaliseringsfasentillvidarebeslut attom

GorberDonald M.tillspecielltsin frågariktadeKASAMClas-Otto Wene
isamstämmighetfåkonflikterundvikande processmedpå enoch hans atttro av

presenteradeClas-Otto Wene ettiintegreradeintressenterna ärdär processen.
konflikt,fullisedanochtillbaka mötshållsintressentemadäralternativt synsätt

lösaförinledsdomstolsförfarande attnågonkanförlängningenioch typ avatt
två angreppssätti dessaönskvärdadetfrågaWeneClas-Ottokonflikterna. om

problemenmed är.huruvida de har göraoch att vems
återfyll-fördennahade tillämpathansvaradeGorber processDonald M. att

dessaInomsektorn.privataför densoptippar,kommunalanedgrävningnad, av
betalamåstesektornprivatadengrundpåsvåraresituationen attområden är av

expropierainteharsektor rättenDenna attfastigheter.ianspråktagnaallaför
ansågGorber sättetDonald M. attregering. attdåfördel ärvilket är enmanen

likaintekonflikternapålösningarsökasedanochkonflikter varskapaförst
samverkansprocess.framgångsrikt som en

domstolsför-vid vilkaKanadaiexempelsig någraerinradeShemiltL.W.
sådanförslagsställama. Enfördelar förhaftframgångsrikt ochvaritfarandet

domstolsför-iberördaandraochvittnen ettkorsförhöra parterfördel rättenär att
tillhänsynmedrepresentationopartiskresultera ikanfarande. Detta meren

god-domstolensenligtkvalificerademåstebevis. Experternavetenskapliga vara
kvalifika-erfordeligapseudoexpertersålla bortsålunda kan utanvilketkärmande

L.W.förseningar.Å medföraochbli dyrbaradomstolsfallsidan kanandrationer.
Denlösning.perfektnågonfinnsintedetavslutningsvis nyasadeShemilt att
tidigaredomstolsfalltill fler änledaregler kanKanada med dessimiljölagen

riktlinjer.regeringensenligtdrivitsmiljöpåverkan somprocesser om
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Miljökonsekvensbeskrivningens uppgift
tillståndsgivningvid platsval och för

anläggningar för radioaktivt avfall i
Nederländerna

Jules Scholten

Inledning

Denna artikel beskriver den roll miljökonsekvensbeskrivningen environ-som
EIA‘mental impact spelar det gäller välja platsnär ochassessment, att ge

tillstånd till anläggningar för radioaktivt avfall i Nederländerna.
I Nederländerna används EIA verktyg för fatta beslutett att stor-som om

skaliga aktiviteter och viktiga policybeslut kan ha betydelse förta storsom
miljön. EIA stöd för sådana beslut infördes 1987, bl. försom atta. svara upp

kraven från EU kommissionen medlemsstaternamot införliva EIA medatt
sina nationella lagar i juli 1988.senast

I Nederländerna krävs EIA i samband med beslut anläggningar fören om
radioaktivt avfall sådana anläggningar i förväg bestämda lagra avfallärom att
för längre tid tio år.än

EIA i Nederländerna har infört följande faktorer skall beaktasprocessen som
vid beslutsfattandet för miljöintresset skall likaatt garantera vägaatt tungt som
sociala, ekonomiska och finansiella intressen:

Formell lagstiftning föreskriver tillvägagângssättet för införliva EIAsom att
i beslutsfattandet och kvalitetskraven för innehållet i miljökonse-som anger
kvensbeskrivningar. Detta leder till särskilda riktlinjer för varjeatt upprättas
EIS.

denI engelska grundtexten användsbegreppetEIA Environmental Impact Assessment
för den där miljökonsekvensemadiskuteras i dialog mellan alla berördaprocess parter.
Termen EIS Environmental Impact Statement används beteckning det dokumentsom

sökandenslutligen lämnar in i sambandmedansökan.Påsvenskasom användsofta MKB
miljökonsekvensbeskrivning förkortning för bådeEIA och EIS. Vid översättningensom
har i denna förkortningarna EIA och EIS behållits föruppsats bibehålla originaletsatt
tydlighet.



68

EISinnanmiljöfrågorväsentligasammanhangetiavgränsningenAnge av
varje EIA.förriktlinjersärskilda upprättasföljdtillfårvilketbereds, att
och erbjudaverksamhetenföreslagnadenalternativutveckla utöverKrav att
verksamhet.föreslårellerutvecklartill denlösningarlikvärdiga ensom

platsför-i frågamiljövänligtfinnasmåste äralternativen omBland ett som
måste göra-Vidareteknologi.och bästaåtgärderlindrandehållanden,

behovet.fyllatänkaskandenförundersökassituationeningenting att se om
EIS.översiktochavgränsningsfasidelaktighetAllmänhetens av

avgränsnings- ochunderkommissionoberoende EIAfrånSynpunkter en
översiktsfasema.

denhurdels använtuppgifterinbeslutsprotokollet förapå iKrav manatt
och rekom-anmärkningardelsEIAtagits frammiljöinforrnation genomsom

EIA-oberoendedenochallmänhetenframförtsmendationer avavsom
kommissionen.

beslutenaktiviteter ochgenomförandet attövervaka anpassapåKrav avatt
behövs.visar detprojektetefteranalysen attavom

ochNederländernapåbörjats iärenden500 EIAharår 1994 äntillFram mer
sålundaerfarenhet harAnsenligEIA.hjälpmedfattats200 beslut harän avmer

konstateraskan1987. Detsedan attEIAtillämpningenbeträffandesamlats av
de aktörerde flestabekräftatshari beslutsprocessenEIAplusvärdet avavav

företag,privatalokalt,centralt ochbåderegeringendeltagit i EIA:som
EIApåForskaremiljön. ettförpåtryckningsgmpper somochallmänhet ser

forsk-tillämpadeuppmärksamhetenriktatill mothjälperinstrument attsom
EIAfleraavfall harradioaktivtförvaringenmedsambandningsområden. I av

beskrivitsEISsdessa3-6 haravsnittenföljandedet1985. Isedanutförts
uppenbaraliksombeslutsfattandet harpåverkan antyttsoch deraskortfattat

dockförklarasDessförinnantillämpningen.vidskönhetsfläckarochnackdelar
avsnitt 2.NederländernaitillämpasprocedurenEIAhurkort

NederländernaiprocedurenEIA2.

tioårig för-efterNederländernaiinfördesEIArörandeLagstiftningen en
1987septemberiregelverkrättsligaEnligt det antogssöksverksamhet. som

tänkaskanplanerochaktiviteterbeslutinförgenomförasEIAmåste somomen
ihophörplaneraktiviteter ochobligatoriskaSåvälmiljön.påverkamärkbart som
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med EIA därmed förbundna beslut förtecknade i allmän förordningärsom en
General Administrative Order del lagstiftningen.är flestaDe EIA-som en av
krävande verksamheter och planer måste ha viss minimistorlek för EIA skallatt
krävas. Förteckningen verksamheter och planeröver EIA obligatorisk förärsom
uppdateras femte år.vart

EIA-proceduren börjar med inledande dokument, anmälan, notiñ-att ett en
cation of intent den föreslagna verksamheten eller planen publicerasom av
sökanden developer. Den ansvariga myndigheten bjuder in allmänheten och den
oberoende EIA-kommissionen för lämna kommentarer och rekommendationeratt

innehålletrörande i EIS. EIA-kommissionen beaktar därvid de synpunkter som
kommit in från allmänheten. Denna omgång allmänhetens deltagande råd-ochav
givningen från EIA-kommissionen kallas avgränsningsfasen scoping phase. Den
ansvariga myndigheten kompletterar avgränsningsfasen upprättaattgenom
särskilda riktlinjer för EIS överlämnas till sökanden. I sin helhet får intesom
avgränsningsfasen längre tid nio veckor frånän den dag dåta anmälan
publiceras. EIS sökanden ellerupprättas honom anställd konsult.av av en av
Sökanden samtidigt utkast till tillståndsansökangör eller tillett plan. Deten en

ingen tidsgräns försätts sökanden komplettera EIS, tillståndsansökan elleratt
utkast. När dessa skrivelser väl fullständiga skickasär de in till den ansvariga
myndigheten för publicering offentligoch granskning. EIA kommissionen är
skyldig genomföra granskning EIS ocksåatt skall innehålla vaden av som som
kom fram under allmänhetens deltagande. EIA kommissionen genomför sin
granskning EIS följande frågor:att taav genom upp

Är innehållet i EIS vetenskapligt korrekt och har alla betydelsefulla
miljöaspekter kommit med
Stämmer EIS med de särskildaöverens riktlinjerna och med allmänna
rättsliga krav
Förser EIS den ansvariga myndigheten tillräckligmed miljöinformation för

myndigheten skall kunna fatta välgrundatatt beslutett

I sin granskning EIA-kommissionen ingengör bedömning den föreslagnaav om
aktiviteten eller planen kan godkännas. Den offentliga granskningen inklusive
arbetet i EIA-kommissionens granskningsråd måste avslutas inom ett trepar
månader från det EIS publicerats. Om EIA-kommissionens rådgivandeatt
granskning kommer fram till EIS-dokumentet har allvarliga brister iatt innehållet
måste den ansvariga myndigheten utvidgaöverväga EIS. Om myndighetenatt
bestämmer sig för fasta på sådan bedömningatt ta EIA-kommissionen,en av
kommer sökanden komma in med ytterligareatt uppgifter.att I så falluppmanas
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ochgranskningoffentligomgångförföremålblitill EIStilläggetmåste aven ny
längresjälvfalletgranskningenDärigenomEIA-kommissionen.rådgivning tarav

tid.
ellertillståndsansökan över-därefterbeslutarmyndighetenansvarigaDen om

kommit frammiljöinfonnationallbakgrunddraft plansiktsplanen sommot av
skallBeslutetbeslutsprotokollet.ispeglasmåsteEIAUtgångenEIA. avgenom

skallanalysispost-project görasutvärderingföromfattaockså somett program
utvärderingspro-Omgenomförs.planenellerverksamhetenföreslagnadennär

skad-miljöeffektenverkligaden ärpåinformation pekar att merasomgercessen
myndighetenansvariga övervägamåste denEIS,förutsågs ivad enlig än som
planen.verksamheten ellereffektenminskarändring avsom

lösaradioaktivt avfall: attkvittblivningHistorien3. avom
på två vägarproblemet

Belgien ochStorbritannien,medtillsammansNederländerna1983 hadeFöre
medenlighetiavfall i Atlantenradioaktivtmedelaktivtochlåg-Schweiz dumpat

med sittsigländertillät dessa göraöverenskommelseinternationell att avsomen
slutdockblev detallmänhetenfråntilltagandeEfterdettaavfall protestersätt.

radioaktivtÖkad kvittblivningenmedvetenhethavsdumpningen. attmed avom
kontroll ochisolering, över-rad kraviakttagandemedborde skeavfall av en

dumpningenockså tillavfall bidrogaktivtför dessa attvakning även typer av
vidantingenpå landskulle lagrasavfallradioaktivtför hurRiktlinjerupphörde. -

riktlinjerutvecklas. Dessadärförmåstefonnationergeologiskaiellermarkytan -
käm-inklusiveavfall,högaktivt använtmellanlagringenockså omfattamåste av

upparbeming.England förochFrankriketillloppunder årensbränsle, säntssom
dels byggatvåproblemetitu med sätt tem-beslötRegeringen att enta genom

för slut-planutvecklasamtidigtjord, delsanläggningcentralochporär enovan
Central-landet.ellerforrnationer inomgeologiskalämpligaförvaring i utomlig

Radioactive Waste,Organisation forCentralradioaktivt avfallförorganisationen
ochuppbyggnad den temporärautveckling ochsärskilt förbildadesCOVRA av

jord.anläggningencentrala ovan
Därför utfördesinfördes 1987.formelltEIA1984 innanRiktlinjerna antogs
genomföra dem.förförstariktlinjer och deför beslutetingen EIA attstegenom

avfallslag-medproblemetdubblamed det angreppssättetföljandeDe stegen
omfattar främst:Dennatillämpning EIA.dock medplaneradesringen av



71

EIA för utveckling serie kriterier för utvärdering lämplighetenav en av av
radioaktivt avfall.djupa geologiska fonnationer för slutförvar alla slagav av

tillståndsprocessen för central anläggning markytan förEIA för atten
i 50 till 100 slutförvaringen,lagra alla radioaktivt avfall år före vilkensorters

troligen i djupa geologiska formationer.kommer skeatt

slutförvaringEIA för utveckling lämplighetskriterier för4. av
i djupa geologiska formationer

Ett forskningsprogram för undersöka saltformationer i och östraantogs att nona
Nederländerna med tanke på slutlig förvaringsplats för radioaktivt avfall. Ien
detta fördes uppsättning kriterier fram för lämplighetenbedömaattprogram en

djupa formationergeologiska för förvaring radioaktivt avfall.Utvecklingenav av
och antagandet rad kriterier ske EIA-liknandeskulle parallellt medav en en

med deltagande allmänheten och oberoende expertgranskningprocess av en som
skulle börja i september 1987. Avsikten dra fördel den öppenhet ochattvar av
noggrannhet kännetecknar EIA, dock tillämpa den rättsliga EIA-utan attsom
proceduren fullt Det stod inte klart varför detta något tvetydiga angreppssättut.
valdes. Tydligt emellertid vid den tiden tillämpningen EIA påär ävenatt om av
specifika verksamheter och beslut just hade i kraft så erfarenhetenträtt var
begränsad och det rådde därför tvivel fördelen tillämpa EIA fullt påatt utom
verksamheter och beslut inte farms listan obligatoriskaöveruppsattasom
EIA-verksamheter och beslut. I just det här fallet blev den EIA liknande pro-

besvikelse och omkring år efter den igång. Vadövergavs ett att sattscessen en
det egentligen hände och varför misslyckades manvar som
Den inledande skrivelsen skulle igångdra hela proceduren ochsom som

skulle informera allmänheten utvecklingen kriteriema så kompliceradblevom av
varken allmänhet eller inom geologi, geokemi, avfallshantering elleratt experter

riskbedömning, med få undantag, begrep det fina i kråksången. Allmänheten in-
bjöds kommentera den inledande skrivelsen och komma med förslagatt att om
olika slag och nivåer på de kriterier borde gälla vid lämplighetsprövningsom en

platser och geologiska formationer. Den oberoende EIA-kommissionen in-av
bjöds också kommentarer och rekommendationer. Utfrågningsrundan medatt ge
allmänheten misslyckades fullständigt den behöriganästan att motsvara upp
myndighetens förväntningar på konstruktiv dialog. Allmänheten överen var
huvud inte benägen diskutera olika slags kriterier. Allmänhetentaget att



72

jorddeponering undervarje formdenoch slättkonstaterade rätt emotatt avvar
biosfärenföroreningmedihophängdeosäkerhetermed till dehänsyn avsom

EIA-kommissionen bort-generationer framöver.förmänsklig hälsahotoch mot
reaktioner ochkänslomässigautsträckningiallmänhetensråd frånsåg i sina stor

EIA-vetenskapligtkonstruktivt ochfrågan sätt.behandlaförsökte ettatt
hierarkiskhapå kriterier bordelistansåresoneradekommissionen att ensom

sig nedåt tillsedangeneraliseringsnivå och rörahögstruktur och börja meren
kriterier:tvågenerella nivånivåer. På högstadetaljerade sattes

anläggningar ochavfall frånradioaktivasidan detmellan åSkillnaden ena
sigsamhället har dragitholländskadetvetenskapliga institutioner som

och industrilabora-sjukhusenbefintliga kärnkraftverken,tvåt.ex. med de
från anläggningarradioaktiva avfallsidan, dettorierna och, å andra som

kärnkraft-samhälletbeslutatstillstånd ochfåttännu inte har nyaex.av
nödvändig-belysadistinktionskulle dennaEIA-kommissionenverk. Enligt
radioaktivtslutförvaringanläggning förstorlekenochheten avenavange

i denvägledande principockså fungeraskulle denavfall. Dessutom ensom
anläggningarochverksamheterutvidgadiskussionenallmänna att somom

avfall.radioaktivtproducerar
i verksamhetenreversibilitetavfallet ochlagradeåtervinna detMöjlighet att

allmän-förvarsplatsenmiljökontrollensåvälfaktor avgör somavsomsom en
avfallet bestämsåtervinnaMöjlighetenförvaret.hetens attacceptans av

lagraderadioaktiviteten i detavklingningentidsfaktom ochgemensamt avav
avfallet.

hjälpa tillkriterier skulleallmännadessa tvåtankeEIA-kommissionens attvar
geologiskförvarsanläggningar ilämplighetenden allmärmaavgöra enatt av
tillfreds-förtecknaskriterier kangång sådanaväldjupfoimation. När etten
fram medplatsspecifika kriterierdetaljerade och växaställande så kansätt mera

förvarsteknologi ochradiologi ochgeohydrologi,geologi, gruvdrift,påavseende
geologiska forma-specifikaiförvaringsutrymmenlämpligheten avangersom

underfinns djuptdomesrock saltsaltfonnationeri detioner somsom ex.
regioner.ochmarkytan i Nederländemas östranorra

samti-blev denrekommendationerEIA-kommissionensföljderegeringenNär
medoch problemetförslaget i syrmerhetföljaden skulledigt osäker hur uppom

tid förklan det behövdesstodi allmänhet. Detgeologiskt djupförvar att mera
socialtbådekundedjupförvargeologisktfram idé accepterasatt ta somen om
listaframförslagetbeslöt läggaDärföroch tekniskt. att taatt enomman

parallellatidsperiod eftersom deticke angivenkriterier hyllan förlämpliga en
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med mellanlagring i 50 100 år skulle tillfredsställandeangreppssättet ge en-
lösning för tiden.den Forskningen i fråga geologiska, gruvtekniska,närmaste om
radiologiska och tekniska faktorer betydelse för förvaring i belägnadjuptav
saltformationer kommer fortsätta skrivbordsstudier någonatt utansom men
brådska. Därför avbröts den EIA-liknande proceduren för fram listaatt ta en
lämplighetskriterier och allmänhetens intresse för frågan kyldes och försvannned
så småningom. Misslyckandet intekan hänföras till någon inneboende svaghet
i EIA. Det orsakades det utpräglat tekniska den centralaangreppssättav som
regeringen hade tillgripit det faktumoch det holländska samhället helt enkeltatt
inte färdigt föra vidareoch dialog fördelarna slutför-att ta attvar upp en om av

radioaktivt avfall i geologiska djupformationer.vara

tillståndsprocedurenEIA i påför centralt lagerett mark-
ytan

EIA-proceduren stöd för tillstånd för lager på markytan börjadeatt ettsom ge
1985, innan EIA-lagstiftningen trädde i kraft. leddeDetta till något trassligen
och otillfredsställande ordning för EIA i beslutsprocessen. EIA skulle framtas
i två faser:

I den första fasen skulle allmän EIA utföras för mellanlagringen utanen
hänsyn till några platsspecifika frågor. Platsvalet skulle inte inkluderas i EIA-
proceduren behandlas speciell kommission tillsatt den centralautan av en av
regeringen för just detta tillfälle. Denna kommission skulle uteslutande
befatta sig med de riktlinjer faktoreroch för fysisk planering kundesom

platsvalet. Miljöaspekter kunde påverka platsvalet skulle intestyra densom
sig åt.ägna

I den andra fasen skulle platsspecifik EIA för den eller deupprättasen
platser utpekades specielladen kommissionen.som av

Hela proceduren pågick från 1985 till 1989 innan tillstånd för COVRA-gavs
anläggningen. Följande observationer och kommentarer kan rollEIAsgöras om
i denna procedur.

1 Det den faktiska platsvalsprocessensätt utfördes huvudsakligensom -
grundat på riktlinjer och överväganden i fysisk planering fick otillfreds-ett-
ställande utfall för miljöintressena. Resultatet blev den speciellakommis-att
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lämpligaområdenpekadevälja platsförtillsattssion treut somattsom
ochsamarbetavilligadärmyndigheternakommunala attdeeftersom var

mellan-uteslötintei dessa kommunerplanerna ettfysiska attdeeftersom
allaförbisågdettaGenom tredär. angreppssätt attbyggdeslager man

havsvatten.översvämningförriskmedlåg vid kustenkandidatplatsema av
friaområdentänkbaranågrainte medplatsvalsprocessenI varsomtog man

sådana risker.från

sökanden,tilllämnadesområdenatänkbaramellan devaletslutliga2 Det tre
frarntagningenpåkoncentreradesEIAfasenandraCOVRA. Den avd.v.s. av

dennajämförelseochföredrog,COVRAplatsEIS för den avensomen
tillståndsansökanDenplatserna. sattestänkbarabåda andramed deplats som

Vidplatsen.föredragnadendock enbartkoncentreradesCOVRAavupp
denkritikallvarligallmänhetenriktade dockEIS motdennagranskningen av

samhälle. Somalltförliggaskulleden näraeftersomplatsen ettföredragna
tillförslagetändramyndighetenbehörigabeslöt denföljd härav att nyen

hördeindustriområdesamhället tillfrånborttvå kilometercirkaplats ett som
föruti frågainte kommithadeplatsdennahamnområde. JustVlissingenstill

tillståndsansökanEIA ochdärför måsteochprocedurenunder en nyen ny
platsvaletytterligareomgång illustrerarDennaCOVRA. attinlämnas nyaav

proceduren.i EIAinnefattatsborde habörjanförstafrån

radio-detlagringenomfattadetillståndansökanCOVRAsEIS och3 avom
scenarier. Detolikaenligtproducerasskulle kunnaavfallaktiva tresom

befintligafrånradioaktivt avfallproduktionenbehandladescenarietförsta av
räknade medscenariematvå andramedan dei Nederländerna,anläggningar

EIAslutetNederländerna. Motinstalleras iskullekärnkraftverk avatt nya
Sovjetunionen.i det förraTjemobylkatastrofeninträffadeproceduren

käm-påalla planerregeringen skötholländskadengjordeOlyckan nyaatt
framtid.obestämdkraftverk på en

COVRAtillstånd tillinsågocksåDärtill kom att ett somatt man
avfallradioaktivtlagringeninklusivescenariet,ambitiösatäckte det mest av
byggapositivt beslutfram tillledaskullekärnkraftverk, attfrån ett omnya

kommentarerallmänhetensyttrandeEIA-kommissionensSåvälsådana. som
tillståndet förbegränsadesDärförsamband.sådantpåpekade en nyett

avfallradioaktivalagring dethanmområde tillVlissingensanläggning i av
holländskadetNederländernaianläggningarvid deproduceras somsom

sig för.hade bunditsamhället redan



75

4 I början andra fasen, inriktades på framställa platsspecifik EIAattav som en
för den lokalisering COVRA föredrog, rekommenderade EIA-kommis-som
sionen med från allmänhet och industri skulleatt representanteren grupp
tillsättas för följa proceduren och råd i samband med allmänhetensatt ge
deltagande. Eftersom denna rekommendation inte den behörigatogs upp av
myndigheten, EIA-komissionenupprepade rekommendationen vid gransk-en
ning EIS för föreslagnaden andra verksamheten i Vlissingens hamn-av
område för undvika vidare missförstånd mellan ansvariga myndigheter,att
sökanden och allmänheten. Representantgruppen skulle därefter kunna följa
byggandet och genomförandet verksamheten inom för utvärde-av ramen
ringen projektet. När de behöriga myndigheterna så småningom beslutadeav
i enlighet med kommissionens rekommendation hade dock allmänheten för-
lorat förtroende för uppslaget och det Den läxa kan lärasövergavs. som ur
denna erfarenhet här sumpades bra tillfälle skapa goda kontakterär att ett att
mellan behöriga myndigheter, sökanden och den allmänhet bodde isom
verksarnhetsområdet. Medverkan sådan för allmän-representantgruppav en
heten kunde ha bidragit till lätta på spänningen mellan olikaatt parter som

berörda verksamhet uppfattades kontroversiell devar av en som som av
flesta människor i dess närhet.

5 EIS för de två följande utvalda platserna visade klart miljöeffekternaatt av
genomförandet verksamheten troligen blir små och fullt hanterbararättav

verksamheten bedrivs COVRA med tillämpning toppmodem tekno-om av av
logi. EIA kommissionens granskning har otvetydigt bekräftat detta. Efter
tillståndsgivningen överklagades besluten med krav tillståndet skulleatt
upphävas eftersom EIS hade allvarliga brister i sitt innehåll och hade miss-

Årlyckats med föra fram den begärda informationen. 1992 avslogatt rege-
ringsrätten Council of State dessa överklaganden med motiveringen att
EIA-kommissionens granskning hade visat EIS tillräcklig och rele-att gav

information kvalitet.god Denna erfarenhet visar hur viktigvant ochav
betydelsefull den oberoende granskningen i EIA-kommissionen särskiltär,
ifråga kontroversiella verksamheter. EIA-kommissionens granskning ochom
regeringsrättens utslag gjorde slut diskussion kunde haen som armars
dragits i långbänk till förfång för lösningen nationella miljöproblem.av
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tidUtveckling under senare

medelak-låg- ochfärdigt för lagring1993 COVRAUnder byggde utrymmena av
återstår uppföra.högaktivt avfalllagringBetongbyggnader föravfall.tivt attav

i beskaffenhet,förändringaravsevärdatiden COVRAUnder har noterat samman-
finns och kommerradioaktivt avfalli frågasättning kvantitetoch somsomom

förutsägelserförändringar avviker från delagring. Dessaerbjudas för somatt
haranläggningen. Dei EIS förtillståndsansökan ochsamband medgjordes i

tillståndetändring iomgång 1994 förbörjanödvändigtgjort det att enen ny
EISdenuppenbarttillämpning den EIA. Detobligatoriskmed är att nyaav nya

fördesmiljöinforrnationfullgodadendubblerainte behöver merparten somav
sig på deEIS koncentreramåste den än-EIS.i den förra Däremotfram nya

miljö-förbetydelseförfarandet och derasfram dettvingadedringar nyasom
COVRAbegäraexempel kommerSå tillintresset. storatar emotattattman

petrokemiskochavfall alstraslågaktivtmycketmängder av gruv-somav
bliCOVRAkommeri detta avfall avklingatradioaktivitetenindustri. När ettatt

riskavfall.kemiskti själva verketför någotförvar äräven ettsom
National Energyenergiforskningscentretnationellatiden har detUnder

vidsanddynsområdetligger iNederländerna,ECN iResearch Centre, som
tillgängligtAmsterdam, hållit begränsat50 km nordvästkusten utrymmeettom

litenbildas såvälradioaktiva avfalldettillfälligt lagraför enatt avsom
ECN driver,laboratorieverksarnhetertillhörandeforskningsreaktor med somsom
forskningscentretEuropeiskanärliggandeavfall från detradioaktivtför

verksamhettillståndet för dennauppdateraCentre. FörResearchEuropean att
EIA-redogörelse. Denmedansökan tillsammans1994 inskickade ECN enen ny

kunde drivaECNredogörelse frågani dennaspringande punkten enomvar
riktlinjer ochmed regeringensi överensstämmelsestodlagringsverksarnhet som
centraliseradedenansvarigt för drivaskulleCOVRA attensamt varaom

hamn-plats i Vlissingensradioaktivt avfall påför allt slagsverksamheten en
behandladetagit framEIS ECN hadedel. Deni landets sydvästraområde som
driva dennaECN villefå intrycketoch kundefråga bristfälligtdenna attman

avfall.radioaktivahuvudsakligen för sittanläggning egetseparata
och allmänhetenEIA-kommissionenEISGranskningen denna togavavav

tillägg.skullerekommenderade detbrist ochväsentliga görasdenna ettattupp
offentligatillägg. DenECN utarbetadeRekommendationen bifölls och ett

uppläggning såsinfått ECN ändragranskningen EIS hade centretattatt nuav
COVRA-radioaktiva avfallet tilldetdetbeslöt direkt mestatransporteraatt av

avklinga underavfall skulledet högaktivaanläggningen med undantag somav
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fem år och sedan kunde skickas till COVRA. Lagring sådant avfall vidsom av
ECN-anläggningen i till fem år fördelarhar miljösynpunkt. Supplementetupp ur
till EIS beskriver tydligt denna metodförändring hos ECN och dess följder för
miljön. Detta bekräftades uttryckligen i EIA-kommissionens granskning EISav
och dess supplement. Följaktligen kommer sannolikt tillståndet för den begrän-
sade ECN-anläggningen beviljas vidare problem.att utan

Denna erfarenhet visar tydligt det plusvärde låg i EIA-processen detnärsom
gällde bringa miljöintresset i begränsad korttidslagring vissatt sortsen av en
radioaktivt avfall hos ECN i samklang med nationella riktlinjer styr motsom
centraliserad lagring hos COVRA.

Avslutande kommentar

Sedan 1985 har miljökonsekvensbeskrivning tillämpats vid beslutsfattande som
Ävenverksamheter med anknytning tillrör radioaktivt avfall i Nederländerna.

resultaten tillämpningen inte alltid har varit helt lyckade, har den över-om av
vägande effekten varit Plusvärdet i EIA kunde blivit EIAstörregynnsam. om
hade tillämpats i samband med platsvalet för den centrala markanläggningen för
mellanlagring alla slags radioaktiva avfall i Nederländerna. ytterligareEn läxaav

vi lärt allmänhetens medverkan ömtåligär nödvändig för-ärattsom oss en men
utsättning. Den måste organiseras omsorgsfullt, helst med hjälp av en grupp

från dem inombor det område där verksamheten tänksrepresentanter ägasom
för vägleda allmänhetens insatser. Till slut kan det konstaterasattrum att

oberoende granskning hjälper till fokusera frågeställningarna relevantaatt
områden i linje med politiska beslut nivå.hög Vidare står det klart att
oberoende granskning kan bidra till slita tvister mellan behörigade myndig-att
heterna, sökanden och allmänheten i fråga.
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MKB för central anläggning för be-en

handling och lagring radioaktivtav

avfall i Nederländerna.

Hans D. K. Codée

Inledning

Fastän människans miljö inklusive människan själv råkar radioaktiv betrak-vara
miljöpåverkan på grund radioaktivitetenstas många användningsområdenav som
främmande hot i de flesta delarett västerlandet. I allmänhet känns detta hotav

det dominerades inverkan olyckshändelser och inverkansom om avfall.av av av
Detta föredrag handlar inverkan avfall: specifikt erfarenheterom av mera om av

miljökonsekvensbeskrivningsprocess MKB-process fören central anläggningen
för behandling och förvaring i Nederländerna.

Sedan åttiotalet har många för avfallshantering utvecklats. Dessaprogram
baseras allmänt accepterade grundprinciperprogram nationella omstän-men

digheter har lett till landsspecifika lösningar. För hela omfattningenatt presentera
hanteringen radioaktivt avfall i Nederländerna börjarav jag med bakgrunds-av

information mängd, policy, organisation och anläggningar.om

Avfallsmängder

I Nederländerna finns det två kärnkraftanläggningar och två forskningsreaktorer
för kärnkraft i drift; den totala mängden alstrat avfall därför relativtär ringa.av
Avfallsvolymen producerats andra användare radioaktivtsom materialav av
inom forskning, medicin och industri relativt omfattandeär och denmotsvarar
avfallsvolym erhålls vid de två kämkraftanläggningama.som

Det låg- och medelaktiva avfallet består fast, kompakterbart avfall, djur-av
kadaver, vätskor, begagnat källmaterial och slam och frltennassor frånavvatmat
kämkraftanläggningar. Efter m3behandling återstår 500 konditionerat ochca
packat avfall årligen.
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förskickaskämkraftanläggningamatvåfrån de upp-bränsletanvändaDet
underberäknasStorbritannien. Det attochFrankrikeianläggningartillarbetning

upparbetningfrån30 år kommertotaltkärnkraftenförproduktionsperiod omen
m’ icke500avfall,högaktivtm3 värmealstrandeförglasat45erhållasatt avca

Åter-m3 avfall.medelaktivtochlåg-2000avfall ochhögaktivtvännealstrande
2000.årbörjaupparbetningavfall frånsändande avsesav

under kom-producerasförväntasavfallradioaktivttotala volymenDen som
framgårkärnkraftprogrammetexpansionytterligarenågonår100mande avutan
användadetantagandeunderberäknats attharAvfallsvolymematabell avav

upparbetas.bränslet kommer att

år100efteravfallsvolymer

avfallHögaktivt
m345vännealstrandesintrat-
m3500vännealstrandeicke-
m30002rivningsavfall-

m35452Delsumrna

avfallLåg medelaktivtoch
m300040avfalloperativt-
m30002upparbetning-

m300018rivningsavfall-

m300060Delsumrna
m354562avfallalltförTotalsurnrna

under kom-producerasförväntasavfallradioaktivtVolymTabell somav
kämkraftanläggningar.expansionytterligare100 årmande avutan

avfallradioaktivtPolicy avseende

sittländerandranågramedtillsammansNederländernadumpade1982tillFram
inomländermed flerakonsultationefterAtlantenavfall imedelaktivalåg- och
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och under överinseende OECDNEA. Och eftersom det utbrända kämbränsletav
sändes utomlands det i praktiken inget radioaktivt avfall kvar i vårt landvar

Dumpning radioaktivt avfall grund omfattandeövergavs oppositionav av
och på grund utvecklingen allmän miljöhanteringsfilosoñ stipule-av av en som
rade farligt avfall måste isoleras, kontrollerasatt och övervakas. Naturligtvis
skulle denna filosofi tillämpas påäven hanteringen radioaktivt avfall.av
Nederländemas regering 1984 policydokument radioaktivtutgav avfallett om

diskuterades och godkändes parlamentet. Huvuddragen i denna policysom är:av
allt slags radioaktivt avfall produceras under de kommande 50-100 årensom-
skall lagras jord, i byggda konstruktioner medger återvinningovan närsom

helst;som
denna långtidsförvaring, tillsammans med centraliserad behandlingsan-en-
läggning, betraktas normal industriell aktivitet och skall lokaliserassom

enda plats;en
forskning skall bedrivas slutlig förvaringhantering inom Nederländernaom-
eller inom internationellen ram;
Central Organisation for Radioactive Waste COVRA centralorgansiationen-
för radioaktivt avfall skall hand allt producerat avfall.ta om

Organisation och anläggningar för hantering radioaktivtav av
avfall

Enligt den aktuella policyn hanteras allt radioaktivt avfall produceras isom
Nederländerna COVRA. Denna speciella organisation har organiseratsav som

samarbetsföretag för producenterett radioaktivt avfall i landet ochav staten.
Dess stadgeenliga uppgift genomföraär policyatt avseende radioaktivtstatens
avfall.

Allmänt uttryckt COVRAs uppgiftär hantera allt radioaktivt avfallatt som
produceras inom nationen, för skydda människan och miljönatt de skadligamot
effekter kan orsakas detta avfall. Detta betydersom specifikt:av mer

insamling och låg- och medelaktivttransport avfall;av-
behandling och konditionering låg- och medelaktivt avfall;av-
förvaring allt slags konditionerat avfall i övervakade lagerlokalerav där-
avfallet kan återvinnas;
övervaka inverkan på miljön behandling och förvaring;av-

råd i frågor gällerstaten policy slutlig förvaringhantering;ge som- om
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förvaringhanteringslutlig statentillalternativgenomföra det somframtideni-
väljer,

hanteringförmetoderutvecklingochforskninggenomföraochstimulera av-
avfall;av

nödvändig förutveckling ärforskning ochdengenomföraochstimulera som-
förvaringenhanteringen;slutligaden

radioaktivtkommittéeriinternationellt arbeteochnationellttill ombidra-
avfall;

avfall.radioaktivthanteringenallmänheteninformera avom-

inomavfallmedelaktivtochlåg-anläggning förcentraliseraddriverCOVRA en
följande:innehållerAnläggningenVlissingen-Oost.industriområdet

utställningscentrum;medkontor ettett-
avfall;medelaktivtochlåg-behandlingförbyggnad aven- avfall.medelaktivtlåg- ochkonditioneratförvaringbyggnader förolika av-

resultathuvudsakligenavfall,högaktivtmellanlagringoch somhanteringFör av
underförvaringsvalvkyltnaturligtbränsleutbränt ärupparbetning ettavav

planering.

utställningscentrumKøntorsbyggnad och

förstängselsystemetinomförlagdautställningscentret ärochKontorsbyggnaden
Förutställningscentret.besökalättkanBesökareområdet.kontrolleradedet

proceduradministrativenkelmåsteområdetkontrolleradetill dettillgång en
COVRA-anställd.åtföljdalltidbesökarenföljas och är av en

kommerochallmänhetentillinformation är attfrågafilosofi iCOVRAs om
Till-anläggningen.såvälbesökamänniskor centrumet somattuppmuntraattvara

alla bygg-utfommingenvidbeaktatsbesökare harintresseradeförgänglighet av
nader.

avfallmedelaktivtochlåg-behandlingByggnad för av

in-följandeavfallmedelaktivt ärochlåg-behandlingbyggnaden förI av
tillgängliga:närvarandeförstallationer

mottagningsavdelning;-
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buffertlager för obehandlat avfall;-
superkompakterare;-

för organiskaoorganiska vätskor,separator-
särskild förbrärmingsugn biologiskt avfall;för-
särskild förbrärmingsugn för organiska vätskor;-
installationer för klippning skärning;och-
avdelning för konditionering bindemedel;med-

för behandling avloppsvatten.system av-

I mottagningsavdelningen insamlade COVRA samlar inundersöks det avfallet.
avfall från standardise-producenter på deras begäran. Producentema förses med
rade behållare för fast avfall. Djupfrysta djurkadaver samlas ivätskor eller
frysboxar. Med omkring 100 varje år 4000 for-transporter transporteras
packningar till COVRAs mottagningenanläggningar. Vid kontrolleras mängden
förpackningar, identifikation, aktivitetsinnehåll, grad kontaminering ochav
strålning. All relevant information in i det administrativa ochmatas systemet
förpackningarna överförs till olika områdena buffertförvaring.de för

ÄndamåletAvfallet behandlas i olika med behandlingen för detärsystem.
första konditionera den radioaktiva produkten på sådant medsättatt ett att en
bindemedel sammanhållen förpackning erhålls kan hanteras fjärrstyr-utansom
ning och kan isolera och skydda avfallet under minst 100 år och för detsom
andra reducera volymen på optimalt sätt.att ett

Fast kompakterbart avfall isamlas IOO-litersbehållare. behållareDessa med
sitt innehåll superkompakteras 1500-t0nskompaktor; erhållnade förpack-
ningarna inbäddade med bindemedel i 200-litersbehållare.är

Såväl organiska, oorganiska och blandade vätskor scintillationsflaskorsamt
insamlas. Scintillationsflaskoma krossas och därefter i fast och flytandesepareras
avfall. fastaDet avfallet superkompakteras och det flytande behandlas andrasom
vätskor. I avlägsnas organiskaden vätskefasen från den oorganiskaseparatoren
fasen. Den organiska vätskan bränns i särskild förbränningsugn.en

Den aktivitet finns i de oorganiska vätskoma koncentreras hjälpmedsom av
kemiska koagulanter och utfállning. Fällningama konditionerasochsepareras
med bindemedel. Efter kontroll aktiviteten släpps de renade vätskoma iutav
floden Westerschelde, flyter direkt i Nordsjön.utsom

Djupfrysta djurkadaver förstörs i särskild förbränningsugn delar sitten som
avgasreningssystem med förbränningsugnen för organiska vätskor. renings-Detta

består kombinerat våtrenare och torrfilter. Aska kondi-system ett systemav av
tioneras med bindemedel förpackasoch i betong.
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i storlekreducerassuperkompakteras kaninte direkt kanStora föremål som
mindretillgänglig.skärning finns Deklippning ochbehandlingscell däri en

konditionering med binde-betong i stationen förföremålen förpackas medkan
istrålningskällor förpackasförbrukadeaska ochmedel. konditionerasHär även

betong.
betongförpackningar, friabehandlingsanläggningenProdukterna från utgör

600,200,förpackningarna kanutsidan. Storlekenfrån kontaminering vara
1000 eller 1500 liter.

och medelaktivt avfallFörvaringsbyggnadför lâg-

fyra förva-mottagningsavdelning ochcentralförvaringsbyggnad harVarje en
m’ kanYtterligare moduler5000 vardera.storlekringsmoduler med av c:aen

tillgängliga vilkamodulernärvarande ärFörbyggas så behövs. ärnär tre enav
vilka lämnarplaceras i raderavfallsförpackningar öppetfylld. Block medhelt

lagras längslägre dosraterFörpackningar medinspektion.korridorer för
ytterligareåstadkommalagren föri deochmodulemas överstaytterväggar att

iFuktigheteni inre.dosrater detförpackningar med högreavskärmning av
luftfuktighetkondenseringförhindrahålls låg förförvaringsbyggnadema att av

förpackningama.på

Platsval

publicerades 1984, hadeavfall,radioaktivtpolicyförklaringenI rege-somom
lângtidsförvaringlämplig plats förfinnai uppdragringen sig själv attgett en

sig fri-någon förväntadeinteonödigt detmark. Det sägaär attatt somvarovan
i minyard, intenot in backNIMBY-syndrometvilliga erbjudanden. my
plats-anledning arrangeradesi vårt land. Av dennaträdgård bekantär även en

regeringenfördecember 1984kommitté tillsattes ilitenvalsprocedur. En att ge
grundkommitté valdes påMedlemmarna i dennaslutliga valet.råd det avom

admi-kändes deneftersom detadministrativa erfarenhet,omfattandesina attsom
min-tidrymdviktig. Underskulle mycketgenomförbarhetennistrativa avenvara
vil-platser i två kommunerkommittén finnaår lyckadesdre än tre varett som
tvåavfall: Borselelångtidsanläggning för radioaktivtliga att acceptera en

Klundert.anläggningar och
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För bistå vid platsvalsproceduren utarbetade COVRA platsoberoendeatt en
miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrevs ganska allmänt nödvän-arten av
diga installationer och naturligtvis de effekter på miljön anläggningen kundesom
förorsaka.

Platsvalsprocessen föranledde vissa bieffekter. Parlamentet diskuterade 1985
regeringsförslag för öka kämkraftproduktionen med 2000-4000ett MWe.att

Både Borsele och Klundert platser tänkbara för dessa kärnkraft-var som var nya
anläggningar i bådaoch kommunerna oppositionen. Dessutomväxte myndig-var
heten föransvarade industriområdet i Klundert i finansiella svårighetersom stora
och bakom kulisserna ägde överläggningar där regeringsrepresentanterrum er-
bjöd finansiellt stöd i utbyte accepterande COVRA-anläggningen.mot ett av
Dessa överläggningar hölls hemliga för platsvalskommittén och chefen för miljö-
departementet läckte tillutmen pressen.

I regeringens förberedelser för den slutliga diskussionen expansionom av
kärnkraften skulle hållas i april 1986 det känt förstasom att ett stegvar som
platsfrågan för COVRA-anläggningama måste lösas. I proceduren för COVRAs
anläggningsval ingick valet slutlig plats skulle regeringen,att görasav av men
eftersom chefen för milj hade uppfattningen tillgängliga platseratt
inte skilde sig i princip lämnades valet slutlig plats till COVRA.av

Samma vecka parlamentsdiskussionen kämkraftanläggningarsom om nya
skulle ägde inträffadeäga Tjemobylolyckan, vilket ledde tillrum rum en senare-
läggning besluten kämkraftutbyggnad.av om

I platsvalsprocessen hade miljöaspektema knappast beaktats. Platsvals-
kommittén presenterade för parlamentet de kriterier skulle användas. Avsom

betydelsestörst området i fråga fysisk planering skulleattvar om ettvara
industriområde och området skulle förvara den förväntadeatt stort attvara nog
avfallsvolymen under de kommande 100 åren. Själva det faktum siktadeatt man
på industriområde sköt vid den tidpunkten miljöaspektemaett eller mindremer

sidan.
Valet slutlig plats överlämnades till COVRA jämförde de möjligaav tresom

platserna med hänsyn till geografi, infrastruktur, tillgång till kylvatten,
översvämningsrisker, omgivande befolkning, kostnader På grundval denm.m. av
platsoberoende MKBn bedömdes miljöpåverkan negligerbar och medvara
hänsyn till de övriga nämnda aspekterna skilde sig inte de platserna itre
praktiken. Det endast vid jämförelse de omgivande industriemas skadligavar av

påinverkan COVRAs anläggningar skillnad visade sig mellan desom en tre
möjliga platserna. COVRA presenterade i juni 1986 sin prioritering platsenav
inom industriområdet Vlissingen-Oost, plats kärnkraftverketnära i Borsele.en
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COVRAspåinverkanminstmedfördeutkantindustriområdets an-iplatsDenna
inleddesdärefterochregeringenaccepteradesvalCOVRAs enläggningar. av

1987.i slutettillståndsprocedur av
tillplatsspeciñk MKBöverlämnadestillståndsansökandelSom enaven

strålningsdosemavisadebeskrivningi dennaBeräkningarna attmyndigheterna.
olyckshändelser,ochincidenterviddriftnormalvidsåvälallmänhetenför som

10nivånöverstigaaldrig kommermortalitetsrisk,individuell att peruttryckt i
försumbara.riskersådanabedömsallmänhetår. I som

avsedda platsenvid deninverkanradiologiskalågaanläggningensTrots
till-Vid slutetförsumbar.inteinverkanpsykologiskasig den avvisade vara

Borsele kommun,delsamhälle,litet äruttryckteståndsproceduren avett ensom
missnöjeenhälligasittanläggningenfrån nästankilometeravstånd lpå ett av
risknivånmöjligadenbaserades inteinvändningarlokaliseringen. Derasmed

ochbostadsområdederasföranläggningen närafaktumdetendast att varutan
tillräckligtsamhället inteansåg sigdärifrån. Dessutomkundelätt varases

aktiviteter.planeradeCOVRAslokaliseringenexaktadeninformerat avom
beslötochsamhällesdetta attignorerainteKommunfullmäktige ville oro
kommun.Borselesinomplatsertillgängligaandramöjligheternaundersöka av

opponerandefrån det2 kmavståndpåträffades sam-platsEn ett avny
denmedanutkantindustriområdetsibelägentidigare platsen nyahället. Den var

förTillståndsprocedurenindustriområdet.ilokaliseradcentraltplatsen mervar
inställdes.platsenden första

inteoch medgavstrukturochtill formannorlundaheltplatsenDen varnya
måsteunderlagkonstruktionema. Nyttgjordade redananpassningdirekt aven
radio-1989. Deni januarimyndigheternatillöverlämnadesdettaochutarbetas

tidigarepå dennegligerbarlikaplatsenpå deninverkanlogiska somvarnya
1990.vårenpåbörjadesbyggfasenoch1989augustibeviljades iTillståndplatsen.
visas11991. I figurnovemberii driftförvaringsbyggnadenförstaDen togs

viktiga händelser.radenschematiskt av
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tillsättande platsvalskommission december 1984av en
anmälan överlämnad COVRA 1985av mars
riktlinjer för platsoberoende MKB juli 1985

råd från platsvalskommissionen: oktober 1985
2 kommuner erbjuder möjliga platser 3 platser

platsoberoende MKB överlämnas COVRA november 1985av
MKB-kommissionens granskning januari 1986av en
platsoberoende MKB

COVRAs val plats juni 1986av

riktlinjer för platsberoende MKB juni 1986

överlämnande tillståndsansökan och MKB- oktober 1987av
dokumentet

MKB-kommissionens granskning MKB januari 1988av
kommunen förordad alternativ plats april 1988av

ytterligare riktlinjer för den MKB november 1988nya

överlämnande tillståndsansökan och MKB för denav
platsen januari 1989nya

MKB-kommissionens granskning den MKB april 1989av nya
tillstånd beviljat augusti 1989

byggstart 1990mars
de första byggnaderna i drift november 1991

Figur Kronologisk förteckning de olikaöver MKB-stegen.

MKB-dokument

Under tillståndsproceduren måste COVRA utarbeta fyra olika dokument. De
avsåg ansökan bygglov, ansökan tillstånd släppa icke-radioaktivtom att utom
avloppsvatten i vattendrag enligt lagen nedsmutsning vattendrag, ansökanom av



88

ochkärnkraftlagenenligtutsläppdrift ochanläggning,förtillstånd omom
arbetskrävande.dedokumentensistnämnda mesttvåDeMKB. var

MKB-kommis-ochregeringentillrådgivaresärskildaallmänheten,Såväl
olika MKB.för degranskningsprocessemaengagerade isionen var

tillöversiktsdokument,anmälan,COVRAöverlämnade ett1985I enmars
platsoberoendedenforriktlinjerbadochmiljödepartementetchefen för om

MKB. -
kommentarer.allmänhetensförochpublicerades öppenFörklaringen var

12fråndem komflestadeyttrandenoch146 kommentarer mottogs,Totalt av
aktuella.tidpunktvid dennavilkaCOVRA-anläggningför varmöjliga platser

kom-flestariktlinjerna. DeföranvändbartnågotinnehöllkommentarernaFå av
skribentensplatsvälja näramöjlighetenställning att enmottogmentarerna

platsen,favoriserade nästdentycktesIngenstans mestbostadsområde. vara
länder.världenstredjeellersolenSaharaöknen,efter

dokumentDettaMKB.platsoberoendepublicerades den var1985novemberI
valtshadeinteplatseftersom ännukommentarerallmänhetensför enmenöppet
all-frånerhölls29 kommentarerEndastutfrågning.offentliganordnades ingen

mänheten.
kn-Inkluderad i derasnegativ.mycketgranskningMKB-kommissionens var

anläggningar.nukleärapolicyregeringenstik omvar
vilkafrågormångadeorsakadesCOVRAkritiken omDet mot avmesta av

platsenInte barautarbetandetförtidpunkten rapporten.vidråddeosäkerhet av
underfortfarandeprojektetidelaralternativen förmångaokänd varutan avvar

diskussionertidpunktockså vid dennanaturligtvis ägde omdiskussion. Och rum
kärnkraften.utbyggnadytterligare av

mycketnegativ. Enallmänhetockså ibevakning nega-Nyhetsmediemas var
aktiviteterCOVRAskringliksomMKBCOVRAskringskapadesatmosfärtiv

lättvilketuttalande,negativt attmedocksåkom varParlamentet ettallmänhet.i
fort-MKBplatsoberoendeochväljasskulleplats etteftersom ännugöra en
reellnågonvidtabehövde inteParlamentetöverlämna.återstodfarande att

åtgärd.
expansionbeslutuppskjutandetdefinitivaoch det1986platsvaletEfter omav

förstadenförplatsberoende MKBCOVRA denöverlämnadekärnkraftenav
fort-MKBregeringenPå begäran1987. toghöstenBorseleanläggningen av

kärnkraftprogram.expanderandefrånavfallinverkantillfarande hänsyn ettav
deltog.57vilka blottvidorganiseradesutfrågningaroffentligaTvå personer

människorfrån26dessainvändningar ochskrivna339Totalt varavmottogs
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bodde inom avstånd 5 km från platsen. Ytterligareett 119som kom frånav
återstoden Borsele kommun.av

Inom avstånd 5 km från platsen bodde 4630ett märmiskor, medan helaav
kommunen Borsele hade 19 908 invånare. De flesta invändningama iden-var
tiska.

MKB-kommissionens granskning positiv till den föreslagna COVRA-var
anläggningen. Till och med några Ännuuppskattande kommentarer hade gjorts.

gång kritiserades regeringen för platsvalsprocessen. Kommissionen hadeen också
uppfattningen regeringen borde ha allmänhetenatt informationgett mer om
policy och procedurer. Dessutom ifrågasatte den genomförandet expansionenav

kärnkraftprogramrnet och den nämnde allmänheten inte till fulloav insågatt
risken COVRAsmed aktiviteter.

Nyhetsmediema tycktes inte intresserade kommissionens positiva be-vara av
dönming. Endast fåtal artiklar visade sig i tidningarnaett där det attangavs
MKB-kommissionen gjorde kritiska anmärkningar informationssystemetoch att

otillräckligt.var
I parlamentet ägnades minimal uppmärksamhet åt MKB. Icke desto mindre

tycktes kommissionens kommentarer allmänhetens bristande uppskattning ochom
den dåliga informationen från de behöriga myndigheterna tända de negativa
känslorna i det endast km1 avstånd från anläggningen belägna samhället. I

lokalt organiserad folkomrösming uttryckte 700en från detta samhällevuxna
sitt missnöje med placeringen anläggningen. Kommunfullmäktige beslötav att
söka plats.en annan

januariI 1989 överlämnades MKB-dokumentet för den andra Borseleanlägg-
ningen och ansökningar överlänmades. I den offentliga utfrågningennya deltog
52 registrerade Mängden skriftliga invändningar hade emellertid ökatpersoner.
tiofalt. Det räknades 3642 opponerade sig. Listorsamman nanm personer som
med bifogade invändningar. Standardiseraderapporternanm var om rapporter
med invändningar kopierades och spreds bland allmänheten med rådet att

COVRA-artläggningarmot skrivaopponera under dessaatt Avgenom rapporter.
3642 invändningar 1044 från människor bodde inom 5 km frånvar anlägg-som
ningen. Från återstoden Borsele kommun 778 invändningar.av Detmottogs var
helt klart den tidigare 1987 hadeatt skapatprotesten struktur inom kommunenen

lätt kunde mobiliseras för invändningarsom göra igen.att
MKB-kommissionen samlade bedömning skilde sig inte väsentligt från

MKB-bedömningen för den första Borseleanläggrtingen. Frågan allmänhetensom
insikt betonades ånyo.
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invändningarantaletdetminimal. Inte storabevakningMedierna ensvar
ägnadetidningarnaregionaladeEndastnyhetsstoff.nationelltbedömdes som

uppmärksamhet.utförligfrågan
beräkningarnabekräftamiljödepartementet attchefen för attbadParlamentet

MKB-kommissionen.kontrolleratsMKB-dokumenteti av

erfarenheteravgränsningar ochEffektivitet,

för-föranlederMKB-processidenoch diskutera enMKButarbetaAtt enen
insamladärefterochmiljöfrågoruppmärksamhetförstslagsställare ägnaatt

särskiltochmiljöninverkanaktivitetsEndokument.imiljöaspekteralla ett
MKB-komplextdärför ämne.ochtvärvetenskapligt ettbedömningdess är ett
struk-föreffektivmycketNederländerna attäritillämpatssåsom denprocessen

detta.turera
tvärvetenskapliga ärexperteroberoendeBedömningen grupp avenav

bedömningoberoendeMed dennaeffektivitet.sinvisatharvärdefull ochmycket
negliger-denlättganska övertygasregeringenochparlamentetbåde omkunde
vid flerakundemotexpertisBegäranaktiviteter.COVRAsinverkanbara omav

avfärdas.direktocksåtillfällen
ochtillgängligbörochsidorantalbegränsatbeståbör varaMKBEn ettav

väljaförslagsställarenmåste utkonsekvensSompublik.bredförbegriplig enen
förenkla. Dettaockså kunnamåstehanochviktigaverkligen ärvilka frågor som

all-utelämnande, kommerdärmedochUrval,avgränsningar.automatisktmedför
MKBkan göraillusiondet att enkritik. Men tro upporsaka är att mantid enatt

illusionocksåDet att troallmänheten. ärdenblandmånganå enkan storasom
allmänheten.medobjektivtdiskuteraskanfrågorkontroversiellaMKBatt omen

förMåletkänslor.pågrundadekommer enochbedömningarMånga är att vara
MKB-kommis-ochbeslutsfattareengageradenå primärtdärförbörMKB attvara

börEffektivitetenengageradelokaltmöjligtlångt detoch så är grupper.sionen
PR-dokument.någotänunderstödja beslutsprocessen attligga i varasnarareatt

svåraproceduri är attolika aktörernaför derollernaochProcedurema en
besluts-ordnadförklartbörallmänheten. Det göras attförstå för den enstora

myndigheterlbesluts-ocksåinnebärmåste följas. Det attprocedurervissaprocess
iöverenskomnafrånAvvikelse stegprocedurema.följa enmåstefattare strängt

kontaktatsdirektinteandraallaochallmänheten om av-förvirrarprocedur som
för-dagordningardolda ärochuppdraghemligauppenbartDetvikelsen. är att

deltagandeprocessen.förödande
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Det för diskussion i procedur skall hållas så klart möj-är ämnetsom en som
ligt. inte blandaMan bör valet viss policy med valet anläggning ochav en av en
den slutliga utformningen utmstningen. I det specifika fallet COVRAmedav
skulle ha varit klarare först och främst MKB hade utarbetatsprocessen om en
för den policy skall tillämpas för radioaktivt avfall deltagandemed densom av

allmänheten och specifika intressen i samhället.stora representerargrupper som
Det slutliga beslutet policy ligger naturligtvis i parlamentets godkärmande.om en
Som andra kunde förMKB platsval ha COVRA-falletutarbetats. Iett steg en
dominerades platsvalet det administrativt kunde genomföras, begräns-av om av
ningar i den fysiska planeringen lokalaoch den förvaltningens villighet attav

Somsamarbeta. sista kunde MKB ha uppgjorts för aktuell aktivitetett steg en en
skulle utföras på viss plats. sistaI denna kunde lokalbefolk-som en process

ningen kontaktas direkt. Deras medverkan borde sökas i verkställighetsfasen
eftersom på det den lokala förvaltningen kunde känna aktivitetensättet som
deras. Lokal opposition kan med sådant förfarande minimeras.ett

Av erfarenheter har vi lärt långdet tid få allmänhetens för-att tar attegna
troende. Det svårt få aktivitet accepterad inte kan visaär att etten ny om man
bra iexempel närheten. måsteMan så allmänheten detöppen ärmotvara som
möjligt och måste följa väl utstakade klara linjer. Att målenändra efterman
några år leder till förlust förtroendet. För organisation skall hanteraav en som
den slutliga förvaringen för kämbränsleutbränt kommer det hjälpaatt att
förtroende denna organisation kan undvika intressekonflikter med avfallspro-om
ducentema. Organisationen bör primärt lösa problem samhället.ett

Offentliga utfrågningar för kontroversiella aktiviteter inte särskilt nyttigaär
de på det klassiska där och beslutsfattare sittersättet, experterom arrangeras
upphöjd tribun i änden lokal för publiken i lokalenstoren attena av en ge

möjlighet uttrycka sin uppfattning. Det effektivt skapa småäratt attmer
diskussionsgrupper. Ett informations- och diskussionstorg har sannolikhetstörre

överbrygga mellan förslagsställare och publik.att acceptansgapet

Sammanfattning

Som allmän sammanfattning kan fastställasdet MKB genomför och struk-atten
miljöfaktoremas roll i beslutsprocessden krävs. För emellertidturerar attsom

få optimalt deltagande den verkligt engagerade delen allmänheten måsteav av
omfattningen MKB-proceduren klart definieras och bör begränsasav per
procedur till:
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aktivitet,policyövergripande om ny
aktivitet,politiskt accepteradförplatsvalsprocessen en

accepterad platspåoch konstrueraför byggaaktuella planernade att en
accepterad policy.inom för enramen
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Diskussionsreferat

Relation behörigmellan myndighet och MKB-kommission

I diskussionen beskrivs relationen mellan den behöriga myndigheten och MKB-
kommissionen i Nederländerna detaljerat. Vilka behöriga myndighetermera som
deltar i MKB-processen i olika lagar. Den nederländska MKB-lagen inne-anges
håller regler för samordning innebär MKB för olika miljötillstånds-attsom
ansökningar skall integrerade så samordning kan det behövsägaattvara rum om
för alla andra beslut där MKB behövs.en

Riktlinjer för innehållet i MKB-dokumentet utarbetas den behörigaav myn-
digheten med hjälp råd från kommissionen och yttranden från alhnänheten.av
Dessutom konsulteras rådgivare från olika ministerier.

Utvecklingen alternativ grundläggande delär MKB-processen. Iav en av
Nederländerna föreligger krav på utveckling alternativ. Det också for-ärav ett
mellt krav i varje MKB alternativ utarbetas miljövänligt.att ett är Vadmestsom

miljövänligt kan inteär förklaras generellt. Detmest beslutas då omfatt-som
ningen fastställs. Det viktigt detta alternativär utarbetas fullvärdigt ochatt som
likvärdigt övrigamed altemativ. Alternativet bör rimligt vilket innebär attvara

intedet får dra orimliga kostnader eller innebära risker för förslagsställaren.
Jules Scholten ansåg sökanden inte redan från skall klagaatt detöverstarten att

miljövänliga alternativet alltför dyrt eller intemest är standardernamotsvarar
eller tekniken fortfarande befinner sig under utveckling.att I Nederländerna finns
det flera exempel sådana klagomål framförts sökandenatt och sedan visatav
sig felaktiga. I vissa fall det inte för dyrbart eller visade det sigvara var att
tekniken redan tillämpbar. I slutänden måste därför förslagsställaren utökavar
MKB-dokumentet och lägga till det miljövänliga alternativet.mest

I det nederländska utarbetas MKB-dokument sökandensystemet ochett av
inges till den behöriga myndigheten. Därefter har den behöriga myndigheten sex
veckor på sig för bedöma MKB-dokumentet har tillräckligatt kvalitet förom att
publiceras och bli föremål för offentlig granskning. Under granskningen, som

enligt fastställdaäger specificerade riktlinjer, framlägger allmänheten ochrum
MKB-kommissionen sina yttranden innehållet iöver MKBn. Granskningen skall
fokuseras på frågan MKB-dokumentet har tillräcklig kvalitet för ligga tillom att
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måste MKB-otillräckligbedömskvalitenOmbeslut.förgrund somett
tillägg.fådokumentet

HanMKB-dokumentet.tilltilläggfråga un-NorrbySören tog omupp en
ellerMKB-kommissionenkrävsMKB-dokumentettill avtilläggendrade avom
offentligunderkastasmåstetilläggdessahuruvidaochmyndighetenbehörigaden

granskning
myndighetenbehörigadendetprincipisvarade är somScholtenJules att

kommis-dockfall följsde flestautarbetas. IskallMKBtilltilläggbeslutar om
också fastslogHankommertilläggfrågarekommendationersionens upp.omom

granskning föroffentligtilläggunderkastaallmänt ävendet accepterat attäratt
främja öppenatt process.en

miljöpåverkanVärdering av

i MKB-processen.tillfällentvå olikavidgenomförsmiljöpåverkanVärdering av
alternativolikamedmiljöpåverkandåfattasbeslutinnangångenFörsta ett
värderingochimplementeratsharprojektetgångenAndrajämförs. när en
i MKB-påverkanpredikteradeden angettsundersöka hurförgenomförs somatt

förverkligats. Dennaprojektetdeteftersig blivisathar attdokumentet
möjlighetkontrollprogram ävenbetraktasutvärdering kan ensomett mensom

projekt.framtidaförkunskapsamlaatt
utvärderingför görasmåsteMKB-systemetnederländska ettdetI program

fattasbeslutettidpunktvidmyndighetenbehörigaden omsomsammaupp av
projektet.förtillstånd

utvärderingdet bestämtCOVRAförförklarade är attCodéeD.K.Hans att en
skulleutvärderingenförstadenbetyderår. Dettafemteskall attgöras vart

1994.i slutetpresenteras av
hela MKB-ilänkendenutvärderingenfastslog är svagasteScholtenJules att

EG-presentationi hansVerheemRobbekräftadesDetta avavprocessen.
EG vi-gjortsMKB-processengranskningDenMKB.direktiven avsomavom

hade kravlandendadetNederländernaEG-ländemablandsade somvaratt
betydelse fördockutvärdering attEn äri MKB-processen. storutvärdering av

framtiden.föroch lärdomerfarenhetersamla
MKB-delså oönskadutvärderingvarför ärförklaring tillEn avenen

fattatharmyndighetenbehörigadenNär ettScholten.Julesgavs avprocessen
mycketpåverkanverkligasig den ärvisardetvisst projekt ochbeslut attettom
fattatdemedgemyndighetenbehörigamåste denpredikterade attdenvärme än
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felaktigt beslut. Detta kan obehagligt för myndigheter och beslutsfattareett vara
medge.att
frågaI utvärdering underströk Lars Högberg det för reaktorsäkerhetom att

har blivit internationellt erkänd princip ha periodisk värderingatten en av
säkerheten hos reaktorer i drift. Han ansåg vidare principen periodiskatt om
värdering säkerheten, vilken kallas något olika i olika länder, mycket god.ärav

principDenna borde tillämpas på hanteringenäven avfall. Han helt in-av var
förstådd med det inte enkelt för behörig myndighetär medgeatt deatt atten
förbisett något i den ursprungliga tillståndsprocessen. Men om processen
institutionaliseras för både den driver anläggningen och för den behörigasom
myndigheten, kommer den uppfattas inlämingsprocess, därmera som en ny
teknik införs och då blir det kanske enklare anpassningar och förbätt-göraatt
ringar under drifttiden.

Allmänhetens deltagande

Lärdomar från Nederländerna

förstaDen lärdomen från de nederländska erfarenheterna med avseende på all-
mänhetens deltagande allmänhetensär förberedelse-underatt engagemang
fasen viktig.är mycket Jules Schalten ansåg allmänhetens deltagandeatt om
endast tillåts under granskningen MKB-dokumentet och efter detav att
tillståndsansökan har ingetts förslagsställaren det ofta förär beaktaav sent att

idéer och förslag i beslutet. Allmänheten bör därför ha möjlighet undernya att
förberedelsefasen, innan MKB utarbetas, framföra sina idéer. Därför detär
viktigt allmänheten redan då de specifika riktlinjernaatt för MKB-engagera
dokumentet utvecklas.

En andra lärdom gäller då avsiktsförklaringen eller anmälan start ettom av
projekt förslagsställaren. Av de nederländska erfarenheterna hittills kanges av
det bedömas det är betydelse förslagsställarenstoratt attav presenterar rätt

informationslags iredan begynnelseskede.processens
Den tredje lärdomen från de nederländska erfarenheterna behovetär av en

klar begripligoch sammanfattning. Allmänheten läser huvudsakligen samman-
fattningen MKB-dokumentet. Den information i beskrivningenav som ges av
miljöpåverkan ofta alltför omfattandeär för allmänheten smälta. Av dennaatt
anledning bör uppmärksamhet braägnas och tydlig sammanfattningmer en av
konsekvensbeskrivningen. Ett allmänt råd från MKB-kommissionen till förslags-
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eftersomsammanfattningenutarbetandetuppmärksammaställaren är avatt mer
allmänheteninte baraläsesdokumentet menden del mest,den avär somav

beslutsfattare.även av
policynivå,först påbeslutsnivåer,olikaförutarbetasMKBSlutligen bör en

för projektet.tillståndbeviljandetförtill sistochlokaliseringdärefter för av
stadium börvarjeunderochstadieralla dessaibörAllmänheten engageras

lämpligtorganiseras sätt.deltagandet
börallmänhetentalaremångadetunderströks attSammanfattningsvis av
del-allmänhetensförflerafinnsDet sättMKB-processen.tidigt iengageras

medbildaskontaktgrupperkommunala representanterExempelvis kantagande.
utformabetydelsenunderströksVidareför. attförtroendeharallmänheten avsom

samtidigt ibegriplig ochklar ochallmänhetenför ärsammanfattning somen
korrekt.vetenskaplig mening

KanadafrånLärdomar

ocksåpresenteradesKanadaiallmänhetensfrågaiErfarenheter engagemangom
samarbets-behovetunderströkGorberDonald M.diskuterades. enoch av

rollstadium harpå ochtidigtengagerad ettärallmänheten endärprocess
beslutsfattandet.i

använda kam-Kanadadet ii fråganoteradeUnderdownGéraldine att om
stadiematidigastede allrafrånallmäntvaritdethadebränslet ett engagemang

GorberM.Donaldhöll med att ettsjälvt. Hon omutvecklingeni programmetav
under-i synnerhethonväsentligtallmänhetenfrån är atttidigt menengagemang

ochvetenskapligaoch deallmänheten experternaförvillkorlikabehovetströk av
tek-bådelösning ärutvecklagälldedetintressentemaandra när att somde en

behovetupprepade honskälAv dettasamhället.föracceptabelochriktigniskt
allmänhetensinnangrundenvetenskapligadenbli överensatt omav

ocksånämndeHonplats bestäms. attinnanochgenomförsgranskning
driftenunderbådeaktiviteterövervakandeiborde av enkommunerna engageras

avfallsanläggning har stängts.dåavfallsanläggning och en
AECL,kommittén tillrådgivandedenarbetet ierinrade varsShemiltL.W. om
sammanslut-professionellaochvetenskapligaolikanominerasmedlemmar av

offent-KommittérapportemaAECL.väljs inteMedlemmarnaKanada.ningar av
tillgängliga.allmänthittills,stycken ärtrettonårligaliggörs somrapportersom
forsknings-kunskapenallmännabredda denförsökDetta omattettrepresenterar

värderingsprocessenhåller öppen.avfallshantering ochoch omprogram
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Garry Brewer från USA avslutade diskussionen allmänhetens deltagandeom
hela frågan målgruppensäga försöka klarlägga föratt att attgenom om rappor-
kanske demöten underskattade.är Hanter, nämndeetc. exempelmesten ettav

från sitt arbete på Nuclear Waste Technical Review Board Styrelsen for teknisk
granskning kämavfall där tenderade bli helt tekniska ochrapporternaav att
skrivna för andra När frågan För skriver vi denna rapportexperter. vem
ställdes visade det sig skrev för fel målgrupp. Sedan dess haratt NWTRBman
verkligen sig skriva påansträngt Han slutade medatt sätt.ett annat säga:att
Frågan för vi arbetet den viktigastegör i helaär detta möte.om vem

Kommunalt veto

Arne Hellsten från Malå kommun frågade det finns kommunalt iettom veto
Kanada eller Nederländema. De nederländska deltagarna deklarerade det inteatt
finns formell för kommuner.vetorätt Men kommun kan skjutaen en ettupp
slutligt avgörande byggnadsfasen. Ytterst kan regeringen upphävaom ett
kommunbeslut. Men det bör understrykas det omöjligt skapaär någotatt att
inom kommun kommunen inte önskar. Enligt Hans Codée bordeen som ett veto
inte behövas.

De kanadensiska deltagarna förklarade lagen i Kanada helt klar. Högreatt är
regeringsnivå har auktoritet lägre nivå.över En kommunal styrelse kan inte upp-
häva beslut i provinsstyrelsen. Kommun och provinsstyrelseett kan inte upphäva

beslut fattat den federala regeringen. Alltingett har med radioaktivitetav som
eller kämanläggningar federalgöra är angelägenhet varföratt det inte finnsen
något på provinsnivå eller kommunal nivå. Idenveto lokaliseringsprocess som
drivs i samverkan, har delar för givits till kommun-ansvaretav processen
styrelsema. Genom med frivilligt kan de beslutaatt eller nej. Samman-om
fattningsvis finns juridiskt inte något I lokaliseringsprocessrent iveto. en
samverkan har dock kommunerna primärt inflytande.ett





99

EUs direktiv MKBom -

några erfarenheter

Rob Verheem

Inledning

I detta föredrag information bestämmelserna i det befintliga råds-presenteras om
direktivet MKB för projekt 85337 avsnitt A, några viktigastedeom av er-
farenheterna från kommissionens genomförandet direktivet avsnittrapport om av
B, särskilt i fråga allmänheten avsnitt C och kortattom engagera en
diskussion förslaget till modifiering direktivet avsnitt D.om av

A. EG-direktivet 85337MKB för projektom

Direktiv 85337 har karaktären ramlag. Det fastställer grundläggande vär-av en
deringsprinciper och procedurkrav och överlåter därefter medlemsstaterna att
med frihet överföra detaljerna till nationell lagstifming,stor under förutsättning

grundkraven respekteras.att
För fullständig bild nedan såväl deatt grundvillkor enligtge en anges

direktivet krävs vilket med symbolen I och vilka inte krävssom anges som
symbolen EI i förteckningen nedan. Där grundvillkor inte krävs betyder intedet

de inte kan del MKB-processen i vissatt medlemsstat. Det ankommervara av en
medlemsstaten besluta det bör eller inte bör krävas.att om
Nedanstående översikt endast avseddär överblick de viktiga be-att ge en av

stämmelsema i direktivet. Den inte avseddär definitiv legal tolkning.att vara en

Viktiga bestämmelser är:

Projekt med signifikant inverkanI miljön bör bli föremål för MKB-en
innan samtyckeprocess ges.
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begränsad.skyldighetallmännafrån denna ärbefrielseochUndantag
i undantagsfall.möjlig endastBefrielse är

MKB-bli föremål föralltiddirektivet börtillenligt bilaga 1Projekt en
specificeramedlemsstaternabilaga 2 kanenligtprojektFörprocess.

nödvändig.intedå MKB-processomständigheter ären
kalladhäreftermiljöinfonnationenden begärdautarbetaförAnsvaret att

projektören.MKB åligger
artikel 3.definierasomfattas MKBskallmiljöpåverkanTyper avsomav

delavgränsningsprocessbetydelsendirektivet erkännerFastän som enav en
metodsigbestämmelseinte någonfinns detMKB-processen om vareav

sådanföreller procedur process.en
inteellerdet skallintespecificerasför MKB-processStarten omex.en

publicering.offentligskall göras en
inte.specificerasgenomförasskallverkligavilket denDet sätt processen
skallförrelevantinformationbesitter ärMyndigheter processensomsom

projektören.förtillgängligdengöra
myndigheterna.behörigatill deMKBskyldig överlämnaProjektören är att
minimikravi bilagairmehållskravallmännaspecificerasInnehållskrav

artikel 5.2.situationer isärskildainnehåll i
skallMKBvilken görasblankettspecifikation deningenDet finns enav

eller inte.behövsdokumentd.v.s. separatettomupp
påkvaliténgranskaförprocedurbestämmelserfinns ingaDet att enom en

MKB.
miljömyndighetema.utseddaför detillgängligskallMKB göras

berördaDenoffentliggöras.böroch MKBbifallansökanBåde om
initieras.projektetinnankommenteramöjlighetallmänheten bör få atten
frågaimedlemsstatersamråd mellanbestämmelsernågrafinnsDet omom

inverkan.gränsöverskridande
beaktassamråd börerhålls vidinformationochi MKBIEl Informationen som
metod förprocedur elleringa bestämmelserfmns docki beslutet. Det om

börstadium då dettaeller det ägabörhur detta göras, rum.
offentliggöras.skallBeslutetI

utvärderingövervakning ellerförbestämmelseringaEl finnsDet genom-av
miljön.pådess inverkanprojektet ochförandet av
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Tillämpningsområde

I fråga nukleära anläggningar gäller EIA-direktivet för följande projekt:om
Bilaga MKB-process obligatorisk i frågaären om:

1 kärnkraftanläggningar och reaktorer utom forskningsreaktorer
med mindre k1 termisk belastningän

2 anläggningar konstruerade enbart för förvaring ellerpermanent
kvittblivning kämkraftavfallav

Bilaga Medlemsstater bör huruvida MKB-processöverväga behövs fören
installation anläggningar för att:av
1 produceraanrika kämbränsle
2 upparbeta bränsleanvänt
3 insamlabearbeta radioaktivt avfall

B. Rapport genomförande direktivetom av

I artikel 11 i direktivet bestäms fem år efter notifiering detta direktivatt av
skall kommissionen tillställa Europaparlamentet och rådet dessrapporten om
genomförande och effektivitet. Denna godkändes i april 1993 ochrapport om-
fattar perioden från 1985 till 1991, med några ytterligare upplysningar fram till

19921.mitten Nedan några de väsentligare erfarenheterna.av anges av

Fördelar

Rapporten visar fastän många medlemsstater 1991 befannatt, sig i deännu
tidigare skedena genomförandet så började planering, utfomming ochav
godkännande projekten påverkas MKB-processen. Miljömässiga fördelarav av
har uppnåtts härigenom såsom:

vägledande myndigheter har försetts med miljöinfonnation användas vidatt-
utvärderingen individuella projektförslagav

Rapport från kommissionen genomförande direktiv 85337EEC utvärde-om av om
ring vissa offentliga och privata projekt miljön COM9328vol.av 12, Bryssel,om -2 april 1993.
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innanidentifieraskunnatmodifieringar harmöjligaåtgärder ochmildrande
realiserades;projektet

projektanalysprocesseniformelltmiljömyndigheter har engageratsutsedda -
medvetenhettillhar lettvilket störretillfredsställandeheltinteän enom -

miljöpåverkan.om

uppmärksamhetytterligareförPunkter

miljöeffektpositivadirektivetseffektenfulladenocksåvisarRapporten att av
skäl:följandebl.a.uppnåtts,inte harännu av

får dettasjälva verketItidigtfall intemångaiMKB-processen startar nog.
övervägande;undandrasalternativmöjligatill följd att

intesjälvoch MKB-processen ärMKBkvalitetskontrolltillräcklig avav
handen;föralltid

ochslumpvisalternativ integrerasochvidareåtgärdermildrande naturav en
projekten;utformningenochplaneringenolämpligt isätt avett

betydelseoch dessbeslutsfattandetslutligatill detbidragMKB-processens
effektivtellerså klartgenomförande inteprojektets ärövervakningför av

kundedet vara.som

på den i MKB-processenkvaliténochutförtsharantalet MKBfrågaI somom
framgårinformationentillhandahållna att:

antaleti frågamedlemsstatemamellanvariationavsevärddet omär en
medprojekttäckningendärigenomochMKB-processergenomförda av

inverkan;betydelsefullsannolik
till-minoritet MKB-processemaendastmedlemsstaterantali är avavenett

genomfördakvalitén debevisdockkvalitet. finnsDetfredsställande att
mederfarenheternaeftersomökande allt ut-stadigtstudierna processenär

MKB-genomförthari praktikenantalökandespeglar detvecklas. Detta som
medlemsstatema.blandprocesser

C. Allmänhetens engagemang

både deöversiktallmänhetensfrågaI rapporten avenengagemang gerom
och deunionsländemainometableratsMKB-bestänrrnelserformella som

bestämmelser.erfarenheterna dessapraktiska av
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Formella bestämmelser

i de flesta länder allmänhetenär engagerad i granskningsstadiet MKB-av-
d.v.s. efter miljöstudienmiljöstudiema MKB har genomförtsattprocessen,

och innan beslut har fattats. Endast i fåtal länder allmänheten ocksåärett
iengagerad tidigare stadier under bestämmandetLex.av processen, av

omfattningen, då innehållskraven de erforderliga studierna fastställs;
i fråga tillgängligheten MKB för allmänheten, måste i allaom nästanav-
länder den begärda miljöinformationen utformas dokumentett separatsom
och allmänheten bör ha möjlighet del detta dokument på bestämdaatt ta av
platser och vid bestämda tidpunkter. vissaI länder endast sammanfatt-är
ningen MKB tillgänglig; i andra länder kan del MKB endastav taman av
under begränsad period; och i återigen andra länder får alla sinen egen
kopia MKB;av
i alla länder har allmänhetennästan möjlighet skriftliga kommen-att avge-

till MKB; dessutom anordnas i vissatarer länder offentliga ellermöten
utfrågningar. Allmänheten har generellt kommentera,rätt i någraävenatt om
länder vissa begränsningar har lagts på den allmänhet skall rådfrågas;som
i alla länder det definitiva beslutetär offentligt, inklusive översikt huren- av
miljöinformationen har beaktats vid beslutsfattandet.

Praktisk erfarenhet

för allmänheten varierar mellan länderna.attarrangemangen I vissengagera-
utsträckning dettaär spegling existerande tradition för rådfrågningen av av
allmänheten i olika länder;
allmänhetens tillgång till miljöinforrnation tycks tillräcklig i någravara-
länder; i andra länder tillgången otillräcklig,rapporteras grundt.ex.vara

omöjligheten för allmänheten få kopior MKB;av att egna av
för allmänhetens fungerar tillfredsställandearrangemangen engagemang- mer

i några länder i andra. Bekymmerän har uttryckts i detta avseende isom
några länder avser:

samråd för iäger MKB-processensentrum
den tillhandahållna informationen för tekniskär

för allmänhetenssättet känns främmande för den vanligaengagemang
lokalbefolkningen.
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praxis förochtill MKB-processentillgänglighetenkonstaterarRapporten att
förhållandet kravetdettadel berorTill attsvag.vissa fallsamråd iär en

motståndmedharmiljöinstitutioner möttsutseddaochallmänhetenatt engagera
detta.legalt kravellerpraxisfunnits någontidigare intedär detvissa kretsar,i

MKB-direktivetmodifieringFöreslagenD. av

unioneninomMKBtillämpningenmedsvaghetemanågrahanteraFör avatt av
existe-i detmodifieringarvissamedlemsstaternaföreslagitkommissionenhar

miljöinfor-kvaliténdirektivet höjahuvudsakligensiktarDessa attrande
unionen.inomMKB-tillämpningenomfattningenoch klargöramationen av

Kvalitet

kommissionenföreslårunioneninomMKB-processenkvalitén påhöjaFör att
införsdiskussionobligatoriskbeslutsprocessenstadium omtidigtpå enettatt av
myndig-behörigadenprojektören,mellanmiljöstudiemaiinnehålletbegärdadet

frågaiartikelföreslagen sägsI attmiljömyndigheten. pro-omochheten nyen -
till-definierar,myndighetenbehörigadenundergå MKB-processskalljekt som -

informa-denprojektören,medsamrådefterochmiljömyndighetenmedsammans
föreslåsmodifieringtillhandahålla. l attskall enprojektörention senareensom

detutsträckningi den ärobligatorisk:i MKBalternativen görsbeskrivning av
börkunskapaktuelltillhänsynrimligt medochför beslutsprocessen enrelevant
ochförutseshuvudaltemativ kandebeskrivninginnehålla en enMKB somav

miljöeffek-beaktandemedval,projektörenstillhuvudskälenindikering avav
tema.

2 värdering85337EEGdirektivändringrådsdirektiv avtillFörslag omavett om
940078 SYNCOM93 575projektochprivataoffentligavissamiljöeffektema -av --

1994.16Bryssel, mars
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Omfattning

I fråga tillämpningen omfattningen MKB inom unionen föreslåsom av av tre
modifieringar:

för det första MKB obligatoriskgöra för allaatt projekt enligt bilaga 2- som
kan orsaka signifikant påverkan på särskilt skyddade områden vilkaen

medlemsstater enligt miljöskydds;utsetts gemenskapens direktivav om
denna modifiering avsedd styrkaär den betydelse skallatt miljö-som ges
skyddet inom dessa områden;
för det andra i bilaga 2a till direktivets urvalskriterier bestämma ien ny att-
alla medlemsstater skall värdera huruvida eller inte projekt enligt bilaga 2
projekt inte påverkar särskilda skyddsområden har signifikant inver-som en
kan på miljön och, därför behöver MKB-process; avsikten med demiaen mo-
difiering urvalsprocessenär förgöra projekt enligtatt bilaga 2 i olika länder
inom unionen enhetlig och inbördes jämförbar. Figur 1 visar översiktmer en

de urvalskriterier identifierats i den föreslagna bilagaav 2a;som
för det tredje föreslås några modifieringar i bilaga 1 och 2 till direktivet. I-
fråga nukleära anläggningar föreslås in följande projekt iom bilagaatt lta
d.v.s. projekt för vilka MKB-process under alla omständigheter obliga-ären
torisk:
l anläggningar för upparbeta kämbränsleatt använt
2 centraliserad förvaring radioaktivttemporär avfallav

Slutsatser

Det inteär oktoberännu 1994 klart de föreslagna modifieringarna kommerom
rådet elleratt alla modifieringaraccepteras kommer godkännas iav om att

befintligt skick. Det dock klartär de återstående svaghetemaatt i denen av
nuvarande tillämpningen MKB, så den identifierats i dennaav som rapport,
lämnas opåverkad de föreslagna modifieringama: den situation i mångaav att,
fall, användningen MKB projektriivå alltförär för medge tillräckligtav attsen
beaktande relevanta alternativ, vilka skulle kunna ha miljömässigaav fördelar.
För förbättra denna situationatt diskuterar kommissionen för närvarande med

ettmedlemsstaterna informell nivå utkast till direktivförslagen ett om
integrering miljösynpunkter i det strategiska beslutsfattandet.av Enligt the Fifth

fågeldirektivet, bostadsdirektivetoch nitratdirektivet.ex.
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femtekommissionensCommissiontheofActionEnvironmental Programme
förväntastill medlemsstaternaförslagformelltmiljön kanföraktionspro ettgram

framtid.inom näraen
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avfallproduktion av
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stadsmiljö

projektLokalisering av
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återskapandetillförmåganochkvaliténöverflödet, avrelativadet
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särskildabsorption, medtillförmågamiljönsnaturliga upp-den
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våtmarkera
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överskriditsredan harförordningarkommissionens
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intressearkeologisktellerkulturellthistoriskt,landskaph av
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MKB och slutförvaring kärn-använtav

bränsle;
lagstiftning i Finland

Jussi Manninen

Utveckling den finska lagstiftningenav

Den finska Lagen miljökonsekvensbeskrivning MKB 46394 trädde iom
kraft den 1 september 1994. Den baserad dels ECE Conventionär on
environmental impact in transboundary och dels Directive 85337-contexta
EEC the of the effects of certain public and private projectsassessmenton on
the environment. Lagen kompletteras med Förordning miljökonsekvens-om
beskrivning MKB 79288.

MKB-lagen tillämpbar alla kämanläggningar inklusiveär även anlägg-
ningar för förvaring kämbränsle. I praktiken inför den lagenanväntav nya
dock inte några drastiska förändringar i den legala situationen i den utsträck-
ning det gäller kämanläggningar. finskaDen lagen kämenergi 99087,om

trädde i kraft den 1 1988, innehåller redan de flesta grundernasom mars av
för MKB. Detta så mycket anmärkningsvärtär eftersom de förberedandemera
arbetena startade redan 1978 och lagtexten färdigställdes 1985. Mer detal-
jerade bestämmelser avseende tillämpningen bl.a. i Förordningenges om
kämenergi 16188.

Lagen kärnenergi förordningenoch kärnenergiom om

Enligt terminologin i Lagen kämenergi anläggning för slutlig för-ärom en
varing kämbränsle tillanvänt sin allmänna betydelse anmärkningsvärdav en
kämanläggning. Som konsekvens härav måste, innan licens fören atten upp-
föra anläggning för slutlig förvaring kämavfall kan beviljas, statsrådeten av
d.v.s. ministrarna i formellt möte besluta projektet i princip förenligtäratt
med samhällets helhetsintresse.
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deningesansökaninitierasbeslutsprocedur somavDenna somgenom en
bifogasskalldokumentanläggningen. Detilltänktadenskall driva som
beskrivningskallPåöversikt. sättallmäninkluderaransökan ensammaen
förskall tillämpaskonstruktionsprinciper attdetillhandahållas somom

miljön.belastningenbegränsaundvika eller
tillinlämnasansökanskallkämanläggningvarjeförfalletSåsom är

där-industriministeriet begärochHandels-industriministeriet.ochhandels-
flerabland demantalfrånansökan parter,in yttranden stortefter ettöver

strålsäkerhetscentral-finskadend.v.s.myndighetenbehörigaministerier, den
andraochskall placerasförvaringsanläggningen ävendären, kommunen

i närheten.kommuner
anläggningensplaneradei denbefolkningenockså tillskallsökandeDen

anläggningen. Förebeskrivninghållenallmäntdistribueraomgivning aven
industrimini-ochhandels-godkännasbeskrivningenskallutsändningen av

den.frågar eftertillhandahållasocksåskallBeskrivningensteriet. envar som
omedelbaraanläggningensockså iindustriministeriet skallHandels- och

åsikter kanskriftligaochmuntligadäroffentligt möteanordnaomgivning ett
offentliggöraindustrirninisteriet vartochhandels-skallDessutomframföras.

därefterutarbetarMinisterietinsändas.övrigt kani eninvändningarskriftliga
detillfogar denochinvändningarochyttrandendessaallasammanfattning av

statsrådet.tillöverlämnasskallhandlingar som
uppfyllas.villkortvåskallstatsrådetförframläggaskanansökanInnan

intedetvisarframkommithar attomständigheteringaförsta somdetFör att
kämanläggning påuppföra ettförförutsättningartillräckliga attfinns en

planerasanläggningeni vilkenkommundendet andraFörsäkert attsätt.
Omyttrande.formellai sittprojektetattityd tillvälvilligintagitligga har en

dagord-frånavförtautomatisktärendetuppfylldavillkor ärbåda dessa ärinte
absolut vetorättharkommunensålunda attDet vän enningen. att noteraär

kämavfallförvaringslutligföranläggninguppförandet avgällervad enav
dessinom gränser.

och godkännerövervägandeföransökanskälstatsrådet harOm att ta upp
gransk-förriksdagenföreläggasdärefterprincipbeslutdettaskallprojektet

detkämbränsle ärförvaring använtslutligföranläggningfråganing. I avom
kraftförblir ibeslutetbeslutaskulleinteriksdagen omosannolikt attdock att

projektet.godkäntharkommunen
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MKB-lag MKB-förordningoch

Även MKB-lagen innehåller bestämmelse enligt vilken godkännandeetten
inte kan innan MKB-procedur har genomförts. För initiera dennages atten
procedur skall den sökande till kontaktmyndighet överlämna procedur-en en
plan för yttrande. Denna plan arbetsordning förär genomföra MKB-atten
proceduren.

Kontaktrnyndigheten å sin sida kungör MKB-proceduren haratt startat
och meddelar hur yttranden projektet kan framläggas.över Projektet skall
härvid beskrivas på tillräckligt detaljerat och innehålla informa-sättett även
tion kan del planen och därefter kontaktmyndighetenstaom var man av av
yttrande. Kontaktmyndigheten infordrar formella yttrandenäven planen,om
åtminstone från kommunerna inom det berörda området.

Den sökande kommer därefter inom för MKB-planen utarbetaatt ramen
MKB-dokument. Som visar dennaett bl.a. värderingnamnet rapportger en av

projektets inverkan på miljön och föreslår åtgärder för undvika ochatt
begränsa skadeverkningar.

Ännu gång offentliggör kontakunyndigheten MKB-dokumentet ochen var
detta kan studeras liksom hur yttranden dess innehåll kanöver For-avges.
mella yttranden infordras återigen från kommunerna i fråga. Offentliga möten
kan anordnas inte obligatoriska.ärmen

Till slut utarbetar förbindelsemyndigheten sitt yttrande tillförlit-eget om
ligheten hos MKB-dokumentet och skickar MKB-dokumentet tillsammansett
med alla yttranden den till både denöver sökande och den beslutande myn-
digheten.

Kombination tvåde proceduremaav

Såsom MKB-lagen tillämpbarär på kämanläggningar.angetts ävenovan
Å andra sidan innehåller Lagen kämenergi redan procedur harom en som

eller till och med vidare syfte. Det sålunda helt naturligtsamma ett är att
dessa två procedurer har kombinerats.

Kombinationen de två procedurema genomförs två förstaI detsätt.av
fallet, då kontaktmyndigheten antingen länsstyrelsenär eller denannars
regionala miljöadministmtionen, har MKB-förordningen i fråga kärnan-om
läggningar givit handels- och industriministeriet denna funktion.
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kämenergiförordningentilländringgjordes somfalletandra omI det en
inkluderaprincipgodkännande ettävenansökanisökandedenålägger att om

MKB-dokument.
båda lagarnaenligt deoffentligade mötenapraktikenibetyderDetta att

ihop.slåskommer att

Erfarenheter

finnsFinland. Detikämbränsleforanläggningar använtingafinnsDet ännu
igångnågonochdockpågårPlaneringuppförande.undernågrainteheller

käm-anläggning för använtförMKBkommerframtiden ennoggrannen
Finland.iutarbetasbränsle att

ochredanavfall finnsmedelaktivtochlåg-förvaringföranläggningEn av
MKB-innanlångtdockstartadeprojektDessauppförande.underärännu en

tvåretroaktivt. Dessatillämpasintekanoch lagen an-kraftiträddelagen
frånkämenergiockså i lagenundantogs proce-förvaringförläggningar om

kämenergiföretagdeenkeltheltSkälet somprincipbeslut. attduren varom
dessabyggaålagtshadelicensertidigare attianläggningardessabygger

kärnkraftverken.förplatsernaförvaringsanläggningar
gångtillämpatsdockprincipbeslut harprocedur enKämenergilagens om

medsamband1991-93 iägdekämavfall. Detta pro-föranläggningför rumen
ikärnkraftverkfemtebyggaprojektprincipbeslut för ettattförceduren ett

utvidgningkraftverket ävenbarainte avomfattade utanProjektet enFinland.
medelaktivtochlåg-förvaringföranläggningarnabefintligade avaven

eftersomunderobemärktsåpasserade processenfaktum gottavfall. Detta som
avvisadefalldettaIreaktom.självaägnadesuppmärksamhetenden största

helhet.siniprojektetriksdagenfinskaden
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frånIntryck IAIA-konferensen i Kanada

Berit Balfors

Introduktion

Inledningsvis vill jag kort beskrivning utvecklingen MKB i Sverigege en av av
och diskutera behovet kunskap inom MKB-området betydelsenav mer samt av

få till stånd utbyte erfarenheter.att I anknytning tillett detta kommer jagav att
tala The International Association for Impact Assessment IAIA ochom ge
några mina intryck från IAIA-konferensen år 1994 ägde i Quebecav som rum
14-18 juni. Jag kommer särskilt referera till de presentationer behandladeatt som
MKB i samband med lokalisering slutförvar för kämbränsle.använtav
Avslutningsvis kommer jag något dennämna pågående forskningenatt inomom
MKB-området i Sverige.

I Sverige har intresset för MKB ökat väsentligt under de åren isenaste
synnerhet resultat den utvidgade lagstiftningenett kring MKB.som Detav
intresset har ökat behovet praktiska erfarenheter och tillämpningar MKB.av av

En kort historisk tillbakablick visar gradvis introduktion MKB haratt en av
skett i Sverige. Först introducerades MKB, i begränsad form, i miljöskyddslagen

Åroch den svenska väglagen från år 1987. 1991 infördes MKB i lagstiftningen
på bredare bas. Bestämmelser MKB införlivades i rad olikaen lagarom en som

Naturvårdslagen, Naturresurslagent.ex. och Vattenlagen. I juni 1992 komplette-
rades lagstiftningen med ytterligare bestämmelser. Dessutom införlivades, som

konsekvens EES-avtalet år 1994, krav på MKB ien Plan och bygglagenav
PBL. Detta tillägg inkluderar bestämmelser för vissa projektsenare med sig-
nifikanta miljöeffekter. En omfattande tillämpning MKB i PBL diskuterasmer av

och regeringsförslagett remiss.ärnu ute

Allmänna bestämmelser för MKB i Sverige

Två nyckelbegrepp i MKB screening ochär Scoping Screening urvals-är en
syftar till identifiera de aktiviteterprocess för vilkasom att MKB skallen
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vilkaföraktiviteterlista85337EEC finns överEU-direktivetutföras. I en
utföras.skallMKBen

i lagaringåraktiviteteralla deförMKBSverige skall somgörasI somen
fallerintelagarandrafinns detDessutomNaturresurslagen.underlyder som
dengällerdetMKB,innehåller kravockså t.ex.Naturresurslagenunder som

aktivi-aktiviteter förutomallaberörDå på MKBkravenergiplanen.kommunala
iscreeningformellinte någonfinns detNaturvårdslagenilistadeärteter som

MKB-systemet.det svenska

begränsadiMiljöskyddslageniintroducerasMKB1980-talet:
1987.Väglagensvenskai denform och

ibas,bredarepålagstiftningeniinförs t.ex.MKB1991:
Vattenlagen.ochNaturvårdslagenNaturresurslagen,

MKB-förordningenbestämmelser iKompletterande1992:
MKB-utförandetangående

resul-bygglagenochi Plan-införs ettMKB-regler1994: som
EES-avtalettat av

bygglagenochi Plan-MKBtillämpningUtvidgad av

Sverige.iMKBintroduktionGradvisFigur av

ibehandlasskallfrågoridentifiera deförScoping att somär processen
svenskaDenaktiviteten.föreslagnadenalternativ tillutvecklaochMKBn att

ochMKButfommingengällerdetriktlinjerfålagstiftningen när -processenavger
kravlagstiftningeninnehåller ettattkorthetIMKB-dokumentet.iinnehållet
ansvarig förSökandentillståndsansökan. attärfölja medskallMKB-dokument

MKB-för-Enligtkostnadema.stå förskallMKB-dokumentetsammanställa samt
uppgifterutfommingarochlokaliseringar samtalternativa omskallordningen

Ibestämmelsemaredovisas.vidtasinteåtgärdensöktadenkonsekvenserna attav
bedömningsamladmöjliggöraMKBmed ensyftet är avocksåstår att enatt

hushållningenellerhälsanmiljön,påinverkanåtgärdsanläggnings ellerplanerad
med naturresurser.

förriktlinjerdetaljeradeemellertidlagstiftningen saknarsvenskaDen mer
granskning.oberoendeökar behovetDettaMKB-dokumentet.innehållet i av en

länsstyrelsen,granskningsmyndigheterspelaranledningen t.ex. endenAv som
MKB-dokumentet.kvaliténsäkerställaochkontrolleraförviktig roll att



113

Erfarenheterna MKB i Sverige huvudsakligen relateradeär till projekt och dåav
särskilt till vägprojekt, vilket beror MKB tidigt introducerades iatt den
svenska väglagen. Under de åren har emellertid forskningen inomsenaste MKB-
området inriktats på MKB för planer SEA: Strategic Environmental Assess-mer
ment. Detta följer också de internationella forskningstrendema. Fortfarande
behöver dock forskningen inom MKB för projekt fördjupas, särskilt dethär
gäller utvecklingen metoder för förutsägelser och utvärdering.av

Beroende på erfarenhetema MKB i Sverigeatt begränsade,är detärav av
vikt studera tillämpningenstor MKBatt i länder med lång erfarenhet. På såav
kan kunskapsätt erhållas, misstag undvikas och användbara idéer kan förvärvas

för förbättra den svenska MKB-processenatt både vad gäller procedur och meto-
dik.

Behov utvecklingav

År 1994 det 25 år sedanär MKB introducerades i den nationella miljölagen i
USA. Under dessa år har intresset för MKB ökat väsentligt. Som resultatett av
detta har utvecklings- och forskningsinsatser inom MKB-området gjorts helaöver
världen. Då varje land behöver utveckla MKB-process tillämpbar i detären som

planerings- och beslutssystemet, fokuseras oftaegna forskningen de nationella
förhållandena. Det finns emellertid många problem allmängiltigaär för desom
flesta länder, utveckling instrument fört.ex. och utvärderingar. Avav prognoser
den anledningen finns det behov utbyta erfarenheterett stort och byggaattav

samarbete inom MKB-området.ett Konferenserupp den här viktigärsom en
plattform för få till stånd sådant utbyte.att ett

International Association of Impact Assessment

The International Association of Impact Assessment IAIA bildades år 1980
för föra forskare,att praktiker m.fl. från hela världensamman arbetar inomsom
MKB-området. Inom IAIA finns därför från olika discipliner och yrkes-personer

Idag har IAIA 1150 internationellagrupper. medlemmar frånca 70 olikaänmer
länder. IAIA anslutet till AAASär American Association for the Advancement
of Science och utnämnd tillär ‘Nongovernmental Organization NGO i
Förenta Nationema.
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målIAIAs är att:
nivå.globallokal ochutveckla MKBAtt

ochplanerai förutse,lokal kompetensochinternationell attutvecklaAtt
allt liv.förlivskvalitenökai syfteexploateringkonsekvenser atthantera av

ikonferensenägde1994årochkonferensvarje år rumanordnarIAIA en
tillbaka ochMKB. Seår med25konferensenpåTitelnKanada.iQuebec var:
mångaQuebecihöllskonferensenEftersomframtidenl. avför varplanera

Året ikonferensenägdeföreKanada.tillrelaterade rumpresentationema
År 1995förhållandena.kinesiskasärskilt deuppmärksammadeShanghai och

Afrika.iMKBfokuseraSydafrika ochhållas ikonferensenkommer att
ökamöjlighetunikIAIA attanordnaskonferensårligaDen ger enavsom

förenadekonsekvensersociala ärochmiljökonsekvensermedvetenheten somom
utbytapraktikerochför forskareforum attSamtidigt detexploatering. ärmed ett
dessutvidgaforskningsfrontenframflytta samt atterfarenheter,ochidéer att

policyutfomming.ochpå plan-tillämpning

kärnavfallförvaringbehandladePresentationer avsom

rela-direktpresentationentvådetQuebecikonferensenIAIA varVid somvar
rördepresentationkämbränsle. Enförslutförvarlokalisering använttillterade av

i Yuccakämavfallsanläggningföreslagenföråtgärdsprogramochkontroll- en
Nied-PhilipgjordesPresentationenU.S.A.Nevada,County,Mountain, Nye av

med JamestillsammansVirginiaiDynamics Inc.Govemmentalzielski-Eichner,
Colorado.Corporation,InformationPlanningBlakenship,och GeorgWilliamsM.

landetsslutförvarplatsen förföreslagnaendaMountain denYucca är av
lokaliseradkämavfall. Platsenhögaktivt ärochkämbränsleinnehav använtav

Initia-Las Vegas.nordväst120 kmNevada,delensödratill den omstaten caav
Projektet harEnergidepartementet.regeringenfederala ärfrån dentivtagare

sighar starktNevadaStaten ett1980-talet. motsattbörjansedandiskuterats av
förhandlingarideltaochkämbränsle inom vägrar attslutförvar använt statenav

myndig-lokaladedetta harresultatSomregeringen.federaladenmed ett av
Energideparte-förhandla medfrittmöjlighethaftinteCounty,Nye attheterna,

anläggningen.medfördelarnågraåstadkommafor attmentet
förutsättnings-platsbeskrivning ellerpåbörjatharEnergidepartementet en

kan ledaundersökningvetenskapligifasenden förstavilketanalys är somen
käm-för utbräntförvaravslutninguppbyggnad ochkonstruktion,till ettfram av
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avfall i Yucca Mountain. Förutsätmingsanalysen omfattar program medett; stu-
dier i syfte insarnla vetenskaplig information behövs för bestämmaatt attsom
platsens lämplighet för utveckla förvaringsanläggning..., utformaatt atten
upplagringsplatsen och ’paketeringen’, fram MKB-dokumentatt ta ett samt att
erhålla byggnadslov från U.S. Nuclear Regulatory Commission NRC.

Förstudien innefattar både aktiviteter under jord och på Frånytan. ytan
kommer försök utföras i borrhål och Förutsättningsanalysen kommerrärmor.att
också inkludera byggande tillfartsvägar, uppställningsytor för borrställ-att av
ningar och maskiner vid tunnelborrning. Dessutom kommer antal byggnaderett

byggas vilka skall hysa vetenskapliga och administrativa funktioneratt samt
säkerhetsfunktioner.

Förstudien för närvarande beräknad pågå ytterligareär sju år. När studienatt
avslutad och platsenär lämplig för förvaring, kommer Energi-om anses som

departementet söka presidentiellt medgivande för ansöka tillstånd frånatt att om
NRC för bygga förvaret. Om tillstånd beviljas, planerar Energidepartementetatt

färdigställa förvaret omkring år 2010.att
Då CountyNye inte kan förhandla fritt med Energidepartementet, kommer

Nye County inte kunna påverka resultatet undersökningarna och inte helleratt av
få någon kompensation eller några ekonomiska fördelar. I den presentationatt
gjordes vid IAIA-konferensen, diskuterade författarna det fortlöpande över-som

vakningsprogram har tagits fram Nye County för informera lokal-attsom av
befolkningen allmänheten möjlighet sig hörd i fortsättningensamt göraattge en
se figur 2.

hälso- och säkerhetsövervakning
strålningsövervakning
deltagande i reglerings- och tillståndsprocess
socioekonomisksociokulturell övervakning
miljöövervakning
miljökonsekvensbeskrivning och skadebegränsning negativaav
konsekvenser
Information och deltagande allmänhetav
Positiva konsekvenser i anslutning till anläggningen

Figur Från Nye Countys regulatory oversight program P.Niedzielski-av
Eichner, J.M. Williams och G.F. Blakenship, 1994.
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Energidepartementet.utvecklat strategier förSamtidigt har CountyNye mötaatt
kompletterandeoch antalhuvudkomponenterstrategier bestårDessa etttreav

strategier figur 3.se

miljö: inriktat på:Hälsa, Dettasäkerhet och ärprogram
utvärdering YuccaEnergidepartementetsbevakaatt av-

lämplighetMountains
imiljöfrågor Yucca Moun-strålnings- ochutvärderaatt-

projektettain

inriktat på:Socioekonomi Dettaoch transport: ärprogram
sociokulturellövervakningsocialekonomisk och-

utvecklingekonomiskpositivsäkerställa en-

utbildningsprogram:ochdeltagandeAllmänhetens
och harbefolkningen informerassäkerställa attatt-

lämna synpunktermöjlighet att

strategier:Kompletterande
medsamverkanför formelletableraatt en process-

Energidepartementet
teknisk kompetensförvärvaatt-

Mountains lämp-Yuccaneutral i fråganförbiatt om-
lighet

frånsocioekonomisktstimulera brettettatt program-
Energidepartementet

J.M.Niedzielski-Eichner,FrånCounty P.Strategier för NyeFigur
1994Blakenship,och G.F.Williams

kärnavfalltill förvaringanknytningpresentationen medandraDen av
miljökonsekvensbeskrivningar förkomplexapraktik vidbehandlade teori och

Iskra frånAnatoli A.presentation gjordesbränslecykler. Dennanukleär- och av
Technology Moscow.Chemical inScientific-Research InstituteAll-Russian

beskrivning miljökonse-modell fördatorbaseradpresenteradeDr Iskra aven
komplexModellen omfattadekämbränsle.behandlingvidkvenser använt ettav

krite-socialatekniska, ekonomiska ochliksomsäkerhetskriterier,miljö- ochav
geologi, luft ochhydrologi,utvärdera konsekvenserutvecklats förrier attsom
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mark. Modellen underlättade beräkningar maximalt tillåtliga utsläpp, förore-
ningsnivåer och utflöde. Här kommer modellen inte beskrivas närmare,att men
jag vill framhålla dagens öppenheten förhållandena iatt det gamla Sovjet-om
unionen tillgång till kompetens bör tillvara.storger tasen som

Framtida trender

Utifrån de presentationer gjordes vid IAIA-konferensen, kan några allmännasom
trender exempelvis, fortsatt utveckling MKB i samband med planer,ses, en av
policies och Behovet miljökonsekvensbeskrivningar dessa nivåerprogram. av
har framhållits flera internationella organisationer såsom United Nations Eco-av
nomic Commission for Europe, Världsbanken och Europeiska Unionen.

Anledningen till detta MKB alltförär ofta låst till projekterings-att är och
utfommingsfasen istället för integrerad del från början.att För mötavara en att
det här behovet integrera MKB tidigare ochatt strategiskt skedeav ett mer
bör strategisk MKB Strategic Environmental Assessment: SEA tillämpas.

Beskrivning miljöeffekter på strategisk nivå underär utveckling.ännuav
Erfarenheter SEA inskränker sig till begränsat antal länder såsom USA,av ett
Nya Zealand och till del Nederländerna. Det finns emellertid flera problemen

behöver lösas, både vad gäller metodik ochsom procedur. Metodikproblem är
relaterade till de svårigheter hör ihop med hanteringen osäkerhet ochsom av
komplexitet i samband med på strategisk nivå. Metoder tillärn-prognoser en som

pâ projektnivå inte alltidär användbara policy- och plannivå.pas Procedur-
problemen gäller frågor hur SEA kan integreras i existerande planläggningsom
och beslutsfattande. Det tydligt införandetär SEA i dessaatt procedurerav
kräver lösningar skräddarsydda förär det praktiska arbetet med planeringsom
och policyutveckling.

Vid IAIA-konferensen 1994 framhölls behovet fortsatt utveckling SEAav av
med särskild betoning på praktisk tillämpning. Under konferensen presenterades

15 föredrag berörde SEA. De flesta dessaca presentationer rördesom prak-av
tiska erfarenheter SEA, till exempel avfallshantering och markanvåndnings-av
planering. En dessa presentationer behandlade tillämpningen SEA vidav ut-av
vecklingen det europeiska nätverket för höghastighetståg. Dennaav presentation
gjordes Dr José Luise Alfaro och Dr Ann Dom. I studien,av pilot-ettsom var
försök utfört med hjälp medel från EU, undersöktes müjökonsekvenser förav tre
scenarier för framtida långdistanstransporter i Europa. Resultatet från studien
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medlemsstaternainomarbetetkoordinationförgrundfungerakommer avatt som
planeringen.nationellariktlinjer för denoch ge

EffectsCumulativeCumulativeMKBKumulativerhöllSEA såFörutom
CEAkonferensen.på äruppmärksamhetCEAEnvironmental Assessment: stor

verksam-enskildviduppkommakaneffekterkumulativarelaterad till de ensom
flerautvecklingenresultatetsamverkande effekter äreller dehet avavsom

område.tillattraherasverksamheter ettsammantagna som
gjordespresentationCEA. IdiskuteradespresentationernaI flera somenav

frånSadarLimited H.EcologisticsfrånCressmanoch D. samtDammanD.av
behovetsärskiltframhöllsKanadaOntario,EIA-Centre iUniversity,Carleton av

förförtroendetpresentation,till derasreferera ärerfarenhet. Förpraktisk att
iförändringarpå de natur-kvalitén görsberoendeMKB avprognoser som

tidenverksamheter. Denenskildamiljö vidsocioekonomisk senastemiljö och
multipelaktivitervideffekterkombineradetillkoncentreratsintressethar -

fannsdetgällandegjordeFörfattarnaCEA. atteffectscumulative assessment
allt flerharmindreIcke destoCEA.tillämpningpraktiskexempelfå bra av
därförDetMKB-sammanhang.i ärCEAbehovetuppmärksammatexploatöreri av

påexempelPresentationenutarbetas.behövermetodik för CEAklarthelt gavatt
utvinningmedsambandieffekterkumulativaförutarbetatsmetodik uranavsom

Saskatchewan.i norra
viduppmärksamhetfåttkonsekvensbeskrivningtredje storDen typen somav
SIASIA IAssessment:Social ImpactSocial-MKBIAIA-konferenserflera är

befolkningspopulation.utveckling ielleraktiviteteffekternaundersöks enav en
våraharSIA. DäremoterfarenhetbegränsadmycketfinnsSverigeI grann-av

USAKanada,SIA. LändererfarenhetlångFinland och Norge,länder, somav
SIA.tillämpaockså erfarenhetAustralien haroch attav

angränsandelivscykelanalys ämnes-viljaskulle jagSlutligen ettnärma som
presentationer. Ii antalmed MKBtillsammansdiskuterasområde och ettsom

erfarenhet.forskning ochårsmed mångabidrakan Sverigesammanhangetdet

FEAROIAIA ochEffektivitetsstudie initierad av

värde-visar hurgäller MKBtrender detframtidaöversikt närkortaDenna över
fortsatterfarenheter. Enutbyteinternationelltfå till ståndfullt det är ettatt av

Iansträngningar.meduppnåskan enbartMKButveckling gemensammaav
IAIA ochstudie initieratsjag viljatill skulleanknytning detta nämna avsomen
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FEARO Canada Federal Environmental Assessment Review Office; numera
CEAA. Syftet med studien granska och utvärdera nuläget för tillämpadär att
MKB. I studiens första skede den startade i september 1993 hölls antalett
internationella workshops och där bl. praktiska erfarenheter disku-möten, a.
terades med praktiker och tjänstemän. Vid dessa workshops har brister i den
nuvarande lvlKB-tillärnpningen identifierats och utvecklingslinjer dragitsnya upp.

Representanter från de nordiska länderna deltog i den internationella effekti-
vitets-studien nordisk workshop arrangerades i Finland marsgenom en som
1994. Vid den workshopen presenterades och diskuterades forskning och er-
farenheter från de nordiska länderna. Resultatet från workshopen ipresenteras
The Nordic EIA-effectiveness workshop Tema Nord 1995:532.

Preliminära resultat från effektivitetsstudien visar på antal möjligheterett att
omedelbart stärka Detta gäller bland upprättandet klaraarmatprocessen. av
riktlinjer för scoping, behov oberoende granskning för säkerställaattav en
kvalitén i MKB-dokumentet förbättra allmänhetens deltagande. Effekti-samt att
vitetsstudien kommer förespråka fortsatt utveckling MKB och kommeratt av
därför bli viktig plattform för framtida forskning inom MKB-området.att en

Avslutning

Min slutsats från den 14:e IAIA-konferensen idagMKB har självklarär att en
roll i planering och beslutsfattande i många länder. Detta gäller i synnerhet NHB
för projekt. Andra MKB såsom SEA och kumulativ MKB fortfarandetyper ärav
under utveckling och experimentell forskning behövs för få till ståndmer att en
bredare tillämpning. kanHär Sverige både lära från andra länder bidraoch med
kompetens.

Avslutningsvis skulle jag vilja betona betydelsen MKB i samband medav
lokalisering slutförvar för kämbränsle. MKB inteett använt baraärav syste-en
matisk studie möjliga lösningar och potentiella effekter, det skapar ocksåav en
plattform för diskussion lokalisering och utfomining projekt. Viden om av
genomförandet MKB bör uppmärksamhet båda dessa aspekter förav ges att
på det minska negativ miljöpåverkansättet och främja demokratisk besluts-
fattande.
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Diskussionsreferat

Rob Verhcems inlägg upphov till huvudfrågor. Den första frågan gälldetregav
Ärharmonisering. någon del MKB-direktivet harmoniserat, dom-av t.ex. genom

stolsbeslut Den andra frågan gällde hur direktivet integrerat iär de olika
medlemsstaternas lagstiftning. Den tredje frågan gällde hur ESPOO-konventionen

relaterad tillär MKB-direktivet.
Rob Verheem kommenterade frågan MKB borde harmoniserasatt ellerom

inte, varit till diskussion i åratal bland EU:s medlemsstater. Experternasuppe
övergripande harmoniseringär inte vidare bra idé.att är MKB bordesyn en ar-
beta inom den för beslutsfattande specifika miljön i varje land. I själva verket är
det detta har valts EU,systern med närhetsprincipen. Dettasom systemetav
betyder minimikrav allaatt medlemsstater, oberoendeman anger som system,av
bör följa. Dessa minimikrav direktiven, vilkaär helt överlärrmar till medlems-

hur de skall i handling.staterna omsättas
Det har varit omfattande diskussioner harmonisering under utarbetandetom
ESPOO-konventionen. Då beslöt också harmoniseringav inteexperterna att var
bra idé. Det borde finnas miniminivå eller grundnivå fören kvalitetskraven

miljöprognosticering eller och dessa kvalitetskrav bordeprocessen, vara
desamma i alla länder. Vissa studier pågår dock för undersöka det finnsatt om

eller mindre framgångsrika metoder så medlemsstater kanmer lära någotatt av
varandra.

Frågan implementering liknandeär karaktär. Det finns förom närvarandeav
tolv länder i EU och kan tolv olika integrerasätt MKB i beslutspro-man attse

Nederländerna har valt ha övergripandecessen. t.ex. MKB-lagatt och allaen
sektorlagar, d.v.s. lagar för skydd jord måstevatten, stämma medetc., överensav
denna lag. Det slags paraplysystem.är I Tysklandett har valt integreraattman

lämpligt MKB-system eller MKB-processett i och de individuellavar en av
sektorlagama. Det finns således MKB-process för skydd jord, fören av en annan
stadsplanering Fördelen med dettaetc. är optimalt kansystem att sättettman
integrera MKB-processen i den befintliga för beslutsfattande.processen
Nackdelen detär mycket svårtär miljöpåverkanatt integreratatt sätt.se ett

Vad gäller den tredje frågan ESPOO-konventionen nämnde Rob Verheemom
i artikel 7 i det befintliga direktivetatt finns det redan för konsulta-arrangemang

tioner mellan länder i fråga gränsöverskridande påverkan. I samband medom
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heltMKB-direktivetEU-kommissionenföreslår attdirektivetmodifiering nuav
ESPOO-konventionen äristårDetESPOO-konventionen.till nusomanpassas

undermodifierats,hardetMKB-direktiveti närståkommerdet attsom
punkt.på dennamodifieringenmedlemsstatemaförutsättning accepteraratt

miljövärdering,kumulativsåghonBalforsfrågade BeritScholtenJules om
olikarealiteteni systemMKBformeroch andramiljövärderingstrategisk somav

värderaolikaeller blott sätt attmiljöpåverkanvärderingentill somtillägg avsom
miljöpåverkan.

SEAriktningar,olikamängdfinnsdetnoteradeBalforsBerit att ennu
Assess-EnvironmentalCumulativeCEAAssessment,EnvironmentalStrategic

olikadessabordeframtiden typerAssessment. I avSocial Impactment, SIA
bordemiljöpåverkan ävenvärderingVidintegreras.konsekvensbeskrivningar av

befinnerVibeaktas.frågor,socialaochekonomiska ossfrågor,andra t.ex.
dessahanteringmednivågrundläggande separatmycket avpåfortfarande en
kanIAIA-konferensenpådokumentledning presenteratsMedfrågor. somav

bättre sätt.hanteraspåverkankumulativ ettkani SEAslutsatsendra attman
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MKB iverktyg beslutsprocessen isom

Sverige

Carl-Axel Petri

Introduktion tvåtill session

Jag hälsar Er välkomna till denna session, skall behandla MKB verktygsom som
i beslutsprocessen i Sverige.

Först några ord utvecklingen MKB i Sverige. MKB aktualiserades vidom av
flera tillfällen först 1981 års ändringar i miljöskyddslagen infördesmen genom
krav på ansökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet skall innehållaatt en om en

Årbeskrivning miljöeffektema den sökta verksamheten. 1987 infördes iav av
väglagen krav på arbetsplan för byggande skall innefattaatt väg ävenen av en
miljökonsekvensbeskrivning.

Sedermera har krav MKB införts i antal lagar. Som exempel kanett stort
jag vattenlagen, minerallagen,nämna plan- och bygglagen, torvlagen, strål-
skyddslagen och kämtekniklagen.

I många lagarna kravet på MKB skallär finnas både generellt ochattav
obligatoriskt. Det sker ingen förprövning behovet MKB med krav påav av
exempelvis betydande miljöpåverkan, varje ansökan skall åtföljas MKB.utan av
Denna skall till sin omfattning emellertid istå rimlig proportion till beslutetvad

I andra lagar fordras MKB bara i vissa fall. I plan- och bygglagen fordrasavser.
MKB bara för vissa detaljplaner med betydande miljöpåverkan.typer Iav natur-
vårdsförordningen beslutsfattaren isägs varje enskilt fall skall bedömaatt om
MKB behövs. Detsamma gäller vilket särskilt intresse förär enligtav oss- -
strålskyddslagen och kämtekniklagen.

En MKB enligt naturresurslagen, va-lagen och lagen kommunal energi-om
planering skall möjliggöra samlad bedömning planerad anläggnings,en av en
verksamhets och åtgärds inverkan människors hälsa, miljön på hus-samt
hållningen med Beträffande strålskyddslagennaturresurser. och kämtekniklagen
krävs dock ingen redovisning inverkan hushållningen medav naturresurser.
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policyochplanMKB för program,

MKBanvändavärdetSverige erkänns alltmeriinternationellt ochBåde attav
viktigastrategisktsamband meddemokratisk debatt istöd för öppensom en

inför beslutunderlagofta MKBåsyftas dåsammanhangbeslut. I detta omsom
inyligenharsamhällssektorer. Deti viktigapolicyarbeteochplan- enprogram-,

angelägetdetuttalats199394:11 ärprop.proposition till riksdagen attatt
tidigt skedein isystematiskt kommermiljökonsekvenserbeskrivningar ett avav

det gällerbeskrivningar börSådana närgöraspolitiskaden program,processen.
beskriv-Regeringensamhällssektorer.viktigapolicyarbete ioch attplan- anser

propositioneriskall innefattasregelallmänmiljökonsekvensernaningar somav
strategiskbeslutövergripandeförslag tilloch andra av

Miljöbalken

miljöbalk prop.med förslag tillpropositionregeringenstidigareI den ny
framgåprincip börvad isammanfattningföljande199495:10 gör somomman

MKB.enav
förutsättningar,grund ochprojektets-

indirekt,ochdirektföljd projektet,förändringarfysiska avsom-
effekter,väsentliga-

berörs,intressen som-
säkerhetochmiljön, hälsaförkonsekvenserindirekta samtdirekta och-

förbetydelsematerial,och ärhushållning med ennaturresurser avsom
inverkan,projektetssamlad bedömning av

fullfölja och hursigåtarsökandenskadeförebyggande åtgärdervilka attsom-
konsekvenserna,dessa påverkar

valts bortde harskälen tillhar samtvilka alternativ övervägts, attsom-
alternativ,grunden för val av

lokaliseringar,alternativamiljökonsekvenser av-
eventuel-gjortsundersökningarochunderlagsmaterial använts samtsomsom-

nödvändig,utredning inte harytterligarevarförskäl till ansetts
ochi analysenfinnsosäkerhetermetoder har använts samt vemsomsom-

bedömningama,ansvarig förärsom
hur det harframkommit ochvad harhar skett,vilka samråd somsom-

i beslutet.beaktats
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Innehållet i MKB bör till vad rimligt med hänsyn tillären anpassas som pro-
jektets och omfattning. Vid projekt omfattande måste naturligtvisärart som
konsekvensbeskrivningen till det stadium i planeringsprocessen då denanpassas
kommer att presenteras.

En sammanfattning bör finnas kort och enkelt beskriver de väsentligasom
slutsatserna, inte MKB liten omfattning.ärom av

Om det finns möjliga alternativ till den sökta lokaliseringen anläggningav en
eller verksamhet, skall konsekvenserna alternativ lösning belysas påen ettav
sådant tillfredsställande beslutsunderlag föreligger.sätt Detta innebäratt ett att

jämförelse skall kunna mellan de olika alternativen.göras Av ansökningenen
skall framgå vilka förutsättningar finns föräven beslut alternativettsom om en
lokalisering på den föreliggande ansökan. Genom dessa uppgifter kan beslutspro-

förenklas till den sökandes förmån. För MKB skall bli bracessen att etten
instrument i beslutsprocessen det vidare viktigt uppläggningenär ochatt presen-
tationen den viktigtägnas Det beskrivningenär överskåd-stor ärattav omsorg.
lig, lättbegriplig och inte alltför omfångsrik. Detta understryks det skallattav

möjligt för allmänheten del MKB framföraoch synpunkter medatt tavara av en
hänvisning till den.

I det förslag till miljöbalk, den tidigare regeringen framlagt, harsom man
fört antal lagar till balk. Lagama kämteknik ochett strålskyddsamman en ny om
har dock inte förts dit. Det kan emellertid intresse här påpekaatt attvara av man
i miljöbalken gjort särskilt kapitel MKB 8 kap.. Kravet på MKBett görsom
i princip obligatoriskt i förslaget till miljöbalk, Den skyldigär upprättasom en
MKB skall på lämpligt samråda med statligasätt myndigheter, kommuner, orga-
nisationer och enskilda kan ha intresse i saken 2 §. viktigEn 4regelettsom
§ säger MKB skall möjliggöra bedömning anläggningenatt kommeren en om
till stånd på plats eller i utformning planerats liksomänen annan en annan som
för det fallet någon förändring inte genomförts.att

I anslutning till det sista stadgandet vill jag understryka hur viktigt det ibland
kan med noll-redovisning d.v.s. redovisning effekternavara en atten av av
anläggningen eller åtgärden inte kommer till stånd. Man glömmer lätt bort att
vissa anläggningar kan positiva för miljön.vara

Utbyte erfarenheterav

Den redovisning lagstiftningsläget jag har lämnat här visar hur iMKBav som
Sverige successivt vunnit insteg i tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet
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bliskallinte baraMKBviktigtemellertid ettolika slag. Detmånga är attav
dis-där öppenMKB böruppgifter.mängdmeddokument enprocess,envaraen
böroch där detintressenochkunskaperför olikaföreträdaremedkussion sker

alternativa lösningar.villighetfinnas prövaatten
viktigtdärförsäkert. Detvarierarinnehålla ärbörMKBpå vadSynen en
underskall skesådantDetMKB.rörandeerfarenhetsutbyte ärmed ett somett
för-svenskaSverige ochgällerdetsessionunder dennaoch närkonferensdenna

hållanden.
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Betydelsen uppnåMKB för attav en

Acceptans, Tolerans och Delaktighet

Gunnar Falkemark

Inledning

Professor L. W. Shemilt från Kanada inledde sin föreläsning i föregående session
med stycke konsumentupplysning. informeradeett Han han bar hattattom en
och på denna stod läsa non-govemment. Denna inledandeatt positionsmarke--
ring fick mig fråga vad det egentligen står minatt hatt. Efter snabbegen en
överläggning med mig själv har jag kommit fram till på min hatt bör ståatt
statsanställd intellektuell.

Vad utmärker då statsanställd intellektuell Den inom modern samhälls-en
forskning så omhuldade public-choice teorin kan fingervisning. Enligtge en
denna teori människor rationellaär nyttomaximerare. Nyttomaxirneringens karak-
tär rollspccifik. Regeringar lojalitetsmaximerare,antas är partiervara röstmaxi-

byråkrater storleksmaximerare, företagare vinstmaxirneraremerare, och så vidare.
Statsanställda intellektuella i enlighetär med det antydda ochresonemanget -detta mittär specifika bidrag till public choiceeget teorin sarmingsmaxirnerare.-

Den uppmärksamme läsaren kanske kritisk underton i den kommandeanar en
framställningen. Detta förhållande i sig fögaär uppseendeväckande. Kritik ju,är

det brukar framhållas i akademiska högtidssammanhang,som vetenskapens livs-
luft. Låt mig, för lämna ytterligare bidrag tillatt konsurnentupplysningen,ett
tydligt formulera den här relevanta värdepremissen.

Värdepremissen följandeutgörs preskriptiva Vårt samhälles offici-utsaga:av
ella rationalitetskultur bör respekteras. Denna kultur innehåller bl. antaletta.
spelregler för rationellt beslutsfattande. Till dessa Spelregler hör fastställande av
mål och analys mål-medel relationer, d.v.s. alternativaav nå detvägar givnaatt
målet. Vidare för givet konsekvensanalysertas olika slagatt skall företasav
innan beslut fattas. Det skall sålunda föreligga beslutsunderlag detett när är
aktuellt träffa val mellan olikaatt alternativ.ett Enligt dessa rationalitetsföre-
ställningar detär regelbrott först fattaett beslut ochatt sedan framta ett
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förunderlag ettuppgift utgöraBeslutsunderlagets är attbeslutsunderlag.
beslut.fattatredanlegitimeraefterhandiinte ettuppgiftbeslut. Dess är att

Inomrationalitetsföreställningar.ovanståendepräglaslagstiftningSvensk av
exempelbelysandeväljaförmiljölagstiftningoch ettväglagstiftning att par --

samhällsekono-bl. företagnabeaktandeunderskebeslutsfattandeförutsätts a.av
miljökonsekvensbeskrivningar.kalkyler ochmiska

genomförförstsåledeslagstiftning förutsätter attochsamhällskultur manVår
tågord-dennaFöljsbeslut.fattasklaradessaförst ärutredningar och närserieen

beslutsprocess.legitimvi talaning kan om en
vidare.intebeslut fattasviktiga utanforskningsprincip närMin är att man --

föreskrif-från dessAvvikelserregelboken följs.rationalistiskadenkan attanta
rationalitets-fall fårenskilda avgöraanalyserEmpiriskatänkbara. omär avter

till.allt gåtteller rättföreliggerkränkningar om

värdenDemokratiska

delaktighet.ochtoleransacceptans,nyckeltermemainnehållerMin uppsats
beslutsprocessdemokrati. EnivärdengrundläggandebetecknarDessa entermer

åsidosätts.värdendessainnebärdemokratihänseendei attbristersom
harsjälvklartNågotbeslutdemokratiskt svardå begreppetVad innebär

vägled-säkernågoninteteorinpolitiskaklassiskafråga. Deninte denna ger oss
tillförsökdessaobserverasDet bör attdiskuteras.skall kortförslagning. Ett par

dend.v.s.svenskaför det systemet,inom repre-begrepps-bestämning sker ramen
demokratin.sentativa

majoritetendemokratisktbeslut är avförsökförsta säga omEtt är att ettatt
fastställaskanpreferenserBefolkningensdet.bakomsigställerbefolkningen

definition stötergenomförs. Dennaopinionsundersökningarexempelvis attgenom
besluttill hurhänsyningen ettDensvårighet.allvarligemellertid taren

fattatsbeslutexempelvis ettkandefinition ett avGivet dennatillkommit. som
Därförorimlig.konsekvens ärdemokratiskt. Dennaicke-behörigt varaorgan

väljas.definitionmåste annanen
klassifi-skallbeslutföruppfylldakrav börföljande att ettJag att varamenar
fattatfrågaibeslutet ärvillkoretförsta ärdemokratiskt. Det avattceras som

vill-andrabeslut. Detfattarfel instansfår inteinstanser. Detbehöriga somvara
beslutsfattare ochundanhållsinformationviktigochingen relevantkoret är att

ingenfårEnligt dettaproblematiskt.någottredje villkoretallmänhet. Det är mer



129

manipulation förekomma. Manipulation förvissoär notoriskt svårdefuiierbartett
begrepp. Jag skall behandla det i samband med konkreta fallstudier.senare

Jag kommer här granska besluten på det kämtekniskaatt området. Innan jag
detta villgör jag emellertid utvidgning.göra Två andra fall med vittgåendeen

miljökonsekvenser Öresundsbronbehandlas och Dennispaketet i Stockholm.-
Tonvikten ligger följande två frågeställningar: Hur går det egentligen till när
viktiga beslut fattas i värt samhälle och Vilken roll spelar miljökonsekvensbe-
skrivningar och miljögranskningar i beslutsprocessen.

ÖresundsbronFall

fastEn förbindelse mellan Sverige och Danmark har diskuterats i hundraöver ett
år. Till de fantasieggande förslagen framförts hör idénmer bygga lin-som att en
bana mellan Helsingborg och Helsingör Öresundoch idén torrlägga delaratt av
för på så få till ståndsättatt naturlig fast förbindelse mellan länderna.en s a s

År 1984 tillsatte de svenska och danska regeringama ämbetsmanna-en
kommitté skulle förbereda slutgiltigt beslut. Ensom ett överenskommelse, som
innebar kombinerad och jämvägsbro,motorvägs- ingicksen mellan de två rege-
ringarna våren 1991. Senare år godkände de två ländernas parlamentsamma
överenskommelsen.

Jag har tidigare offentliggjort studie Öresunds-beslutsprocessen ien om
brofrågan. Denna vilar genomgång det material i fråganen stora finnsav som
i förvar i Riksarkivet itryggt Stockholm. Vårt lands fömämliga offentlighetsprin-
cip verkligär guldgruva för de forskare önskaren studera hur beslutspro-som

egentligen går till.cesser
Det har varit självklar Öresundsförbindelseförutsättning for fasten en att

denna skall självñnansierad. Trañkantavgifter skall såledesvara full finansiellge
täckning. Därmed blir, det tänkt,är statliga medel obehövliga.

Denna förutsatta fmansieringsmodell har, enligt statsmaktemas uppfattning,
omöjliggjort det miljövänliga alternativetmest borrad jämvägstunnel. Endasten-

kombinerad och jämvägsbromotorvägs- påståsen uppfylla kravet på privatfman-
siering.

ÖresundsbropapperI Riksarkivets samlade framträder emellertid någoten
bild den offentligtän framställda. Ettannan exempel må anföras. Den bild av

projektets ekonomi, handlingarna i Riksarkivet vittnarsom väsentligenärom
dystrare den officielltän omhuldade föreställningen ekonomisk soliditet.om
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kalkylemaekonomiska ärdeslutförregeringamastvåde experterNär egna
Trafikministerietdanskaexempelvis detsammanfattarSåfullständigtde ense.

regeringsöverenskommelsen:föremånadertvådessa
möjligtkommer attintedet attkonstateras,härefter varakanDet att

statligaanvändsdetmindremed änanläggningensamladedenfinansiera
medel.

1991-01-08kontor,Trafrkministeriet,

iDan-regeringsexpertemaekonomibroprojektetsbildpessimistiska somDen av
besluts-formelladekänd förinteblevfullständigtSverigemark och omensevar

riksdag.ochfolketingfattarna
brådskan1991månadernaförstadeunderbeslutsprocessen varslutfasenI av
allsidigförsvaradebeslutstempotforceradeDetregeringskansliema eni stor.
jord-miljöansvarigadetharmriksdagSverigesprojektet. Imiljögranskning av

Öresunds-propositionenbehandlaintetidsbristgnmdpå ombruksutskottet av
minstmiljögranskning sagtmyndigheternas ettfick fråganbron. Dessutom om

överraskande svar.
broprojektetmiljöprövningmyndigheternasgälldeHuvudproblemet avom

juri-Regeringensgodkärmande.formellariksdagensefterellerföreskulle ske
förriskenförhindraställningstagande. Försitt att entvekadediska experter om

formelltföremiljöprövningen skemåste ettordskenprocess experternas eget
rati-modellen: Förstandraför denemellertidsigbestämde enRegeringenbeslut.

miljö-svensklagstadgaddärefterochDanmarkmedöverenskommelseficerad en
prövning. . miljö-Tänkmodellen.svenskadenförvisshåll fanns omdansktFrån oroen

svenskaansvarigatillåtas Detkundeinteprojektetvisadegranskningen att
Denkollega:danskesinemellertidförsäkradeAnderssonGeorgstatsrådet

etable-såledesförbindelse,utformningenpåverkakanprocedurensvenska av
ringen.

Öresundsförbindelsen förtroendeökatmiljögranskningenskänkaFör att av
internationell1991 expert-höstenregeringarnadanskaochsvenskadetillsatte en

fickingickoch danskarsvenskaringai vilkenpanel sompanel. Denna --
nollösning, d.v.s.s.k.förförutsättningarnagranskahuvuduppgift enatt

Östersjön tillkomst.bronseftertillvattengenomströmningoförändrad
byggandettillklartecknetslutgiltigadetBildtregeringen1994 avjuniI gav

beslutdettahävdades det. NärÖresund. uppnås,kundenollösningEnbron över
Ettarbete.sittfärdig medinteexpertpaneleninternationella ännudentogs var

förväntadesmöjligheternollösningensställningstagande till senareslutgiltigtmer
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under hösten. När panelens uttalande sedermera offentliggjordes blev slutsatsen
nollösningen inte vetenskapligt belagd.att Hade yttrandevar expertgruppens

förelegat i juni 1994 det svårt medär tanke på den vikt regeringen ladeatt tro -
vid väldokumenterad nollösning godkännande projektet hadeen att ett av-
kunnat ges.

Tillsättandet den internationella expertpanelen klart exempel påärav ett
symbolpolitik. Det tydligt från regermgshållär inte intresseradatt man var av
vad panelen korn fram till. Dess tillsättande led i skapa legitimitetett attvar
kring beslutsprocessen.

Att tillsätta resultat egentligen inte intresseradexpertgrupp ären vars man
jag, formutgör, manipulation.av menar en av

Fall 2: Dennispaketet

Denna trafikinvestering i rikets huvudstadstora belöper sig till kostnaden av
drygt 40 miljarder Öresundsförbindelsen.kronor, d.v.s. den dubbla kostnaden av
Av den samlade kostnaden hänför sig 60 till olika slag,motorvägarprocent av
bl. i form ringled Stockholms innerstad, och 40 hänföra. runt sigav en procent
till kollektivtrafiken.

Under slutet 1980-talet och början 1990-talet arbetade flera statligaav av
utredningar med frågor hur storstädemas miljösituation kunde förbättras. Såom
framlade exempelvis Storstadstrafikkommittén SOU 1990:16 lång kon-raden
kreta förslag. Utredningen ville tyngdpunkten hos framtida satsningar skulleatt
ligga kollektivtrafiksidan. För Dennispaketets vidkommande blev det, pä-som
pekats, i stället tyngdpunktsförskjutning till vägtrañkens fromma.en

När den slutliga Dennisöverenskommelsen slöts i september 1992 dessvar
miljömässiga konsekvenser mycket ofullständigt utredda. Efter paketets tillkomst
har däremot antal miljökonsekvensanalyserett utförts. Här vill jag anföra ett
belysande exempel.

En tungviktig konstellation instanser Banverket, Vägverket, Stockholmsav
Stad, Stockholms läns landsting, fl gjorde miljöbedömning Dennis-m en av
paketets effekter. Denna förelåg i koncept i december 1993. Rapporten offentlig-
gjordes inte. Vissa delar den läckte dock till Det först i aprilav pressen. var
1994 hela blev offentlig ledamotrapporten när Stockholmssom läns lands-en av
tingsfullmäktige lade den till handlingarna.

Slutsatsema Dennispaketets miljöeffekter mycket Man gjordeom stränga.var
bl.a. riktningsanalys för bedömningen överensstämmelse med ambitionenav om
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ieffekterpaketetssammanhangi dettafrågadesutveckling. Detuthållig omen
energianvändningen,exempelvis: MinskarfrågadesSåavseenden.olikasex

försiktighetsprin-viAnvänderskapar, ochvimiljöproblemvi flerLöser än
endaNej. Detsammanfattandedetsamtliga fall svaretcipen. I ettutom gavs

tål. HärvadförinomviHållerfrågan gränserna naturengälldeundantaget oss
frågetecken.noterades ett

kritik frånstarkmiljörapportdenna möttetvekaningenDet ansva-är attom
tonenochslutsatsernabådereageradeMantjänstemän.politiker och motriga

förelåg1994majdärför. Iomarbetning ställdesKravi ver-en nyrapporten.
beslutsfattare. För.ochallmänhetavsedd förversionen,tidigaresion denav

konsultñrmor.anlitadesomarbetningen ett par
nedto-kraftigtversioneni denslutsatsernaså ärtidigareDe stränga senare
ingaexempel,nyckelfrågor, förRiktningsanalysens ta ettnade. att ges nusex

markeradisåledesmiljörapporten ärversionenandratydliga Den avsvar.
friserad.utsträckning

iöverenskommelsenslutligaföre denredanförelegatden förstaOm rapporten
dennasvårt överens-dettankeexperirnent att1992 är troseptember attett --

motorvägssatsning.karaktärtydligsådanfåkunnatkommelse aven
hävdakanmiljörapportenversionenandrai denutgångspunktMed manav

miljökonsekvenser.allvarligasåsig inte hariDennisöverenskommelsenatt
beslutet.fattadedetlegitirneringvissdärförversion kan sägasDenna enge
brittiskeÖresundsbron från denlånadmedochDennispaketet är, termen

iBeslutsprocessenplaneringskatastrofer. ärHall,kulturgeografen Peter -
dettabristfällig. Avklartdemokratikriterierangivnatillförhållande ovan,

svårablirlegitimitetacceptans och attmålföljersakförhållande att som
uppnå.

idkaefteråtpolitikeransvarigakanplaneringskatastrofervissa fallI av
Bohuslänträdkramarvägen Iomtalade motor-exempel densjälvkritik. Ett är -

efteråt be-regeringsledamöterharUddevalla. HärochStenungsundmellanvägen
utslagettprotokollet ochien plumpinvesteringsbeslutetskrivit avsomsom

planeringgammaldags o.s.v.
Öresundsbron, själv-dockharochDennispaketetfallen,belystaI de ovan

Även låter siglättbeslutsgångenibristernafrånvaro.med sinrannsakan lyst om
följts. Skenetregelbokenhållningenofficiellalikväl dendokumenteras attär

hållningdennafinnerJag ettsåledes bevaras.till skallallt gått vararättattav
genomskå-sig denerinrarsammanhanghyckleri. I detta storeföruttryck man
hyllningHyckleriet lastensanmärkning: ärbistraRochefoucauldsdaren La

dygden.
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En intressant fråga varförär diskrepanser mellan rationell planeringstora och
faktisk verklighet uppstår. Svaret planeringär handlar makt,att d.v.s.om
utspelar sig på där olika organiserade intressen konfronteras och dären arena
överlägsen mobilisering fäller avgörandet. Hade vi levt i den bästaav resurser

världar hade styrka avgjort beslutens inriktning.av argumentens Tyvärr är
avståndet till Utopia Därför det maktmässigärstort. mobilisering denärsom
utslagsgivande faktorn.

Demokratisk legitimitet i kärnavfallsfrâgan

Jag kommer i diskussionen utgå ifrån kämavfallsfråganatt måste kopplasatt till
kämkraftsfrågan. Dessa två frågor intimtär sammankopplade det utgångs-är en-
punkt jag här har. Det betyder vi skall behandlanär frågansom att demokra-om
tisk legitimitet i kämavfallsfrågan, så det betydelsefulltär studera beslutspro-att

denär avgörande kärnkraftsbeslutencessen togs.
Hur gick det egentligen till denär avgörande besluten kärnkraften togsom

Var besluten demokratiska enligt de kriterier jag har angivitsom ovan
Vad jag här skall mycket kortär översikt, bara nedslag i demrage en ett sär-par
deles komplicerade Jag skall inteterräng. försöka skildra kärnkraftens historia.
Endast några nyckelavgöranden kommer beröras.att

Om studerar kärnkraften och kämkraftssanrhällets framväxtman i Sverige är
det viktigt påpeka det under 1950-taletatt att de första viktiga beslutenvar som

Jag skall härtogs. exempel för illustrera hurta ett det gick tillatt och vissatt en
brisrfallighet kan påtalas i sammanhanget.

Låt betrakta liten statlig utredning heter Atornansvarighets-oss en som
utredningen, SOU 1959:34. Man klart medveten redan 1950-taletvar om

kämkraftsolyckor kunde inträffaatt och konsekvenserna kunde bli fasansfulla.att
Atomansvarighetsutredningen korn fram till fullt skadeståndsansvar inteatt kunde
påläggas kraftbolagen. Om skulle kräva dessa bolag hade fullt skade-man att
ståndsansvar så skulle kärnkraften, resonerade överhuvudtaget inte byggasman,

Alltså kom fram tillut. mycket begränsat skadeståndsansvar.ettman Och varför
gjorde det Jo, därför betraktade kärnkraftenman att absolut nödvändigman som
för samhället.

Jag mig friheten citeratar de avgörandeatt i den statligaen av passagerna
utredningen. Man resonerade så här:

Vi blir nödgade atomkraften i anspråkatt ta kosta vad det kosta vill- -vi inte vill standardsänkning.om acceptera en
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stårutredningarstatligasvenskaivanligen möterförnuftkyligaDet man
vill.det kostavadkostautbrottetmotsättning tillvissmåhända i en

förbigående. Maniehuruutredningen,i varmestAvfallsproblemet nämns
medsambandsvårighet iocksåavfallsfråganmedvetensåledes var enattom

dock inte.problematiseraskärnkraften. Den
kärnkraftensbeslutenavgörandede60-talen1950- och omunderDet är som

ikärnkraften,måste konstatera tasMan att somSverigeinförande i äger rum.
måstediskussion. Dettaseriösvarje forminförs1972,driftkommersiell utan av

beslutsgången.ibristallvarliguppfatta ensomman
kärnkraftsbeslutengick till togs.deti närnedslag hursistaskallJag göra ett

till dennaBakgrunden1980.folkomröstningenintressantadenfallDetta avser
kärnkraftensföroroligaalltmerblev1970-taletundermänniskormångaattvar

käm-hurfråganochreaktorolyckorförriskensig omrörde omproblem. Det om
devilledess1979. InnanHarrisburginträffadeSåskulle hanteras.avfallet

intesocialdemokraternaochmoderaternai riksdagenpartiernatongivande som
hölldär detHarrisburg,efterMenkärnkraftsfrågan.ifolkomröstningnågonha
viochsocialdemokraternasvängdeTjernobyl,iblevsedandetbliatt som

folkomröstning.fick en
dessamedintressantaalternativ. DetomröstningeniföreladesVäljarna tre
för-märkligatill dettaBakgrundenidentiska.fullkomligtdemtvå ärär att av
detbörjanFrånslag.imponerandemanipulation vartaktiskhållande avenvar
tolvkommit överens attmoderaternaochsocialdemokraterna omuppenbart att

alltsocialdemokraternafick attSedanfler.inte avskulle byggas,reaktorer men
modera-medtillsammansbarrikademastå påutsikteninförfötterkalla attdöma

partiapparaten.ochpartifolketfå fartgälldedetintelockade när attDettema.
kärnkraftenssakfråganialternativ, varadåskapadeAlltså ett eget somman -

innebaralternativ, attmoderaternasmedidentiskt sommenicke-varaeller var-
bort.motadesmoderaterna

periferafullständigtiståndpunkterantalformuleradeSocialdemokraterna ett
gällde bl.skaffa. Detkärnkraftsfråganmed vemhade att a.inte allsfrågor, som

kraftpro-iövervinstermed s.k.problemetochkärnkraftverkenskulle ägasom
moderaternaförslag,dessafrågoraktualisera varGenom somduktionen. att av

övervinsterbegreppet anatemademså förladdadeideologisktstarkt ex.var-
uteslutet.uppträdandegemensamtvar- bakomstodmoderaternadispositionerbeskrivna attResultatet varovanav

framsidavalsedelnspåexakthade1, somLinje textalternativ sammaett som
också kornfolkpartietvilkettill att2,Linjealternativsocialdemokraternas

ingenvalsedel hadeLinje 1:skärnkraft.tillnej3 innebarLinjesig.ansluta ett
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baksidestext. Det däremot fallet för Linje 2:s vidkommande. Här gjordesvar en
rad ställningstaganden samhälleligt ägande kärnkraftverken och dylikt,om av

knappast någon människa intresserat sig för varken före eller eftersom folkom-
röstningen.

Uppdelningen ja-sidan olika alternativ innebar mycket parti-av störreen
politisering frågan dittillsän hade haft. Vi hade socialdemokraternaav man nu

sida och moderaterna sida, fast de egentligenen ien annan var ense -
kärnkraftsfrågan. Detta manövrerande taktiskt skickligt, måste välvar men man-

manipulativt.säga Vi har här tydlig brist i det demokratiska beslutsfattandeten-
i den här aktuella frågan.

Det vanlig föreställningär folkomröstningen 1980 avgjordeen att käm-att
kraften i Sverige skall helt avvecklad 2010. Denna föreställning medvara är

Årtaletsanningen överensstämmande. 2010 fixerat iär vanligt riksdagsbeslut.ett
Vad folkmajonteten i folkomröstningen ställde sig bakom och väl fårsom-

folkviljan något mycketrepresentera är obestämt.anses På Linje 1:s ochmer-
Linje 2:s valsedlar stod nämligen läsa:att

Kämkraften avvecklas i den takt möjlig med hänsynär tillsom
behovet elektrisk kraft för upprätthållande sysselsättning ochav av
välfärd.

Det svårt tänkaär sig elastiskt avvecklingsbeslut.att ett På kämavvecklings-mer
området har statsmakterna tillkännagivit rad löften avvecklingstakt, för-en om
tida avveckling Vissa dessa löften har återtagits.m m. av

Under hösten 1994 har energiminister Jörgen Andersson officiellt deklarerat
avvecklingen kärnreaktoreratt skall påbörjas under l990-talet. Iav regeringen

Carlssons regeringsdeklaration viktigt policydokurnent letarett dockman- -
förgäves efter dylika utfästelser.

Tal löften avveckling kärnkraften för tankenom allmäntom till löf-av mer
roll i politiken. Fåtenas områden torde lämpade för skeptiska betrak-vara mer

telser. Det inte bara såär politiker på olikaatt grunder, inte minst väljarnas
förväntningar, framför orealistiska vallöften. Det händer inte sällan vallöftenatt
utställs löftesställamatrots deatt omöjligen kan infrias.vet att Ett famöst

finnerexempel vi i valrörelsen 1988 då den dåvarande socialdemokratiska lege-
ringen gjorde långtgående utfästelser utbyggd kommunal barnomsorg. Detom
dröjde inte länge efter det framgångsrika valet förrän det blev allmänt känt att
löftet saknade verklighets-förankring. Det i detta sammanhang denvar som
berömda distinktionen mellan löfte och målsättning etablerades. Socialrninis-

gjorde följande minnesvärdatern klarläggande:
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vi harvi lovarmålsättning att somvi harlöfte somDet attär ett en
för.arbetamål att

kanefterhandikritiskalöftenpolitiska ärmånga att personermedProblemet
vallöfteoslagbartvifinneravseendedetta ettutfallet. Ifaktiskamed detjämföra

inför kom-framfördeFISRäddningfrontenIslamiskadenkampanjdeni som
Allautsikt:iställdesDetdecennium.dettabörjaniAlgerietimunalvalen av

sensationelltblev stor.Valframgångenhimlen.tillkommerpåröstar osssom
dikta-återinfördeochmilitärenfickparlarnentsvalenefterföljande nogVid de

turen.
ochkämkraftsfråganmellansambandviktigthävdat,jagharfinns, ettDet

i käm-Trovärdighetlegitimiteten.självasamband rörkämavfallsfrågan. Detta
avveckling. Härkämkraftensgällervadtrovärdighetförutsätteravfallsfrågan

trovärdig-Någonbetänkligt. störreförmenande,mittenligtemellertid,detbrister
finna.svåravveckling ärkämkraftens attbeträffandehet

vilja.Politikväsentligt: är attnågotframhöllPalmeOlofStatsmarmen
vilja.låtsasvilja,intePolitikemellertid: är attväsentligt menlika ärNågot

svenskaDensistnämndaillustration till tes.åberopaskanKärnkraften tyvärr som
kämkraften.Ettavvecklaförickeförvissosig attstatsmaktseliten anstränger

DenOskarshamnSverigei ärreaktornäldstaDenmåexempelkonkret anges.
visarfallDettakronor. attmiljarder1,5för änpåhåller meratt renoverasnu

aktuell.drift knappast ärårstjugofemefteravvecklingnågon

synpunkterNågra avslutande

sålundafinnsfattats. Detbeslutviktigaalla enintekämavfallsfrågan har ännuI
rationalistiskadenenligtfattasbeslutentill,kandet rätt attmöjlighet att

regelboken.
synpunkt ärförstaEnsynpunkter.någraframföravill jagMKB:ngällerVad
granskas.börslutförvarförolika platserochslutförvarmetoder förbåde olikaatt
Ettlikagranskas annatalternativ noggrant.olikabetydelseocksåDet attär av
relevantaAllahemlighetsmakeri förekommer.ingetviktigt ärförslag är attsom
föreliggaskullehärsvårtDetoffentliggöras. är attattkonsekvensstudier måste se

hinder.tekniskanågra
miljökonsekvens-förebildholländskmed bl.a. attföreslagitKASAM har --
utmärkt. Detförslag ärDettaoberoende voregranskasanalyser ett organ.av
expertpanel. Dennainternationelltillsättahärlämpligtmedtill ochkanske att en
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bör dock i så fall tillmätas betydelse. Symbolpolitiska markeringar expert-som
Öresundsbrofråganipanelen kan vi klara utan.oss

Det kan inte bara på kämavfallsområdet också frågasgenerelltutan mer vem
lämpad utföra miljökonsekvensbeskrivningar.är Det långtifrånmest att ärsom

Ävensjälvklart det bör den sökande till visst projekt. här kundeatt ettvara man
sigtänka för försäkra sig allsidigt beslutsunderlag andraatt ett attom- -

instanser den sökande utförän dessa konsekvensanalyser.parten
Om jag så avslutningsvis skulle tillåta mig Kommer MKB-en prognos.- -

gå till Svaret Nej. Ett antal avvikelserrätt är kommeratt ske. Helaprocessen att
historien kämkraftssamhällets introduktion och dess utveckling förtalarom
denna mindre uppbyggliga profetia. Det brukar till mindre reglements-ett
enligt mycket starka ochsätt välorganiseradenär särintressen involverade.är

Samhällsvetenskapemas ÄrAkilleshäl och förutsägelser.är detprognoser
något vi samhällsforskare verkligt dåligaär på så det just påståendenär om
framtiden. Låt emellertid hoppas min dystra förutsägelse kommerattoss att
kunna hänföras till kategorin felslagna prognoser.
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Inledning

Följande föredrag bygger på preliminär version arbetspromemoriaen av en om
Miljökonsekvensbeskrivningar inför slutförvaring kämbränsleanvänt m.m.av
SSI Dnr: 820539295, SKI Dnr 5.1950134. Arbetspromemorian har utarbetats

arbetsgrupp med företrädare från antalav centralaen myndigheter:ett Boverket,
Riksantikvarieämbetet, Statens kämkraftinspektion, Statens naturvårdsverk och
Statens strålskyddsinstitut. Förslag och rekommendationer arbetsgruppensär och
har inte varit föremål för formell beredning och ställningstaganden hos myndig-
heterna. Avsikten med arbetspromemorian har istället varit underlag föratt ge
ställningstaganden hos de berörda myndigheterna i anslutning till aktuella
ärenden yttranden SKBst.ex. över kompletterande redovisning. Arbetsprome-
morian har därför överlämnats till cheferna för de berörda myndigheternanu för
fortsatt beredning.
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uppgiftermål ochArbetsgruppens

miljökonsekvensbeskriv-rörandefrågeställningarbehandlasarbetspromemorianI
avseddaanläggningarkämtekniskabeslutförunderlagMKBningar omsom

ochkämtekniklagenEnligtkämbränsleomhändertagande använtför m.m.av
radioaktiva ämneninnehavamareaktorinnehavamaharstrålskyddslagen avresp.

Reaktorinne-säkertavfallet sätt.handför ettfulladet att taansvaret om
harBolagetSKB.Kämbränslehantering ABSvenskbildat bolagetharhavama

FUD-921992fråndemonstrationsprograrnmetochutvecklings-forsknings-,i
kämkraftsprogrammetsvenskai detdetslutförvaringförplanredovisat aven

kämavfallet.uppkomna
behövsbeslutsunderlagbredadetArbetspromemorian koncentreras som

medhushållning1987212lagen4 kap.enligtprövningarregeringens ominför
slutförvaringföranläggningardelokaliseringen avför avnaturresurser m.m.

Aktu-planerar.SKBKämbränslehantering ABSvenskkämbränsleanvänt som
platserinkapslingsanläggning ochlokaliseringbeslutgällerprövningarella avom
berörakommerprövningarslutförvar. Dessa attfördetaljundersökningarför ett

detdessutomobserverasarbetspromemorian systematt somImyndigheter.flera
flerabeståkommerkämbränsle attslutförvara använt avförbehövs m.m.att

olikaifattasanläggningardessa stegbeslut somanläggningar ocholika att om
lokalisering,detaljundersökningar,platsundersökningar, upp-förstudier,t.ex.

målföljandefastlagtharverksamhetsindrifttagande. Förochförande gruppen
arbetsuppgifter:och

miljö-påvilka kravtillämpas,skalllagstiftning samtvilkenKartlägga som- regel-nuvarandeMKB-förfarandeMKB ochkonsekvensbeskrivningar som
anläggningarför deprövningstillfallenolikamedsambandikräversystem

aktuella,blirsom
iinnehålliavseendemöjligtlångtFöreslå så engemensam synsomen-
käm-omhändertagandeslutligt använtmiljökonsekvensbeskrivning för av

prövningstill-med olikasambandiMKB-förfarandetbränsle samtm.m.
aktuella,bliranläggningarför defällen m.m. som

eventuella problemlösningarföreslåmöjligtIdentifiera och somavom ---
reglerfrånvaroellerreglergällandeinnebörden omberor avav

frågoruppmärksamhet bör ägnasSärskildmiljökonsekvensbeskrivningar.
MKB-förfarandet,kringmålkonflikterroller ochangående

detsådantutformas sättmiljökonsekvensbeskrivningar attettförVerka att-
valochlokaliseringbeträffandehelhetsbedömningarmöjligt avgöraär att
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tekniskt inför tillståndsfrågor för framtidasystem sluthantering använtav
kämbränsle m.m.

Enligt propositionen En god livsmiljö prop. 199091:90 har regeringen ålagt
Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet introducera ochatt
utveckla miljökonsekvensbeskrivningsinstitutet s. 148, 189. Detta har bl.a.
resulterat i inforrnationsskriften MKB, underlag för beslut livs-tryggarsom
miljön 1993.

Tillämplig lagstiftning

Arbetsgruppen beskriver kortfattat innebörden de lagar väsentligärav som av
betydelse för regeringen, de centrala förvaltningsmyndighetema Boverket, Riks-
antikvarieämbetet, Kärnkraftinspektionen, Naturvårdsverket och Strålskyddsinsti-
tutet och berörda kommuner vid prövning ansökningar erforderliga till-av om
stånd för hantering och slutförvaring kämbränsleanvänt och högaktivtav annat
kämavfall. Vidare redogörs för de krav på miljökonsekvensbeskrivningar och
offentlig insyn berör dessa prövningar. I huvudsak följande lagarsom är och
förordningar tillämpliga vid beslut tillåtlighet tillstånd till och villkor förom av,

få uppföra kämtekniskaatt anläggningar:
Lag 1987:12 hushållning medom naturresurser- m.m.,
Förordning 1993:191 tillämpning lagen l987:12 hushållningom av- om
med naturesurser m.m.,
Förordning 1991:738 miljökonsekvensbeskrivningar,om-
Lag 198423 kämteknisk verksamhet,om-
Förordning l984:14 kämteknisk verksamhet,om-
Strålskyddslag 1988:220,-
Strålskyddsförordning 1988:293,-
Miljöskyddslag 1969:387,-
Lag 1988:950 kulturminnenom m.m.,-
Plan- och bygglagen 1987:l0,-
Vattenlag 1983:291 och-
Naturvårdslag 1964:822.-

Beträffande prövningen ansökan enligt naturresurslagen inhämtarav regeringen
yttranden från antal organisationerett stort och myndigheter däribland Statens
kämkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut. Vidare hörs länsstyrelsen och
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Ärenden kämtekniklagen prövasenligtkommunen. av rege-berördaden som
frånsynpunkterockså inhämtarKämkraftinspektionenberedsringen somav

miljöskyddslagenenligt bl.a.sker vidareTillståndsprövningmyndigheter.andra
vattenlagen.slutförvaret,beträffandeoch,

enligtprövningensamordningförfattningsbestämmelserfinns ingaDet avom
fall§ och i vissa2miljöskyddslagen vatten-förundantagmedolika lagarnade
två i dettaenligt deprövningsförfarandetgällerdetp. När6 § l3 kap.lagen

uttala-kämtekniklagen,ochnaturresurslagencentrala lagama,sammanhang mest
underskeddekämtekniklagenändringarmed desambandregeringen ide somav

sarnord-kommerlagarnade tvåenligtärendena atthandläggningen1992, att av
199293:98samtidigt prop.fattaskanbåda beslutensåregeringskanslieti attnas

tillfällevidregeringenansåg attprövningarövrigaBeträffande en27. sammas.
bestämmelser.befintligaförinomskesamordning kantillfredsställande ramen

jökonsekvensbeskrivningarMil

obligatorisktinnehållerkulturminneslagen,lagar,uppräknadeSamtliga utomovan
miljökonsekvensbe-föreskrivafallenskildaimöjlighet attpå ellerkrav att en

för beslut.underlagskallskrivning upprättas som
naturresurslageniinfördesmiljökonsekvensbeskrivningarBestämmelser om

utredningsförslaget1992. Ikämenergiområdetpålagstiftningeni1991 och om
kämenerigiområdet SOUinommiljökonsekvensbeskrivningarinförandet av

kämteknik-enligtbeskrivningsådan upprättasförordades1991:95 att somen
denkompletteraellermedsamordnaskunnabordestrålskyddslagenochlagen
59.s.naturresurslagenenligtskallmiljökonsekvensbeskrivning upprättassom

mellanskillnadernatidsmässigadeproblempå detdockpekadeUtredningen som
strålskydds-ochkämtekniklagenrespektivenaturresurslagenenligtprövningen
kompletteradsålundaförutsättasinte kanmenade detMan attlagen utgör. att en

enligtansökanförvid tidenredanfullständigmiljökonsekvensbeskrivning är
kompletterasdenhindernågotinte bördet mot attnaturresurslagen, att varamen

59.föreligger s.undersökningsresultatefterhand m.m.som
prin-imiljökonsekvensbeskrivningemellertiduttaladeRegeringen att samma

for käm-detlagarna,enligt bådaprövningenföranvändas attkunnacip bör men
utförligttillräckligtpåbeskrivningensäkerställasböranläggningartekniska ettatt

199293:98 28.prop.strålskyddsaspektemaochkämsäkerhets-behandlar s.sätt
fråga.särskilt i dennaföreskrivitintedockRegeringen har
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Syftet miljökonsekvensbeskrivningarmed

Syftet med utföra miljökonsekvensbeskrivningatt åstadkommaären att ett
underlag möjliggör samlad bedömning den inverkansom planeraten ettav pro-
jekt, anläggning inkapslingsanläggningt.ex. och slutförvar förav en ett använt
kämbränsle, får miljön. hälsan och hushållning med 5 kap. 3naturresurser
§ naturresurslagen. Arbetsgruppen konstaterar därför miljökonsekvens-att en
beskrivning skall framtas som;

dels möjliggör samtidig helhetsbedörnning vid regeringens prövning enligten-
kap. 4 naturresurslagen och enligt kämtekniklagen vid berörd kommunssamt
ställningstagande till lokalisering,en
dels underlag vidutgör prövning tillåtlighetett och villkor enligt övrigaav-
lagar tillämpliga förär anläggning.som resp.

Med denna utgångspunkt diskuterar arbetsgruppen i promemorian vad börsom
ingå i miljökonsekvensbeskrivning.en

Ett bakomliggande motiv med miljökonsekvensbeskrivning all-ären att
mänheten på tidigt stadium skall ha möjlighetett delta liksom miljö-att att
förutsättningarna tidigt skall beaktas i projektet jfr 199091:90 167prop. s.

199293:98 28. Med denna utgångspunkt diskuterar arbetsgruppenprop. is.
promemorian också hur rniljökonsekvensbeskrivning bör fram.en tas

Innehåll i miljÖkonsekvensbeskrivning inför slutförvaringen
använt kärnbränsleav

I samband med krav på miljökonsekvensbeskrivningaratt infördes 1991 i bl.a.
naturresurslagen ansågs det inte lämpligt i lagtexten i detalj vadatt ange en
sådan konsekvensbeskrivning skall innehålla. Vad exakt bör ingå i miljö-som en
konsekvensbeskrivning får sålunda från fall tillavgöras fall föreskrivandeav
myndighet beroende på och omfattningen verksamhetenarten i fråga jfr 5av
kap. 2 § naturresurslagen, 3 § förordningen kämteknisk verksamhet, 13 §a om
3 miljöskyddslagen, 13 kap. 21 §st andra stycket vattenlagen, 25 § naturvårds-
förordningen jämfört med 199091 :90 176 och 12 § andra stycket förord-prop. s.
ningen miljökonsekvensbeskrivningar där det framgårom prövande myndig-att
heter i varje enskilt ärende beslutar vad miljökonsekvensbeskrivning skallen
innehålla. Enligt förordningen miljökonsekvensbeskrivningar skall dockom en
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lokalise-alternativaredovisningmotiveradinnehållabeskrivning avsådan en
åtgär-söktadenkonsekvensernauppgifterutfommingar omoch samtringar om

12 §.vidtasinteden
långtsåföreslåmålsättninguttalade somatt enarbetsgruppensUtifrån

införmiljökonsekvensbeskrivningiinnehålletavseendemöjligt ensyngemensam
iarbetsgruppenunderstryker promemo-kämbränsleslutförvaring använt m.m.av

menvägledningtillsyftardär attuttalanden görs gederian somatt
arbete.dennesisökandenförföreskrifter

delsgrundasmiljökonsekvensbeskrivning börframförArbetsgruppen att en
vaddelsansvarsområde,inombedömningarspecifikamyndigheternas resp.
tillförslagmedpropositionregeringensnaturresurslagen,kapi 5reglerassom

gårvadmiljökonsekvensbeskrivningar attsamt somförordningenmiljöbalk, om
naturresurslagen,§3kapjfr 5praxisinternationellochförarbetenutläsa av

miljökonsekvensbeskrivningarförordning§8}, 12[kap.199495:10 omprop.
199091:90.och prop.

ochslutsatservissadragitsamarbetsgruppen gerutgångspunkt harMed denna
miljökonsekvens-beträffanderekommendationerpreliminäraföljandebland annat

innehåll:beskrivningens
denkvalitetsådanhabred och attsåbörMiljökonsekvensbeskrivningen vara- övriga lagar.naturresurslagensåvälenligtprövningvid somanvändaskan

märmiskorsmiljön,inverkanredovisaskallMiljökonsekvensbeskrivningen- redo-Beträffandemedhushållningen naturresurser.säkerhetochhälsa samt
joniserandeorsakadinverkanförutsättsoch hälsamiljö att avvisningen av

regering-jfringåendeanalyserasstrålskyddochsäkerhetd.v.s.strålning --
28.199293:98iuttalande s.prop.ens

konsekvensernasamladedebörhelhetsbedömning avmöjliggöraFör att en- miljökonse-iingåslutförvarochinkapslingsanläggningtransportsystem,
inkaps-prövninginförbl.a.innebärDetta enkvensbeskrivningen. att av

denslutförvarets samtiövriga delar systembehöverlingsanläggning
miljökonsekvensbe-ibelysasslutförvarisäkerhetenlångsiktiga enett

slutförvarförlämplighetplatsensbehövermotsvarandePå sättskrivning. -
sådanidiskuterasdetaljundersökningansökan enprövninginför omav en -

besluttillbedömning,enligt att omleder,beskrivning. Detta gruppens
fråganförränfattasinte kaninkapslingsanläggningför drifttillstånd av en

klar.slutförvarlokalisering ärochtillåtlighet ettbeslut avomom
ochalternativaförredogöraskall systernMiljökonsekvensbeskrivningen- arbetspro-nollaltemativ. Iochlokaliseringaralternativautfommingar,
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memorian preciseras dessa begrepp och diskussion förs hur avgräns-en om
ningar kan göras.
I miljökonsekvensbeskrivningen bör också ingående diskussion förasen om-
tillförlitligheten i det underlagsmaterial används och graden osäkerhetsom av
i gjorda antaganden utförda analyser. Det kan gälla mål församt prognoser,
gjorda antaganden, beskrivning existerande kunskapsbas, val och signifi-av
kans data prognosmodeller används. Dessutom skall framgåsamtav som

ansvarig för bedömningamaär och skäl till varför ytterligarevem som ev.
utredning inte har nödvändig.ansetts

Hur miljökonsekvensbeskrivningbör fram: MKB-tasen
förfarandet

I promemorian framför arbetsgruppen arbetet med miljökonsekvensbeskriv-att
ningen bör integrerad del i SKBs arbete med fram förvara att taen ett system
slutförvaring kämbränsle från detanvänt detta påbörjats. Arbets-attav m.m.

konstaterar sådant förfarande också nödvändigt med beaktandeäratt ettgruppen
de planer för för slutförvaring, SKB redovisat,att kommersystemav attsom

bestå flera olika anläggningar och beslut dessa fattas iattav etapper.om
Förfarandet vid framtagandet miljökonsekvensbeskrivningen får därmedav stor
inverkan på det faktiska innehållet.

Arbetsgruppen framför vidare för sökandens SKBs trovärdighet och föratt
möjliggöra bred förankring projektet i berörda kommuner,att det viktigtåren av
allmänheten får insyn och möjlighet påverkaatt projektet tidigtatt ettges

stadium. Arbetsgruppen sådant förfarande med tidiga påver-öppetatt ettmenar
kansmöjligheter samtidigt leder till sökanden får kännedom omvärldensatt om
krav. I kärntekniklagen och strålskyddslagen saknas regler allmänhetens möj-om
ligheter muntligen framföra synpunkter och få information. Ettatt ktmde,sätt
enligt regeringen, låta Kämkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutetattvara

vid koncessionsnämndensnärvara offentliga sammanträden. Detta enligtger, ar-
betsgruppen, inte tillräckligt tidig insyn och tillgodoser knappast syftet med att

allmänheten möjligheter delta och påverka projektets utveckling. Gruppenge att
i stället allmänhetens insyn påverkansmöjligheterochatt projektet kanmenar

tillgodoses väl upplagt samrådsförfarande.ettgenom
Samarbetsgruppen drar bland följande slutsatser och blandannat annatger

följande rekommendationer beträffande förfarandet med miljökonsekvensbeskriv-
ningar:
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kartläggabehöverm.fl.aktuella kommunermyndigheter,berördaSökanden,
förbeträffande debeslutsgångenoch systemprojektutvecklingeniolika steg

tidigt behöverRedanplaneras.kämbränsleslutförvaring använt somm.m.av
bedömasdetta börmedSamtidigtidentifieras.målkonfliktersamband och

för arbetetVidtillåtlighet.projektetsbetydelse föravgörandevilka ärsom av
tagitsunderlag,relevantredovisasökandenbörtidpunkteravgörande som

motiveras. Fördetaljeringsnivå kan atttillgåvaletlångt nästafram så attatt
miljökonse-framtagandetmedarbetemeningsfulltåstadkomma enavett

stadium. Dettatidigtpåavgränsningar göraskvensbeskrivning behöver ett
ochomvärderingarnödvändigt,sigvisar göradetinte hindradockfår att, om

avgränsningama.anpassa
detaljunder-två ochplatserplatsundersökningarSökanden göraattavser

skallplatserantaletSamarbetsgruppenplats.sökning att somanseren
börplatserAntaletförhand.bör begränsasutredningen inteistuderas

igång. Resultatenprojektetsunderurvalsprocessistegvis avreduceras en
finnskunskapbättretillbör ledaförstudierochöversiktsstudier att som
detaljerat.skall undersökasantal platserdetbeslutförunderlag mersomom

beroende vilkabesluttidigarebereddmåste omprövaSökanden attvara
till.lederundersökningarnaresultat

initia-innebärförstudieröversiktsstudier ocharbete med attpågåendeSKBs
Detdärför initieras.samrådsförfarande bör ärtagits. Ettprojektettilltiv nu
kom-myndigheter,berördaför detta, ävenharsökanden menansvarsom

initieras.samrådverka förbörlänsstyrelser, attm.m.L muner,
miljökonsekvensbeskrivning,upprättandetföransvarigSökanden är av en

behövs. Detundersökningarolikadeutförandetfördärmedoch även somav
berörda.tillräckliga samråd medföregåsdettaangelägetär att av

präglasmiljökonsekvensbeskrivningar måste öppen-stormedFörfarandet av
lokaliseringprövninggnmd förtillunderlagfullständigthet. Något avav

därförredovisat. Detintefinnskämbränsle ärslutförvar använt m.m.av
kriterier denochderedovisar sitt materialsökandenväsentligt samtöppetatt

Olika intres-platser.valtillämpa förurvalsmetodik att avavsermansom
måsteoch kommuner,myndigheterberördainklusivesamhället,isenter
SKBsGenomunderlag.på dettasynpunktermöjlighetockså att geges

följandedärpåoch deutvecklingsprogram,forsknings- ochredovisningar av
utsträckning sådanai visstillgodosesremissförfaranden,medgranskningama

tillräckligt. För-förfarandedetta ärifrågasätterSamarbetsgruppenkrav, om
förstväljer platsersökanden ettförsvåras presenterafarandet utan attom

flervidare medgårinnanviktigt SKB,för val. Detunderlag detta är att man
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förstudier, de översiktsstudier påbörjade.presenterar Ett förfarandeärsom
föregripa systematisk urvalsprocessutan tillgodoseratt behovsom en av- -

dialog med centrala förvaltningsmyndigheter, kommuner och allmänhet bör
utvecklas i lämpliga former. Detta behov gäller inte minst beträffande de
kommuner redan i dag föremål för förstudier.är Förfarandet får docksom
inte komma i konflikt med lagens krav det den har tillstånd tilläratt som
verksamheten skall vidta de åtgärder behövs för slutförvarasom attsom
kämavfall.
När lokaliseringsarbetet nått så långt mindre antal platser återstår,att ett
d.v.s. de s.k. platsundersökningamanär påbörjatssenast det viktigtär att
sökanden samråder med allmänhet, aktuella kommuner, länsstyrelser samt
berörda centrala myndigheter. Förfarandet bör kännetecknas öppenhet. Detav
bör dock betonas samrådsförfarande inte betyder myndigheteratt ett elleratt
andra deltagare formellt binder sig före prövningen. Det sökandenär som

för innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning skall föreliggaansvarar som
inför ansökan. Beträffande organiserandet MKB-förfarande kanen ettav
olika möjligheter länsstyrelsenövervägas, i aktuellt län, i ställett.ex. attsom
för sökanden, står sammankallande till sarnrådsmöten. För underlättasom att
samrådsförfarandet det viktigt de berördaär kommunerna har faktisk möj-att
lighet, d.v.s. också delta oberoende Lämpliga formerattresurser part.som
för samhälleligt stöd till berörda kommuner bör etableras.
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SKB:s planering MKB-processen iav

samband slutförvaringmed kärnavfallav

Claes Thegerstöm
Hans Forsström

Sammanfattning

Planerna för slutförvaring Sveriges kämavfall kortfattat. Lagenspresenterasav
krav på miljökonsekvensbeskrivningar och deras roll i för slutförva-programmet
ring kämavfall beskrivs. SKB:s syftet med MKB-processen redovisasav syn

bakgrund de erfarenheter finns från arbetet med inkapslings-mot av som nu en
anläggning och djupförvar.ett

Miljökonsekvensbeskrivningar central betydelseär för få bra besluts-attav
underlag. För slutförvaring kämavfall i Sverige finns det enligt SKB mycketav
goda möjligheter uppfylla de påkrav MKB-arbetet bör ställas inomatt som mo-
dernt miljöskyddsarbete.

Bakgrund

De kraftbolag driver kärnkraftverken i Sverige har för handsom ansvaret att ta
det radioaktiva avfallet. Kraftbolagen Svensk Kämbränsle-ägerom gemensamt

hantering AB, SKB, för sköta denna uppgift. Under 1980-talet lokaliserade,att
uppförde och SKB i drift anläggning för slutförvaring låg- och medel-tog en av
aktivt driftavfall, SFR, och anläggning för lagring kärnbränsle,använten av
CLAB. Ett för baserat på fartyget MS SIGYNsystem också itransporter, togs
drift.

Det existerande svenska innebär kärnkraftens avfall idag och försystemet att
flera decennier framöver hand säkert Mellanlagret, CLAB,tas sätt.ett ärom
emellertid inte slutförvar. För etablera heltäckandeavsett ett att ettsom system
återstår det bygga;att

inkapslingsanläggning för det använda bränslet,en-
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användainkapsladedetomhändertagandeför slutligtdjupförvar avett
skallavfall intemedelaktivtochlåg-mängdvissbränslet somsamt en

i SFR.slutförvaras

Befintligt
System energiElektrisk12 reaktorer

TWh2000

llW
FlivnlngsavfallDriftavfallbränsleAnvänt

m3100 000m390 0007900 t

Markförvar

Friklassning

Transportsystem
1983
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1988SFR1985CLAB

Planerade
°P&quot;&quot;9anläggningar

Djupförvar

radioaktivtÖversikt omhändertagandeförsvenskadetFigur systemet avav
avfall.
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Sedan mitten 1970-talet har SKB bedrivit omfattande forsknings- ochav ett
utvecklingsarbete kring utformningen och säkerheten för djup geologisk för-av
varing i den svenska berggrunden. Resultatet har publicerats i vetenskapliga
publikationer, tekniska integrerade säkerhetsanalyser 1,2rapporter, desamt

för forskning och utveckling SKB redovisat tillprogram regeringen 1986som
3, 1989 4 och 1992 5 i enlighet med de krav ställs i kämtekniklagensom
KTL. Särskilt säkerhetsanalysen KBS-3 för forskning ochsamt programmen
utveckling har genomgått omfattande granskning och remissbehandling från
berörda myndigheters sida med hjälp fristående svensk och internationellav ex-
pertis. Yttranden har i regel också avgivits bl.a. berörda kommuner och vissaav
miljöorganisationer eller aktionsgrupper. Regeringens beslut har gjorts med
bl. SKB:s och remissorganens granskningsyttranden underlag.a. program som
I december 1993 6 regeringen ställning till det SKBtog redovisadeprogram
i september 1992, kallat FUD-program 92.

Där beskriver SKB konkret för i praktiken genomföraett djupattprogram
geologisk förvaring inkapslat kämbränsle ianvänt första Programmetav ett steg.

särskilt viktigtär därför det kraftindustrinatt frånattanger att ta stegetnu avser
forskning och utveckling till industriell tillämpning. Ett målinriktat arbete
påbörjas med lokalisera och uppföra inkapslingsanläggningatt och förstaen ett

djupförvaret för 10% 400 kapslarsteg totala behovet.av ca av
I huvudaltemativ för den tekniskaprogrammet utformningenettanges av

kapseln och djupförvaret. Inriktningen inkapsling i kopparkapslarär djup-samt
förvaring enligt det s.k. KBS-3-konceptet eller närliggande optimerat utförande

500 djup i urberg. Inkapslingsanläggningen planeras bli utfördca m som en
utbyggnad CLAB. Djupförvaret lokaliseras till lämplig plats i Sverigeav en som
dels möjlighet uppfylla de högt ställda säkerhetskravenatt och delsger ger
möjlighet utföra erforderliga arbeten i samförståndatt med berörd kommun och
berörd befolkning. Säkerhets- och strålskyddsfrågoma kommer grundligt att

och redovisas innan väsentliga bindandepenetreras beslut tas.
I sitt beslut 6 FUD-program 92 regeringensäger ...finner iom att man

likhet med SKI FUD-program 92 uppfyller de anspråkatt ställs i 12§som
kämtekniklagen. Regeringen ställde också krav kompletterande redovisning
till SKI angående;

de kriterier och metoder kan bilda underlag för val platser lämpligasom- av
för slutförvar.

för beskrivning förutsättningarett för konstruktionprogram in-av- av
kapslingsstation och slutförvar.

för de säkerhetsanalyserett SKBprogram upprätta.attsom- avser
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beslutpåverkarbeslutochåtgärder senareolikavilket sättanalys aven-
slutförvarsprogrammet.inom

kärnbränsleanväntförDjupförvar

bentonit-kärn-använtkapslings- lera ubränslerör

med urbergkopparkapselbränslekutsav stalbehallareinreurandioxid

slutförvarssystemetplaneradeför detPrincipemaFigur

tillSKBlämnades92FUD-programtillredovisningen avkompletterandeDen
också begärtSKI,granskasRedovisningen7. somaugusti 1994 avi nuSKI

ochmyndigheterandraradfrånyttrandentillmöjlighetlämnateller en
tillyttrandesittplanerarSKI1994. attoktober31 avgetill denorganisationer

9495.årsskiftetvidregeringen
planeringenfortsattadenled inaturligtkompletteringama ettSKB somser

Underredovisade programmet.detgenomföraförkrävsåtgärderde attsomav
angåendebeslutviktigaplaneradedetgenomförandet systemet tasstegvisadet av

Förlagar.olikaenligttillståndochinvesteringutformning,teknisklokalisering,
detframvilketomfattning nui olikaunderlag tas genombeslut behövsdessa

fram ävendet kommerhandeftergivetvisUnderlaget kanarbetet. sompåbörjade
och öppetbrettinriktning. Ettvaldförändringochomprövningföranleda av

deinförmiljökonsekvensbeskrivningarframmedMKB-processarbete att ta
relevantframfåförbetydelsecentral attenligt SKBbeslutstillfällena ärolika av

kvalitet.högbeslutsunderlagförankratväloch av
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Översikt åtgärderplaneradeöver2.

deponeringdjupförvarochinkapslingsanläggning samt avettUtbyggnad av en
beslutasåtgärderantalinnefattardjupförvaretibränsle stort sominkapslat ett

iviktigastede störreschemaöversiktligt stegenöver3Figurstegvis. ettger
årÅtgärder sextiotidrymdomsluterdjupförvaretberör caavensomprocessen.

heltförslutninggenomfördtillfram ettförstudierfrån aveller längre start av
förvar.utbyggt

följandeurskiljerdjupförvaret etapper:För man

översiktsstudieromfattarförstadär dettvåiskerLokalisering stegsom
plats-andrakommuner5-10förstudier stegetoch samtlandethela
väljspå två platserhandi förstagenomförsDeundersökningar. somsenare

översiktsstudiema.ochför-grundvalpå av

undersökningarsådanaUtförandeplats.Detaljundersökningar avav en
medhushållningenligt lagenerhållitstillstånd naturresurserförutsätter omatt

vissgenomförs ii bergbyggnadsarbeteinnebärArbetetNRL. om-att
fattning.

10% detdeponeringanläggning för1Byggnadsetapp avav casom avser
byggsUnder dennasvenskakämbränslet från det etappprogrammet.använda

jord.underdeponeringsutryrnmenerforderligaochovanjordsanläggning

kämbränsle;inkapslatdeponering använtomfattarlDrift casteg avsom
tillkärnkraftverken framsvenskadeproducerasmängdden10% avsomav

kapslar.eller 400uranvikt8002010, d.v.s.år ton caca

för fortsatttill förmånutfallerOm denna1.DriftUtvärdering av steg
långlivat avfallbränslemängdåterstående använt samt annatdeponering av

driftutbyggnad ochförtillstånderforderliga stegansökes om

för alltdeponeringsutrymmenomfattardrift 2Bygge och steg som
såden månlånglivat avfall. Ioch alltkämbränsleåterstående annatanvänt

modifierasutvärderingdrift ochfrånerfarenhetertillmed hänsynerfordras
deponerasdriftsteg 2Underutrustning.ochanläggningenutfommingen av



155

återstående avfall. Detta den i tid långvarigaär i helasteg mest etappen
kedjan.

Övervakad lagring i djupförvaret under så lång tid önskar. För-man
slutning djupförvaret.av

För inkapslingsanläggningen urskiljer följande etapper:man

Projektering anläggningen inklusive beslut kapselutfornming ochav om
genomförande erforderligt avslutande utvecklingsarbete. Projekteringenav
genomförs i flera med successivt ökande detaljeringsnivå fram tillsteg
ansökan tillstånd enligt NRL och KTL, vilka förutses inlämnadeom
samtidigt.

Byggnadsetapp 1 omfattar detaljprojektering och bygge anläggningsom av
för inkapsling kämbränsle inaktiv provdriftanvänt denna.samtav av

Drift l omfattar aktivsteg provdrift inkapsling 10% detsamtsom av ca av
använda kämbränslet.

Utvärdering. Sammanfaller med utvärdering djupförvaringens första stegav
enligt ovan.

Byggnad driftoch 2 omfattar utbyggnadsteg med del för inkapslingsom en
långlivat avfall främst härdkomponenter inkapslingannatav samt av

resterande kämbränsle och långlivatanvänt avfall.annat

Eventuell rivning anläggningen och deponering uppkommet rivnings-av av
avfall.

Utöver inkapslingsanläggningen och djupförvaret krävs också förett system
till djupförvaret. Det kan förutses itransporterna och alla deatt etappervar en av

kort beskrivits kommer miljökonsekvensbeskrivning utarbetassom ovan atten
eller uppdateras viktig del underlaget för beslut Detnästasom en etapp.av om
ingår i SKB:s planering redan i första d.v.s. inför ansökanatt etappema, om
detaljundersökning plats för djupförvar och ansökan tillstånd fåav en attom
uppföra inkapslingsanläggning, fram miljökonsekvensbeskrivningar såvältaen
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påsäkerheteninklusiveskedenaallaochför helaanläggningar systemetför som
detalj-medvidaregårdärefterOmdjupförvar.fullskaligtsikt förlång manett

ochanläggningarnabyggnation systemenprojektering,undersökningar, etc av
varjeförytterligaredetaljerasoch etapp.fördjupaserfordras,såMKB:n,kan om

miljÖkonsekvensbeskrivningarpåkravLagens

djupförvar-ochinkapslingföranläggningardeuppföraochlokaliserafåFör att
ochNRLnaturresurslagenenligttillståndbl.planerar krävsSKBing a.som
förgällerregeringen. Dettatillstånd lärrmasKTL. Dessakämtekniklagen av

i olikakrävsCLAB. Härutöverilagringskapacitetenutbyggnadövrigt även aven
ochstrålskyddslagenmiljöskyddslagen,bl.enligtgodkännandeskeden även a.

gällerlagarovannämndaallabygglov. För numeravattenlagen,eventuellt samt
NRL,miljökonsekvensbeskrivninginnehållaskalltillståndsansökan enatt en

detföreskrivakanmyndighetansvarig attellervattenlagenmiljöskyddslagen, att
Myndig-strålskyddslagen.KTL,miljökonsekvensbeskrivningskall upprättas en

i denframföralltinnehålla, detskall ärMKBvadbeslutafårheterna menäven :n
meningsfullframkonsekvensbeskrivningama växervilken som engenomprocess

utvecklas.MKB
miljökonsekvensbe-innehållakapenligt 4ansökanskallNRLEnligt enen

anlägg-planeradbedömningsamladmöjliggöraskallskrivning, av enensom
skallDenmedhushållningenochhälsanmiljön, naturresurser.inverkannings

sökanden.bekostas av
inne-MKBskallmiljökonsekvensbeskrivningarförordningenEnligt enom

utformningar,ochlokaliseringaralternativaredovisningmotiveradhålla aven
s.k.vidtas detinteåtgärdensöktadenkonsekvensernauppgifter attavsamt om

nollalternativet.
inkapslingsanlägg-angåendedrasslutsatserföljandeSammanfattningsvis kan

djupförvaret:ochningen
MKB.åtföljasskalltillståndsansökanEn enav- ansökan.tillunderlagframför MKB:nSKB har tasattansvaret som- skallMKB:nochMKB-processiframbörMKB:nOmfattningen växa enav- ochlokaliseringi frågaalternativredovisningmotiveradinnehålla omaven

nollaltemativ.inklutformning

olika lagar.enligtställaskommakunnaMKBolika kravskulle attFormellt
un-MKB-lagstiftningenbakomintentionernaemellertid stridaskulleDetta mot
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derlag för samlad bedömning. l stället blir det viktig funktion hos MKB-en en
åstadkommajust samlat beslutsunderlag.att ettprocessen

4. Syftet utformningenmed och MKB-processenav

Syftet med MKB-processen dialog mellan berörda intressenterär att genom se
till sökanden fram fullgott beslutsunderlag så alla relevanta frågortaratt ett att
behandlas tillräckligt väl i MKB -dokumentet Den svenska lagstiftningen ingager

riktlinjer för utformas.hur MKB-processen skall Det betyder berördanärmare att
självaintressenter aktörer har frihet utformastor att gemensamt processen.

SKB har därför inte heller hand utarbetat någon detaljerad modell föregen
hur bör SKB har istället i tidigtMKB-processen skede tagitettvara. upp en
dialog lokalt och med berörda myndigheter i samband med planerings- ochatt
utredningsarbetena rörande inkapslingsanläggningen djupförvaret påbörjats.och
det följande redovisas SKB:sI grundläggande synpunkter och kortfattat beskrivs

hur långt MKB-arbetet har kommit hittills.

4.1 Allmänt

Kämkraftindustrin har traditionellt och allt sedan kärnkraftens införande utvär-
derat anläggningars säkerhet och inverkan på miljön och publicerat dessa utvär-
deringar i speciella I Sverige såväl utomlands har i sambandrapporter. som man
med byggandet kärnkraftverk eller andra kämtekniska anläggningar,av ex.
SKB:s slutförvar för radioaktivt driftavfall SFR utarbetat s.k. preliminära och
slutliga säkerhetsrapporter PSR SSR. Ickeradiologiska miljöfrågor harresp
också redovisats i underlaget för beslut lokalisering och uppförande. Kontak-om

har tagits i tidigt stadium berörda myndigheter,med kommuner och när-ter ett
boende. finns därför erfarenheterDet värdefulla inför arbetet de plane-med nu
rade anläggningama. Kommande innebärMKB-process dock bredare ochen mer
ingående dialog mellan alla Viktigaberörda. aktörer blir framför allt de kansom
komma anläggningenhysa kommuner med bl. de närboende, denatt a. som
skall driva anläggningen SKB tillsynsmyndigheter och länsstyrelse. Isamt
kompletteringen till 92FUD-program har SKB påpekat det särskiltäratt
angeläget berörda kommuner får så de kvalificerat ochatt att ettresurser
trovärdigt skall kunna medverka i MKB-processen.sätt
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konsekvensbeskrivningarnapå4.2 Helhetssyn

angelägetunder Detsuccessivt fram äri skallInnehållet MKB:n växa processen.
viktigapåarbetetdels fokuserarMKBhelhetssyndels etableraratt :nenman
visarFigur 4och plats.för respektive kommunfrågeställningaroch relevanta
kande aspekterhuvudkomponentermed dessschematiskt samt somsystemet

behöva i MKB:ntas upp

MKBMiljökonsekvensbeskrivning

för hela systemetMKB

förMKBförMKBMKB för
djupförvarsanläggningentransportsystemetInkapslingsanläggningen

fråga platsvaiAlternativ i LokaliseringSystemvalom: 0-

Konsekvenser
är:fråga för:med:sambandi i somom: --- -

FaktiskaPersonalUndersökningarRadiologiska -ov -
effekter mindreMer ellerAllmänhetBygge -o- olyckor,möjligaIcke radiologiska- DjurnaturDm 1steg ,, lång-rnissöden,effekter Ate d etc393 e riskersiktigaSamhäuenga Drift 2stegveffekter

FÖ$&#39;&#39;9Sociala effekter-
Slutet förvarv
långa tider

miljökonsekvensbeskrivningar.Illustration struktur förFigur 4. av

kommit igång,anläggningarnaplaneringennaturligtDet tanärär att, av nu
blirför de platsermed ochMKB-arbetet de kommunerdiskussionen somupp om

miljökonsekvensemaligga pådå förståsför arbetet kommerberörda. Fokus att
föraktuelli första handinkapsling eller djupförvaranläggning ärden somav
tvåmellan dekopplingarfinns uppenbaralokalisering Eftersom dettill orten.

Möjligheter-beskrivas.också beaktas ochmåste emellertid dessaanläggningarna
så småningomNärbelysas i MKB:n.samlokalisering behövertill manex.na

bedöm-påverkas rimligenanläggninglokalisering respektiveställning tilltar av
meddenkommitharanläggningarna långt arbetetför hurningarna aven av
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andra. SKB har heller inget intresse börja bygga anläggningarnaattav en av om
inte också arbetet med den andra tillräckligt framskridet.är

4.3 I nkapslingsan läggningen

För inkapslingsanläggningen har SKB i FUD-program 92 föreslagit utbyggnaden
invid det befintliga mellanlagret CLAB i Oskarshamns kommun. Kommunen och
lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk har med anledning av
detta tagit flera initiativ för MKB-process skall kunna Lokalaatt en starta.
säkerhetsnämnden har fått ekonomiska från avfallsfondema för kom-attresurser

skall kunna sköta sin roll i arbetet på bra Efter diskussioner undersätt.munen ett
det gångna halvåret mellan kommunen, SKB, länsstyrelsen, SKI och SSI har ett
MKB-forum etablerats. Länsstyrelsen i Kalmar län för ordförandeskap ochsvarar
sekretariat för MKB-forum. Förutom de nämnda organisationerna kan ocksåovan
andra organisationer vid behov inbjudas delta i forumets Viktigtmöten.att är att
arbetet organiseras så allmänhet och olika intressegrupper tillfälle tillatt ges
insyn och påverkan MKB-processen.genom

Huvudintressentema i MKB-arbetet SKB och kommunen. SKBär attavser
söka tillstånd för anläggningen och därigenom ansvarig förär MKBatt tasen
fram. Kommunen skall bevaka anläggningen utformas så den inteatt att ger
oacceptabla miljökonsekvenser, vederbörligt samråd och information tillsamt att

Ävenberörda sker. länsstyrelsen, SKI och SSI viktiga i arbetet,är delsparter
biträda kommunen expertrnyndighet, delsatt bevakagenom attsom attgenom

miljö- och säkerhetsfrågor behandlas för regionen och landet tillfreds-ett
ställande I skede, eftersätt. SKB ansökt tillstånd, kommerett deattsenare om

granska MKB:n underlag för tillståndsansökan.att som
SKB har föreslagit MKB-arbetet genomförs i två förstudie ochatt steg,

utredningsfas. Under förstudien första genomgång vilkagörs miljökonse-en av
kvenser projektet kan leda till, varvid befintlig kunskap och behovsummeras av
kompletterande utredningar identifieras. Under detta skede sker samråd medäven
berörda intressenter i syfte tillsammans vilka rniljökonsekvenseravgränsaatt som
bör behandlas i den slutliga MKB:n. Samrådet omfattar allmänheten. deIäven
flesta fall står kommunenlokala säkerhetsnämnden förarrangörsom sam-
rådsmöten. Förstudien har just påbörjats.

Efter förstudien kommer utredningsfas. SKB för de utredningaren ansvarar
behövs för sammanställa den slutliga MKB Parallellt med SKB:sattsom :n.

utredningar förutses andra främst kommun och myndigheter, också behövaorgan,
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granskningkommandeförförbereda-sigför avMKB-frågor,utreda attt.ex.
ansökan.SKB:s

underfrågorgenomlysningtillmöjlighetfinnasockså somskallDet av
varierakanför dettabetydelsefulla. Fonnemasärskiltsigvisatförstudien vara
möjligaoch arbetsgrupper ärseminarierinformationsmöten,lokalamen

arbetssätt.
lokaliseringsansök-sinainlämnarSKBmedavslutasUtredningsfasen att

offentligtanordnasmed dettasamband ettunderlag. IMKBmedningar som
Beslutsfattandet liggerbeslutsprocessen.formellaföljer denDäreftermöte.

utanför MKB-processen.således
inkapslings-föri MKB:ningåförväntasfrågeställningardeNågra somav

anläggningen är:
anläggningsbeskrivning.ochprojektetPresentation av-

infrastruktur,befolkning,markanvändning,lokaliseringenförFörutsättningar-
etc.

ochinfrastruktur, sprängsten, vatten-byggtidenunderPåverkan ex.-
förändringar.ekonomiskaochsocialatrafik,buller,luftutsläpp,

fysisktstrålskydd,ochsäkerhetkämtekniskdrifttidenunderPåverkan ex.-
kommunen.påpåverkanpersonalbehov,avfall,hanteringutsläpp,skydd, av

rivning.vidPåverkan-

såsom be-analyserasbehövadjupförvarettillkopplingenkommer attDessutom
inkapslingsan-medarbetettroligtdetavsnitt. Dåföregående ärskrivits i att

detdjupförvaretförlokaliseringsarbetet ärligga föreläggningen kommer att
lokaliseringaralternativainkapslingsanläggningenpåinverkanfrämst avav

gällerDetanalyseras. transporternabehöverdjupförvaret avomex.som
Ävendjupförvaret.tilllandsvägellermed fartygskerbränsleinkapslat

belysas.behöverinkapslingsanläggningeni närhetenalternativet djupförvar av
vid djupförvaretdeponeringenifallhändervadfrågangällerDetsamma somom

återtas.och kapslamaefter lavbryts etapp
CLAB kom-vidinkapslingsanläggningenlokaliseringalternativ tillSom av

nollalternativetFråganbeskrivas.djupförvaretlokalisering vid att ommer
lagringfortsattnollalternativettordefallI dettaockså belysas.behöver vara en

deponeringsmetoder.ellerbehandlings-bättrei avvaktani CLAB nya
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ochDjupförvar transportsystem4.4

platsingendjupförvaretförfinns ärmuinkapslingsanläggningenskillnad frånTill
landethelaöversiktsstudierpågår i formLokaliseringsstudierföreslagen. avav

in-uttrycktochförutsättningarha brakankommunerförstudieroch somsomav
lokaliseringsstudiernaUppläggningenförstudie.medverka iför avatttresse en

undersökning harförvälja platserskall närmareefter vilkakriterierdeoch man
specifikaFörstudier92.till FUD-programkompletteringeniredovisats avsenast
kumrabedömshela landet,översiktsstudiermedtillsammans gekommuner, av
lämpligaidentifieraförkrävsaltemativbredddenoch attunderlagdet som
kanomfattningrimligbedömerplatsundersökningar. SKBförplatser att varaen
Storumantvålandet. I kommuner,delari olikaförstudieroch 10mellan 5 av

lagtsförstudier hardessaUppläggningen8.förstudierfMalå,och görs avn
huvud-baserasStudiernakommun.respektiveochmellan SKBavtalfast i ett

behandlas:frågorFöljandematerial.befintligtsakligen på
tilldjupförvarlokaliseringförförutsättningarnaallmännaVilka de ettär av-

kommunen
förplatserlämpligadet finnaskankommunen ettdelarvilkaInom av-

förhållandensamhälleligageovetenskapliga ochtillmed hänsyndjupförvar
förhållandentill lokalamed hänsynutformasdjupförvaretkanHur-

ordnaskanHur transporterna-
säkerhetsfrågornaochviktiga miljö-deVilka är-

ekonomi,miljö,negativa förochpositivablikonsekvensernaVilka kan-
regionenochnäringsliv inom kommunenturism och annat

hurskall studerasämnesområdenvilka samtFörstudieprograrnrnet somanger
med deorganisationsschema5 visarorganiseras. Figurarbetet skall ett

i förstudien.ingårämnesområden som
projektorganisa-Kommunen haråvilar SKB.förstudienförAnsvaret genom

under förstu-påverka arbetetinsyn och kaninformation ochfortlöpandetionen
förstudiear-regelbundet informeratsTillsynsmyndighetema hargång.diens om
För allmän-inforrnationsmöten.seminarier ochdeltagit vid vissabetena samt

ochoffentliga debatterseminarier ochinformationsmöten,har arrangeratsheten
förstudiearbetet.synpunkter påmedkunnat kommaintresserade haralla

följa ochuppgifthaft tillreferensgruppharKommunen attupprättat somen
utsedda24 ledamöterbestår denI Storumanpå arbetet.synpunkterlämna avav

iintresseorganisationerochkommunförbundetlänsstyrelsen,politiska partier,
kommunen.
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Även de pågående förstudiema inte genomförs inom någon formelltom nu
definierad MKB-process så innehåller ändå arbetet många vadmoment av som

viktigt i sådan. bl.De sker under öppenhet och omfattandeär samverkanen a.
mellan olika intressenter. Uppsättningen frågor belyses har breddstorav som

påverkaoch de olika möjlighetaktörerna har vilka frågor skallatt tassom upp.
Utvärderingen förutsättningarna följer den kriteriestruktur systematikochav som
redovisats i SKB:s FUD-program i kompletteringsrapporten.senastnu

Olämpliga respektive eventuellt intressanta områden identifieras utred-genom
ningar och analys angivna lokaliseringsfaktorer rörande säkerhet, teknik, markav
och miljö samhälle.samt

Om lokaliseringsstudiema i kommun går vidare efter förstudien med plats-en
undersökningar så måste arbetet med fram den miljökonsekvensbeskrivningatt ta

platsundersökningama skall resultera i påbörjas tidigt. Därför SKBsom menar
formerna för MKB-processen skall överenskommas mellan berörda Föratt parter.

aktuella kommuners del kommer erfarenheterna från förstudien att stortvara av
värde. Såväl kommunledning olika intressegrupper har förstudiensom genom
skaffat sig betydande i frågankunskap och kan därför bevaka sin intressen och
konstruktivt bidra till stabil och trovärdig Genom det då finnsatten process. en
angiven plats vidarekan närboende, markägare och motstående markanvänd-
ningsintressen identifieras och insyn och inflytande i Den närmareges processen.
utformningen MKB-processen måste överenskommas diskussionav genom
mellan bl. kommunen, SKB och myndigheterna. Den modell och de erfaren-a.
heter då finns från MKB-arbetet för inkapslingsanläggningen kan tjänasom som
viktigt underlag för diskussionen hur MKB-processen för djupförvaret börom
utfonnas. I samband med MKB-arbetena för djupförvaret skall också transpor-

utredas. Dessa kan komma beröra andra kommuner detema även änatt som om-
fattas studierna inkapslingsanläggningen och djupförvaret. De s.k.av av
transportkommunema skall möjlighet delta i MKB-arbetet på likvärdigattges
basis angående miljökonsekvensbeskrivningen transporterna.av

5. Beslutsprocessen

Miljökonsekvensbeskrivningar skall ingå underlag till de undersökningarsom
SKB kommer enligt naturresurslag, kämtekniklag,göra fåattsom etc attom

uppföra olika anläggningar. I och med ansökan inlämnas vidtar den formellaatt
beslutsprocessen, oftast avslutas med regeringsbeslut.ettsom
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lättförståeligochklaranvänds ärbeslutsprocessdenviktigtDet är somatt
denväsentligtdärvidDetallmänheten. attärsådanuppfattasoch även avsom
tillställningstagandesittbaserakananläggningberördblirkommun av ensom

dettaåstadkommamöjligt. Förunderlagsåfullständigt attansökan somett
säker-efterfår lämnasyttrandeslutliga attkommunenslämpligtdetkan attvara

kompetensområden.sinainomansökanfardigbehandlatharhetsmyndighetema

Slutsatser6.

förbetydelsecentralmiljökonsekvensbeskrivningar ärframmedArbetet avatt ta
slutför-skallSverigevi iochhurbestämmaförbeslutsunderlagfå bra varattatt
möjlig-godamycketskälolikaflerafinnskämbränsle. Detanvändavårt avvara

MKB-processenpåställs i lagen utande kravbarauppfylla inteheter somatt
miljöskyddsar-moderntinomfinnsintentionerochambitionerockså de som nu

bete.
hel-vilket SKBinom presenteraretableratfinnslängeSedan systernett- bedrivasbehöverutvecklingochforskningdentäckande över somprogram

regel-förharProgrammenvidtagas.behöver utsattsåtgärderdeoch alla som
till in-ställningtagitregeringeninnangranskningkvalificeradochbunden

etablerad ochvälfinnsdetbetyderomfattning. Dettaoch attriktning en
skalaindustriellitillämpningarbetetutgångspunktgenomlyst när motnu

påbörjas.
vidbeslutstillfallentydligamedi flerastruktureradePlanerna stegär-

föreligga.skallmiljökonsekvensbeskrivningarvilka
ingå-utarbetakämteknikområdetinomtradition attlängesedanfinnsDet en-

beslut.olikainförmiljöfrågorochsäkerhets-analyserende av
aktörerandraochkommunermyndigheter,såväl SKB,hos enfinnsDet --- åstad-viljaaktivochMKB-arbeterörande attintentionernaförförståelse en

fråge-väsentligainriktning påmedarbetssätttrovärdigtochkomma öppetett
ställningar.

inkapslingsan-såvälförpågår redandiskussionerocharbetenFörberedande- MKB-arbetethurhuvudaktöremamellandjupförvaretläggningen omsom
påbörjas iskallMKB-arbetetfinnsDetläggas attkan omsamsynenupp.

ochhelhetssynkombinera systemetkunnamåste i arbetetgod tid. Man en
frågeställningar.relevantaanläggning ochför varjefokusering orten
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flestaDe förutsättningar finns alltså för vi i Sverige skall kunna genomföraatt
bra MKB-process inför besluten slutförvaringen kämbränslet. Deten om av som

återstår väl på dessa förutsättningar och genomföraär att ta att gemensamtvara
arbetet.
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Diskussionsreferat

Vad innefattas i tillsynbegreppet

I anknytning till redovisningen myndighetsrapporten redogörelsensamtav av
SKBs MKB-arbetet ställde Westerhäll två direkta frågor tillLottasyn
respektive föredragshållare. Den första frågan gällde myndighetsrapporten och
vad skall innefattas i begreppet tillsyn det anslutande ärsamtsom ansvar som
kopplat till detta begrepp. Johan svarade myndighetsgruppenAndersson iatt
första hand har koncentrerat sig vilka uppgifter kraven miljö-pånya som
konsekvensbeskrivning medför. I det följer efter tillstånd givitsattansvar som
för kämtekniska anläggningar ingår tillsyn den fortlöpande säkerhetenöver att
bibehålls. Conny lade till tillsynsmyndighetHägg måste kunna ändraävenatt en
sig det framkommer underlagsmaterial pekar i riktning.nyttom som en annan
Vad hittills har från SSI KBS-3 metoden uppfyller käm-ärsagts attsom
tekniklagens krav gällerdet driva utvecklingen lösningnär att utav en som ser

möjligheter för säkert slutförvar. Samtidigt har också tydligtatt ettge sagts att
slutligadet ställningstagandet inte kan förrän den slutliga prövningen enligttas

kämtekniklagen genomförs. sådanEn prövning kommer iske fleraatt steg, en
konstmktionsbesktivning anläggning skall och därefter liggerpresenterasav en

idet tillsynsansvaret övervaka de säkerhetsmål har iatt att sattssom upp
konstmktionsbeskrivningen och tillsynsansökan uppfylls.

tillståndsprövningSamordna MKB och

Den andra frågan Lotta Westerhäll ställde riktades till SKB. Frågan gälldesom
det finns någon diskussion inom SKB samordna förfarandetMKB- medattom

de båda undersökningstillståndettillståndsprövningar krävs eftersom -
översiktsstudiema, byggtillståndetförstudiema och platsundersökningarna och

det gäller inkapsling. Claesnär Thegerström svarade det finns tydliga kopp-att
lingar mellan inkapslingsanläggningen djupförvaret.och Inkapslingsanläggxiixigen
skall producera kapsel skall ligga i djupförvaret. Av den anledningen ären som

förstås inom den kommun skall hysa djupforvaret intresseradman attsom av
kapseln bra. På motsvarande vill innevånama iär kommunensätt har in-som en
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skallvilken dekapslamakapslingsattläggning vägvägen, trans-tarveta vart
baraanläggning i ärfrågor för varjefinns ocksåDet stort settetc. somporteras

påpekadeanläggningen. Thegerströmskall hysaintressanta för den kommun som
nivåer. ansågi olika Hanarbetetnödvändigt bedriva MKBvidare det är attatt

det gällerkring inkapslingendiskuteramöjligt börja närdärför det är attatt nu
koppling-principiellainockså lyfta delokala miljökonsekvensema,de attmen
från kom-gå ivägskallhär kapslamaolika alternativ för hur deama, ex.

nivåden finnssystemnivå och underövergripandefinns alltsåDet enenmunen.
dennapåenbart hemmadel frågor hörbehandlas för sig. Envarje anläggningdär

anläggning-två olikaöver mellan dekopplarnivå, medan andra frågorlägre

arna.
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Kommentar till miljö-rapporten
konsekvensbeskrivningar inför slut-ett
förvar kärnbränsleanväntav m.m.

CarlmanInga

Inledning

SverigeI har kärnkraftverk varit i drift sedan början 1970-talet. Något slut-av
förvar för det högradioaktiva avfall bildas vid drift finns inte. Förvarings-som

liksommetoden avfallet ska placeras problem har diskuterats underärvar som
årtionden ha fått sina slutliga lösningar. Den aktuellautan att rapportennu
Miljökonsekvensbeskrivningar inför slutförvar kärnbränsleanvänt utar-av m.m,
betad arbetsgrupp bestående för Boverket, Riksantikva-representanterav en av
rieärnbetet, Statens kärnkraftsinspektion, Statens Statensnaturvårdsverk och
strålskyddsinstitut, kan del i pågåendedenna diskussion försses som en som
världen över.

Inför seminariet Miljökonsekvensbeskrivningar MKB rolloch dess i be-
kämbränsleslutsprocessen i samband med slutförvar för jagharanväntett

blivit ombedd granska denna Min granskning utifrån antagandetgörsatt rapport.
arbetsgruppens syfte har varit:att

redovisa hur MKB-konceptet fullt kan utnyttjas inför beslut i frågoratt ut
rörande hur och högradioaktivt avfall ska hand,tasvar om

undersöka vad behöver inklusive ändras inom regelsyste-göras,att t.ex.som
för skapa förutsättningar för den bästa lösningen avfallsproble-met, att att
ska kunna belysas i samband med MKB,met en

utnyttja MKB-konceptet för få fram beslutsunderlag innehåll,att att ett vars
föroch formen hur det kommer fram, skapar möjliga förtroende hosstörsta

så många möjligt avseende beslut slutförvar. Detta antagandesom om
innebär jag inte bedömer den endast ska utgöraatt rapporten som om en

Den engelskatiteln EIA A Processfor Participation lite annorlundavinkel påger en-
seminariet.
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fram minimumnuvarande lagstiftning tvingarrestriktiv tolkning vad somav
beslutsunderlag.i MKB-liknandeform av

på kärnkrafts-slutförvarförMyndigheternas MKB2. avsyn
avfall

uppläggningRapportens

rapportenz kan bliingående dels nuvarande lagarredovisar iArbetsgruppen som
kämbränsle, dels hurför lagraaktuella vid tillståndsärenden använtatt

utifrån SKB:sför närvarande fördelat. Dettamyndighetsansvaret görsär -
Vidför avseende slutförvaring.Kämbränslehanterings planerSvensk system-
lagredovisas i för varjegenomgången tillämpliga lagamade rapportenav

insyn. kapitel 4 Syftet medMiljökonsekvensbeskrivningar och offentlig I tas
kopplingen till hushållning medmiljökonsekvensbeskrivningar liksomupp

miljökonse-Därefter behandlas Innehåll imiljö och hälsa.naturresurser samt en
6kämbränsle. Kapitelkvensbeskrivning inför slutförvar använt tar uppav

beslutstillfallen.MKB-underlag vid olikaPrövningsförfarande och behov av
Slutsatser och rekommendationer.Rapporten avslutas med

rimlig redogörelse för det justi för sig i huvudsakRapporten och nuenger
rimligt utförlig med tanken på syftet medexisterande regelsystemet, ärsamt

såfor tillfället aktuella intentionerredovisar därtill statsmaktensDenrapporten.
refererar tilli förarbeten,dessa förefaller komma fram att rapportengenomsom

gäller MKB. kommentareruttalanden regeringen har gjort vad I somsom
olikain i belyser dels vad regeringen vidarbetsgruppen väver texten gruppen

mål svåratillfällen sig önska uppnå, dels vilka kanhar uppsattasagt som vara
uppnå problem kan uppkomma.andraatt samt som

hela några väsentliga delarDispositionen i på det bra,ärrapporten taget men
ochbehandlas MKB-frågoma samlatsaknas. Ingenstans i rapporten t.ex.

definieras aldrig, heller inte vitsen med densamma. Ensystematiskt. MKB
lämplig.metodinledning eller problematiserande inledning hade varit mycket

2 SSI 820539295.Här åsyftasden preliminära versionen arbetspromemorian, Dnr:av
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Vad är MKB

MKB berikaär beslutsunderlagsätt och bör, förett fåatt möjligaett störstaatt
praktiska betydelse, så tidigtgöras möjligt så låsningar och bindningarattsom
elimineras eller åtminstone minimeras. Detta något ocksåär framhålls isom

MKB-redskapet kommer ursprungligenrapporten. från USA, där det ochanvänts
utvecklats sedan l970-talet. MKB eller EIS Environmental Impact Statement-

det heter på amerikanska ingår i USA:s miljöskyddslag, NEPA Nationalsom-
Environmental Policy Act och där tydlig definition med klara regler förges en

användashur den ska Motsvarande gäller i bl.a. Kanada, där 1992numera man
de federala riktlinjerna med MKB-lagersatte The Canadian Environmentalen -

Act.Assessment
Analyserar MKB internationellt perspektiv kan urskiljaettman ur ettman

antal kriterier bildar för vad karaktäriserarnämnaresom en gemensam som
MKB. Dessa formar sedan de två delarna MKB, nämligen delsutgörsom en
dokumentet, dels för arbeta fram detta dokument. Utifrån dessaattprocessen

MKB5:kriterier ska en
redovisa syftet såväl det subjektiva objektivasom
redovisa alternativ för uppnå syftetatt
avgränsas öppengenom en process
redovisa miljöeffekter och andra effekter
redovisa underlag och metoder för effektermätaatt

kriterier för utvärdering signifikant påverkan viktningange av -
analysera konsekvenser

efter objektivitetsträva
innehålla åtgärdsförslag
inkludera granskning med bl.a. allmänhetens medverkan

beslutsunderlag.utgöra ett gott

Beteckniningen EIS användsibland med beteckningenElA Environmentalsynonymt -
Impact Assessment Men EIA har kommit betecknaprocessdelenoch EISattnumera
dokumentet.

Denna trädde i kraft i oktober 1994. I Kanadahade tidigare federalariktlinjer. Vissaman
provinser lagstiftade MKB på 1970-talet.om

Kriterierna här bygger på N Lees och Spresenteras Westerlundssom arbeten om
EISEIA och MKB och kan sägas slagsutgöra minimilcriterier.ett
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stöd i lag. Istarktolikagäller,-detlandvilketberoendekriterier har,Dessa av
harminimidirektivEG:sreglerat.tydligtMKBtidigare,sadesUSA är,t.ex. som
ochinnehållgällervadstrukturtydligaochfastaallsintedäremot samma

till UNEP:shänvisningmed ävenvi, bl.a.kandettaMKB. Trotsför enprocessen
internationelltåterspeglarhuvudsakilistanovanståendedenkriterier, säga att
innebärutvecklatfulltMKB-konceptvaduppfattningar somutbredda ettom

minimum.

MKBVarför

amerikanskai denursprungligenfinnerMKB-redskapettillBakgrunden man
tillhänsynpåställdeskrav störreoch de1960-taleti slutetmiljödebatten somav

beslutingripande övermiljönförtillståndsärendenbarai intemiljön utan mera
signifikantmedföratänkasprojekt kanNEPAIhuvud ensägs ettatttaget. om
på MKBMKB. Kravetföregåstillståndsbeslutskapå miljön,påverkan ett av en

allaförinteochförutses,kundeinverkanpåtagligalltså därgällde om en
kallasprojektMKB-pliktigaframsållaförprocessentillståndsärenden m.matt

screening.vanligen
överenskom-andrakonventionerinternationellaflera samtingår iMKB nu

ochBrundtlandrapportenEsbokonventionen,rekommendationermelser och -
exempel.kandokumentRiokonferensens tas som

viktigaberorhar i dagdetuppmärksamhet attfått denMKB-redskapetAtt
fåförutsättningarha attmiljöskyddet störremål förochprinciper ansesm.m

MKB.föregåsverksamhetermiljöstörandesignifikantgenomslagskraft, av enom
allmänhetendär ävenmöjligheterMKB-redskapet att process,genom enger

medhushållakurmabättrebeslutsunderlag för naturresursermedverkar, skapa att
uthålligriktningiförförutsättningarna motförbättrasåledes attoch en

utveckling.

kämavfalloch just förMKB;Varför

kämkraftsavfall.tillkopplatpå MKBsig specifiktinriktarMyndighetsrapporten
Bak-intefår läsarentillbakgrundenegentligen veta.vadMen är rapportensom

tecknat, kunnamyckettorde dock,avgränsning grovttillgrunden rapportens
följande.enligtbeskrivas
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Förvaring kämkraftsavfall världens kontroversiella till-är mestav en av
ståndsfrågor. finnsDet och utbrett motstånd varje lokali-ett stort mot snart sagt
sering detta avfall, vilket har medverkat till problem uppstått till följdattav som

detta aldrig har fått några slutliga accepterade lösningar.av
Att problemet med lokalisera kämbränsle uppstått hängeranväntatt samman

med antal faktorer, på olika har betydelse för analys denett sättsom en av
myndigheterna har lagt fram. Närnnas kan dels det börjansedanrapport som nu

1970-talet ökande motstånd riktats användning kärnkraftmotav som av som
energikälla för elproduktion, dels det misstroende har riktats såväl demmotsom

har haft för drift, underhåll och slutförvar, de myndighetersom motansvar som
tillsynpå olika har varit kopplade till tillståndsgivningsätt ochsom

Att det finns kommuner i sina Översiktsplaner explicit intesäger attsom man
vill ha kämkraftsavfall indikerar ytterligare problemets sådanatyngd. I slags

verksamheter.7planer mycket med uttryckligenär avvisaattman annars sparsam
Bland dem har visat misstänksamhetmotstånd återfinns delssom personer

med bred och djup kunskap inom kämkraftsornrådet, vilka också kan till-sägas
höra internationelladen på detta område, dels övrig allmänhetexpertergruppen
med varierad kunskap förhållanden har betydelse vid handläggningenom som

denna avfallsfråga.av
Att många människor har förtroendet för kämkraftsindustrin och detappat

myndigheter och har varit, kopplade tillär, dess verksamhet beror jagsom som
har förstått det till betydande del på den attityd dessa har visat allmänheten.som
Frågor kopplade till kärnkraften har gjorts exklusiva och lyfts bort från det

planeringsförfarandet. Särskiltgängse tydligt återspeglas detta i vad händesom
i samband införandetmed miljöskyddslagen 1969. Dessförinnan, ochav av
immissionssakkunnigaf uppfattades och behandlades joniserande strålning som

stömingsform betrakta vattenförorening och störning iatten som var som som
grannelagsrättsligt hänseenden. Emellertid lyftes just denna stömingsfonn ut ur
den därefter kommande miljöskyddslagen och hänfördes uteslutande till special-

Några skrifter belyser detta Westerlund Vitbakär: Forsmarkslagret Uppsalasom om
J-Å:läns naturvårdsförbund, Märstatryck 1985, Noresson Kynnet försätter berg,som

Munkedal 1985, Miljövårdsberedningen 1993:1Säkerhetoch sårbarhet det svenskaisamt
energisystemet.

Carlman Kommunernaochmiljáförstårelsen. Del l i bokenMiljöproblemens regionala
variationer. ERU 80, 1994.rapport

SOU 1966265.
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prooedunema.frånmed sakägareochtillutestängdesDärmedlagstiftningen.
kärn-handläggningendenförmycketha betytttorde avattDetta senareensamt
delvis,allmänhetenochsakägarehållitharskettkraftsärendet har sättett som

för intras-finnsDetprocedurema.frånutestängda ett utrymmesällan helt,inte
misstroende,för detbetyttharmycket dettahurgissningar somensamtsanta om
kämkraftsområdetm.fl påmyndigheterochallmänhetenmellanråderjag tror

ömsesidigt.möjligenoch ärsom .
intesjälvmyndighetenslutenhet,slags äventraditionharSKI ett omaven

miljöorgani-inomvida kretsaranseende inomSKB:sdettauppfattar det sätt.
jaghar vadKASAMvarit högt.har inteallmänheteninomsationer och grupper

förefallermiljöorganisationers ögonellerallmänhetens utanilåst sigintevet
öppenhet.preliminäråtminstoneupprätthålla en

förärendetför hurbetydelseavgörandeintegritetMyndigheternas är av
långkantrovärdigheterhållalyckas. Attavfall ska tahögradioaktivtförvar av

däremottrovärdighet kansinförloraAttmödosamtid och process.vara en
fort.oerhört

ocheller angreppssättMetod

haft vissahararbetsgruppenrörandeiakttagelse ärgenomgående attEn rapporten
lagstiftning ochexisterandeplaner,SKB:snämligenutgångspunkter,relativt fasta
ingående be-mycketNaturresurslagenmyndighetsstruktur.existerande ges en

handling.
verkliga MKB-överraskande detutgångspunktema saknasblandMen nog
svårighetenligga itordetill dettainte försvaret, attFörklaringen,konceptet. men

kopplaAttvaldaövrigamed de angreppssätten. t.ex.MKB-konceptetförena
aktuella lagarnaolikatill deoffentlig insynochmiljökonsekvensbeskrivningar

delsintryckeller onödigtfelaktigtDet attMKB-konceptet.fördunklar avger
därkriterier innebär ochovannämndasjälvständiga redskapinte detMKB är som

skulle medförainteMKBadelsmärkena, delsoffentlig insynjust attär ett av
naturvårdsför-tillHänvisningenbeslutsunderlaget.kravgällernågot vadnytt

utifrånför läsarensvårigheternaförstärkerexempel. Detta attordningen är ett
varit tillhadevad MKB Detuppfattningsig är.bilda storkunnarapporten aven

hade belystsföljandebl.a.hjälp om
helhetsbilderförinstrumentMKB ettsom

beslutsfattarna ochuppmärksammaförvägför iinstrumentMKB attettsom
handlingsalternativochkonsekvenseralla andra på
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MKB instrument för motverka effekter uppsplittringett olikaattsom av
lagar, olika myndigheter och olika beslutstillfällen
MKB produkt alla berördas, inklusive allmänhetens bidrag, kritiksom en av
och analyser.

Hade detta präglat skulle arbetsgruppen bland inte ha riskeratrapporten, annat
sammanblanda två så skilda sakeratt som
beslutsunderlag
tillåtlighet.

MKB och lagarna, vad MKB ska täcka

Att i inte håller isär tillåtlighetsprövningar och miljökonsekvens-rapportenman
beskrivning har resulterat i ramlat i fallgropen fundera olikaatt attman om
MKB för olika prövningar. Detta hade undvikits i stället utgått frånom man
vilket slags åtgärdverksamhet eller ska ochprövas, inte vilken prövningsom

ska ske. Arbetsgruppen hade då också enklare nått sitt syfte verka försom att
miljökonsekvensbeskrivningar utformasatt det blir möjligtsättett att göraatt

helhetsbedömningar beträffande lokalisering och val tekniskt infor till-systemav
ståndsfrågor...

MKB och gällande lag

Rapporten låter sig i allt för hög grad bindas gällande lag och, än värre,av
riksintressedeklarationema oavsett huruvida dessa har legal eller inte.status
Emellertid MKB till förär få fram vad bästa tillvägagångssättatten som vore
även detta innebär andra beslutsfattare måste träda in eller lagarattom att
ändras Till detta kommer frågan huruvida något riksintresseetc. elleratt är av
inte måste bakgrund rikets behovavgöras vid respektive tillfälle.mot En lagav
kan ändras, bedömning huruvida något riksintresse kanär ändras ännuen av av
lättare.

Att MKB förutsättningslöst skulle förgörs ärendet med det högradioaktivaen
avfallet kunna innebära kom fram till lösningar skulle kunna stridaatt man som

någon gällande regel. Men sådan regel skullemot kanske därmed visa sigen
motarbeta miljösynpunkt bästa lösning, varför regelnt.ex. bordeen överur ses
och diskuteras nytt.
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och MKB-processMKB-dokument

slå vaktb1.a.utmärker sigstandard attinternationell omgodMKB avEn av
medverkanmedborgaresprinciperfalliellerprinciperdemokratiska vart om
processl-dels i denMKB-dokumentet,iinnehålletidelsåterspeglasDettam.m.

MKB-dokumentet.tillframlederprocedurförfarande som
ihaft, harhar settstortarbetsgruppenutgångspunkterde manGenom som

ochmyndighetsstrukturerbeslutsordningar,hittillsvarandevidfastlåst rapporten
åtagandenochbestämmelsergällandeÄven delsnämnerlagar. rapportenom

skaMKBt.ex.önskemålstatsmaktemas attdelsEsbokonventionen, omsåsom
fulltinteianalyserar utkvalitet, rapportengodinternationellthålla manen

kandenoch hurvad MKBdefiniera ärtydligarefördettaföljderna enattav
goras.

MKB-processen

förgrundenden skasärskilt utgöraför MKB-processen ärKaraktäristiskt att
allmänhetenstillstimuleraförutsättningslös, samtd.v.sdialog, öppen, varavara
överenskom-internationellaochländervissahar ideltagande. Processenaktiva

rättigheterska då haAllmänhetenmedverkan.reglerimelser mynnat utetc om
delta.att

beståkan sägasMKB-dokumentfram settgrovt avförProcessen ettatt ta
följande:

vadrörandeställningstagandetillkommaMKB-samråd i syfte somettatt
scopingkallas avgräns-egentligen detMKB:nmed ibör som -m.m,vara

eventuelltallmänhetochmyndigheter samtsökanden,deltarning; här
eller därutöversedan görasmening kan ettvidareSamråd i somexperter. en

ochframväxt avgräns-dokumentetsdiskuterainslag föråterkommande att
ning.

MKB-doku-preliminärtochorganiserarMKB-ansvariga sätter ettsamman
ment.

b1.a.underkompletterasochgranskasMKB-dokumentetpreliminäraDet
medverkan.allmänhetens

ingårMKB-dokumentfullgottlagligtpåellergodkänt sättEtt sett somannat
beslutsfattandet.förunderlag
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I arbetsgruppens en ingående miljökonsekvensbeskrivningpoängterasrapport att
skall föreligga på tidigt stadium innan de reella besluten i frågan fattas.ett -
Detta oerhört viktigt för öka handlingsfrihetenär och förstärka ochatt processen
kan inte understrykas. Men själva har behandlat pånog rapporten ettprocessen
inte riktigt tydlig och därtill alltförsätt begränsat. Rapportensnävt skiljer sålunda
inte tillräckligt klart mellan:

samråd
information

synpunkteratt avge
påverkan beslutsunderlaget
påverkan beslutet
ställningstagande till beslutsunderlag respektive ställningstagande i tillåtlig-
hetsfrågan.

Vad samrådet egentligen innebär fårhar delta och vid vilkarätt attvem som-
sarnrådstillfällen inte klart behandlat iär Samrådet kan på dettarapporten. sätt-
lätt uppfattas främst angelägenhet mellan sökanden och olikaatt vara en myn-
digheter och till intet förpliktigande nödvändig artighet allmänheten.en motmen

Arbetsgruppen talar behov information och synpunkter.om av attom avge
Information ensidig kommunikationär till allmänheten från sökanden ochen
berörda myndigheter. Att synpunkter ensidig kommunikationär tillavge en
berörda myndigheter och sökanden från allmänheten. Att möjlig dialog ien
stället har blivit två envägskommunikationer har utgjort del den kritiken av som
har riktats det samråds- och remissförfarande föregårmot beslut enligt t.ex.som
miljöskyddslagen och plan- och bygglagen. En del kritiken är attannan av
redovisning hur synpunkter från allmänheten beaktats ibland inte redovisas.av

Påverkan på beslutsunderlaget centralt för justär MKB-proceduren och
implicerar vissa procedurrättigheter. På flera ställen i framhålls detrapporten
viktiga i allmänheten får insyn, bl.a. kopplas detta till sökandensatt trovärdighet.
I avslutande kapitel arbetsgruppen att allmänhetensrapportens säger insyn och
påverkansmöjligheter på projektet kan tillgodoses väl upplagt samråds-ettgenom
förfarande. Samrådet har genomgående mycket roll i ochstor rapportenen ses

garanti för öppenhet, god insynsom etc.
Ser vi på utifrån internationellt MKB perspektiv, finnerrapporten viett att

granskning viktigtär Om MKB ska bliett fullgott besluts-moment. etten
underlag, så granskningsmomentetär avgörande betydelse. De får deltaav som
i granskningen axlar Av döma harett arbetsgruppen,stort rapporten attansvar.
till oreflekterat, det gamla traditionella svenska prövningsför-anammatsynes
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förförtroendetAttmyndigheten.prövandetill denoch lämnatfarandet ansvaret
liteblirjagbästadetinte göranledningar attärolikamyndigheterna av

ställningstagande.dettafundersam över
liggerproblemdetrörandeanfördetidigarejagvadbakgrund somMot av

analyseratshagranskningsmomentetbordemyndighetsrapport,dennabakom
allmänhetenblandpersonerorganisationeridagfinns detSålångt bättre. t.ex.

inteföljdtillbort rapportenkan komma attkunskap,har avstor sommensom
och bättreandra sättfinns attDetgranskningsmomentet.diskuterarnärmare

sintill rätt.MKB kommermedintentionernasåMKBgranska meraatten
tillförslagIoch USA.Kanadaländeri etthittarpå dettaExempel somman

granskningsnämndjagföreslogkommunLandskronaMKB-riktlinjer för en
för dendelssökanden somdels gruppbestående utser, personersompersonerav

gransk-utvaldadeväljsOrdförandensökandens motpart.kan avutgörasägas
ningspersonema.

fårkommenteraochgranskakunna rapportentillfälleallmänhetenAtt attges
sarnrådsförfarandeEttMKB-idé ska bevaras.minimumdock ett omsomses

detta.intekan ersätta
bordeställa kravmöjligheterochroll attkommunernasjagVidare attmenar

ibetydligtutvecklats rapporten.ha mer
grundbult,flerpartsförfarandet,intefördialogen, sägaI MKB enutgör att
förhållandeinågotförutsättningslöst. Processen är nyttMKBliksom görsatt en

tidigare.till
pålösningar kom-ochMKBframtänkaförsökerarbetsgruppenGenom enatt
AvsnittetMKB-konceptet.frånparadoxaltiblandgår denproblem,mande nog

exempel. I sägs:områdenlämpliga är rapportenettFramväxten av
konfliktdärområdenundvika sådanalämpligtinledningsviskan attDet vara

bedömningenpreliminäraUtifrån denförutsättas.kanintressen avmed andra
remissomgång tillbredområden kanlämpliga nästa att cen-steg genom envara

synpunkter.inhämtaallmänhetochlänsstyrelser, kommunerverk,trala
utgångs-kandärvid framkommer utgörakriterierochDe slutsatser ensom

områdenlämpligaindikeraförpunkt att
förenligtföreslås intedet ärområdenlämpliga sättsålla framAtt som

sållningspro-medFörfarandetförutsättningslöshet. separatpå attkravetmed en
andravila påkommalämpliga skullefrånområdenolämpliga attskilja utcess

9 1994,sid 24.oktoberversion 3Myndighetsrapporten,

10 40.1994, sidoktoberversion 3Myndighetsrapporten,
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och därtill irrelevanta grunder, och rimligtvis smalare underlag, vadänett en
utgöra.MKB skulle Någon gång, förr eller före det reella beslutet,senare men

måste förutsättningslös utvärdering, framtagen i MKB-form, föreligga. Aven
denna ska det möjligt finna hur den tilltänkta lösningen och platsenattvara
förhåller sig till det bästa rimliga alternativet huvud Attöver taget. som

här förefaller föreslå, nämligen stegvis bortsållningrapporten platser, samten av
betänkligtän därvid remisser söka få underlag för bortattmer tagenom att- -

områden där konflikt med andra intressen kan förutsättas, skulle i själva verket
innebära innebär delbeslut reell karaktär låt negativaen process som av vara
sådana fattas innan har bästa rimliga sättet lösa avfalls-utrettsom attman
frågan.

Vidare det inte otroligt det kan bliär svårt sållnings-att att enas om
kriteriema, uppdelningen på lämpliga och olämpliga områden kommersamt att

skapa och onödig konflikt, skulle förstärkaatt svårigheternaseparaten attsom
lösa den redan så infekterade kärnkraftsavfallfrågan. Dessutom diskuteras inte

konkret hur allmänhetens synpunkter skulle inhämtas.mera
Vilken de framtagna områdena olämpliga för kärnkrafts-status ansettssom

avfall skulle få diskuteras heller inte. Skulle de bli skyddade i lag eller skulle de
bara i riktlinjer Ges inte dessa områden lagligt skydd, de inteäranges ett
skyddade. Skyddas de inte, kan situationer inte uteslutas där dessa områden blir
aktuella förvaringsplatser för utbränt kämbränsle. Att något sådant skullesom
hända inte så långsökt beaktarär vad riksintressen i all tidi-ära,om man som,

tillståndsärenden.har skett vid Till detta kommer direkt lagstad-ävengare att
skydd kan hävas, inte så lagstiftning.gat Risken myndig-annatom attgenom ny

hetemas trovärdighet kan urholkas ytterligare ligger således i farans riktning, om
sådant sållningsförfarande föreslås iett skulle komma till ståndrapportensom

i alltför tidigt skede. Jag dockett detta följdtror äratt att rapport-en av
författama har blandat beslutet med MKBn.samman

n Intentionema bakom detta förslag och metoden känns igen från Läge förrapporten
vindkraft, där områdenför vindkraft pekades Erfarenheternafrån den talarut. rapporten
inte för detta förfarande.

Exempel kan från E6 på västkustenoch dragningen Bratteforsånsdalgång,tas över vilken
stämplad riksintresse. Regeringen upphävde detta 9 februari 1989.var Dnr III-som

229988.
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sadesdetdessutom atttalarsållningsförfarande enMot detta ovan omsom
konsekven-belysa hurfalleller iändras,lagartillledaska kunna vartMKB att

ändrades.lagarbliskulle omserna
läsarenmedverkan,allmänhetensbehandlarhurVad gäller gesrapporten
iellerminska,anledningarefterletar vartarbetsgruppenfaktiskt intrycket attatt

talarmedinte ihopgårmedverkan. Dettadenna attfall omgruppenavgränsa,
dialogochpåverkaninsyn,öppenhet, etc.

verketsjälvaoch iuppbindning,gällerdetlitesvajar ocksåRapporten när
eftergivenellerundergivenåterspegla, sätt,förefaller den än ett enmer

avsnittiframkanske dettakommerTydligast rapportensinställning till SKB.
vi bl.a.finnerMKB-förfarande DärframgångsriktkännetecknaVad bör ett

uttalande:följande
MKB-för-uppfattarSKB,sökanden,betydelseavgörande ävenAv är att
samtligafördeltagandepåOm kravet---- öppetmeningsfullt.farandet som

intesökandenlångt riskenfördrivsöverläggningar är attsamtliga storiberörda
tek-fruktbartförkrävsövervägandenoch ettframföra hypoteservågar etc. som

MKB-förfarandetinnebärDettameningsutbyte. ävennisktvetenskapligt att om
vissamåstehelst,för acceptera attskalli princip öppet manvem somvara

begränsad krets.genomförs iendastsamrådsmötendelöverläggningar och en
sökande, ochpå SKB, deni knätegentligenmyndigheternasigplacerarHär

såundergräverVad gotti värre är:därmedtorpederar stort sett manprocessen.
till följduppstårFrågormyndigheterna.förförtroendetfullständigt avsomsom

bl.a.:många,uttalandedetta är
MKB-förfarandetuppfattarSKBbetydelseavgörandedetVarför har att som

meningsfullt
planeringendirigerarSKBdetredan bestämtmyndigheterna ärHar att som
meningsfulltMKB-förfarandetuppfattarinteföljden SKBVad blir somom

så förtjustainte tycksindustrinflertalet inompekarErfarenheter att vara
del.föri MKB egen—-

såÄr gjorti harSKBtilldet hänsyn rapporten processenmansomav
begränsadotydlig och

kämbränsleÄr slutförvaringenför använtkanSKB den enda avansvarasom
EU-tiderEES- ochleder till I dessabeslutföljandevad MKB:n ochoavsett

SAKAB harin observeraträdaskulle kunnautländsk aktörkanske att nuen
altemativbelysaMKB kunnafall skaOch i vilketägareutländsk en

något.projektörennågon görförutsätter änäven att annansom
har gåttdeltagandefunderatarbetsgruppen öppetHar närmare över när ett

för långt
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Varför skulle SKB inte våga framföra sina hypoteser för helstvem som
Varför måste sökande inte vågar diskutera sina hypoteseracceptera attman
med helstvem som
Är inte målet SKB måste sig och bemöta invändningar föransträngaatt att

allt för skapa förtroende för sitt projektgöra Deras trovärdighet har tillatt
följd många års agerande urhollcats.arrogantav
Vem det ska ingå i den begränsade kretsär kan betroddsom attsom vara
åhöra SKB:s hypoteser
Hur inflytande det tänkt SKB ska få på får ingåär i dennastort att vem som
begränsade krets så SKB framföra sina hypotesertörsatt
Vad har huvud hypoteser iöver sammanhanget Hargörataget att rapporten
här blandat sökandens utredningsarbete med MKBsamman en

Dessa frågor leder i sin tillbaka till frågan huruvida arbetsgruppen hartur
funderat hur inom for MKB ska kurma tillvara expertisen inomtaman ramen
allmänheten. Har arbetsgruppen funderat det lämpliga i allmänhetenöver att ge

enskilda eller organisationer ekonomiska medel för kmma göraatt—~ egna-
analyser och kunna anlita experter sådantEtt förfarande inget unikt iäregna

internationellt perspektiv. KanadaI gäller for frågamotsvarande följande. Upett
$ 750,000 available help the public participate effectively theto to more over

processentire review

MKB-dokumentet A

Ett MKB-dokument ska i drag innehålla minst följande:stora
redovisning syfteav
analys och redovisning alternativa uppnå syftet, både alternativasätt attav
teknikermetoder och alternativa lokaliseringar liksom noll-altemativet ska
ingå
analys och redovisning miljöeffekter och övriga effekterav
analys och redovisning jämförelse mellan olika konsekvenser och altema-av
tiv viktning-
analys och redovisning åtgärder för minskaeliminera negativa effekter.attav

Environmental AssessmentReview PanelDIALOGUE Vol.1 Issue NuclearFucl Waste
Fall 1990.management.
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förefalleruppmärksamhet. RapportenMKB-dokumentetI ägnas storrapporten
hade varitdetviktningen. Mennämndasamtligatäcka moment utomav ovan

exempelutförlig. Ettvarithadevissaförönskvärt moment meramanom
med projektet.syftetredovisningdetta är av

syftet medslags projektför olikatillståndsansökningar ärvanliga i attDet
olikafrån tvåbeskrivasprojekt kanmedSyfteredovisas.ifrågaprojektet ett

subjektiva och detsyfte dettvåtalautgångspunkter, vi kan typer avom -
villexploatörenSKB själv göra,syftet vadsubjektivasyftet. Det ärobjektiva

villjust exploatörentillorsakenutföra det,sökanden villocksåofta hur attsamt
bakomliggande syftet,också kallas detkanobjektiva syftetprojektet. Detutföra

subjektivai detkärnanetc kanverksamhetavsedd sägaseller motsvaratyp av
värderingarönskemål ochochspeciella idéerexploatörenslSKBzssyftet när egna

smäckerbyggasubjektivt syfte kanExempeltagits bort.har attett envara
DetKöpenhamn.Malmö ochstiltradition mellanförankring i lokalmedbro

ordnabeskrivasskulle däremotbromed byggaobjektiva syftet attatt somen
Öresund.godsmänniskor ochför överförutsättningar transporter av

centralt, förnågot heltoch tydligtsyftet klartredovisaoch ärAtt analysera
syftetobjektivaExempelvis det detavgörande, i MKB. ärinte säga somatt en

förstås och vilkaövriga MKB-kriterier skahureller mindre bestämmermer
detVidareegentligen värda utreda. äralternativ och konsekvenser är attsom

försöka sigbestämning syftetomöjligt,kanskevanligen svårt, att utan av
beslutsunderlag,granskningvettigOchviktning. hur gör ett manomavenman

ochkonsekvensersyftet med det,vadmedtill börja ärinte vetatt varssom
medtillsammansgranskas Syftet kan,skahandlingsmöjligheteralternativa

för hela MKB-arbetet.ledstjämanprojekt,behovet sägasett varaav
MKB-dokumentetbehandlariktaskritik kan sättDen rapportens attmotsom

tidigare riktadekritik jagfunktion deni huvudsak motär processen.somaven
inskränkningar iochMKB-processen,produktenMKB-dokumentEtt är av

sig lätt i dokumentet.återspeglarprocessen
tillVidare refererasMKB.vikten avgränsaI poängteras attrapporten enav

MKB skai detalj vadinte i lagtextuttalanderegeringens att enangeom
mycket,uppnås. här inteska Lagenistället vadinnehålla, sägerutan somange

bedömningmöjliggöra samladskadock MKB:nden säger att av enenmen
miljön, hälsan ochinverkan påeller åtgärdsanläggnings, verksamhetsplanerad

lagen hardärtillförarbetenamed Ihushållningen sägs attnaturresurser. en
också hålladärför skajag drar slutsatsenförebild, vilketinternationell att manav

gnmdläggande.defram altemativkriteriet ettsom av
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Vidare i Jämförtsägs med tidigare skall miljökonsekvens-rapporten att en
beskrivning bättre underlag för beslut påverka deett avvägningar ochsamtge
förhandlingar frågaföregår avgörande i viss Och då kanettsom en man
naturligtvis fråga sig: bättre vad Varför inteän bra

Mot bakgrund vad i avsnitten MKB och gällande lag,sagtsav som ovan om
MKB-processen, blir jag lite fundersamsamt kopplingen mellanöverom rege-

ringens uttalande och arbetsgruppens hämta utgångspunktersätt i gällandeatt
lagstiftning. Att referera till miljöskyddslagens 12 § känns, bakgrundmota av
erfarenheter från dess tillämpning, inte alls övertygande. Snarare förstärkermagra
detta farhågor samrådet för allmänhetens del blir spel föratt galleri-om ett
ema.

I vad gäller MKB-dokumentetssägs form och omfattningrapporten bl.a. att
det ska överskådligt och lättillgängligt, innehållet ska relevant,vara vara om-
fattningen stå i rimlig proportion till de miljövärden berörs och omfångetsom
ska begränsas med hänsyn till allmänheten.

Här måste mycket försiktig. En erfarenheterna gjordesman vara av som
tidigt i USA MKB-dokumenten tenderade svällaatt och bli allt förvar att ut
omfångsrika. Detta ledde bl.a. till MKB-dokumentet delas i två delar;att nu upp

sammanfattningsdel, ofta begränsad till 150 sidor för typiskt ickeen störreettca
projekt, och bilagedel inte harsammansatt några begränsningar. Under-en som

laget för allt står i sammanfattningsdelen ska dock återfinnas i bilagedelen.som
På detta snabbläsningsätt möjlig liksomgörs ingående granskningen en av
påståenden, metoder, avgränsningar etc.

Om detta innehållet isätt MKB arbetsgruppensatt presentera även ären upp-
fattning borde det framgå tydligare i Framför allt måste uppmärk-rapporten.

bilagoralla något detrör har betydelseatt för MKB börsammas som av som en
ingå i MKBn.

Regler

Rapporten visar arbetsgruppen inte det finns behovatt fler MKB-attanser av
regler de finns.än Här har jag helt uppfattning, varvid jagsom nu arman

14 Myndighetsrapporten, version 3 oktober 1994, sid 23.

15 TÃNKOMCarlman Studier konflikter i svenskamiljöârenden, IMIR 1993:2.av-
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ska tillmöjligheterMKB-konceptetsallameningen tasförutsätter är varaattatt
kontroversielladennaärendei typ.ett av

avfallsfrågan, denisituationenÄrendets konfliktfylldaredan sådenkaraktär,
ellermyndigheterfördelvisochSKBtrovärdigheten för även snarareurholkade

sannolikadessa, denår harfleraoch under representeratde representerarsom
medproblemetlösningnåmåregering detfrån vilkenönskan att envara

del demenallmänhetenhoskunskapenbefintligakärnkraftsavfall, den somav
hänseenden,i olikakunskaperharmyndighetsstrukturingår i någoninte stora

ochverksamhetmiljöstörandeförtillståndsärenden etctidigarefrånerfarenheter
arbetsgruppenborde medföraSFRförtillståndsärendena attminstinte etc

fastareskapa,respektive inteskapa,konsekvensernaanalyserade enattav
frågaärende det härspeciella ärbl.a. detför förMKBregelstruktur om.

rättigheterochskyldigheterkonfliktsituation därblirregler,ingaFinns det en
försökabarafunnes. Detreglerbesvärligare, är attbetydligtutredas änska om

islutspelförregelbokskrivaskulleishockeyförbundetsvenskasigtänka enatt
förståmångaså tordeskrivit,hararbetsgruppenelitishockey sätt somsamma

medföri sigregleravsaknadosannolikt attinteDetvad jag är att avmenar.
besluts-reformbakomtankarnaochkonfliktsituationer uppkommer, avenen av

onödiga sådana.åtminstoneminimeraär attprocessen
hadäremotdetaljstyra,nödvändigtvisinte attbetyderreglerAtt attsätta

Är det,uppkomma.kansituationvarjeinförväglederregler rege-somsomsom
öppenhetpåverkan,samverkan,insyn,medönskvärtuttryck för,ringen har gett

frånhämtasförebilder kan dessutomregler ochlätt reglerasdettakanetc genom
länder.antal andraett

deltagarebör allabeslutsunderlagmycketMKB skaOm utgöra gottetten
kräva.kanvad deltagarnarättigheter ochinformerasmed, samtutrustas om,

uppfatt-Arbetsgruppenssökanden.ställavilka de kanockså kravgällerDetta
rekommendationer. Härochi kapitlet Slutsatseråterfinnsfråganingen i denna

finner:sägs att gruppen
ändamålsenlighuvudsakiundantaglagstiftning med ärnuvarandeatt
ändamålsenligtprövningama. Ettenskildasarnrådsförfarandet devad avser
in kan ordnasnaturresurslagen lämnasenligtinnan ansökansamrådsförfarande

stora.med dettaoch fördelarnafrivillig ärväg
idagsamrådtidigare,visar,tillståndsärendenfrånErfarenheten attsagtssom

perspektiv. Iallmänhetensåtminstoneönska,övrigtlämnar mycket settatt ur
ellerluften,helt gripethäruttalandeframstårverketsjälva ursomgruppens

till vadi förhållandelagstiftningi dagensbristande insikter ettockså byggt
tillsärskilthänvisar härinnebära. JagskulleMKB-konceptetfullt utnyttjande av
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vad hände i ärendet SFR där naturskyddsföreningen försökte förmåsom om
b1.a. SSI och SKI anordna hearings ansökningshandlingarna kompletteratsnäratt

dessa vägrade detta de med då gällandegöra regler i och för sigtrots attmen
det.hade möjligheter Detta belyser skillnaden mellangöra allmänhetenatt att

har respektive allmänheten harrätt, hoppas på tjänstemän vill.att atten att
Sålunda frågar jag mig därför utifrån ovanstående citat exempelvis följande:

Hur definierar ändamålsenliggruppen
Vad det för fördelar arbetsgruppenär har i åtankestora som
Varför ska SKB denna frihetges

Arbetsgruppen baserar delen insyn,största öppenhet, med-av resonemang om
verkan på just samrådsprincipen. Av detta följer dock antingenetc att gruppen
tydligare borde tala det SKB bestämmer, eller ocksåär tänka efterattom som
vad MKB-sarnråd till för och hur det bör utformas förär fåett den tyngdatt som
arbetsgruppen vill samrådsförfarandet.ge

Granskning

I talar arbetsgruppen den har ställt sig frågan huruvida derapporten attom
lagreglerade kraven på MKB-redovisning och granskning kommer kunnaatt mot-

syftet MKB ska bli bättre beslutsunderlag. Vidareatt ett sägersvara attgruppen
det finns anledning redan diskutera hur granskningen miljökonse-att nu av

ordnaskvensbeskrivningen -lämpligen bör Men sedan diskuteras inte gransk-
ningsmomentet och i slutsatser och rekommendationer inte gransk-nänmsmer,
ning. Det enda förefaller det fastslogs i kapitel 4sägas är be-som attsom om
slutsunderlagets kvalité skall bedömas den myndighet har besluta iattav som
det ärende där beskrivning har upprättats.en

Mot bakgrund regeringens uttalande MKB ska förbättratattav ettom ge
beslutsunderlag jämfört med tidigare, det förvånande arbetsgruppenär i dennaatt
så kontroversiella och grundläggande MKB-fråga granskningsmomentetägnar så
lite uppmärksamhet. Det viktigaste det MKB till något integörav som som
farms tidigare, och har förutsättningar förbättra beslutsunderlaget,att ärsom

16 Se dettaWesterlund: Att utvärdera miljölagsttftning Ett experiment. l Förvaltnings-om
rättslig tidskrift 1984.

17 Myndighetsrapporten, version 3 oktober 1994, sid 23.



186

i lagotydligt regleratfinnsaltemativkriteriet. Detgranskningskriteriet och senare
lag-behandlasGranskningen däremotförarbetena.uttolkas längrekan avurmen

MKB-perspektiv. Tasbetydelsefrågansintestiftama sätt motsvarar urett som
idéndelenförsvinnerallvar,betydligt störregranskningskriteriet störreinte av

för slutförvar.med MKB ett
medinte förenligantagligengranskningsfråganbehandling ärRapportens av

intentioner.statsmaktemasstandard,internationellMKB oavsettkraven aven
tillutnyttja MKB-konceptetsträvandenmedförenligframför allt inteDen attär

det yttersta.

Slutkommentar

ärenden förkontroversiellaibli redskapkommitvärldenharMKB över ettatt
ochonödiga konflikterminskasålundabeslutsunderlaget ochneutraliserabl.a.att

spelarMKB-processenbeslut fattas.förfådet lättaredärmed göra acceptatt som
regleras,hur denbetydelsevarför det torderoll,här storstor vara aven

medsynpunktsvenskslag. Detaktuelltärendeföråtminstone nyaett urav nu
medverkarättigheter,inteförmöjligheter,allmänhetens sägabl.a. attMKB attär

viktigagranskat, ioch välblir bra,beslutsunderlagetföroch medansvar attta
bl.a.bör denrimliga villkordeltaallmänheten kurmaSka vetamiljöärenden.

påräkna därtilldessakunnaaktörerspelreglerna för samtligahur attut samtser
eller myndigheter.för sökandenlite illaockså det smakarföljs näräven

uttryckliga kravregelsystem deklararetalar förytterligare ärVad ettsom
föraktuella kommunerna,speciellt från dedåhåll, ochkommunaltfrån nu

kämbränsle.slutförvar använtav
undvikashade kunnatmyndigheternaskritikminMycket rapportmot omav
projiceraförsöktoch intefrån MKB-konceptetutgåtthadearbetsgruppen en
nuvarandegamlakämbränsle den Vävenför slutförvarMKB använt avgenomav

perspektiv. Densvensktnågotmyndighetsstruktur. MKBlagsystem och är nytt ur
traditionella svenskaoch detMKB-perspektivskillnaden mellaninte ettsersom

vadändras respektivevad bör ärinte hellerbeslutsperspektivet, somsomser
regelsystemet.finns i det nuvarandedetgediget bevarasoch bör somav

varitharföljande: Arbetsgruppeni klartext,jag,Med andra ord meramenar
vid:alldeles för låst
regler,nuvarande
myndighetsstruktur,nuvarande

nuvarande arbetssätt,
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nuvarande uppdelning prövning enligt NRL, ML m.fl,
nuvarande uppfattningar slags passiv samverkan mellan SKB ochettom
myndigheterna,
nuvarande undergivna okritiskaoch inställning till riksintressetankar,
nuvarande ifrågasattaoch ändå tankar kommunalt vetorätt, samtom
nuvarande inställning rörande hur stegvis arbetar sig fram vissmotman en
placering slutförvar för teknik bygger KBS-3närmastettav en som
konceptet.

Utifrån dessa låsningar har alltför försiktigt, försökt in MKB-tankar.man, passa
Det antagligen omedvetetär önskat rubba så lite möjligt detman som av
bestående. Jag däremot borde exakt det Fullgöratror att motsatta.man
inriktning på MKB-konceptet, och därefter huruvida finnsdet något kanse som
räddas kvar från det bestående in i modernt MKB-koncept för slutförvars-ett
frågan.
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Diskussionsreferat

Diskussionen inleddes med debatt kring de synpunkter Inga Carlmanen som
lämnat på myndighetsrapporten. Johan Andersson framhöll skallatt rapporten ses

första i för myndigheterna förstå vad behöverett steg attsom en process som
ske, för det skall bli bra. Han ansåg vidare många de synpunkteratt att av som
förts fram brist på problematisering och frågeställningar kring bakgrundent.ex.

relevanta. Han påpekade det till del hade sin grrmd i tidsbrist,att storvar men
framhöll samtidigt det viktigt komma fram till något myndighets-att attvar som

kunde kring så det fanns bas utgå ifrån. Han ansågattgruppen attenas en
däremot den kritik riktades myndighetsrapportens hantering SKBsatt motsom av
roll i besk. Han menade det nödvändighet förattprocessen var var en
myndighetsgruppen utgå ifrån lagstiftningen förutsättningarna förnäratt ett
MKB-system i Sverige skall utformas. Den frågeställning myndighetsgrup-som

utgått ifrån vilka förutsättningar finns i våra lagar och det finns,pen var som om
utifrån MKB, möjligheter förbättra beslutsunderlaget. Vidare framhöll Johanatt
Andersson för SKI det självklart det sökanden, d.v.s.är denatt äratt som
producerar kämavfallet, har föreslå lösning, genomföraansvaret attsom
lösningen och betala för lösningen. Alternativet till sökanden framatt tar
lösningen samhället det,är då, menade Johan Andersson, blirgör detatt men
svårt särskilja Det kan då resultera i statlig utredning läggeratt parterna. att en
fast så här skall det vara. ansågHan därför det viktigareatt poäng-att attvar

det finns statliga kontrollmyndigheter försöker till,tera att attsom se man
genomför lösning blir tekniskt säker.en som

utgångspunktMKB för förändringsom

Inga Carlrnan invände myndighetsgruppens tillvägagångssätt vidmot samman-
ställningen myndighetsrapporten. Hon ansåg borde ha haft MKBav att gruppen

utgångspunkt och därmed också specificerat vad MKB vilkasom är samt
möjligheter kan inom för MKB. Hon pekade också på be-rsom ges ramarna
tydelsen utforma strukturerad och ansåg regler för dettaattav en attprocess
borde utformas. Sådana regler skulle underlätta för sökanden därmed kundesom
få klara besked vad krävs, vilket i sin skulle ökad trovärdighet.turom som ge
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i diskus-behovet myndigheternaAvslutningsvis Inga Carlmanbetonade attav
överläggningarna tillinte begränsarinvolverar allmänheten ochsionerna också

innefatta SKB.baraatt
framhöll SKIHögberginvändningar bemöttes LarsCarlrnansInga attav som
vidare det iutifrån. Han menadeinitiativ för få synpunktertagit attatt

i MKB-för-och det liggereftersträvats helhetsgreppmyndighetsrapporten attett
MKB-begreppetsådant Från SKIs sidastöderfarandet det ärsynsätt.ettatt som

inställning sedanlinje med SKIsligger helt idärför välkommet, detsådant
olikapå hurockså exempel detta;refererade till dettidigare. Högberg nämntsatt
ochkopplas inkapslingsstation,måstedelar transporterprogrammetutav samman,

djupförvar.
påpekadebegränsningar och slutenhet så Högberggäller öppenhet,När det

förklaradepraktiska frågor. Han detta medi grad hör ihop meddetta hög attatt
väldigt många kontakter med SKB. Detmyndigheter harSKI och andra år möten
i små till Det kanpå alla möjliga plan, från grupper.möten större t.ex.grupper

anläggning. Högberg betonadekonstruktion ellerenskilda detaljerröra av enen
möjligasida helt klaremellertid grundinställningen från SKIs är störstaatt -

öppenhet skall eftersträvas.
därmed också kravdet gäller krav MKB ochHan framhöll vidare näratt

harSKI inställning krav skall preciseras. Detpå så finns det hosSKB atten
granskningen SKBs Detsammanhang det gällergjorts i olika när utav program.

SKI kritiseradeyttrande FUD-prograrn 92, därexemplet SKIs överärsenaste
Kompletteringar haroch begärde kompletteringar.vissa delar SKBs programav

titta detta material.in SKI håller påsedan kommit och attnu
och formerna för sådan medverkan blirallmänhetens medverkanFrågor om

aktuella väl har valt lokaliseringsplats. exempelenligt Högberg först Ettnär man
förfarande inletts i Oskarshamnsplatsspecifik diskussion detpå är somen mer

involverasansåg Högberg allmänheten kommerkommun. I det fallet, att att
ordnas och diskussioner. Han underströk detdet kommer mötenatt attattgenom
forskningsprogram också medvetet eftersträvats fågranskningen SKBsi attav

tillfrågats och givitremissförfarande, där intressegrupper synpunkter.brettett
ändamålsenlighet i beslutsprocess och beslutsunderlag betonadeNär det gäller

föreskrifterSKI för närvarande i full gång formulera för SKBhan är attatt som
avgränsningområdet. gjordes i myndighetsrapportendelvis täcker det Den som

gällande regelsystemet. avslutadeutgå ifrån det Han med sägaatt attattvar
diskussionenmyndighetsgruppen möjligen kunde ha valt infallsvinkel ien annan

något fundera vidare på.MKB och dettaatt attvarom
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Inga Carlman replikerade det nödvändigt utforma lagar föräratt att att
skapa tydlighet och för inte skall bli fördröjd med negativa effekteratt processen
för såväl sökanden myndighet till följd. framhöllHon också betydelsensom av

få till stånd möjliga öppenhet för skapastörsta trovärdighet. Samtidigtatt att
ställde hon frågan det såtänkt i MKB-arbetet allmänheten skallattom var
medverka vid valet plats, inte vid diskussionen kring valet teknik.av men av
Dessutom hon frågan ställa medel från avfallsfonden tilltog attupp om
förfogande till kommunerna för möjliggöra undersökningar.att ex. egna

Gunnar Falkemark ansåg det självklart kommunerna skulle fåatt attvar
medel anlita Men samtidigt pekade han de problem deatt experter m.m. som
kanadensiska deltagarna redovisat under seminariet, nämligen resultatet kanatt
bli konfrontation mellan två lag lätt kan hamna i kollisions-experteren av som
kurs med varandra. Han ansåg dock det måste självklartatt attses som resurser
skall in för få till stånd möjligheter påverka.sättas Dessutom betonadeatt att
Falkemark betydelsen spelreglerna måste väl fonnulerade och angivnaattav vara
i förväg.

Claes Thegerström berättade innan förstudiema hade kommit igång såatt tog
SKB fram förslag till för hur förstudien tänkt genomföras.ett attprogram var
Det fick bl.a. referensgruppen och synpunkter på. SKB harprogrammet se ge
också beskrivit referensgruppens roll i det här sammanhanget. Referensgruppen
farms med för de ville fullha insyn också skulle få full insyn i arbetetatt som

möjlighet kommentera och synpunkter, få diskuteradesamt synpunkterattges ge
och besvarade Beslutsfunktionen för förstudien ligger hos istyrgruppen,o.s.v.
vilken SKB och kommunledning finns med. Thegerstöm betonade det behövsatt

för det skall bli kvalificerad dialog och samverkan. När det gällerattresurser en
utfominingen riktlinjer för sådana finns, enligt Thegerstöm, inte någraav resurser
detaljsynpunkter från SKBs sida.

Under presentationen nämndes vid antal tillfällen behovet system-ett av en
MKB och hur sådan system-MKB kan hanteras. Claes Thegerstöm menadeen

det möjligt komma ganska så långtär börjaratt med MKB-arbetetatt om man
kring huvudanläggningama. Han nämnde exempel inkapslingen ochen av som
frågor i anslutning till den kan kopplas till det totala Hansystemet.som
poängterade det viktigaste medvetenär det finnsatt äratt attman om en
systemnivå och det finns enskilda anläggningar. Sedan får det framatt växa
efterhand, hur behandlar de båda nivåerna.man
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MKBBehövs

behövs. Hanegentligenvarför MKBställde fråganKåbergerTomas enom
vadfarmsfastslagit år 1979 detSKIregeringen ochtillhänvisade att somatt
handoch platsmetodhelt säkernämligeni lagen, att taföreskrevs omen

idag behövsvarför detundrade Kåbergerbeslutet,till detbakgrundavfallet. Mot
dettabehöva Ingaväl inteskullemetod,helt säkerOm detMKB. är manenen

behövasskulle detmetod såhelt säkerdetsvaradeCarlman ävenatt var enom
till,hänsynsakerockså finns andradetgrundMKB. Detta att taattaven

så skallmiljöeffektersignifikantablirdetföljdverkningar, ochandra när en
utföras.MKB

vadpreciserarunderlagbehandladeriktades till SKBfrågaEn mansomsom
införplatsvalsfaktorenageologiskadebeträffandefå redaförvänta sigkan att

detaljundersökningar. Claesochförundersökningarplatsundersökningar, inför
brafinnsplatsvalsfaktorema, sågällerdetsvaradeThegerstöm när nu enatt
detolika Ilokaliseringskriterier i demedarbetaför hur kanstruktur stegen.man
villområden,möjligafram tillsöka siggällerförsta där det att som mansteget,

Då harvägledande kriterier.s.k.tillämpaså fårundersöka närmare, manman
sedan utifråndjupet. Närkunskap hur detdetaljeradinte utännu manserom

acceptanskriteriermedarbetaså kannågra platser,kriterier väljerdessa ut man
finnerplats,slåkriteriet kommerhäralltså de att utsäger manatt en omsom

vidare. Denintressantdetkommereller detvissa saker göra attattatt
förförstudien ochförredovisas i slutrapportenkommerstrukturen att senare

faktorernaframgå hur de olikaalltsåplatsundersökningama. Där kommer att -
imyckethursamhälle har utvärderatsmiljö ochteknik, vetsäkerhet, samt man

villeller intevarför villreda på ochåterstårvadvarje att tasteg, mansom
vidare.

presentationtill Inga Carlrnansslutet återknytaDiskussionen kom attmot
arbete medmyndighetsgruppensgivitsde synpunkteroch rapporten omsom

återkomHögbergkämbränsle. Larsslutförvari samband medMKB använtett av
handi förstatitta på möjligheternamandattill arbetsgruppens attattatt var

påpekadelagstiftning. Hangällandeinom förtillgodose MKB-aspekter attramen
intedenoch upptäckervissa syftengjord för fyllalagstiftning attär att man

synpunkterdeHögberg tycktefår ändra på den.fyller vissa syften så attman
igällersärskilt intressanta. Dettagranskningenframkommit varomsom

full-skallunderlaget, beslutsunderlaget,granskningensynnerhet varasomav
tillåtlighetspröv-skiljas ifrån självakvalitet och skallständigt och god somav

i beslutspro-granskning bör ske i varjehävdade sådanningen. Han stegatt en



193

fram till tillstånd. Till hjälp i detta arbete finns olika rådgivandeettcessen,
nämnder. I det sammanhanget KASAM och den rådgivande funktionomnämnes

KASAM har SKI och SSI i ärenden berör yttranden kvalitenövermotsom som
på beslutsunderlag tagits fram inom organisationen. Högberg togsom som exem-
pel granskningen SKBs forskningsprogram där KASAM, SKI och SSI varitav
involverade och lämnat yttranden Vid den granskningen har emellertid varje
instans sig Högberg påpekade granskningen beslutsunder-yttrat separat. att av
lagets kvalitet utomordentlig viktig förgrund det fortsatta arbetet och hanvar av
ansåg den kan förbättras ytterligare.att processen

Det diskussionsavsnittethär avslutades med inlägg från Géraldine Under-ett
down särskilt lyfte fram två de diskuterats; viktenämnensom av som av
allmänhetens medverkan och betydelsen för möjliggöra sådanattav resurser en
medverkan. refereradeHon till de kanadensiska erfarenheterna det gällernär att
understödja allmänhetens medverkan tillse medel ställs tillatt attgenom
förfogande. Hon framhöll sådan finansering varit förutsättningen för såatt atten
många kanadensiska medborgare har kunnat delta i diskussionen kring deponien
för kämbränsle. Detta har också återspeglats i denanvänt kanadensiska debatten

därigenom blivit betydligt konstruktiv. sågHon därför framsom emot attmer
diskussionen skulle resultera i tekniskt säker och allmänhetens synvinkelen en ur
acceptabel lösning. Man har i Kanada insett allmänhetens medverkan iattnu

för lokaliseringen kämbränsle nödvändig. Géraldineanvänt ärprocessen av
Underdown påpekade det tid aktiväven medverkanatt tar attom en av
allmänheten, så det enda få till stånd bra och rättvisa lösningar.är sättet att
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Slutförvaret skilda perspektivur en-

påMKB-process byggd respekt och
dialog

Ulla Sjöström

Syftet med MKB-processen skall bli något.är De olika in-överensatt man om
de skall söka tillstånd för verksamheten, detressentema skall sättasom som-

villkoren för den, de bor den tilltänkta de idkar någon näringorten,som som
kan påverkas, de eller hälsa hotade verksamheten ja, kortnatursom som ser av -
alla på olika berörs den planerade verksamhetensätt kommersagt som av om

till stånd på den tilltänkta platsen skall vilka krav skall ställas påenas om som-
MKB-dokumentet. Målet efter MKB-processenär dokumentatt ett mot-som

dessa krav innehåller det alla kan godtassvarar enats partersom man om av- -
beslutsunderlag i tillståndsfrågan.som
Vad betyder det Det betyder inte enhälligt beslut sedan följer logisktatt ett
beslutsunderlaget. Fortfarande kan olika och komma till heltur personer grupper

olika slutsatser i tillståndsfrågan. Men det betyder i sin argumenteringatt man
kan utgå från underlag, i vilket olika uppfattningar vadett gemensamt om som

korrekta fakta, vad dessa innebär och vilkaär värderingar kan läggas påsom
detta redan framgår.

Varför vill ha detta förfarande Varför det inte lika bra först arbe-är attman
fram förslag, tillkännage detta och sedan diskussionen med demta ett ta som ser

andra fakta, andra bedömningar och ställninggör grundval andra värde-tar av
ringar Ja, erfarenheten visar konstruktiv diskussion inte följeratt en ur
sådana villkor. Både de står bakom ansökan och de sig denmotsättersom som
upplever sig hotade och angripna Låsningar och misstänkliggöran-motparten.av
den uppstår.

Kommunikation

Jag har i min forskning bl. retrospektivt följt gången i två sådana ärenden,a.
frågan tillbyggnad koleldat till oljekraftverk och fråganett aggregat ettom av om
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studier visarBåda dessautbyggd älv.redanströmsträcka ibygga utatt enen
kommunicera,börjatuppstår innanläsningarexempel hurmånga parterna ens

situation bestämssådanomöjliggörs. Idialogfram ochhotbilderhur växer en
hjälppåtryckningar medpolitiskauppnåskanmakt,oftabesluten genomsomav

massmedier.relationer, pengar,av
beslutsunderlag,få bättreMKB-instrumentethjälpvi medKan enav

respekteraskangrundvilar påoch beslutkonstruktiv diskussion avsomensom
ditvi i så fallOch kommerberörda hurflertalet

ÅhagenHaraldKjell Andersson och93:43 har utretttekniskaSKIsI rapport
kämbränsle.slutförvaringför använtför MKB-processförutsättningarna aven

ochöppenhetpåförsta kravDetför sådan ärsju krav ettDe process.enanger
förtroende förförutsättervilketläsningar,tidiga ettundvikande man menarav

såmåste utformasandraalla Det atthos är att manparter. processenprocessen
tillskall kommaetablissemang, därigisslansiginte uppfattar ett mansom

med fullfritt ochochsakfrågan,iställningstagandeenigt attutan envarett
sina intressen.utifrånintegritet kan agera

kommunikationuppfyllaskunnaskalldessa krav ärFörutsättningen för att -
truism. JaglåterDetdialog mellanuppstårverkligendet partema. ensomatt en

kommunikationförvillkorenmig vid någrauppehållaemellertidskall attav
för detta.vanliga hindervid vissatill stånd ochkommamänniskor skallmellan

kanal mellanfungerandeochtvåminstKommunikation förutsätter parter en
dessa.

förmågabåda harsamtalar. Vi förutsättertvå ochstår attHär attpersoner
intention,kommunikativbåda harvidareförutsätterhöra. Vitala, och att ense
villkoret.tillåterkomma detskallmed den andra. Jagvill kommunicerad.v.s.

med varandra.kan taladet uppenbartförhållandenUnder dessa är att personerna
också hamåste demeningsfullskall blikommunikationenförMen enatt

det de talaröverensstämrnande bildtillräckligt om.av
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Exempel

exempelLåt mig Låt bilden exemplifiera samtal, handlarta ett ett som om
huruvida skall ha katt i det hemmet. Talar dåman en gemensamma man om

sak Det finns hel del skulle kunna Man haröverenssamma en man vara om.
råd skaffa och föda katt. Man arbetar och lever så lätt kan tillatt atten man se
den. såMan bor den kan springa fritt Men dessa två människor föratt ute. ser
sig två helt olika saker, de talar katt. Och frågan ha eller intenär attom en om
ha katt betyder helt olika för dem.sakeren

haftHon har katt bam. har betyttDen trygghet och tillgivenhet försom
alltidhenne. Hon har tänkt skaffa katt, hon får hem, och hon kännernär ett eget

sig hotad kanske behöva avstå från något mycket viktigt förärattnu av som
henne och hon aldrig föreställt sig han inte skulle vilja ha. Det här ärattsom

för sigvad hon hon utvecklar sina för vilket tillskott i livetnär argumentser en
skullekatt dem.ge

har aldrig levt iHan kontakt med djur. Som bam blev bitenhannära av en
hund. Katter uppfattar han lömska opålitliga.och Han har framsett emotsom
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sigoch han kännerhem,i derasoch trivsamtha det lugnt, rentatt gemensamma
vad hanhärin katt i hemmet. Detvill dra ärhotad honstarkt seratt enavnu

katten.häftigtför sig, hannär emotargumenterar

blir detkatt-frågan,liv hotatbåda derasOm de känner, äratt gemensamma av
dediskussionNågon sakligargumenterande.derasingen kommunikation omav

stånd. Manaldrig tillkommerkanske kundeförhållanden överensvara omman
tydligtochklartutveckla sina hurrita ochnämligen tala, skriva,kan argument

blirinnehålletförsig till intehelst. Om den riktar är öppen att ta emotmansom
villkorkommunikation sker påkommunikation. Allingendet mottagarens

bereddabli samtalspartemadet barasaklig diskussion kan är attEn seom
kandettaperspektiv. Ochfrån andreshandlar dendet samtalet ävenomsom
inteandradensig i förvissningenkännerbara attgöra trygg ommanman om

ieftergift, blottaOm räddkommer köra argumenta-äröver attatt enman enen.
meddå avvärjerutnyttjas,förstå andretionen, försök den kommer attett att man
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alla medel den andres och sig, lyssnar och för-Mansynsätt. öppnarargument
söker förstå bara med detrespekt,möts sägervet att tasom man om man man

allvar och perspektiv tillmäts viktatt eget motpartens.ens samma som

Lokalisering sluzförvar för kärnavfallav

Vad betyder detta för frågan kämkraftavfalletlokalisering slutförvar förom av
Är det inte klart och tydligt definierat verkligenvad talar om Kan seman man
olika saker beskrivningJa, det Låt sakliggör ettavman nog. oss se en
tillslutet bergsförvar. den säkerhetsmarginaler inne-Där med godaettene ser
slutet avfall den andre potentiell till osynlig farlig strålning.källa Enser en men
saklig diskussion vad bästa skydd skador och de bästamotom som ger om var
förutsättningarna skapa finns oförenligadetta förutsätter, de heltatt att som ser
bilder det frågan gäller kan i samtal. Att framföramötas ett argument, attav
lyssna till leder inte sig försökersjälv till samtal. Förstargument av om man
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sådantpåperspektiv kansedda hennesförstå andresden argument man svaraur
blir dialog.detsätt att

detgenomförainte fåhotetfinnsverkligen hot. DetdetOch här finns att
ekonomisklidarnisstänkliggjord,ochbli angripenbra, attär attanserman

sin näring. Detkunnakommerinte utövafinns hotetavbräck. Det attatt man
Ärskador. detförkommergenerationerkommande utsättashotetfinns attatt

nödvändigrespektdenvisa ärmöjligtsådana hotinför motpartenatt som en
förförutsättningnödvändigi sindialog, vilket attförutsättning för är entur en

ställa.viktig frågasyftesitt Detuppfyllaskall ärMKB-process atten

kraftindustrinExempel från

strandenkraftindustrinföreträdare förmedgång tillsammansJag stod enen
för-dånet frångällde. Ikonflikennämnda vattnetdende strömmar, som ovanav
Vivarandra.lyssnadevitvekaningenoch detvi samtala,sökte attomvar

vattenfall ochströmmandemänniskorstalade sätt vattenatt reageraom -
kraften ifantastiskadet denjagvattenspeglar.Ja, jag,stilla ärpå atttrorsa

eftertänksarnt,svarade hanav. Ja,fascineradesåmänniskorna ärvattnet, som
vattnet. Ochikraft det finnsmycketförstår hurmänniskorjag intemen atttror

fråganfor Meninnebördhelt olikakraft hadejag ordetplötsligt förstod att oss.
inne-andradenlättvi kundeochför någon äveninte laddad seoss,avvar

börden.
planeradeför denmed demjag taladeockså,Jag kunde ansvaratnär som

frågadetkundebild frågan. Jagderas attutbyggnaden, att omvarseavse
tillflödet redanälv, därredan utbyggdliten sträckaenergiutvinna av enur en

de sågvadfå fullföljaintebitterhetförstå deraskunde överreglerat. Jag attvar
småtämligenskullejobbsamhällsekonomiskt bratekniskt och geett somsom

miljöeffekter.
jagkundebyni den närbelägnamänniskorsamtalade medNär jag se en
träffadeJagutarmade byn.älvsträckan, dentorrlagdabild. såg denJagannan

älvsträckainte i världen finnsansåg detAlaska ochfiskat i att enmannen som ,
männi-vredekunde förstå derasOch jagsig med den här. överkan attmätasom

glädjeoch derasNorrlands rikedomar,söderifrån och överskor kommer atttar
inte blivitutbyggnaden av.

utbyggnadstill-upprivandetdramatiskaföregick detDen avprocess som
börjanIuppnå med MKB-processen.allt villståndet till ute-är motsats manen

Därmedinflytande. hän-ingetberörda från insyn ochstängdes de närmast gavs
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via media.visades de till försöka sig hörda demonstrationer ochgöraatt genom
ville till ortsbefolkningen erbjödNär utbyggama sedan komma tals med och en

kompromisslösning intenådde dem ville tala med. Förtroende saknadesman man
helt. inte förslaget sigMan trodde på väntade skulle bli lurad. Endautan att man

avvärja hotet blev helt nej. exempel inte hörEttsättet säga näratt att att man
upplever sig hotad kommunalrådet via i förklaradebyn hurär möteatt ettman

mycket byn skulle få vid utbyggnad. Efteråt anklagades förhan attpengar en
aldrig talatha dettaom

Här saknades alltså helt den första förutsättningen för MKB-process. Ien
början sökte ortsbefolkningen nå utbyggama, inte lyssnade. Senare söktesom
utbyggama nå ortsbefolkningen, inte lyssnade. och respektFörtroendesom
mellan saknades heltparterna

En utveckling med MKBannan

Det intressant ställa den hypotetiska frågan: Hade utvecklingen den härär att av
utbyggnadsfrågan blivit annorlunda med MKB-process. Hade kunnaten man
uppnå lösning så mycket bitterhet uppstått och så mycket mänskligutan atten
kraft och gått till spillo lösning jagMed då antingen utbyggar-attpengar menar

kommit till insikt så värden stod spel för ortsbefolkningenatt stora attna om
accepterade lägga projektet, eller ortsbefolkningen kommit tillatt attman ner

insikt i ljusetde vad stod vinna och vilka effekterna faktisktatt attom av som
skulle bli kunde utbyggnad. Hade sådant förtroende kunnatacceptera etten upp-
stå, litade på bildvarandra och kunde och respektera varandrasatt man se av
frågan Eller hade blockeringar gjort ändå positionerhamnat i låstaatt man
Hade det hot, eventuell negativ utgång frågan utgjorde, varit så stortsom en av

inte med bästade föresatser hade kunnat perspektivatt motpartensman ens se
Eller hade den misstro och negativa bild redan förut hade motpartenman av
hindrat överhuvudtaget höra vad han sade Risken blockering-äratt stor atten

successivt förstärks i med negativa förväntningar.startararna en process som
Om sådana blockeringar förelåg i det här aktuella fallet, vad hade man

kunnat för minska dem innan startade Frågan slutför-göra att processen om
varing kämavfallet väcker känslor.starka Jag det avgörande föräratttrorav
frågans handläggning ställa frågor det här slaget innan börjar.att av processen
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Bilden motpartenav

alltid debildVibild harnämnde denJag görmotparten. en avossman avnyss
viförväg människavi ofta bild imärmiskor vi Och görmöter. av en somoss en

bild jag fårviktigtför Denskall särskilt det möte.ärmöta, ett av enossom
ochhur hon faktisktvid bestäms, förutommänniska först mötet utser upp-av
Ärsituationen. jagligger hos mig och iförhållandenträder, mängd somav en

ochotrevligmisslyckad tycker jag kanske detoch känner mig ärtrött att en
glad och tillfreds uppfattar hennestöddig jag dag, då jagmedan ärtyp, somen

fördå något viktigt skalltrevlig och jag henne i situation,Möter avgörasenrar.
påjag min vakt och söker teckenmig, i anställningsintervju, är attex. en

överläge, i vårdsituation,illvillig. Om jag själv ihon däremotär är ex. en ser
exempel. Vijag överseende på drag. Detta barakanske vänligt är meage-samma
aldrig objek-vi det vi heltalla individuellt olika, har ärgemensamt attrar men

tidigare erfarenheter.aldrig påverkan både nusituationen ochtiva, fria från av av
skallvi också bild den vi DennaInför viktigt möta.möte görett oss en av

vivad situationen betyder för vadbild färgas våra förväntningar, oss, avav av
våra tidigare erfarenheter i liknandeden vi skall möta,vet av personerom av

till skolan för problem med mittställning eller situation. Blir jag kallad det äratt
försvarsinställd. migkänner jag mig antagligen både hotad och Jagbarn gör en

ställer in mig dem.bild lärare och rektor och mötaattav
börjar berätta vad hänt för mig,Om jag då vänligmöter somen person som

mig kan såinte och hör detta. Den bild jag gjortdet säkert jagär att varaser
stark, sig korrigeras verkligheten.den inte låteratt av

såna andrahär löjligt, och det lätt sig ja,Det kan låta ärär sägaatt att, nog
jaginte jag. förutsättningslösa bedömningar demJag möter.görmen av

förnuftet relativt del evolutionen. AttEmellertid det så, ärär att en sen av
emellertid djupt nerlagt våra någotpå hot på i ochoch är generreagera angrepp

liggervi i utsträckning kontrollerar med vårt förnuft. Det ingenganska litensom
nedvärdering det hör till människa.i det att vara-
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Läkartidningen. Nr. 28-29,1994

En blockerad kommunikation

I mitt material i konflikten intervjuer, dokument, tidnings-strömmamaom -
urklipp, demonstrationsplakat framträdde ganska tydligt de bilder parterna, som-
jag kallar utbyggama och motståndarna, hade gjort sig själva och varandra.av av
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fattadedemokratisktgenomförade harsig härUtbyggama -attsomsomser
billigtbehöver såmänniskornasamhället ochenergitillhandahålla denbeslut och

misslyckaslösningarnaalla bästade förvilkamöjligt. De är mensomsersom
dethandlarbästvad ärfolk. Eftersomdet förförklaramed vet omsommanatt

lyssna.inteinformera, attatt om
folkliggenuintsigdetsjälvasig rörbildMotståndamas är res-att enomav

kännerförsigintenågotdrivs till attdär göra trottning, manatt ommanman
desighotat. Bådaoersättligtnågot ärupplever parterochsig somserattutsatt
förmotståndarnaenergi,behovsamhälletsförutbyggarna avtar ansvar,som

framtiden.livet och
hurbildenvarandra Den mot-dåbild harVilken mest extrema avman av

fram-demonstrationsplakat. Härpåuttrycktfinnsutbyggamauppleverståndarna
och medvåldtäktsmänmedjämförsjättar ochslukandeställs utbyggama som

slu-Även sig någotförhuruttrycksintervjueriland.brännerdem man sersom
bådebakgrundförståskanbildenhäropålitligt. Denhotfullt och motkande av

histori-ochupplever undermaktlöshetoch denaktuella hotetdet processenman
för.varitsig haoförrätterska utsattman anser

några fådetdelsmotståndarna ärbild ärUtbyggamas att sompersoner,av
delsdemonstrera,tyckerochvilldemotståndet, därför attdriver att omsynas

känslomässigtdrivsmänniskorvisserligen finnsdet ett engagemangavatt som
människorokunnigamed. Mankommafaktainte har någradessa att serattmen
använderkraftindustrininomledandeförgångna. Eni detlevaönskar personsom

deochdefinition hälsavärldshälsoorganisationens attsig menar,avt.o.m. av
sjuka.bedömningar måstevälgrundadekraftindustrinsifrågasätter varasom

sigkännerifrågasättandedetbakgrund bådeförståsbild kanDenna mot manav
sig själv.harden bildärendet ochaktuellabara i detför inte avmanutsatt

sker inget möteDet

värderingarochgrundval kunskapmärmiskor,alltså inteHär möts avsom
Nej, härfråga.skall diskutera mötsperspektivradikalt olikautifrån enenmen
underligt detbakåtsträvande galning. Inteokunnig,slukande jätte och attrasande,

dialog.blir någoninte
kom-blockeraförutombilderockså dessaMan kan attmotparten,att avse

sig med dennesbefattainte behöverlegitimerarmunikationen, argument.att man
endastmed någonmeningsfullt försöka ärinte uteDet argumenteraär att som

förstår. Genom kunnaingentingmed galningsluka ellerefter attatt en somen
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avvisa ha dem slipper ifrågasättamotpartens prövatargument utan att attman
och sin uppfattning.nyansera egna

De bildernahär befásts uteslutande kommunicerarnästanattgenom man
inom den Rupert Lay, studerat kommunikationssvårighetemaegna gruppen. som
i det moderna samhället, kommunikationen håller förtvina iatt attanser
samhället. I stället bildas små kommunikativa där människor verkligengrupper,
lyssnar på och talar med varandra och där bemöts hel inteman som en person,

företrädare för något. Grupperna utbildar allt sitt språk och utanförsom egetmer
förstår inte varandra. Låt hoppas MKB-processen kan bligrupperna attman oss

medel motverka denna utvecklingett att

Att imötas samtal

Inför MKB-process kring slutförvarsfrågan jag vi skall hålla i minnettroren att
de bilder hade varandra i älvutbyggnadsfrågan. De bilder kom tillman av som
så uttryck här finns eller mindre uttalat bland företrädare för olikaextrema mer
ståndpunkter och intressen i samhället. Och de bilder har varandraom man av

det slaget, MKB-processenär jagnär utsikterna till konstruk-startar,av tror ett
tivt resultat dåligaär

Om onsbor och miljöengagerade uppfattas vildar, går till stormssom som
med träklubbor, inbjuder det inte till dialog.

Att tala till och lyssna människor ingenting förstår och kanskesom som
slår ihjäl medan talar inte meningsfullt.ären man
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föreställer sig SKB såslutförvarsig tänktOch de motsätter ett somom som
kanskeKnyttet, såskaVemi Tove Janssonsuppfattar Mårran tröstaKnyttet

på samtal.siginte försökerde ettens
överväl-föroch maktlös ochlitensig KnyttetOm känner utsatt ettsomman

sigdå försvararinte förstå och förklara,då försökerdigande hot, manman nog
medel har.med de man

så alla debilder,förbi dessa ärdå kommaskallHur attstereotypa somman
kärnkraftförlokalisering slutförvari frågaintressenterbetraktaatt avomsom

förutsättningMKB-processkonstruktiv Jagiavfallet kan attmötas tror enen
därhar tid på sig,verkligen i samtal därmänniskorför detta mötsär att man

metodtill varandra. Ensyftet lyssnaroch därinte skall fattasbeslut är att man
föregåendevad denreplik, innanefter varjeär att uppreparsvarar,manman
står klartförrän detInteuppfattat hennefrågartalaren och rätt.sagt manom

svarar man.
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Nu allt, slocknar alla ljusen,tystnar nu
mårrandär sitter bergettensam som

och omkring hela marken frusenärrunt
månenoch själva all sin färg.tappar

Och knyttet det här blir lättintesa:
mårranför detär jag harvärsta sett.

Först piggade han sig med och krigisk dansopp en arg
mårranshögg han sina tänder djupt kallaisen svans

mårranoch såblev häpen hon skrek och till skogsatt sprang
påoch såg påskrattet och knyttet slogs.närsten satten

Att skrämma svårt, gråt,skrutt fallerär inte de lätt i
de lättare efteråt.är ännu tröstaattmen
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intressemotsätmingarReellaproblem.löser allametodinteDetta är somen
syftekvarstår. MKB-processensvärderingarbedömningar ochiskillnaderliksom

det kanmotsättningar. Mensådanatäckaundanröja ellerinte heller överär att
de bilderläsningar ochtidigaförebyggaförsöka mansätt nyanseraattettvara

det.stöderanordnatsymposium jagfrånvarandra. Erfarenheterhar ettav

intentionkommunikativEn

kommunikativkommunikation dockförförutsättningen äravgörandeDen att en
påsamtal byggtföravill öppetintention finns hos båda ettparter att man-

andraosäker på desigOm kännerpå spel.Mycket står parternaförtroende. man
också kandialog,sig förinteväljerkanskei öppnaatt somenprocessen man
beslutfå igenomförsöka överväljerhellreDå kanskesårbar. ettattgöra manen

sig påsättabesluthindraförsökaellerde berördahuvudet attettatt genom
berget.

resultatkonstruktivtdialog ingetdialog. Utanrespekt ingenömsesidigUtan
MKB-process.av en
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Beslutsprocess vidoch MKB lokalisering
kärnavfallsanläggningarav

kommunalt perspektivett-

CarlssonTorsten

Bakgrund

Oskarshamn kustkommun med 27.000 innevånare riktmed ochär etten ca
varierat näringsliv. Kärnkraften etablerades i kommunen under slutet 60-taletav
och sysselsätter idag 1000 personer.

Reaktorema fungerathar bra under sin drifttid och OKG har visat stor
öppenhet kommunens innevånare vilket skapat förtroende för verksam-mot ett
heten.

Erfarenheten från lokalisering kärnkraftverken, mellanlagret CLAB ochav
Äspöforskningsstationen vid i huvudsak goda. Lokaliseringen genomfördes,är

på för den tiden traditionellt d.v.s. först beslut etableringen däreftersätt,ett om -
offentliggörande och till sist försvar fattat beslut.av-

Numera kan konstatera både industri och kommun tvingats ändraattman
sina arbetsformer kring industrietableringar, dessa präglas betydligt störrenu av
öppenhet.

Mitt föredrag kommer i huvudsak handla begrepp och synsättatt ett nyttom
i denna förändringsprocess nämligen, hur skall vi uppnå delaktighet.

Frågan jag har ställt mig Vad krävs dagensi samhälle för lyckas medär: att
lokalisera de anläggningar vårtnödvändiga för slugförvaringäratt som av

högaktiva kärnaifall

på fråganFör vill jag börjaatt med de byggstenarsvara som
finns:

Det råder allmän insikt vår tid kräver arbetssätt föröppetatt etten attom-
kunna nå Generellt har industrin på år börjatävenacceptans. sett senare an-

sig till den tiden del återstår. Jag det fort-ävenpassa attnya om en anser
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leva till vadtotalt skallför viinnovationerantalfarande krävs settattett upp
ocksåi 0rddelaktighet inte baraochöppenhet,vi kallar utantransparens

eftertanke så resultatetmedförsiktigt ochmåste framhandling. Vii att
likablir föremål förinstitutionerblir vi skapar stortinte att somnya

till åtgärdernågra förslagtillåterkommerde tidigare. Jagmisstroende som
respektivekommuner inomochkraftindustrimyndigheter,vi regering,som

vår tids krav.tillskall kunna levavidta vimåsteansvarsområde uppom

flertal lagar. Lagstift-tilli form tilläggföreliggerMKB-lagstiftningEn ettav-
grundläggande frågorviktiga ochföreskrifter berörtillhörandeningen och

i mycketalternativredovisningsamråd ochhelhetsbild, än gene-omavsom
lagstift-nuvarandetill kritik denåterkommerrella Jag mottermer. senare

ningen.

goda vilja SKBfinns denviktigaste byggstenenkanske ärDen somsom-
vårt länsstyrelsen förfall visatoch ikärnkraftmyndigheternasökande, att

kanske allt dennaMKB-process. Detför braförutsättningar ärskapa trotsen
kämavfalls-vi skall kunna lösahoppmiggoda vilja störst attomgersom

problemet.

återstår lösaVilka problemen attär som

där aktörerna och derasspelplan saknastydlig beslutsprocessklar ochEn-
innehåll klartordningsföljd ochdär beslutensdefinieraderoller är samt

störandeoacceptabelt. Vadenligt min mening ärframgår. Detta är mestsom
problem allvarregeringshåll inte detta ärfrån trots attär taratt manman
REKO Projektet och SKBs FUD-Dialogprojekt,från SKIsinformerad t.ex.

sida,från Oskarsharmskrav, åtminstonedetkomplettering. Jag ettser som
prövningar skelagstiftning olika måstenuvarande ochsamordningatt aven

gå vidare. skalldjupförvaret kan Hurlokaliseraarbetet medinnan att nu-
ord-vilkenför vad IVilka myndighetersamordnasvarande lagar ansvarar

fram MKBminst skall MKBske Och inte hurskall prövningar närning tas
sig olikakan förväntatill mängd lagar därutlokaliseratkravet är attmanen
Som före-skall skötasolika idéer hur sakerhamyndigheter kommer att om

enligt FUD-kärnteknisk verksamhet,för kommun medträdare somen
föremål jagspecialstudie,för kanblikompletteringen kommer att en
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någoninteklart konstatera, kommer i lokaliseringspro-deltagaatt att
såför djupförvar med oklara föreligger.ett decess ramar som som nu

Vi har visserligen lagstiftning kräver någon form miljökonse-atten som av
kvensbesøivning skall fram sökanden tydliga riktlinjer saknas.tas av men-
Med nuvarande lagar får de berörda definiera hur MKB skallparterna tasen
fram. Detta medför brister vilka jag tycker får följd fåratt parterna tasom

alltför Att för drivaoch MKB-process enligtett stort taansvar. ansvar en
lagens intentioner kompetenskräver och kapacitet kommuner normaltsom
inte har. Denna otydliga situation förutsätter sökanden viljaatt av egen

arbetssätt det SKB det krävs så föröppet görett änanammar men mer- -
skall få förtroende föratt man processen.

Vad MKB-process för något, får berörda försöka definiera själva,är parteren
eftersom lagen inte någon vägledning. I praktiken kan MKB-processger en

sökanden sammanställer dokument innehållande fysiska mät-att ettvara
bara miljöeffekter. Dokumentet kan sedan offentligt tillsammans medgöras
övrigt material ansökan och sökanden kan därmed hävda hanrör attsom
uppfyllt lagen.

Ett vilket jag förespråkar, MKBn växer framsätt, ärannat att genom en
där sökanden, berörda myndigheter och föreslagen kommun har ettprocess

omfattande samråd och där kommunens invånare och tillfälle attgrannar ges
föra fram frågor bör belysas i MKBn och tillfälle kommen-att attsom ges

de utredningar och slutsatser kommer fram innan dokumentet blirtera som
samrådslutgiltigt beslutsunderlag, omfattanded.v.s. skeratt ettett om

beslutsunderlagets omfattning kvalitet innanoch respektive for-part tar
mell ställning till vad sökts.som

I fallet slutförvaring kämbränsle det oklart hur system-använt ärav en
MKB skall fram och i vilket forum. Då vår kommun föreslagits förtas
lokalisering inkapslingsstation inriktade vi inledningsvis fåattav en oss
belyst denna anläggnings effekter. Vi konstaterade snabbt inte kanatt man

denna anläggning hela slutförvarssystemet måste belysas iseparat, utanse
system-MKB i vilken inkapsling, och djupförvar ingår påtransporteren ett

enhetligt Hur kommer den System-MKBnsätt. fram Vilka ärnya
deltagarna rimligen måste finnas medsom
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iinkapslingsstationanslutning till föreslageniMKB arbetet

Oskarshamn

etablerats för denMKB-forumtillfredsställelse konstateramedVi kan ettatt av
inkapslingsstationen.föreslagnaSKB

strålskyddsinstitutet, kom-kärnkraftinspektionen,sökanden,forumI detta är
står för ord-Länsstyrelsenrepresenterade.i Kalmarlänsstyrelsenochmunen

sekreterare.förandeskap och
vårt forumarbetsordning forförslag tillantalhartvå inledandeEfter möten ett
skall tjänaframtagandeunderdokumentbilaga 1 ochidentifierats ärett som

framfördeltagarnatillbakgrund denallmän gemensamt serprocess somsom en
revideras ochskallSyftet dokumentetkunskapsläge.sig med dagens är att

i vårt arbete.insiktvi nårefterhandkompletteras störresom
deltaförantal kravinledningsvispresenteradeOskarshamns kommun attett

påbörjade MKBi den processen:nu
tillställs kommunenavfallsfondenmedel frånatt-
etablerastydlig beslutsprocessatt en-

i forummyndigheterna ingår detsökanden,samtliga somparteratt-
etablerats

för destårmoderator ochlänsstyrelsen deltar även attgarantsomatt som-
frågor blir belysta.regionala

Oskarshamnsvidlokala säkerhetsnänmdenbeviljadesansökan till SKIEfter en
och förlokal kompetensför byggamedelkärnkraftverk regeringen attatt uppav
etableratsinkapslingsstationen harbeslutsprocess förEni MKB-processen.delta

detbaserad påbilaga 2. Beslutsprocesseni ärstårdär kommunen attcentrum
alladärför måste fåanläggningen ochleva medkommuninvånare skallviär som

inkapslings-kopplatViställning. harinnan vi kanbordet ävenkort ta
till stånd.djupförvar kommertillståndsprövning tillstationens att ett

förstudien med syftesjälvavecka inledaunderVi redankommer attnästa att
belysa.avgränsningar MKBn börfrågoridentifiera de som

vik-inleds mycketi detta forumkommunenFör ettrepresenterar nuoss som
vilket förtroende MKB-processenavgörande förtigt arbete kommer att varasom

Vi redan inlett dennaförtroendevalda. harvåra invånare ochfå blandkommer att
fullmäktige-ordinariesker vid vårainformera vadatt om somprocess genom
lämnarremisser viställning till delåta fullmäktigeochmöten taattgenom

exempelvis SKBs FUD-program.
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Fullmäktige har således full information bildandet MKB-forum ochettom av
den formella beslutsprocess vi följa. I kommer fullmäktigenästa stegsom avser

få tillställning det förslag till förstudie vi kommer fram iatt ta att tasom nu
vårt MKB-forum. Avsikten fullmäktigemöte hålls vid detta till-är att ett separat
fälle Simpevarpi närheten så närboende och andra intresserade i kom-attav

delta i denna bedömning. Vikan det bra få in desättett attmunen ser som
frågor har från lokalbefolkningen, och samtidigt utnyttja etableradedensom man

fullmäktige Vi in fullmäktigesrepresentation kommer dela leda-utgör. attsom
och lokalbefolkningens i någon form arbetsgrupper förmöter representanter av

diskuterar de frågor och synpunkter kan finnas. Vi hoppas dettaatt som genom
arbetssätt få så förankring möjligt så förstudien ibred resulteraratt atten som
riktiga avgränsningar så kommunala frågor ligger våra kommuninne-att som
vånare hjärtat blir tillgodosedda. När utkast till MKB-dokumentetvarmt ettom
föreligger kunna tillväga på liknandebör för få diskussionsättett attman en

de frågor diskuterades i förstudien belysta på tillfredställandeär sätt.ettom som
experiment i delaktighetSom ni förstår detta betraktaär att ettsom

Vikommunal nivå. kan idag inte på det framkomlig ochär vägsvara om en om
vi kommer få respekt för detta arbetssätt. Vi fullmäktige bättreäratt tror att som
arbetsforum etablera någon form referensgrupp eller liknandeän att separatav

gruppering.ny

Slutsatser rekommendationeroch

det använda kämbränslet finns och måste omhand i vårt landtas
under år har bred insikt uppnåtts lokalisering kontroversiellaattsenare en av

kräveranläggningar arbetssättöppetett
vi har MKB-lag början har bristerären som en men som
det föreligger god vilja hos berörda skapa bra MKB-processparter atten en

Oskarshamns kommun den kommun SKB föreslagits för lokaliseringär avsom
inkapslingsstation och jag redogjort för tidigare vi villiga vårtär att taav en som
för få fram bra beslutsunderlag bra så vi, näratt ett attansvar genom en process

formell ansökan kommer, kan eller nej på goda grunder.sägaen
Ett svåra frågorantal och oklarheter återstår dock, vilka inte under nuvarande

förutsättningar kan lösas kraftindustrin, myndigheterna eller kommunerna. Attav
lösa kämavfallsproblemt nationell angelägenhet och därför det naturligtär ären
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lagstiftningtydligi formsig störreriksdagochregering ett avtar ansvaratt
förutsättningar.organisatoriskariktlinjeroch samt

kraftin-skettAvspark harvärld:använda idrottensfrånliknelse avFör att en
fardigskrivna.inteför speletreglerna ärslutföwarstumeringenidustrins lag men

kanjagturnering,sådandeltajag intekanlagledarenspåminMed enansvarsyn
höghållafortsättaochlägetjaghurhuvuddomaren enpåpeka förbara ser

i mitt lag.beredskap
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Bilaga 1.
LÄNSSTYRELSEN PROMEMORIA

LÄN 1994-10-14KALMAR

arbetsordning förFörslag till

inkapslingsanläggningför CLAB ochMKB-gruppen

inkaps-lokaliseringlagringskapaciteten vid CLAB ochUtbyggnaden enen avav
tillstånd enligt NRLtill CLAB kräverkämbränslelingsanläggning för utbränt

miljökonsekvens-skall innehållaför de två projektenlagar. Ansökningamam.fl.
MKB.beskrivningar

framansvarig för MKB.sökanden SKBDet ärär att tasom

liggersamråd MKB. Beslutforum förskallMKB-gruppen utan-ett omvara
arbetsområde.för gruppens

statliga inte bundnade myndigheternaSKB, kommunen ochSökanden är
rekommendationer.i enlighet medfatta beslutatt gruppensav

till MKB-sammansättning skall den kunna medverkaGenom attgruppens
tillämpligamöjligt avseende påfullständig medredovisningen blir så som

lagar.

Öppna frågorandraskallsamrådsmöten med allmänheten ävengarantera att
organiserar intebehandlade. Gruppenfram och blirbetydelse kommerav
säkerhetsnämn-främst uppgifter för lokalaför allmänheten. Detta ärmöten

organisatio-sökanden. i deltagandeden i Oskarshamn och för De gruppen
i sådanaemellertid beredda vid behov medverkaskall möten.attnerna vara

det slutliga MKB-Varje skede skall dokumenteras. En medsträvan
frågeställningarna.till de relevantadokumentet det skall begränsasär att

rådgivande därmed inte bindande for deltagarna.MKB-gruppen och ärär
harfrågor behandlas på initiativ från deltagarna. DessaDe rätttas uppsom

vissa utredningar och undersökningar börföra fram önskemålatt attom
utföras.
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Gruppen minst for sökanden SKB, Oskarshamnsbör omfatta företrädare
kommun, Statens kämkraftinspektion, Statens strälskyddsinstitut och

i Kalmar län. Vid skall adjungeraLänsstyrelsen behov kunnagruppen
ytterligare företrädare för myndigheter eller organisationer.

Varje organisation själva sina företrädare. Vid varje bör deltagan-möteutser
tilldet begränsas högst fyra deltagare från respektive organisation.

Deltagare från de olika organisationerna skall i redogöra för respek-gruppen
organisationstive synpunkter och till respektive organisation återrapportera

vad kommer fram till.gruppen

Deltagarna står själva för sina kostnader i anslutning till arbete.gruppens

Arbetet i bedrivs enligt justeras och kom-upprättatettgruppen program som
efterpletteras behov. Formema för arbeten kan komma ändrasattgruppens

efter hand projektet framskrider.som

Länsstyrelsen i Kalmar län sammankallade och tillhandahåller ordförandeär
sekreterare föroch gruppen.

Delta har möjlighet länsstyrelsen meddela synpunkterärendentill påattgarna
agendan inför kommande Länssstyrelsen för sammanställningmöte. svarar
och utsändande agendan.av

Länsstyrelsen för anteckningar fors vid Ett mötesprotokollmötena.attsvarar
skall redovisar vad avhandlats på de slutsatserochupprättas, mötetsom som

kommit fram till. Protokollet skall godkännas deltagarna.som gruppen av
Det skall ingå i handlingarna till följande möte.

En adressförteckning med kontaktpersoner skall hållas aktuell.
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2Bilaga
föri formella beslutsprocessenHuvuddrag den en

inkapslingsstation

inkapslings-och KTL förtillstånd enligt NRLSKB söker samtidigt om
anläggningen.

långNRL-ansökan. SKI och kommunenremissbehandlarRegeringen enges
remisstid.

rekommendationer till regeringenlämnarbehandlar KTL-ansökan ochSKI
villkor.inklusive förslag till

genomföra detaljundersökningarenligtSKB ansöker NRL att enom
platserplatsundersökningar på minst tvåför djupförvar föregåsplats ett av

inkapslingsanläggningeni NRL-ärendet förSKI remissvarger

inkapslingsanläggningen.i NRL-ärendet förremissvarKommunen ger

och ärendena för inkaps-samtidigt beslut i NRL- KTL-Regeringen fattar
lingsanläggningen.
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Ett kommunalt perspektiv

Arne Hellsten

Vill börja med tacka för den möjlighet vi från kommunalt håll har fåttatt att ge
våra synpunkter på hur skaMKB utformas.en

Malå den kommun jag liten glesbygdskommun medärrepresenterarsom en- -
4 000 invånare i sydöstra Lappland.ca
Anledningen till vår medverkan det faktum vi har begärt så kalladär att en

förstudie avseende eventuellt slutförvar utbränt kämbränsle.av
En förstudie skulle jag vilja beteckna liten miljökonsekvensbeskriv-som en

ning. Den belyser på teoretiskt plan hur tänkt djupförvaring skulle påverkaett en
kommunen och regionen.

Från vår sida måste utformasMKB så kommunen får rättsett atten en cen-
tral roll i Det kärms viktigt blir demokratiskdet öppenattprocessen. en process
med möjlighet följa innehåll och skeende alltifrån inkapsling, ochatt transport
själva slutförvaret. I det sammanhanget kan också jämföra med förstu-man
diens uppläggning, känns bra och riktig.som

Eftersom invånarna berörs i så hög grad djupförvaret det väsentligtärav
med sådan modell skulle kunna få förtroendeochstörre änacceptansen som en
på central nivå där kommunen fungerar remissinstans.mer som en

När börjar processen

Enligt vår mening börjar MKB-processen platsundersökning För-när startar.
studien för enbart infonnation och kunskapsfördjupning.är oss en

innehållaVad MKBska en

Än gång återkommer jag till förstudiens irmehåll: Miljöpåverkan, säkerhet,en
socioekonomi, psyko-sociala följder belyses. Samma innehåll bör alltså MKBen
bestå Från platsundersökning fram till ansökan detaljundersökning måsteav. om
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beläggas förräninte säkert kantydlig i allt de fakta,MKB utom somen vara
nivå.gått med schakt till aktuellettman ner

preliminär och efter detaljundersök-Vid detaljundersökanansökan enom
ningen definitiv så tänker jag mig det.MKB;en

Odhnoffs och Olof Söderbergsi Camillasynpunkter kommer framIntressanta
tillvägagångssätt. I synnerhetholländskaartikel i Kommunaktuellt 4:94 omnr

kanavgränsningar-na i Detangående MKB.gäller detta tycker jag varaen- -
olika värderingar hittaoch så mångasvårt med så många inblandade parteratt --

idén medtrovärdighet. Därförbredd och nivå med och ärrätt acceptans en
integritet anslående tanke. Dessutom börfristående kommission med hög en

på förhand.principerna för kostnadstäckning klaravara

Sammanfattning

Sammanfattningsvis jag det viktigt:somser
föroch demokratisk1 tydlig och den öppengöra göra attatt attprocessen

berörda möjligtskapa konstruktivt så näraett parterengagemang som
spelreglerna blirinnehåll avgränsningar, så2 få för och attatt acceptans

tydliga, samt
den ska ligga i3 utsträckningen i tid för MKB ochbåde bestämmaatt varen

tiden till övrigai relation det programmet.sett
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StorumansFörstudie i kommun

Åke Gavelin

Inledning

Storumanskommun

StorumanFigur kommun.
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PSYKOLOG.
PERSPEKTIV

TEKNISKT
PERSPEKTIV

Figur Perspektiv i förstudiearbetet.

VEMHAR
BOLLEN

SKB

i KOMMUNEN

NATURRESURS-mun. ocuDEPARTEMENTET

Figur Spelregler under förstudien.
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Förstudien i Storuman

från SKBOktober 1992 Brev
arbetsutskottkommunstyrelsenstillInformationNovember 1992

ForsmarkochOskarshamntillStudieresa1993Januari
remissbehandlingbeslutKommunstyrelsen fattarFebruari 1993 om

organisationernapartierna ochpolitiskadetill
tillåta SKBKommunfullmäktige beslutar attJuni 1993 att
förbehållförstudien med vissagenomföra

för-avtaltecknarkommunoch Storumans1993 SKBSeptember om
genomförandestudiens

i StorumanlokalkontorSKB öppnar
inledsFörstudien1993Oktober

för kommun-förstudien redovisasJuni 1994 Lägesrapport -
fullmäktige

— VPolitiska-partierW m
Kummunkdmng LänsstyrelseStyr- Relerens-

lnuesseföreningarSTUPPSNPPSKB
Friståendekompetens

w H W

Samverkan.Projekt-
infonnaüonledning

I- lIII I l
Samhälls- som MimAmäggmng TWISPOH‘ Geo-planerings och.ekonomiskadjupfö vetenskapmalk-i frågor säkerhetfragoranv g

förstudien.förOrganisationsplanFigur



225

JANUARI -95
Amnes-
rapporter

v:

Figur Tidplanen.7.

Informationsansatser till inomallmänheten kommunen

SKB:s utställningstrailer
Kvällsmöten med föreningar
Telefoninformation 020-linje
Informationsmöten för allmänheten kommunen, SKI, SSI, SKB
Information via SKB:s lokalkontor
Öppet hus vid SKB:s lokalkontor
Informationsspridning via referensgruppen
Hushållsutskick förstudiens uppläggning, lägesrapport sammandragochom
från utredningar
Kvällsföreläsningar
Skolinformation
Ungdomsseminarium
Information vid inlandsmässan
Debatter i massmedia
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förstudieprocesseniinflytandeSamverkan och

organisationFörstudiens
Styrgrupp
Referensgrupp
Partierna
Utbildninginformation
Remissbehandling
Fristående granskning

förväntas dels;Kommunen
genomförandeförstudiensinsyn delaktig iHa och vara-

SKBfristående ställningHa gentemoten-

Erfarenheter för kommunen

utvecklingRikt material för kommunen och dess
och den demokratiskaVitaliserat partiarbete processen

i samhälletStärkt engagemang
Massmedias roll
Utomparlamentariska metoder

utredningsarbetePerspektiv i
infonnationsbehovRätt analys av

bollenMånga aktörer vem har-
nivåcentral politiskBrist på frånstöd
mellan SKB och kommunenreglera förhållandetRätt i avtalatt

StorumanArma
kärnavfallHedervärt föransvar

får generationerProblemet inte påskjutas kommandeöver

Figur Tidningsurklipp
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ursäktBe om
Ungdomsfdrening Storumani

kommunalrådetmotrasar

glågggroteströrelse drarNg

NorrlandhelaBefria
ingenärDet soptunnan

Storumanöverdriver iVK striden
nyhetsplutsRabiat inställning både kommentar ochi

ATOMTÅG UMEÅ-

STORUMAN VARJE
VECKAISOÅR

Norrlänningar
bildar

nätverk mot

atomsopor

Figur Tidningsurklipp
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pålänsstyrelseperspektivEtt MKB-

i lokaliseringensamband medprocessen
förslutförvar kärnbränsleanväntettav

Gunnar Brodin

Inledning

Länsstyrelsen i Norrbottens län våren 1993 initiativ kringtill projekt slut-tog ett
förvaring vid den tekniskt inriktade högskolan i Luleå. Vi anslog, maj 1993, 2,9i
miljoner ikronor projektmedel för vad vi kallade Kunskapsuppbyggnad
avseende djupförvaring utbränt kämbränsle.av

SverigeI finns fyra kärnkraftverk med 12 producerar drygtDeaggregat.
hälften elenergiden förbrukas i landet. Avfallet från dem måste förvarasav som
någonstans för risken för strålningsskador så liten möjligt. Enligtgöraatt som
kämtekniklagen förden kämteknisk verksamhet ansvarigär utövar attsom
kärnämne eller kämavfall Sverigeslutförvaras på säkert ställe. I harett
kraftproducentema uppdragit bolag Svensk Kämbränslehanter-ett gemensamt -
ing, SKB för detta arbete.att ansvara-

Förstudier

Totalt räknar SKB med förstudier i mellan fem tiooch kommuner. Medgöraatt
dessa studier grund skall SKB välja kommun och plats göraut attsom en en
detaljundersökning på. Om detaljundersökningen utfallet inges ansökangynnsamt

lokaliseringstillstånd enligt naturresurslagen och tillstånd byggaattom om
kämanläggning enligt kämtekniklagen.

tillståndEfter byggs demonstrationsanläggning dimensionerad för tion-en en
del avfallet. För få i drift skall kämtekniklagen.den enligtprövasatt tasav
Enligt tidsplanen skall demonstrations-deponerings-anläggning stå färdig åren
2008-2012.
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platsvalsmetodSKB:ssamhällsplanering ochModern2.

ochi Norrbottenantal kommunerdiskussioner mellan1993Våren fördes ett
gällde för-DiskussionernaKämbränslehantering, SKB.och SvenskVästerbotten

diskussionerkämbränsle. Dessaförvaringsplatser förlämpligastudier använtav
frånoroliga reaktionerledde också tillmassmedia. Deuppmärksamhet ifick stor

utanför de berörda kommunema.i ochmedborgareenskilda och grupper av
gjordetill Arjeploggrannkommunerfylke och norskai NordlandsFylkesmannen

artiklar i tidningarna.länsstyrelsen efterförfrågningar tilloroliga

Kømpetensuppbyggnad

stånd saklig debattfå tillviktigtlänsstyrelsen detläget ansågI det attatt envar
Högskolansig tillnaturligt vändakompetensuppbyggnad. Och då detoch attvar
högskola.enda tekniskaBarentsregionensNorrlands ochi Luleå eftersom den är

akademi, haropartiskHögskolan, fristående ochTanken och är att som envar - -
dimension baseradkärnkraftdebatten sakligsvenskamöjlighet tillföra denatt en

på fakta.
Högskolan bygga kompetensviktigt fördetLänsstyrelsen att uppser som

sådaningen tvekantvärvetenskapligt område. Detintressant, är attett enom
landetsviktig roll utanförspelakan komma gränser,kompetens ävenatt en

Barentsregionen.framförallt ikanske
avslu-REKO-Regional kompetensuppbyggnad,kallasProjektet, kom attsom

ansvariga projekt-genomfördes i sju delar med1994. Projektettades i februari
bygg-omfattade geovetenskap,ledare för varje delprojekt. Dessa transporter,

ekonomi ochsamhällsplaneringmiljö och säkerhet,teknik i berg, samt
hosväsentliga frågeställningarprojekt kartlade ochnäringsliv. Ett separat nya

berörda kommunema.medborgarna i de
möjlighet kimnandet vadHögskolans ökastuderatEtt projekt har attannat
strategiska lokaliseringar.inom områdetgäller forskning utbildningoch

Samhällsplanering Kunskapsunderlagdelprojekten,Inom för ettramen av -
vad gäller samhälls-mi1jökonsekvenser byggt kompetensoch har man upp en

frågeställningar slutförvaringhar lagts kringplaneringsfrågor. Speciell tonvikt
kämbränsle.utbräntav
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3. MKB

Begreppet MKB, miljökonsekvensbeskrivning, relativt inomär svensk lag-nytt
stiftning där det infördes 1987. En speciell förordning MKB korn 1991. Menom
redan i slutet 1960-talet infördes begreppet i amerikanskav lagstiftning och inom
FU ministerrådet 1985 direktivantog för enhetlig MKB-bedömning.en

GIS

Utvecklingen grafisk informationsteknik GIS, harav förbättratavsevärt möjlig-
heterna till analys komplicerade samband. Fortfarande saknarav vi dock här i
Sverige erfarenheter flera de internationella beslutsmetodemaav iav olika
analysprogram.

Det pågår emellertid uppbyggnad kompetens inom miljöområdeten av -MDC i Kiruna där miljöforskning och användning GIS skall kombineras.av-
Jag detta stark tillkommandeser Inom Högskolansom en planeras ocksåresurs.

nationellt kompetenscentrumett inom GIS kommer få betydelse iattsom stor
utvecklingen goda analysinstmment.av

En lokalisering exempelvis anläggning för slutförvaringav utbränten av
kämbränsle innebär informationssynpunkt successivt skaffarur sigatt alltman

detaljerad information och kunskap.mer På det minskarsättet också antalet
möjliga lokaliseringsorter.

Ur den synvinkeln finner forskarna inom REKO-projektet SKB:s hante-att
ring denna fråga kan kritiseras eftersomav enbart förundersökningargör iman
intresserade kommuner.

Ett vetenskapligt alternativ bredaremer skulle naturligtvisen ansats vara- -från börjanatt undersökningarna tillstyra områden där det finnsvet attman
goda geologiska förutsättningar. Men också detta kan kritiserasangreppssätt
eftersom tillgång på information då lokaliseringen.styr

Inom detta delprojekt har forskarna också bedömt sysselsättningseffekten av
lokalisering anläggning fören slutförvaring. Slutsatsenav en sådanär att en

lokalisering i mindre kommun i kan medföra viktigaen stirnulanseffekter.norr
Å andra sidan kan ingen hur hårt lokaliseringensäga sådan kontroversiellav en
anläggning kan komma slå kommunensatt turistiskamot attraktivitet. I delpro-
jektet konstateras också opinionsyttringaratt slutförvaring fick betydligtmot mer

självaän sakfråganutrymme i massmedia.
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syftenled i sinaosäkerhetenoch attAktionsgruppen har ettanvänt somoron
kärnkraft.användningenpåverka stoppa av--

LokaliseringarStrategiskastudierförCentrum av

regional kun-utvecklingbehovetockså studeratREKO-projektet har enavav en
Högskolan ividkärnbränsledjupförvaringområdetskapsuppbyggnad inom av

denbyggamöjligheterHögskolansundersöktProjektet har attLuleå. även upp
bildaförutsättningarområdedetta ettSverige attikompetensenbästa samt

talarvi dåCSL. VadLokaliseringar, ärStrategiskastudierförCentrum omav
lokaliseringtvärvetenskaplig kunskaputveckling storaför avomcentrumett av

ochmiljöeffekterpåtagligaprojekt medgäller i synnerhetprojekt. Det som-
MKB.miljökonsekvensbeskrivningar,kräver

CSL:sMenprojekt.ingå iellerremissorgan störreCSL kan fungeraEtt som
akademi. frågaEnfriståendeerkännasmåste hela tidenroll somatt som envara

motiverarprojektmångatillräckligtfinnsdetmåste ställasdå storaär somom
utbildning,nämligenCSL kräverkompetensuppbyggnad. Ett attlångsiktigen

decenniers tid.åtminstonebedrivs underforskningforskarutbildning och ett par
relativtinnebärkämbränsleutbräntdjupförvaring ettfråganEnbart avom

CSL.långsiktigt behov ettstort, av

CSLVerksamhetsområden för

fördet behövsexempel därflera andraräknarREKO-rapporten ett centrumupp
lokaliseringar:strategiska

riktlinjer vidi linje med EU:shela Sverigebehov iökandeEtt generellt,
finnslokaliseringsärenden där detkompliceradeprövning och mot-storaav

ärenden blandExempel denna ärsamhällsintressen.stående annattyp av
Ångerman-Öresundsförbindelsen, VedabronStockholm. överringleden runt

och Botniabanan.älven

det finnskonstaterakämbränslekanutbräntslutförvaringNär det gäller attmanav
sammanhangetSverige. I detproblemlösaåtskilliga länder behöver somsammasom
finns blandkunnande hoskompletteradmed detREKO-gruppens kompetens,är som

SKI, SSI och SKB, intressant.annat
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Vid eventuell EU-ansluming kommer Norrbottens län tillsammans medatten
finska Lappland och de nordnorska fylkena få del Interreg-fonder.EU:sav
Det kraftiga resursförstärkningar och stadga samarbetet vilketger en

möjligheterhelt lösa problem på Nordkalotten. EU-anslut-öppnar attnya
ningen möjligheter till Interreg-program riktade Ryssland.öppnar även mot

Exempel på studier strategiska lokaliseringar kan beröras Interreg-av som av
inom Barentsregionen bland kommunikatio-ochär annat transporterprogram

hamnar och destmktionsanläggningar frågor kring energi- ochsamtner,
livsmedelsförsörjning turism.samt

Atomkrisen i4. Rysslandnordvästra

problem inteEtt akut i REKO:s den starkt ökadeär mäng-tas rapportsom upp
radioaktivt avfallden och radioaktivt material i samband med Rysslands ned-

rustning. Redan idag lagren i Ryssland, och då särskilt i Ryssland,nordvästraär
överfulla.så gott som

mycket delEn dessa finns koncentrerade på Kolahalvön ochämnenstor av
bearbetning och slutförvaring.kräver Uppgifterna atomkrisen i Rysslandom

fortfarande bristfälliga. Hittills det norska miljörörelsen Bellonadenär är som
framhar tagit det omfattande materialet. Bellonas tillarbete har delmest stor

bekostats norska miljövemdepartementet.av

Kolahalvön

Enligt Bellonas från i februari 1994 finns den koncentrationentätasterapporter
atomreaktorer i världen längs Kolahalvöns kust. Detsamma gäller förmod-av

ligen också koncentrationen kärnvapen. I februari hade den Nordflottanryskaav
i161 kämreaktorer drift påenbart ombord de 84 ubåtar i drift. 135som var

kämreaktorer hade tagits drift från ubåtar fram till februari 1994.ur
linjeI med START-2-avtalet skall omkring 150 ubåtar demonteras i Severod-

vinsk utanför Arkangelsk från Nordflottan Stillahavsflottan.och Ombord finns
278 atomreaktorer. Men fram till i februari hade bara demonterat två ubåtar.man
Antalet reaktorer drift ökar hela tiden dels på grund internationellatassom ur av
nedrusmingsavtal, dels på grund ekonomiska nedskärningar.av
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atomproblemeti nord-uppgifter viddenmånga olikaDet förekommer om av
uppgift finnsvill Bellonas detRyssland. Jag bara nämnarenämnavästra att

ubåtar tagitsi lager, på pråmar och i har000 förbrukande bränsleelement50 som
driftz.ur

Mängden radioaktivt avfall ökar

antalet i drift har Nordflottan varit denSom följd det reaktorer störstastoraen av
lär inte haradioaktivt avfall i Murmansk- och Arkangelsk Mankällan till

haravfall i sedan 1991. följd detdumpat radioaktivt havet Men som en av
avfall vid de olika tiotalet basema ökat betydligt. Jagmängden radioaktivt --

harjämförelse Ryssland, enligt Bellonarapporten, dumpatkan nämna attsom en
Sverige haradioaktivt avfall i Barentshavet kommerlika volymer attstora som

kämkraftprogrammet.2010 från det svenskahand åratt ta om
antal hurPå Kolahalvön finns också mycket kärnvapen. Det oklartärett stort

i enlighet med nedrusmingsavtalen kommerkärnvapen avvecklas tasatt omsom
hand.

Behov mellanlagerav

Bellona och bättre centralt mellanlager för fastbehovet ett nyttatt avmenar
radioaktivtradioaktivt avfall och förbrukat bränsle från Nordflottan, Murmansk

Shipping Company och den civila lagringsplatsen Radon mycketär stort.
tidsutryrnmeTanken mellanlager det för planera förmed är att attett ger en

uppfyller säkerhetskraven. Om inte med sådant lagerslutförvaring arbetet ettsom
kan Nordflottan bli tvingad återuppta dumpningenkommer igång inom kort att

radioaktivt i havet.avfallav
Med Rysslands svåra, ekonomiska problem det nödvändigttanke är att ett

mellanlager internationellt samarbete.etableras ettgenom
Enligt bedömning inte Rysslands planer på slutförvaringBellonas motsvarar

Novaja Zemlja internationella Enligti bukt på sydspetsen krav. planernaen av
ska kanalerna torrläggas, fyllas med radioaktivt material och därefter täckas med
sten.

2 ÖsteuropaKämavfall i särskilt kapitel i KASAMs Kunskapsläget påägnasett rapport
kärnavfallsornrådet 1995, SOU 1995:50Red:s anm.
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slutförvaring5. Behov av

kring årslutförvaring utbränt kämbränsleMedan vi i Sverige siktar på en av
imellanlagring betydligt akut2010 alltså slutförvaring ochbehovetär merav

elddopkan Högskolans kompetens få sittnordvästra Ryssland. Här änsnarare
i sådan utveck-vi givetvis beredd HögskolanLänsstyrelsen är stöttaattanar. en

bidra kompetensöverföring tillling. Högskolan skulle också starkt kunna med
miljö.Ryssland bidrag till ökad säkerhet och bättreför sittatt enge en

Barentsregionenvi medverkar i inomDetta ligger helt i linje med det arbete
för människor inom regionen.och syftar till bland ökad säkerhetannatsom en

ja, för hela världen.målsättning viktig för EU-ländema,Det är är ävensomen
Vi räknar ekonomiskt stöd för denna kompetensupp-därför med brett, typett av

vilket förefaller naturligt,byggnad, både nationellt och internationellt, den,om
Barentssamarbetet.kan användas i

Barentssamarbetetockså klart kopplad iDenna internationella insikt finns
från många länder.

förexempelvis riskernaGenerellt miljöproblemen i regionen,utgörsett
gigantiskaoljeberedskap,radioaktiva föroreningar, luftföroreningar och

internationelltutmaningar kräver engagemang.som

kvalificeradebehovGenerellt finns också, i denna problematik, ett stort av
ochmiljödatacenter i Kirunamiljökonsekvensbeskrivningar. Satsningar ettett

analyser. längreGIS viktigt led i dessa Ikompetenscentrum för utgör ettett
serie helhetsanalyserperspektiv faktiskt hela Barentsregionen krävakan aven

strategiska mineralutvinning,lokaliseringsprojekt kring bland transporter,annat
förädlingsanläggningar och avfallshantering.

CSL-finnas behovI norrbottniskt perspektiv kommer det också attett av
infrastrukturen. Detstudier för kommunala landstingskommunaladen och

inte Luleå-Bodenområdet.gäller minst

befintliga,tänker jag inte på åtgärder på redanHär bara störreävenutannya
Norden. Detanläggningar Barentsområdet och andra håll i och utanföri hela

vidkompetensuppbyggnaden forskningen Hög-kan också led iett avses som
skolan i Luleå.
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då CSLVilka intressenternade tänkbaraär ettav

från CSL handlarNär det gäller forskningsresultat och examinerade studenter ett
statliga ochdet enskilda, privata och konsortier företagföretag samtom av

SJ, Vattenfall och sjukhus-kommunala upphandlare Vägverket, Banverket,som
direktionen

beslutanderätt ellerintressenter i CSL myndigheter medAndra ärett
miljöskydd,tillsynsansvar koncessionsnänmden för Bo-länsstyrelserna,som

SKI,verket, SSI och Naturvårdsverket.
in övergripandeBland intressenterna bör också räkna med an-man organen

forskningsråden och miljöstrategiskaför finansiering forskningsvar av som
forskningsstiftelsen.

Slutkommentar

Sammantaget slå fast REKO-projektets åsikt också Högskolan ikan attman
Luleå har möjlighet betydande roll i kommande, svenskaspela denatt upp-en
byggnaden miljökonsekvensbeskrivningar strategiska lokaliseringar.avav

En kompetens området från anläggningsteknik, ekono-täcker hela översom
miska miljöfrågor opinions- och demo-och samhällsekonomiska frågor till samt
kratifrågor finns inte samlad på enda ställe. Men vid Högskolan i Luleå finnsett

tillräckligt däri-samlad kompetens för den, i samarbete med andra,attstor,en
bland Kiruna under uppbyggnad, kanKTH och det miljödatacenter i ärsom nu
bilda kraftfull kompetens.en

Det också viktigt hitta internationella samarbetspartners vilket jagär troratt
Högskolan, internationella inriktning, förutsättningarmed sin har godaatt att

klara av.
Mot vid i Luleådenna bakgrund jag och forskarna Högskolananser som-

står bakom REKO-projektet i vidmakthålla vidare-högskolan Luleå bör ochatt
utveckla sin kompetens vad gäller och tillämpningar relevantametoder ärsom
för studier strategiska lokaliseringar.av

Länsstyrelsen i Norrbotten, initiativet till REKO-projektet, delartogsom
givetvis denna bedömning. Med ledning det vi kommer länsstyrelsenvetav nu

i olika sammanhang för stärka denna kompetens.att attagera
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försatsning CSL, Centrumalltså skapa nationellMålet är ettatt en
viktigkan också visa sig blistrategiska studier, i Luleå. Detta centrum resursen

Östeuropa eller kommeroch i de biståndsländer Sverigei hela stöttar attsom
stötta.
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Greenpeace och MKB-processen i
samband med lokaliseringen slut-ettav
förvar för använt kärnbränsle.

Anders Fredriksson

Som bekant kan MKB betraktas såväl dokument. Ty-en ettsom en process som
torde detvärr inte sällan så dokumentet betraktas viktigareatt änvara som

På Greenpeace föredrar vi i första hand betrakta MKB:nprocessen. att ettsom
tänkasätt och planera, vilket så småningomatt leder till framväxten ettav

beslutsunderlag. förevarandeI sammanhang, där MKB:n alltså primärt betraktas
skall i det följande aspekter kort behandlas,som nämligenen treprocess, om

allmänhetens möjligheter till deltagande i SKB:s ställning ochprocessen,
slutligen altemativens betydelse.

Allmänhetens deltagande i MKB-processen

Ett framträdande skäl för inför projekt fram MKB allmän-att ett ärta atten ge
heten, miljöorganisationer och andra intressenter rimlig möjlighet delta iatten
beslutsprocessen. De flesta är goda möjligheteröverens tillattnog om
deltagande nödvändig förutsättningär för få för slutförvar-en att acceptans en
ingsanläggning för kämbränsle, vilketanvänt frågaär en som engagerar en
mycket del befolkningen.stor av

Den svenska lagstiftningen MKB rudirnentär. 5 kapitletär naturresurs-om
lagen inte allmänheten någon delta i MKB-processenrätt ellerger att attens
lämna synpunkter på slutprodukten. MKB-förordningen innehåller bestämmelser

offentliggörande och den allmänheten möjlighet i vissa fallom ingeattger
skriftliga Ävenanmärkningar den färdiga MKBn. vattenlagen och miljö-mot
skyddslagen innehåller regler offentliggörande. Utan innärmareattom
innebörden dessa regler kan konstateras, de utomordentligt otill-ärav att
fredsställande vad gäller allmänhetens deltagande i MKB-processen. Regler i de
olika lagarna samrådsförfaranden och muntliga tillståndsförhandlingar därom om
olika intressenter kan lämna synpunkter, ändrar knappast på detta. De regler som
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allmänhetenrniljöbalk, möjligenpropositionregeringensiåterfinns gerom ny
skyldigskall denförslaget upprättaEnligt är attställning.något bättre somen

har intresseenskildaochorganisationersamråda medlämpligtMKB sätt som
saken.av

till-MKBuppgifterna iminimum görsMKB~direktiv kräverEU:s att ensom
det planeradeberördasärskiltdeochallmänheten ärgängliga för att avsom
således, precisDirektivettillståndsig innantillfällefårprojektet geryttra ges.att

synpunktermöjlighetallmänhetenreglerna,svenskagällande attde avgesom
ihinderingetdockDirektivetslutskede. utgör mot atti MKB-processensförst

ställning.allmänhetensstärkerinföra reglerSverige som
uppställersammanhanggränsöverskridandeiEsbokonventionen MKBom

färdig.denna skallförMKB:noffentlig granskningpå attkrav somansesav
reglerna,behandladede tidigareikravför sig äni ochDetta strängare menär ett

exempelvis hurpåverkaallmänhetenförmöjlighetreellingen attinnebärdet
MKB:nomfattningen görs.avgränsningen avav

iupprättande MKBgäller föridagrättsreglerdeSlutsatsen är avatt som
aktivt bidramöjligheter sättnågraallmänhetenSverige inte större att ettger
missförhållandeMKB-processen. Dettaundererfarenheterochsynpunktermed

dåoch krävslagstiftningen förändrasAntingen kantill på tvåkan sätt. enrättas
så kaneller denuttryck förmiljöbalksförslagetvadambitionsnivåhögre än ger

påläggafrivilligtMKB:nframtagandet ettför processenuppavansvararsom
gång. Greenpeaceunder arbetetsmedverkan ärallmänhetensmedger avsätt som

uppnå önskvärdamedel föreffektivarelagstiftninguppfattningen är attettatt
frivillighet.sammanhang,i förevarandeförändringar än

inrättaproblemet kantillrätta med sär-möjlighet komma attEn enatt vara
i det enskildaförutsättningarnautifrånbefogenhetMKB-myndighet medskild att
möjlighetallmänheten börstadieri vilka attfallet, bestämma gesprocessenav

ske:minimum bör såabsolutSomdelta.
scoping;avgränsningochbestämsmed MKB:n görsdå syftet

alternativ;olikautredningensamband medi av
MKB-dokument;preliminärtgranskningen samtvid ettav
dokumentet.slutgiltigagranskningen detvid4. av

viktigteftersträvas det givetvisprojektetfornå den ärFör attacceptansatt som
därförframförs har beaktats. börDetsynpunkterkänner deallmänheten att som
ii rimlig utsträckning denredovisas och bemötssynpunkterlämnadekrävas att

slutliga MKBn.
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sina synpunkter,möjligheter framföramåste allmänheten fåDessutom att
tillståndsmyndighetenskriftligen, direkt tillsåväl muntligen sättsammasom

idag.vanligtvis sker i tillståndsärendensom

SKB:s ställning i MKB-processen

kämavfallsproblema-utifrån justintressant diskuteraDet MKB-processerär att
olika försöktSverige världen påtiken. tjugo år har i ochI sättöver,änmer man,

erfarenheterslutförvar. finns således radfå allmänheten Detatt acceptera ett en
lärdomatt ta av.

vadradioaktivt avfall, har problemVarje har kärnkraft, och därmedland som
vanligastelokalisering avfallet. hittillsgäller välja förvaringsmetod och Detatt av

allmänheten beslutsprocessen.tackla problemen varit uteslutaharsättet attatt ur
och därmednationella intressenplanerade anläggningarna harDe ansetts vara

har medbestämmandet fått stå sidan.
inte minst i Sverige. och dehar varit långtgående, DeKonsekvenserna orter,

problematiken, vittna mycketmärmiskor, på något för kansätt utsatts omsom
ibefolkningen inte fått mednegativa erfarenheter. Det faktum att processen,vara

så varför tål då intelett till trovärdighetskris. Om allt så bra och säkert,har ären
frågan ordentlig belysningen

kämavfallet delegerats till SKB.Sverige vi förI har, alla ansvaretvet,som
förtroende, SKBhar intet vis ökat allmänhetensDetta tvärtom. representerar

skeptiska tillmänniskor, redankämkraftindustrin. Det självklartär äratt som
får ytterligare på sinhuruvida kämavfall kan hanteras säkert sätt, vattenett

denna, sig för mångakvarn. Att låta SKB sköta så känslig fråga tersom somen
vill påstå detfinns uppenbar risk, jaglåta vakta hönshuset. Deträven attatt en

situation.oundvikligt, i jävsliknandeSKB hamnarnärmast är att en
frivillighetsprincipen i sittSKB sig tillämpa den s.khar bestämt för attnu

lokaliseringsort för slutförvaret. Genom begränsaarbete med bestämma attatt en
till intresse käm-urvalsprocessen endast de kommuner har attett eget ensom av

avfallsanläggning etableras region har också starkt begränsatjust i deras man
finna verkligen lämpar sig slutförvar,möjligheterna den plats bäst föratt ettsom

eftersom råder utomordentligt besvärande brist frivilliga kommuner.det en
fråga särskilt intresse blir då huruvida de förstudier SKBEn som nuav

bedriver i Storuman och Malå del MKB-processen, ellerkan utgöraanses en av
det istället handlar skaffa kunskap för framtida avgränsningattom om en av
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eftersom SKB intelokaliseringsfrågoma. vill påstågäller JagMKBn vad ut-att
slutförvaret,lämpade förSveriges kommunerreder huruvida alla är att ta emot

två alternativa lokali-arbetar medåtminstone det endastututan, som ser nu,
undersöker vilka platserlångsökt påståseringar, tämligendetär attatt somman

följer rimligen debli alternativ. Av dettaaktuellaeventuellt kan attsomsenare
lokaliseringsorter måste del MKB-tänkbarapågående studierna ses som en avav

faktum aktuellastärkas ytterligare det depåstående tordeDetta attavprocessen.
tillfyllest,beslutsunderlagmycket behovhar ärkommunerna stort ettett somav

eventuell fortsatt exploatering. Allt sådantbeslutade framdeles skanär om
miljöeffekter eller omfattar andrahuruvida det behandlarunderlag får, oaktat

definitivt framtaget led i MKB-slutförvar,aspekter ettett anses somav
processen.

enligtkonstatera såväl för slutförvarMan kan således att ettprocessen
3 lokaliseringsprocessen i full gång. Man kan dess-angiven metod KBS ärsom

insyn ii med kommunerna saknarockså konstatera, ochvärre attatt processen,
beslut fortsatt exploatering kanderas eventuellaså finns riskstor att omen

förutsättningar. därför viktfelaktiga Detkomma baseras är attytterstaatt av
präglas öppenhet.MKB-processen av

kan lämpligt inrättavi hittills fått, tyder detDe erfarenheter att attvara
MKB-myndighet. Fördelarna med inrätta särskild myndighetsärskild att enen

troligen medför slutgiltigt väljer bättre teknologiförutom detär, attatt man en
allmänhetens förtroende for SKBsrimligare lokaliseringsort,och ansträng-atten

metod för slutförvaringen torde öka. Påutveckla lämpligningar att sammaen
metodlättare skapa allmän för den och denbör detsätt att acceptansvara

aktualiseras.slutligenlokalisering förvaret somav

alternativBetydelsen av

Enligt § MKB-förordningen ska MKB innehålla motiverad redovisning12 en en
utfommingaralternativa lokaliseringar och uppgifter konsekvensernasamt omav

vidtas. Om det ändamålsenligtden sökta åtgärden inte med hänsyn tillärattav
exploateringsföretagetssyftet med och behöver inte alternativa lokali-MKBn art

innebördseringar redovisas. Regler återfinns också i förslaget tillsamma nyav
miljöbalk.

således klart såväl alternativ till KBS 3-metoden alternativaDet är att som
lokaliseringar någotskall utredas, i fall inte sker idag vad gällervartsom
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metodvalet. Av särskilt betydelse det s.k nollalternativet. Attär ävenstor ge en
generell definition innebördenpå nollalternativet inte alldeles enkelt. Manärav
brukar vanligtvis innebärdet inte någonting alls, villdetsäga göra sägaatt att

inte fatta något beslut genomföra det tillänmade projektet. viktigaDetatt attom
MKBn utvisar konsekvenserna i olika projektetavseenden inte kommerär att om

till stånd och inte heller något alternativ väljs.annat
Beskrivningen nollalternativet skall i alla detaljer ställas huvud-motav

alternativet för möjliggöra bedömning effekterna i olika avseenden. Enatt en av
dylik utredning medför flera fördelar. Den bidrar till tydliggöra behovetatt av

frågan det använda kärnbränslets slutliga omhändertagande får lösning,att om en
vilket i sin torde bidra till skapa för den lösning såtur att acceptans som
småningom kommer väljas. Intimt förknippat med det möjlig-är ävenatt senare
heterna för såväl allmänhet myndigheter, objektiva grunder bestämmaattsom
syftet med de lösningar förespråkas. Vidare kommer ingående beskriv-som en
ning nollalternativet åskådliggöra de kämbränslemiljöproblem använtattav som

upphov till, vilket betydelse, inte bara för bedömningen noll-är storger av av
alternativet sådant, vid utvärderingen alternativandra vadävenutansom av

såväl platser.val metoderavser av som
I det aktuella fallet förordar Greenpeace nollalternativet ska gälla tillsatt

vidare. Vår uppfattning nollalternativet i detta fall innebär fortsattär att
mellanlagring avfallet i CLAB. naturligtvis slutgiltig lösningDetta inteärav en
i så avfallet kan lagras där i 100.000-tals år. Nollaltemativet behövermotto att
dock inte innebära måste bestämma slutgiltig lösning. kan enligtDetatt man en
vår uppfattning mycket väl innebära, inte binder sig för vissatt man upp en
lösning under i dessa sammanhang, relativt tidsperiod.korten,

Den metod SKB föreslår idag, KBS-3, alltförhar uppenbara brister försom
den ska kunna genomföras i sin föreslagna form. SKB har inte lyckats visaatt
metoden säkert slutförvar under de tidsperioder vi talar Ettatt garanterar ett om.

problem i den pågående för byggandet slutförvarsanläggning ärprocessen av en
hur valet utformningenoch teknologin kan påverkas arbetet med be-attav av

lokaliseringsort och vice Vi har de årenstämma senaste noterat etten versa.
flertal förändringar KBS 3-metoden, inte i alla avseendenav som synes vara
vetenskapligt välgrundade och idag finns flertal obesvarade frågor: skallett
förvaret ej;övervakas eller kan bränslet återtas ejeller IAEA har uttryckt
farhågor för metoden innebär skapar s.k plutoniumgruvor, vilketatt att man
kan få förödande konsekvenser för framtida generationer. SKB fåtthar även
kritik myndigheterna för ha för bråttom, vilket indikerar det kanatt attav vara
lämpligt skilja lokaliseringsansvaret ifrån det vetenskapliga arbetetatt rentav
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vidlåter KBS-3, kan intebristermed defram metod. I ochmed att ta somen
år,Vi kanske kan det 5lokaliseringsorter idag.börjaiväg och peka ut omrusa

lägger lokaliseringsproblemetvi idag500 år. viktiga50 år eller Det är attom
slutligen bindervimetoden. Innanför istället koncentrerasidan, att ossoss

teknologi.vi säkerviss plats, måste haför enen

Sammanfattning

andra denprincip inte någravi idag irättsregler har änDe MKB gerom som
såledeskrävspåverka MKB-processen. Detprojektansvarige möjlighet att en om-

delaktig ikunna bliallmänheten skallförändring regelverketfattande omav
nödvändigt,önskvärtnågot får inte bara ävenutan omansesprocessen, som

för sitt arbete.SKB vill få allmän acceptans
lokaliserings-och for hittalämplig metodför framProcesser attatt ta enen

former allmänhetenemellertid inte i sådanafor fullt. skerpågår Detta attort nu
beslutsfattarna i dehellermedverka. Intehar tillräcklig möjlighet att ges

ellerslutförvar någon till insyn,aktuella förkommuner kan bli rättett enssom
särskilt inrättad MKB-på relevanta grunder. Enmöjlighet fatta sina beslutatt

tillkanske ledabefogenhet MKB-processen kanmyndighet med attatt styra
till såvälförhoppningsvis leder framfår bättre belysning, vilketproblemen atten

lokalisering väljs.bästa teknologi bästasom
vialltför många brister för skaidag, innehåller KBS-3Som det attutser

vi väljerRisken alltförkunna basera slutförvar på densamma. är attstorett en
inga godtagbarafinns i dagsläget hellerlokalisering baserad fel teknologi. Det

till säkert slutförvar kanalternativ till KBS-3. Fram dess ett presenteras,att
i sammanhanget innebärnollalternativet, vilket det härmåste vi lita det s.k

tillräckligaCLAB. Självfallet måste förfortsatt mellanlagring i resurseren
lösningtill förfogande, så vi kan finnaforskning ställas permanenten

avfallsproblemet.
iperspektiv har Sverige stark fördel det faktum,Sett internationelltett enur

kärnkraften till år 2010. Vi exakt hurvi har beslut avveckla vetett attatt om
kapacitet förkämavfall vi maximalt måste hand Vi har redanmycket ta om. nu

slutlig,tillfredsställande i pålagra nämnda mängd på sätt väntanett attatt en
viljanmetod farligt vi låtersäker kan Det ärgaranterat presenteras. ytterst om

vilken väljer. finnssnabbt bli med problemet metod vi Det ävenavgöraatt av
risk viss prestige inblandad. Viljan först i världen ha löst detäratt atten en

olösliga kan ställa rationellt tänkande sidan.
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I det för in etiska synpunkter. Dethär sammanhanget har SKB draattvana
den generation ifrån kärnkraften harenerginär använt ett attansvarsom som

idag, inför lösning. måhända rik-kommande generationer, Det ärpresentera en
tigt, och det skulle kanske ha tänkt lite tidigare, vi idageftersomman men
inte har lösning säker, så har vi inget val änär tyvärrgaranterat annaten som

vårt och inte välja metod kan hota kommande generationer.att ta ansvar en som
Dessa måste få rimlig chans det vi efter måstehantera lämnar Viatten arv oss.
ha möjlighet övervaka avfallet till framtida lösningar, någotatt samt taen oss

inte möjligt med KBS-3. Framförallt måste vi inse tjugo års erfarenhetär attsom
kärnkraft i Sverige inte lett lösninghar enda närmareett stegav oss en av

problemet vad vi skall kärnkraftens slutprodukt, bordemed och detgöra vara
hög tid för kämkraftindustrin inse detta.att
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Trovärdiga beslut hur utbränt kärn-om

nyckelfrågorbränsle skall hanteras. Fyra
i beslutsprocessen.

KåbergerTomas

Jag skall nyckelfrågorfyra inför beslutsprocessen jag harta upp som menar
utomordentlig betydelse för vi skall kunna åstadkomma trovärdigt ellerettom -

trovärdiga beslut hur det utbrända kämbränslet skall hanteras.rättare om-

Vilken anledningen genomföraär MKB-processenatt

Den första frågan gäller distinktion denna konferens gjort väldigtharen som
tydlig. anledningDet frågan vilken olika aktörer har vilja få till ståndär att en

ÄrMKB-process. anledningen rationellt organiserat vill få tillsättatt ettman
stånd beslutsunderlag och därefter beslut, eller skälet MKB-ärett att serman

verktyg för förmå befolkningen verkställandetett att att accepteraprocessen som
redan fattade beslutav
Jag tycker mig ha iakttagit under den här konferensen många svenskaatt

talare har formulerat sig låg det andra motivet. intematio-Denärasom om man
nella bidragen, särskilt det holländska, har legat målsättningenden förstanära
med MKB-processen.

Om har syfte med åstadkomma bra beslutsunder-att ettman som processen
lag har också förutsättningargoda åstadkomma allmän, eller i fallatt vartman
mycket bred för de beslut MKB-processen leder fram till.acceptans

Om däremot helt inriktar sig på använda MKBprocessen föratt attman
skapa för redan fattade beslut så jag inte kommer nåacceptans tror att attman
någonting.
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tidigare misstagVarför inte2. erkänna

fråga illu-i Dennatrovärdigheten hos aktörernafråganandraDen rör processen.
skulle han-Frågorna gällde hurigår eftermiddag.diskussionenstrerades manav

ochförklarade procedureri fall inte lätteller demisstag gjorts,de varttera som
tidigare ikämavfallsområdetkärnkraft- ochsammanhang formatssom
tidigareinblandade i devaritorganisationeraktörer ochSverige. Kan som
isambanden denmisstag eller förklaraerkännai energipolitikensvängarna

processentidigare
kritiskanvändning MKB, ficktalade EUsDå Rob Verheem, enavsom om

intetill projektbetalakommissionen kundefråga hur ut sompengarom
så, dettasvarade han ungefärregler MKBuppfyllde EUs att varsomomegna

avsågsig ochtvå år hade bättrattidigare gjort sedanfelett manmanmenman
igen.sådana misstaginte göraatt

fel.kanMan erkännerintelligent försvar. göraDetta är atttyp manaven
ambition tillharskall råda ochvilket rationalitetMan att mansomenas om

bättring.
intehistorien finns flera frågorkämavfalls-politiskasvenska ärI den som

två exempel:svårt etablera förtroende. Härdetförklarade och ärgör attsom
avfalletregeringen beslöttackSvenska reaktorer ficka attstartas attvare
dåhelt säker varför behövsOm hanteringenhelt säkert.kunde hanteras är en

MKB-process
denvill sken kommunså, avfallsbolagetb Om det är taratt somge av,som

lagstif-förlora detta, varförinte kommeravfallet totalt attemot sett var
för dennakommunaladå nödgade bort den vetorätten typatt tatama av an-

läggningar

flerarationellt skall det lyckas måstefrågor går reda MenDessa sätt.ettatt ut
i fall sin organisations, felbarhet.inblandade erkänna sin, eller vart

hosdetta område åtnjuta förtroendeSkall ochaktörerna processerna
bättre erkänna sin felbarhet ochvettiga människor behövs detta. Det är att vara

sig ofelbar och därmed visaresonlig och rationell försöka framställaän att som
resonlig.varken rationell elleräratt man
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Har fattats3. besluten redan

tredje fråga fullständigt avgörande för MKB-process skallEn ärsom om en vara
Ärmeningsfull naturligtvis besluten redan fattade eller inte. de redanär ärom

fattade ingen idé fram underlag för dessa beslut. Då blirdetär att ta processen
nödvändighet för förankra besluten.bara attav en process

finns ganska många i Sverige har den uppfattningen beslutenDet attsom
iakttagelser:redan fattade. Den uppfattningen stöds delär av en

myndigheterAtt metoden redan vald får intryck därför ochär attman av
avfallsbolag AKA-utredningen hållit fast vid slutför-ända sedan samma
varingsmetod, förvaring i 500 i marken. Lösningen påberget meter nerca

problemet radikalt ändradesmetodvalsproblemet förblev densamma dåäven
avfallet. Därefter fick heltbeslutet inte upparbetaatt man en annangenom

sammansättning påform på avfallet och dessutom väsentligtett annat
materialet i och med för kämvapentillverlming intressanta klyvbaradeatt

Ändåskulle finnas kvar i avfallet. förblev metodvalet detsamma, ochämnena
aldrig mitten har någon tekniksedan AKA utredningen i 70-talet annan
givits likvärdiga förutsättningar i utredningsarbetet.
När det gäller lokaliseringen finns det många platsen vald,ärtror attsom
och Oskarshamn. finns de i Oskarshanm fruktar dettaplatsen Detäratt som
och andra i Norrland hoppas det så. En indikation figurär ärattsom en som
finns på sidan i FUD-92. figur illustreras kämbränsletsll SKBs I denna
hantering i blockdiagrarn. Mellan blocket kärnkraft-ett representerarsom
verken och centrallagret för bränsle, CLAB, redan ligger ianvänt som
Oskarshamn finns mellan CLABblock heter Transportystem. Menett som
och inkapslingsstationen finns ingen sådan for och intetransportsystemruta
heller mellan inkapslingsstationen och for Djupförvaret. Detta ärrutan
kanske inte bara skall genomföraslump Men MKB-processen om man en
och detta skall rationellt och systematiskt fram underlagsättett att etttavara
för kloka beslut, då skall besluten inte fattade då skalloch det görasvara
tydligt.
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processenförVem kan ha4. ansvar

MKB-självapåkvaliténförskall hafrågantillSlutligen ansvarsomvemom
processen.

inflytandevillanledning utövaolikavidärförhärMånga är att avossav
aktörerdessanågoninteså. Jagdetalla attVi är tror avbeslutsprocessen. attvet

fickmaktambitionermedaktörernaandradenågon ansvarskulle attacceptera av
självakontrolloch över processen.

åtnjuterprooesstymingochåstadkommaskall somOm enprocessenman
någotviktigtdetandra har är attsåsomjag,så sagt, attförtroendeallmänt tror
någotinte förhelaförikvaliténförfår processen menprocessen,ansvarorgan

MKB-processen.självaänannat
lederdenså braskall bli attöka chansen attDetta sätt processenär attett

intePoängentrovärdiga. är attbeslutoch till ärbeslutsunderlagtillfram somett
viktigadetmedel, ärmed andraåstadkommagårdetbli trodda,skallde attnog

respekterade.ochbli troddaförtjänardebraskall så attde attatt vara
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påNågra MKB-processensynpunkter
i samband lokaliseringenmed av

inkapslingsstation slutförvar föroch
kärnbränsleanvänt

TörnqvistMats

Inledning

miljökonsekvensbeskrivning skall syfta till så långt det överhuvudtagetEn att
möjligt kartlägga påverkan visst få på denden projekt kan kommaär ett att

mänskliga livsmiljön. Den skall redovisa konsekvenserna tänkbara alter-även av
nativa utföranden och handlingsvägar.

Enligt gällande regler det den ansöker få genomföraär attnu som om pro-
jektet för upprättandet miljökonsekvensbeskrivning.sådansom ansvarar av en

Eftersom måste förutsätta få tillståndsökanden angelägenäratt attman om
genomföra sitt projekt det naivt föreställa utredningsig sökandensatt att attvore

till alla delar präglas strikt objektivitet. finns uppenbar riskDet attav en
sökanden medvetet eller omedvetet negligerar eller undervärderar förhållanden

kan sig negativa och överskattar och överbetonar faktorer och följdeffek-tesom
ligger i vågskålen.den andra Den MKB sökanden måsteupprättarter som som

därmed alltid i viss bemärkelse led i marknadsföringen projektet.ettses som av
Det därför högst väsentligt framställningsökandens inte bara granskasär att

och kritiskt kompletteras intres-med synpunkter med från andraöppet ävenutan
och sakkunniga i samhället.senter

Speciellt viktigt naturligtvis detta det handlar projektdetär när rörom som
slutgiltigadet omhändertagandet vån högaktiva kämavfall.av
Från Folkkampanjens sida finner vi det därför utomordentligt angeläget att
miljökonsekvensdokumentdet skall ligga till grund för behandlingsom av en

slutförvarsansökan innefattar såväl sökandens andra friståendeochparterssom
sakkurmigas på framtidasynpunkter miljökonsekvenser.
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MKB-processen

utvärderingochgranskningframtagning, avMKB-processenmedviOm avser
grannlagahögstärockså dennaviinser enattdokument processsådantett

målet.ifårellerkan partintenaturligtvis styras enuppgift avsom
orimlighet.rättsliggodtyckesökandens äruppgiftendenöverlämna enAtt

miljökonsekvensbeskriv-består i upprättaiuppgift attSökandens enprocessen
kravdeuppfyllerdensådockutgångspunkter somattsinautifrånning egna -

omfattning.ochprojektetstillmed hänsyn annödvändigakan anses
tillkommeruppgiftutformning ärplanering och somenMKB-processens

viktigtdärvidDetlösa. är att processendepartementochmyndigheter attberörda
på insynkravberättigadeolikauppfyllerdenså partersutformassådan attsom
uppnås.kunnaaldrigallmän attfall kommer acceptansdelaktighet. Ioch annat
alltsåmåstenärboendeochmiljöorganisationersåsom kommuner,Andra parter,

till hurförslagkonkretsynpunkter ettmöjlighetochinformation attfå avge
tillräckligaochtillräcklig tidocksåmåsteDeutformas.skall gesprocessen

iseriöstmedverkakunnaframgent processen.förekonomiska attresurser

MKB-kommission

sökanden,d.v.s.SKB,uteslutetdetfinnervi atttidigareharJag attsagt
instansinstans,någonalltsåmåste göras enDetta annanavprocessen.arrangerar
tänkakundeMöjligenpartsintresse.renodlat maninteåtminstone utgör ettsom
vilkaomdömesgillaochoförvitliga personerkommissionsig sammansatt aven

allakunde parter.accepteras av
denbordeuppbådaskunnaskulleförmodankommissionsådanOm moten

konkretutarbetamedituoch ettkansli attmed tatillsättas, ettutrustassnarast
Kommissionenremiss.sändasktmdesedanvilket uttill MKB-process,förslag

lågMKB-dokumentetslutligadetdessintillförsedanskulle processensvara
färdigt.

före uttöm-skapadesförutsättningarför enskulleKommissionen attansvara
MKB-slutligadetimiljökonsekvensfrågomabelysningallsidigmande och av

ofullkomlig-ochhandläggningsreglersådanaförverkadokumentet, även attmen
ochförsvåra insynellerförhindraägnadelagstiftningeni är attheter som

ändras.ärendetiöppenhet
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elhetssynH

slutliga omhändertagandet detSlutligen vill jag vikten detbetona att avav
in-behandlas helhet, d.v.s.utbrända bränslet i MKB-processen attsom en

i ochkapslingsstationen och slutförvar betraktas och bedöms ett samma
sammanhang.
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Diskussionsreferat

MKB innan besluten fattadeär

Det här diskussionsavsnittet började med fånga den frågaatt Tomasupp som
Kâberger ställt i sin presentation, nämligen besluten i samband medom
lokaliseringen deponi för kämbränsleanvänt redan fattade.av en är

Sten Bjurstöm klargjorde han inte känner tillatt några beslut fattade,att är
inte detän redovisat i SKBsärmer Han betonade ocksåsom program. att man
inom SKB arbetar med öppenhet, vilket innebärstor hänsyn till vadatt stor tas

kommer fram under den diskussionsom har i den här Dis-som man processen.
kussionen måste någonstans och detta finnsstarta offentligt redovisat i det FUD-

varit bred remiss. Några andraprogram runt beslutsom vad finnsen än som
där, skall arbeta i vissatt inriktning, inte fattade,man är enligt Stenen
Bjurström. Johan Andersson besvarade också Kåbergers fråga med bekräftaatt

besluten inte fattade.att är Andersson påpekade det finns flera tekniskaatt
problem fortfarande återstår lösa såsom hur skallsom att kapslama tillverkas,
hur berget ut och kommer inneslutningenser avfallet fungera. Han lätattav
förstå de här frågorna verkligenatt mycket levandeär och framhöll avslutnings-
vis irman dessa frågoratt besvarade kommerär inte SKI KBS-3att acceptera

slutlösning.som
Inga Carlman frågade i det sammanhanget hur bråttom egentligen harman
komma till skott Stenatt Bjurstöm svarade SKB ofta, i olika sammanhang,att

får förklara det inte alls någon brådska,att är det finns all den tidutan att som
behövs for bragöra Hanatt sade vidare det idag finnsen process. att ett system
där allt väl omhändertagenär inklusive det använda bränslet, för lång tid framåt,
åtskilliga år de 40 åröver tänkta.är Det viktiga enligt Bjurström,är,som att
frågan förs framåt.

Kommunikation och respekt

I den fortsatta diskussionen kom plötsligt tydligt exempel på detett upp som
Ulla Sjöström diskuterat i sin presentation. Ake Gavelin ansåg Mats Törnqvistatt
i sin presentation varit de människorarrogant frivilligtmot ställt isom upp
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Åke referensgruppenGavelin deklareradei Storuman.referensgruppen att
politiska partierna.politiker från alla de7och dessaomfattar 24 ärpersoner av

företagsföreningen ochTCO,fältbiologer, LO,ingår SNF,Dessutom samerna
för avsiktinte alls haftförklarade hanbland TörnqvistMats attattannat. vara
där deltagarnareferensgrupperflera exempelhanatt sett merarrogant, men

Åke Gavelindemokratiskmedverkande isig gisslankänt än process.ensomsom
det gällersådantkunde ställahan inte alls synsätt närsvarade ettatt upp

iundrade allmänheteni kommun. Han vägenmänniskorna Storumans tar ettvar
ställa iingen kommenderadpåmindeochsådant är attatt uppomresonemang

ställt frivilligt.deltagarnareferensgruppen utan att upp
fåttoch sade viin i diskussionenögonblicketdet kom Ulla SjöströmI att nu

beskrevi sin presentation. Honhon talattydligt exempel på detett omsom
Åke Gavelin såg på det här medTörnqvist ochså Matsproblemet attsom

olika erfaren-bakgrund sinaperspektiv ochreferensgrupp utifrån olika mot av
varit i sådan härerfarenhet hadå alldeles uppenbartheter. Mats har att enav

fåttGenom detta har hanrepresenterande miljörörelsen.justreferensgrupp,
sigkärmersådanthanteratserfarenheten det har görsätt attettatt mansom
be-ändå får legitimeranågot inflytande,gisslan inte haroch enmensom

idemokratisk. Han referensgruppenskallslutsprocess seranses varasom
resultatet känner sigperspektivet. Storuman blirutifrån det IStoruman att man

blir egentligen intemänniskorna i referensgruppenangripen.fruktansvärt Fast
för definns riskDet han detangripna det Mats ärsäger. säger attatt enav

har varit med Ullahanmänniskorna blir använda sätt om.samma som
i Storuman inte bara går i försvar,viktigtSjöström betonade det är attatt man

viktigt den här frågan sådärför hanteraden risken finns. Det är attattutan ser
uppnår vill åstadkomma.i Storuman verkligen detatt manman

Ulla Sjöström Hananknöt till den frågaCarlssonTorsten togsom upp.
deltagit i referensgrupper och hanhänvisade till Törnqvist sådana härMats attatt

Malå och Storumanutifrån sig vissa erfarenheter. I kommunerdet skaffat som
försökersig erfarenheter och i Oskarshamnhåller skaffaatt manman egna

och Hanpå erfarenheter finns kring referensgrupperde annat.somnu se
hänvisade till sitt anförande där han beskrivit möjligheten använda kommun-att

tänkt i Oskarshamnsfullmäktige slags referensgrupp, vilket prövaettsom man
Törnqvistsitt inlägg med fråga till Matskommun. Torsten Carlsson avslutade en

Törnqvist tagit iförslag MKB-kommission sittdet uppom en somom
skullekommissionen bestå svenskar elleranförande. Skulle enbart ettav

kommission tänkbartinternationellt inslag i sådan Mats Törnqvisten vara
svarade det mycket väl kunde internationell medverkan i sådanatt vara en en
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kommission. Han betonade emellertid det viktigaste deatt är att personer som
ingår i kommission har förtroende, förtroende i skilda kretsaren stort helst.

KâbergerTomas tillade de har föratt bör, hurpersoner som ansvar processen
oförvitliga, omdömesgilla och respekterade de inteän samtidigtär, ha någon roll
i själva beslutsfattandet. Det viktigt formelltär skilja på denatt harsom

och den har till uppgift påverkaprocessansvar beslutet eller i slutändenattsom
fatta beslutet.

Utvärdering kunskapsåtervinning-

Därefter kom diskussionen in förhållandena efter MKB-processenatt
avslutats. De med anknytning till MKB-processensteg då aktuellaär ärsom
utvärdering och uppföljning. I Nederländerna finns lag kräveren ut-som
värdering. Samtidigt beslut fattats för genomförandetett projektsom skallettav
också beslut fattas vad gällerett utvärdering. Detta skall inte ettses som
kontrollprograrn, granskningutan de förutsägelser gjortsmer som t.ex.en av som
i MKB-processen. Gjordes förutsägelserrätt Blev utsläppen betydligt ellerstörre
mindre Utvärderingen till delär till för samla in erfarenheter.stor att I
Nederländerna finns emellertid lagstadgad möjlighet i utvärderingen draen att
in tillstånd det visar sig miljökonsekvensema signifikantom att överskrider vad

redovisades i sökandens miljökonsekvensbeskrivning.som
På frågan egentligen har för slutförvaretom vem som näransvar processen
avslutad påmindeär Sören Norrby det i det här sammanhangetatt sigrör om

väldigt långa tidsperspektiv, många hundra år. Därför det naturligtvistusen är
inte någon eller existerande organisationer kanperson i sådananu som agera
perspektiv. Han framhöll vidare den här frågan inte har slutligtatt avgjorts, utan

det i grunden måsteatt samhället i detavgör mycket långa tidsper-vara som
spektivet. Men just såsom lagen ligger för avfalletut, hos SKBnu, ser ansvaret
och myndigheterna har tillsynsansvaret.

En MKB-kommission i Sverige

Johan Andersson i diskussionen uttryck för det kan finnasgav behovatt ett av
instans övervakar MKB-processen ochen tillsom myndighetsprövning,attser

remissförfarande och granskning kommer tillstånd kommer till stånd isamt rätt
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inte till uppgift självnödvändigtvis haordningsföljd. Kommissionen behöver att
vi har i samhället, myndig-till defram underlag attutanta mer se organ som

och komplettera den MKBoch organisationer får komma inheter, allmänhet som
sådanKâberger betonade värdetlämnat in.sökanden har Tomas attav en

tidigareinte belastadallmänt förtroende ochprocessansvarig instans har ärett av
eller inför detroll beslutsfattare intressegruppställningstaganden eller har en som

slutliga beslutet.
rådgivandeMKB-kommissionennederländska MKB-processen harI den en

riktlinjerna för innehålleti i därroll. råd det skedeBland annat avprocessenges
handläggande myndigheten ellerdenMKB-dokumentet dras Det ärupp.

samverkar sammanställer och förmyndigheterna i de fall flera ansvararsom
innehålli lagstiftning finns vadriktlinjerna, med utgångspunkt den avsersom

synpunkterMKB-dokumentet. MKB-kommissionen lämnar tilloch struktur för
utgångspunktden handläggande myndigheten. Riktlinjerna fungerar sedan som

skall sammanställa MKB-dokumentet. När sökanden harför sökanden dennenär
tillståndsansökansammanställt MKB-dokumentet lämnas det tillsammans med

myndighetenmyndighet. handläg gande bedömer kvalitetentill handläg gande Den
i komplettering måste sökanden bifogapå MKB-dokumentet och de fall krävsen

såsådan. bedöms godkänt myndigheten kungörsfall dokumentetI det som aven
MKB-kommissionenVid detta länmardetta och möte möteöppetett arrangeras.

myndigheteninnehållet i MKB-dokumentet och den handläggandesynpunkter på
Därefter överlämnas MKB-dokumentet tillbifogar till dokumentet.synpunktema

politikema beslutsunderlag.ettsom
diskussionen MKB-kommission medavslutadeJules Scholzen attom en

betydelsenhänvisa nederländska erfarenheterna. Han betonadetill de attav
måste ocksåkommissionens roll skall rådgivande. Kommissionen havara

förtroende involverade i Om kommissionenfrån alla ärparter processen.som ges
så handläggandeaktiv roll beslutsorgan den deövertaren mer som myn-

dighetemas inte något villeroll. Detta han rekommendera. Avslut-somvar
ningsvis påminde han i demokrati så det de politiker vi väljerärattom en som

skall också byta vid val inte godtarbesluta, dessa kan vi vi detnästautsom om
de har beslutat.som

förblevEn fråga Carlman ställt och obesvarad i detInga härsom som
diskussionsavsnittet gällde påpekadesamråd och allmänhetens deltagande. Hon
också i sin replik det viktigt sitter i referensgrupper tilldeäratt att attsersom
de farhågor redovisat kommer på skam.Mats Törnqvistsom
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Slutdiskussion

Slutdiskussionen inleddes med inlägg Sten Bjurström förett bemöta Ingaav att
Carlmans synpunkter. Sten Bjurstöm klargjorde SKBs uppgift på seminarietattr
i första hand lyssna och till sigatt synpunkter. Hanta uttrycktevar därefter en
tillfredsställelse det lämnatsöver så många värdefullaatt synpunkter och detatt
därför varit bra Han riktademöte. sig särskiltett till dem tyckte mångaattsom
frågor återstod och påpekade det faktiskt har hänt mycket, framföralltatt det

året. Han sade vidaresenaste det finns möjlighet tillatt stånd regel-atten ett
verk det alltför komplicerat.görautan att I samband med regeringens utvärdering

SKBs forskningsprogram och den kompletteringav gjorts, kan regeringensom
stödja sig på paragraf i kämtekniklagen regeringensägeren skallattsom ange
de villkor skall gälla för arbetet. Det finns därför förhållandevissom stora
möjligheter på inte alltför kompliceratatt ett hur frånsätt regeringensange, man
sida skulle vilja det här arbetet genomfördes.att Regeringens ställningstagande
till SKBs komplettering skeväntas under våren 1995, så det lämpligär en
tidpunkt för denna diskussion.

Bjurström fortsatte sitt inlägg med tala SKBs öppenhet och inställningatt om
till MKB-processen SKBs på deltagande.sättsamt Han framhöllatt se att man
från SKB försöker i möjligastörsta utsträckningatt Huvuddelenöppna.vara av
allt arbete SKB utför sker utanför företaget, på högskolor, universitet och andra
instanser. Det innebär öppenheten finns dels i detatt samarbetet och idels det
inforrnationsarbete SKB bedriver. Bjurström framhöll det finns vissasom att
områden där SKB inte lärrmar information, det gäller främst kommersiella villkor
mellan SKB och dess leverantörer. Inte heller SKB tillfrågasnär vilkaom
kommuner intresseradeär delta i förstudier lämnas information.som att I detav
sistnämnda fallet SKB det kommunensäratt sak informera,anser attegen om
de har varit i kontakt med SKB. När det gäller SKBs inställningen till MKB-

och hur den frågan hanteras, så konstateradeprocessen Bjurström, SKBatt
försöker följa utvecklingen och bidraga till MKB-förfarandet blir så braatt som
möjligt.

Avslutningsvis Bjurström frågantog allmänhetens medverkan. Hanupp om
menade frågan komplex,att SKB har skyldighet ordnavar att såmen stor atten

meningsfyllt deltagandeatt ett allmänheten kan Hanägaav togrum. som
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ochbådepå olikatill sättmåste medverkaexempel SKB sorterarattatt man --
diskussionen dessa.ideltarbegripligtfrågor på sätt samt avettpresenterar

tydlig MKB-processBehovet av en

bildenvillehoninledde med gärnasägaPeggy Lerman attatt avnyansera
beslutsfattare.svenskalagstiftning ochsvensk

prövnings-komplextdet finns nätpåpekadeLermanPeggy ett stortatt av
lagstiftningi svenskinfördespå MKBfärdigt. När kravinte ärsystem som

lagstiftaren villeochhålla ganska bra,vi harprövningssystembedömdes det som
saknarvi totaltbyråkrati. Det vionödigdubblering och ärinte skapa attser nu,

seminariet, pekarunder det härDiskussionenMKB.för arbetet medlagstöd
projekt.gällerdetför arbetetfå lagreglerbehovet närstarkt på storaatt

föra det vidare.budskapet ochsig dettillTillsynsmyndighetema bör ta
Öresundsbronroll.beslutsfattarnasdiskuteraövergick tillSedan Lerman att

protokollet, därifula plumpartagitsDennispaketetoch är processenuppsom
läraviktigaSverige. Detunikt för ärinte någotreglerad, det attinte varit ärmen

besluthurallmän debattigen. Ensådana misstagoch inte begåplumpama omav
för varjei ad hocundvika hamnaföras, förskall fattas bör stortattatt processer

påde berorvi redamåste ärVad gäller oklarhetemabeslut. systemetattut om
igång MKB-harfinnstänkt. Detuppbyggt eller oklartkrångligt sattparter som

förhåll-eller inte. Ett sådantreglerdet finns nätettoavsett avprocesser, om
möjligheteri detagit utgångspunktningssätt visar har systemetatt ger,somman

emellertid ha stödmåsteviljanpositivt. När den godavilket är tryter, man
hela spelplanendet önskvärtoch den anledningennågonstans är att seav -

betydelsengivit uttryck fördeltagarna harfrån början. De holländskaprocessen -
vidställa frågoroch kan rätthela bilden, så rättärvetattatt var manse man

till kom-d.v.s.trillat på marken,närvarande hartillfälle. För ansvaret nerner
Därförnationell fråga.det härde aktiva är ävenparterna, enmenmunerna,

skallalla vadmyndighet tala förriksdagen, inte göraborde och sommanomen
det högsta beslutande organet.

inom Detdiskutera tidsaspektenövergick tillDärefter Lerman att processen.
inteslutförvar ellervi skall hafundera. Fråganfinns tid och ettutrymme att om

hand. sådanavfallet skall Enavgjord. Frågan blir därför hurredanär tas om
detanledningen skullesystemdiskussion avslutad och deninte ännuär varaav

idaggår vidare. finnsstrategisk innan Detlämpligt genomföra MKBatt manen
inte för vidare mednågra lagregler stöd detta. Nästa ärsteg att ensom ger



261

övergripande lokaliseringsstudie. Ett antal platser konsekvensbeskrivs översiktligt
Ävenoch tillhörande material kan remitteras för synpunkter. i detta skede saknas

emellertid lagregler. För några lämpliga platser det därpå möjligt vidareär att
i översiktsplanearbete och dialoger riksintresse. finnsDär det lagregler. Förstom
därefter bör vidare med detaljlokalisering, för vilket det finns reglerman om
prövning, medan procedurregler för MKB och utveckling projektet saknas.av

finnsDet inte heller några prooedurregler för handläggning ärenden enligt 4av
kapitlet i NRL.

Efter Peggy Lerrnans inlägg följde kommentar från Inga Carlman.en
Carlman efterlyste MKB-koncept och redovisning vad MKB iett ären av
myndighetsrapporten. Likaså tyckte hon det sin plats redovisaatt attvar
referenslitteratur i Därefter kom hon tillbaka till frågan samrådrapporten. om
och hänvisade till paragraf 12 i miljöskyddslagen hon ansåg fungeradesom
dåligt. Hon nämnde vitboken Forsmark och exempel Svenskanärtogom som
naturskyddsföreningen bad SSI, SKI och sedan också sökanden till ståndatt

hearing, fick nej. Vidare påminde Carlman dem vaktar Kyn-en men om som
nefjäll västkusten sedan 15 år tillbaka frågadeochnärmare med utgångspunkt
i detta vad SKI och SSI har för underlag påstår sanuådsförfarandetnär attman

det bästa Sedan övergickär Carlman till diskutera lokaliseringsfrågan. Honatt
hänvisade till lämpliga platser skall skiljas från olämpliga platser,att och detatt
skall remissomgångar.göras Hon frågade, hur har tänkt signärmaregenom man

allmänhetens deltagande skall till.att

Allmänhetens deltagande dialogöppenhet och-

I inlägg Sören Norrby utgångspunkt i detett Ulla Sjöströmtog framhållit:som
öppenhet, dialog och kommunikation. Norrby betonade betydelsen attav vara
inställd på kommunicera och försöka förstå vadatt i diskussionenmotparten
tycker och tänker. Han framhöll också det något SKI försöktatt göravar som
de här dagarna på seminariet.

När det gällde diskussionen kring MKB-processen ansåg Norrby bådeatt
dess möjligheter och brister lyfts fram under seminariet. Han påpekade syftetatt

få till ståndär bra bra beslutsunderlagatt och skall fåetten process, att man en
bra diskussion på beslutsunderlaget.vägen Han återkom dock till Ullamot
Sjöströms 0rd och menade förutsättningen kommunikation. Om inteatt är man
har den inställningen, vi skall kommunicera med varandra så kommeratt det att
bli problem. Han påpekade detta lättär detsäga, svårareatt äratt göra.attmen
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tillallting skall lämnasbetyderockså detta inte öppetbetonadeHan attatt
riskenåsikterCarlrnansförståelse för Ingadärför hadefrivillighet och hanatt om

riktlinjer föruppstyming, medsigkunde väl tänkamed frivillighet. Han en
kommun-ochgäller för deltagarnasamtidigt det öppnaatt varasomprocessen,

ansåg kundekommission, hanfrågandärefter in påikativa. Han kom somom en
övervägas.

dokument ochdiskussionen skilja mellaniansåg detNorrby rätt attatt var
beslutstmderlag-dokumentet,gäller MKBmenade vad ärHan ettatt somprocess.

redan förmöjligheterbeslutsunderlaget, finns dethelaäven det inte är nuom
pågickdet för närvarandeirmehållet. omtaladeställa krav på HanSKI attt.ex. att
kan SSIPå motsvarandesådana krav.med formulera sättarbete inom SKI attett

strålskyddpå säkerhet ochkravSammanfattningsvis ansåg hanställa krav. att
preciseras.kan

och MKB-processenanknytning till beslutsprocessendet frågor iNär gäller
uteslutaville intetydliggörande. Hanförespråkathöll han med de talare ettsom

lagstiftning,tydliggöras;kan behövaframhöll många sakernågot, attutan
riksdagsbeslut. Han trycktefrågasarnordningsfrågor och det kanatt vara om

lagstiftning. Norrbytydligi första hand bör hadock särskilt på att enman
SKI skallFUD-redovisning, därgranskningsprocess SKBshänvisade till den av

omtaladeföre utgången 1994. Hansitt rekommendationerlämna med attavsvar
beslutsprocessen.SKI där kommer frågoratt ta upp om

kapslingsstationen måsteställning tilldet gällerHan påpekade när att taatt
dis-finns möjlighetmenade Norrby,i sin helhet. Därefter, attprövassystemet
detinte får bli styrande,betonade tidenkutera i detalj. Han utan attattmer

skall ledaskall styrande ochstegvisistället logiskär vara somprocess somen
tidigare iSKI påpekat detta FUD-yttran-till beslut. Han framhöllfram bra attett

igen.det kan behövaden, attmen upprepas
alternativ i MKB-dokumentet,fråganAvslutningsvis Norrbytog omupp

belysas ytterligare. Kravfrågor behövervilket han ansåg de somvar en av
nollalternativet vilka fördelar ochtydliggörande ochdetta, liksom på ett pro-av

ställas på SKB.blem det för med sig, kommer att
ansåg förstaCarlsson. HanNästa inlägg presenterades Torsten stegetattav
kommunen och dessslutförvar inkapslingen. Han sin hurmot ett var gav syn

frågeställningarjordnära diskuterade kring olikainvånare ofta på mycket sättett
kring dessa fråge-i anknytning inkapsling. uppehöll sig någratill Han aven

ståskall de här kapslama där ochställningar och exempel: Hur längegav som
stå intillinte djupförvar det så kapslarna kommerom det blir någon är attatt

CLAB då i några år eller exempel frågeställ-hundra hur blir det. Ett annat
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ning Hur långt i skall djupförvarsfrågan kommit innanhavar: processen man
kan ställning till inkapslingsstationen. Han trodde många framtida frågorta att
i anknytning till inkapslingen kommer Vidareberöraatt transporterna. att
frågorna och diskussionerna kring strålskydd och säkerhet kommer bli många.att
Torsten Carlsson nämnde några tänkbara exempel frågeställningar i anknyt-
ning till strålskydd och säkerhet kommunen kunde få; vad händer medsom per-
sonalen kapsel och hur blir för de viddet närboendetapparom man en
byggande, drift och nedläggning. CarlssonTorsten avslutade med sägaatt att
såväl kommunpolitiker sökanden olikaoch myndigheter kommer fåattsom en
rad detaljfrågor. ville därförHan understryka betydelsen öppenhet och deattav

ställer frågorna behandlas med respekt känner bryrsamt attpersoner som man
sig just deras fråga.om

Granskning kvalitetssäkring i processen-

Den allmänna diskussionen kom in granskningsförfarandet.ganska Detsnart
påpekades SKBs förstudie avslutad och den då skall förär utsättasatt snart att

oberoende granskning vilkaMen skall då utföra den oberoendeexperter.en av
granskningen Hur skall medlemmar skall SKBs förstudiegranskagruppens som
utses Det påtalades i diskussionen granskningen förstudien viktigäratt av en
trovärdighetsfråga, skall granska inte upplevs partisk frånatt gruppen som som
något håll. Frågan KASAM kan utföra sådan oberoende granskning restesom en
i det sammanhanget.

Camilla Odhnoff svarade KASAM har till uppgift granska SKBsatt att
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprograrn i den månävensamt ge,

det efterfrågas, råd myndigheterna. KASAM däremot inte på sig någratarsom
myndighetsuppgifter.

Johan Andersson ansåg inrättadesdet kommission så bör den inteatt om en
befogenhet bestämma vad innehållet i skalldokumentet Hanattges vara.

betonade det säkert möjligt uppnå enighet vad beträffar underlagetatt attvar
han trodde det i vissa falläven kunde uppstå konflikter, vilkaattom t.ex. om

utredningar skall genomföras.som
I den fortsatta diskussionen kring behovet granskningoberoende ochav en

sakkunniga analytiker frågade Camilla Odhnofi‘ vilka möjligheter högskolaen
kan ha i sammanhanget. hänvisadeHon till Gunnar Brodin talat REKOsom om
projektet och de möjligheter påvisats där. Camilla Odhnoff undrade ocksåsom
vilka möjligheter länsstyrelsen kan ha för hjälpa kommunerna. Hon påpekadeatt
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särskildakärnkraftslän. Deneller Västerbottenvarken Norrbotten är upp-att
i Norrbottendärförkämkraftslänen saknashar ipersonalbyggnad med som man

och Västerbotten.
få fram så mycketbli svårtskullesvarade detGunnar Brodin attatt nog

hämtanödvändigtansåg han detIställetkunskap i regionen.oberoende att
påtaladeinternationellt håll. Han ävenfrån såväl nationelltkunskap att omsom

i närhetenkärnkraftså finns det faktisktlänenkärnkraft i deinte finnsdet norra
följanödvändigtBrodin, detGunnarenligtRyssland. faktumi Detta attgör,-

förstärkaaktuelltdet kan bliämnesområdet ochinomvad händermed attattsom
startadesREKO-projektettillbakgrundenberättadeHankompetensen. attatt var

dit kommunernafanns någonstansdet intemånga håll upplevdesfråndet attatt
komplexaforum därsarnrnanvägd bild;sig för fåkunde vända ettatt meren

sig dit medkunde vändasådantfrågeställningar diskuterades sätt attett man
övergripandenåeftersträvadesREKO-projektetförtroende. Med att merstort

specialister. Hansig till fleravändamöjlighetbedömningar och samtidigt attge
speciali-antalmed begränsatlitet landofrånkomligt, ipåpekade det ettär ettatt

iintressenhartill någotvarit koppladedessa kan ha egnaster, att organ som
branschen.

behovkommunernasi kommentarframhöllSören Mattsson att av enen
uppmärksamhetenville fästaviktig punkt. Hangranskningoberoende är en

tradition inom detlångharoch högskolormånga universitetdet finnsatt som en
uppgifthögskolorsuniversitet ochfaktisktområdet. påpekade dethär Han äratt

detta. Haninom landet kandärför mångafinns görakritiskt granska. Detatt som
vadinformera kommunernabehovfinnshävdade dock det attett stort omatt av

gällerantingen detinsatskunnainstitutioner skulleför göradet är nuensom
fåviktigasteansåg detgeologi. Sören Mattsson ärstrålskydd, juridik eller attatt

det finnssamordnasdessa kanför kontakterna ochtill stånd kanaler attsamtatt
finansiering.formnågon av

detillvikti detinstämdeJohan Andersson är attattatt stor somseav
de fårfråga ochde villsjälva bestämmaråd, har möjlighetbehöver attatt vem

finns mycketredan idagbetonade detAnderssondet. Johangöra attattresurser
inter-och delsuniversitet och högskolorpå svenskakunskap på olika håll, dels

säkert kundede härpåtalade vidare fleranationellt. Han att personernaav
möjligtskulle därför intetill olika intressen, så det sägakopplas attatt attvara

specialister själv, påfå väljaoberoende. öppende absolut Menär att engenom
belysning.till bramöjligheterAndersson det finnsmarknad, ansåg Johan att en

Åkemed Gavelingranskning fortsatteDiskussionen oberoende attom en
granskning i Storuman. Ingatid för oberoendemeddelade detatt snart var en
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beslut har fattats vilka skall utföra granskningen,ännu attom som men
Åkekommunen förmodligen kommer fråga SKI, SSI och Boverket. Gavelinatt

frågade därför myndigheterna kommer yttrande på denna fråga.att ettom ge
Sören Norrby svarade SKI får sådan begäran kommer SKIatt natur-om en

ligtvis Han tillade dock det inte helt lätt hur mycket detär sägaatt att attsvara.
går SKI kan ställa det i perspektiv till SKBs och i förhållandeatt svara. program
till den beslutsprocess SKI framför sig. Vidare påpekade Sören Norrbysom ser

SKI i viss mån kan uttala sig innehållet, eftersom tidigtdet äratt ettom men
skede det tveksamt det går dra några långtgående slutsatser det.är attom om
Conny svarade SSI också kommer sådanHägg besvara begäran.att att en

Då flera gångerdet i diskussionen hänvisats till MKB-kommissionen i
Nederländerna gjordes inlägg inleddeJules Scholten. Han med göraett attav en
åtskillnad mellan frågor relevanta för det reella innehållet i miljöin-ärsom
formationen och procedurfrågor viktigade eftersom de bestämmer denmestsom

beslut krävs för metodisk strukturering så vältyp av som en av somprocessen
för i denna högkänsliga fråga.engagemanget

fastslogHan korrekt procedur redan i början bestämmer klart vilkaatt en
ärenden och frågor prioritet.skall handläggas och med vilkennärsom av vem,

Härvidlag urskiljde han beslut går från strategisk nivå till nivåntre som ner
för projektimplementering. För och dessa beslut måste det görasvart ett treav
klart vilka roller skall tilldelas vilka myndigheter och inklusivesom organ,
rollerna för de behöriga myndigheterna, den samordnande myndigheten och
förslagsställaren. måste såDetta dessa roller definierade redan igöras äratt
början beslutskedjan för alla deltagareberörda och inte minst för allmänhetenav
och den lokala administrationen.

På den högsta generaliseringsnivån, d.v.s. nivå policynivå,strategisk
ansåg han MKB bör genomföras i fråga konstruktion föroch sättatt om av-
fallshantering inklusive synpunkter beredning avfallet t.ex.som avser av
inkapsling dessoch Denna MKB och samhörande policybeslut börtransport.
innehålla alternativ såsom djup geologisk förvaring eller till exempel obestämd
fortsättning förvaring i ytläge. Sedan gång anläggning och sättettypenav en av
för slutlig förvaring har bestämts skall den andra nivån och besluts-MKBav
fattande koncentreras på platsvalet där det valda förvaringssättet skallav
tillämpas.

Sedan platsen väl har valts kan för det tredje MKB genomföras för beviljaatt
licens för implementering anläggning och dess drift den utvalda platsen.av

Av de besluten måste, enligt Jules Scholten, efter varandra medtre göras
hjälp MKB. tvåDe besluten kommer först de viktigaste ochärav mestsom
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sistaallmänheten. Detförnivåerna ochadminstrativaolikakritiska för de
minstdetanläggningenaktuelladen ärtillstånd förbeviljandetbeslutet avom

allmänhetenshanansågbeslutenallamiljösynpunkt. I attviktiga treur
ochtekniskapoängterademiljöfrågan. Hanviktigasteden attaccepterande är

tillgängligochutvecklingenhjälpmedkan lösasproblemmiljöbetingade av
överföra dennaför MKB-processenuppgifternadetteknik, attäratt en avmen

allmänheten.tillförenlighetmiljöbetingadetekniska och

kunskapsutvecklinggranskning ochFinansiering av

såSverigekämbränsle i ärslutförvaring använtansågNorrbySören enatt av
ställerkommunsjälvklartbordefråga detviktig nationell att uppsomatt envara
får hjälpfaser,detaljundersökningar i olikaplatsundersökningar ochförstudier,i

resultaten.granskningsinförbehövsmed denågot sätt avegensomresurser
viktigthurtaladede olika kommunrepresentantemarefererade tillHan omsom

menings-påimedverka MKB-processenför kunnafå ettdet är attatt resurser
fårkompetensnödvändigt hapoängterade detfullt Han är att mansätt. att annars

Oskarshamnsframställningtill denhänvisadeNorrbySöreninget inflytande. som
SKImöjligt fördå inte1993. Detoch SSI undertill SKIgjortkommun varvar

föreslogSKIregeringen.vidare tillgickdeni frågan,beslut utanatt ta ett eget
information,ochbygga kompetensförskullekommunen attatt upppengar

fråndirektinte fånämligenkundeKommunenhake.det fanns pengarenmen
gällandeenligtmedel kankostnader. Dessaframtidaförde fonder är avsattasom
forskningtill SKBsmyndigheterochstatligatilllagregler endast samtorgan

lokalatill dendirigeradesanledningenden överinvesteringar. Avoch pengarna
kommunernagällerNär detkommun.i Oskarshamnssäkerhetsnärnnden
tillfälletföringen möjlighetnärvarandefinns förMalå, attochStoruman

detframhöll dockNorrby. Handirekt, enligt Sörenfondmedelanvända att var
behöverförstudieriuppfattning kommunerSKIs re-att m.m.engagerassom

behövsändringardemedverka tillSKIDärför kommer attatt somsurser.
Hantill kommunerna.dirigeramöjligtskall bliför detgenomförs, attatt resurser

också frågafrågainte barapåpekade dock det är utan omatt enom pengar,en
hjälpa till.myndigheterna kanhur

tillmedverkatänkerSKIi det sammanhangetundrade attCarlmanInga om
till medel, dettillgångintressegrupper får sättochockså allmänhet mansom

exempel.i Kanada tillhar
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i fmansieringslagensSören svarade begränsningen liggerNorrby att
formulering. inskränker möjligheterna bistå kommuner ochDet dettaär attsom
andra Sören sade vidare SKI inte har något färdigt detaljeratNorrby attgrupper.
förslag, arbetaSKI kommer för möjligheter för de organisa-öppnaatt att attmen
tioner och kommuner har rimligt behov.ettsom

Sten hänvisade till det står i lagen det skall säkerställasBjurström att att att
reaktorinnehavama har de medel erfodras för på säkert handsättatt ett tasom

det. framhöll vidare de medel undan i fonderna utmärktHan sätts ärattom som
lämpade för få rimliga till oberoende granskning ochskallatt resurser enman

kompetent i diskussionen. Sten Bjurström hävdade från SKBattpartnervara en
har detta också i flera yttranden till regeringen. Enligt Sten Bjurströmmarkerats

det SKBs uppfattning kommunerna skall ha del i dessaklara attvar resurser.
Frågan skall kanaliseras till andra fria ansåg hanmedel även attom grupper,
kommunerna borde få avgöra.

MKB-processen i Sverige i utvecklingen process-

hänvisade till Kommunförbundets tveksamma inställning tillPer-Magnus Nilsson
lagstiftningen kopplade lagstiftat kringMKB och det till baraatt ettom man
begrepp på innehåll. ansåg heller harnågra krav Han inteutan attatt mange
lyckas förklara förhålla i relation till olika lagarnahur MKB-reglema skall sig de
i samband prövningen. menade därmed inte fulltmed Han äratt systemet
utbyggt. lösa denPer-Magnus Nilsson ansåg inte heller har lyckats häratt man
frågan i miljöbalksförslaget. Han dock den åsikten förslaget tillnärattvar av nu
miljöbalk dragits tillbaka regeringen och skall så finnsöversyn göras,av en
möjlighet få till stånd förändring också precisa regler.och därmedatt en mer

Per-Magnus fattaNilsson påpekade också regeringen inom kort skallatt ett
beslut kring FUD-programmet och framhöll detta måste bli tydligare ochatt mer
precist det varit tidigare. uttryckte producentansvaret måste gälla,Hanän att men

krav måste ställas på begreppen klaras Enligt Per-Magnus Nilssonatt att ut. var
FUD-programmet rörigtväldigt det såg Han ansåg det bordeut attsom nu.
framgå direkt i vilka Sedanprövningar det frågan bordeärprogrammet om. man
också klara vad förstudie står för. Han i påmenade synnerhet denut atten
punkten det viktigt Storuman Malåoch snabbt får klart för sig vadär att man
från centmhnakten förväntar sig, vad resultatet den här förstudien kanav vara
och hur finansieringsfrågan för oberoende granskning. Slutligenman ser en
påpekade Per-Magnus Nilsson myndighetsrapporten haft gällandehar deatt som
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tillsammansfram till slutsatsen detutgångspunkt, kan kommareglerna attsom
sedanhar regeringenbehövs reglema. DetFUD-yttrandet,med översyn enen av

beslut.uttala sig i sittmöjlighet att om
någon formförespråkarframförde GreenpeaceFredrikssonAnders att av

får komma till talsbetydelsen människorHan betonadereglering MKB. attavav
människornaoch hävdade det krävs regleri olika faser att som grprav processen

på helatittavidare nödvändighetenHan förespråkadede möjligheterna. attav
detaljer i någon viss del.innan föreslårsystemet man

hävdade Johanmöjligheter delta idet gäller allmänhetensNär att processen
lokali-förespråkar förfarandeMKB-myndighetsgruppenAndersson runtettatt

vidaresamrådsförfarande. ansågtraditionellt Hanseringen är än attettsom mer
också hitta former för allmän-identifierad, så kanvälkommun ärnär manen

deltagandediskussionen allmänhetensbetraktadedeltagande. Hanhetens omen
kanproblematisk och menade det enda sägas ärpå riksplanet att nu,somsom

remissansvaret för FUD-programmet.SKI haratt

börjar MKB-processenNär

allabetydelse föregentligen börjarFrågan MKB-processen ärnär somavom
detframgickRob Verheem redovisadegranskningsrapportdeltar. I den attsom

formaliserad förharde få länder inom EUNederländerna startär ett som enav
i Sverige Göranför djupförvaretbörjar MKB-processenMKB-processen. När

fimderaförstudier pågår böroch de kommuner därpåpekade SKBSundqvist att
också tilleller inte. hänvisadehåller med MKB-process Hanpå de attenom

SKB hardet inte någon MKB-process,Claes Thegerstöm är attsagt att men
liknar MKB-process.förstudiema påambitionen utforma sättettatt som en

i detaljundersök-inte MKB-process förränEnligt lagstiftningen finns krav en
ansåg Göranåterstår endast plats. I det skedet,ningsskedet, då det i praktiken en
hit eller dit.bli diskussion någon kilometerSundqvist, kan det endast en om
Många harselekteringen platser helt oreglerad.innebär självaDetta äratt av
skall dettai gång tidigt,betydelsen MKB-processen kommerbetonat att menav

i så fall hurutanför lagstiftningen, ochske
i myndighetsgruppenspåpekade detJohan Andersson sägs rapport attatt

uppfyllerinitiativ till projektet har tagits. Därför har förfarandeettnu som
harlämpliga igång eller kommer igång. Därmed menade han,krav sättassatts att

utvecklasbidragit till förfarandet har igång, vilket kanatt sattsgruppen senare
till bättre MKB förfarande.ännuett
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pågår inomClaes framhöll SKBs detThegerström att att somsyn var nu
förstudiema MKB-lagstiftningen. SKBinnehåller mycket intentionerna bakomav

inte heller inrättat någothar dock inte rubriken MKB förstudiema ochöversatt
formellt MKB-forum. Istället har SKB betecknat det förstudier ochsom
referens Enligt Claes Thegerström skall förstudiema ses som engrupper.
kunskapsinhäimming särskilt i tidigare inte har sysslat med de härkommuner som
frågorna. poängterade därför värdet på erfarenhetema,Han överatt taav vara se
formerna efter förstudiema, etablera tydligare former föroch, går vidareom man

MKB-process.en
fastslog naturligtvis börjar talarInga Carlman MKB när attatt en man om

börjar för allmänheten skall MKB-MKB-process. Detta veta attattnu en en
intebörjat och därmed kan delta i Om allmänhetenhar vetprocess processen.

myndigheternadet, inte börjat. undrade också hur de olikahar MKB Honen
tänker verka för det skall blir någon ordning i den här oredan.att

i för myndighetsrapporten ansågLarsén medverkat arbetsgruppenBengt som
blirseminariet visats med all tydlighet det viktigt detdet under äratt attatt en

ochordentlig struktur på Han refererade till myndighetsgruppenMKB-processen.
i MKB-be-berättade saknat lagregler både i Naturresurslagen ochdenatt
inte lämnatstämrnelsema stöd i påpekade vidare,arbetet. Han attsom gruppen

något framhöll sådanförslag på till regeringen,MKB-process att processmen en
måste därför remissomgång avseendestruktureras. Han föreslog ut-att en

förslagformningen sådan skulle genomföras och beskrev ett egetav en process
till process.

Bengt Larsén nödvändigheten MKB-arbetet i olika faser.betonade attav se
översiktlig lokalise-Den första fasen skulle, enligt Larsen,Bengt vara en mer

ringsstudie. SKB för underlagsmaterial har.I det skedet redogör det som man
Han hänvisade till SKB skall redovisa översiktsstudier underatt sagt, att man
1995 utifrånoch det materialet tala i Sverige det finns bra förutsätt-om var som
ningar för hitta områden. materialet försöker antaletUtifrån det avgränsaatt man
platser till 10-12 berggrundsförhållanden rimligastycken baserat och sam-
hällskrav. Kriterier och metoder för hitta dessa lokaler på remiss.äratt utenu
Nästa fas i skulle, enligt Bengt Larsén, inträda de 10-12 platsernanärprocessen
identifierats. Då har kommuner allmänhet möjlighet ställning tilloch att ta
konkreta områden hur område kommer påverkas konkret.samt ett attse mer
Därefter följer någon form remisssammanställningsfas, med utvärderingav en av
alla de synpunkter kommit fram. Bengt Larsén föreslog någon oberoendeattsom
instans remissammanställning utifrån det material kommit fram. Där-gör en som
efter inträder den fas där den fysiska planeringen kommer in i bilden. dåDet är
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de här områdena in i kommunernas Översiktsplaner. Sedan går detalj-kommer
lokaliseringen vidare.

ringaFler förslag till MKB-process efterlystes i syfte in hur bra MKB-att en
egentligen skall ut.process se
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Slutord

Camilla Odhnoff

Nu har vi i dagar för tala med Ulla Sjöström i betydande utsträckningtre att- -
haft möjlighet tala med varandra,att-
visat klar vilja lyssna och förstå varandra,att-
insett all kommunikation sker på villkor ochatt mottagarens-
insett förrespekt varandra åstadkoms inget förtroende.att utan-

Vi har lyssnat till kärv kritik regering och riksdag beskyllts siggöraav som
osynliga människor behöver demnär bäst. Kommunalmän från Oskarshamnsom
har i kraft kunskap långoch erfarenhet krävt samordning nuvarandeav av
lagstiftning innan arbetet med lokaliseringen går vidare. Malå har utifrån sin
akuta situation velat skapa konstruktivt De saknar stöd frånett engagemang.
centralt håll. Storuman ställer den uppfodrande frågan: Tar regeringen avfallet
på allvar

Till regeringens försvar skall det ansvariga departementsrådetnämnas att
varit med här de två första dagarna, på varitoss tvungen attmen nu morgonen
fara hem till departementet igen. Jag han har fört livliga samtal medvet att
deltagarna här, inte minst med kommunalmännen, och vi hoppas det skallatt ge
konkreta resultat.

Kära deltagare, förklaring till vad pågått här kanske kan behövas,en som
särskilt för våra utländska I Sverige upplever vivänner. vällustignästanen
njutning i gissla själva. Några talare har piskan, andra skratt-att använtoss
spegeln. Myndigheter och företag har ödrnjukt tackat för framförda kritiken och
lovat bättra sig. Bara och kommunalman har vredgaten protesteratannan mot

utombys tillåter sig ifrågasätta hans föratt sin kommun och dessatt engagemang
invånare.

För den utomstående måste det mysterium det detta kaos vuxitett attvara ur
fram såväl slutförvar för låg- och mellanaktivt kämavfall mellanlagerett ettsom
för högaktivt avfall har blivit för många kärnkraftländer.mönsterettsom

Det svårt förklaraär enbart med myndigheter och kärnkraftföretagatt att är
så usla. Jag det ändå hoppfullt de medvetna många bristerär ochattser som om
visar stark vilja i samverkan med människorna i berörda kommuner finnaatten
konstruktiva lösningar på problem. Tunga kommunala företrädaregemensamma
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ii besluten,nå ända inskallinflytandetmedborgarnaslöften ansvaretattomger
konsekvenserna.och

ytterligtmedEuropeiska UnionenibeslutsfattandetbeskrevRob Verheem en
miljökonsekvensbeskrivningendemokratirepresentativuttänjd genomsom

slagitpendelnDå kändes detdelaktighet.med lokalkombinerades somsom om
år sedanförden tidenfarms intefria kvinnordärfrån tinget, tusenmän --

tinget igen.tillslår tillbakatill EUs beslutsorgansina beslut,fattade nu
och tagandegivandeömsesidigtinnebärdelaktighetenviktigtDet ettär att
beslut måsteföreordeni de mångaDelaktighetenochbåde makt ansvar.av

slutliga beslutet.avspeglas i detockså
skrivaretänkare,debattörer,föredragshållare,tack till allaTill slut. Ett varmt
språk-gjort samtalettolkar harskickliga överTålmodiga ochoch sponsorer.

också till våra värdarTackai KASAMmedarbetaremöjligt. Tack allagränserna
värld.fönstretlänsstyrelsehögskola ochi Norrbotten, öppnat mot annanensom

Gunnar Brodin

allaberörbehandlats här,frågor harnationellavarit viktigaDet har osssomsom
käm-hand detTill detvi alla har likaoch där att taansvaretstort omansvar.
detDär harockså globaltså kommervi har produceratavfall ett ansvar.som

Råd kon-i Arktiskaaktiv Barentsför migglädjandevarit speciellt attsom
harden därföraktuella ochmycketfrågor därbehandlatferensen har är attsom

i Luleå.förlagts uppe
frånforskarelärare ochgivande för dehar varitförstått detJag har att
ochviktiga kontakterknytahar kunnatkonferensen. Dedeltagit ihögskolan som

ocksåmig. Det harde berättat förhär, hardebattenlärt sig mycketde har av
Även haftvi inte hardiskussionerna.följalänsstyrelsenvarit givande för att om

det kanjaghittills, såärenden hanteradirektaså många sådana här atttroratt
bli fler i framtiden.

avtacka henne.till sistså vill jagalla andra,Camilla avtackatEftersom nu
Tack skall Du ha
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