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1995-02-03 Dnr 8205/392/95

Miljökoosekvensbeskrivningar infor slutförvaring av använt
kärnbränsle m.m.

Föreliggande rapport har som framgår av skrivelse till de berörda myndighets-
cheferna utarbetats av en gemensam arbetsgrupp med representanter från resp.
myndigheter. Verkscheferna härvid ett gemensamt sammanträde 1995-01-11
överenskommit om att rapporten inte skall ges ut som en gemensam myndig-
hetsrapport utan skall betraktas som en promemoria upprättad och registrerad
inom respektive myndighet.

SSI har for sin del beslutat att göra promemorian tillgänglig för en bredare krets
genom att ge ut densom_fln SST-rapport^_

Conny Hagg



Till cheferna för Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens
kärnkraftinspektion Statens naturvårdsverk samt Statens strålskyddsinstitut

Hösten 1993 bildades en samarbetsgrupp av företrädare för några av de tillsynsmyndigheter
som berörs vid prövning av hantering och slutförvar av använt kämbränsle m.m. Gruppen har
bestått av fil. kand. Bengt Larsén (Boverket), landskapsarkitekt Karin Schibbye
(Riksantikvarieämbetet), avdelningsdirektör Johan Andersson och avdelningschef Sören
Norrby (Statens kämkraftinspektion), avdelningsdirektör Birgitta Timm (Statens
naturvårdsverk) samt avdelningsdirektör Conny Hägg och enhetschef Gunnar Johansson
(Statens strålskyddsinstitut).

I gruppens arbete har som observatör även deltagit överdirektör Olof Söderberg (KASAM -
Statens råd för kärnavfallsfrågor) och som expert, under slutskedet, hovrättsassessor Kerstin
Cederlöf (Miljö- och naturresursdepartementet). Jur. stud. Tomas Löfgren har under slutskedet
fullgjort sekreieraruppgifter.

Enligt propositionen "En god livsmiljö" (prop. 1990/91:90) har regeringen lagt på Boverket,
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet att introducera och utveckla miljökonsekvensbe-
skrivningsinstitutet (s. 148,189). Detta har bl.a. resulterat i informationsskriften "MKB, under-
lag för beslut som tryggar livsmiljön" (1993).

För sin verksamhet har gruppen lagt fast följande mål och arbetsuppgifter:

-kartlägga vilken lagstiftning som skall tillämpas, samt vilka krav på miljökonsekvens-
beskrivningar (MKB) och MKB-förfarande som nuvarande regelsystem kräver i sam-
band med olika prövningstillfällen för de anläggningar som blir aktuella,

-föreslå en så långt som möjligt gemensam syn avseende i) innehåll i en miljökon-
sekvensbeskrivring för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle m.m. samt ii)
MKB-fÖrfarandet i samband med olika prövningstillfällen för de anläggningar m.m. som
blir aktuella,

-identifiera - och om möjligt föreslå lösningar av - eventuella problem som beror på
innebörden av gällande regler (eller frånvaro av regler) om miljökonsekvensbeskriv-
ningar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt frågor angående roller och målkonflikter
kring MKB-förfärandet,

-verka för att miljökonsekvensbeskrivningar utformas på ett sådant sätt att det är möj-
ligt att göra helhetsbedömningar beträffande lokalisering och val av tekniskt system in-
för tillståndsfrågor för framtida sluthantering av använt kärnbränsle m.m.

Samarbetsgruppens arbete har resulterat i föreliggande dokument.



Gruppen anser det angeläget att framhålla at: upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar
inte enbart är en fråga om att producera ett dokument som skall finnas färdigt vid en viss tid-
punkt. Lika viktigt som det färdiga dokumentet ar tillvägagångssättet för hur detta tas fram.
Som begrepp för tillvägagångssättet används i detta dokument termen "MKB-förfarandet".

I detta sammanhang finner samarbetsgruppen skäl att peka på au Svensk Kämbränslehantering
AB (SKB) nyligen har berört frågan om MKB-förfarandet i samband med lokalisering av en
plats för ett slutförvar. Det har skett i den kompletterande redovisning till det s.k. FUD-pro-
gram 92, som SKB i augusti 1994 har överlämnat till Statens kämkraftinspektion (SKB: Kärn-
kraftavfallets behandling och slutförvaring. Komplettering till 1992 års program sammanställd
med anledning av regeringsbeslut 1993-12-16). SKBs redogörelse - som i huvudsak behandlar
andra frågeställningar - granskas f.n. av Kärnkraftinspektionen och andra berörda myndigheter.

Samarbetsgruppen föreslår att dokumentet utgör ett underlagsmaterial inför utarbetandet av
resp. myndighets allmänna råd, villkor, föreskrifter eller liknande avseende upprättandet av
miljökonsekvensbeskrivningar inför slutförvaring av använt kärnbränsle m.m.

I kap. 7 uttalar samarbetsgruppen ett antal konkreta rekommendationer om hur ett MKB-för-
farande inför ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle m.m. bör ordnas. Gruppen vill
också fästa verksledningarnas uppmärksamhet på ett antal frågor som kräver vidare belysning.

Stockholm i oktober 1994

in
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1. Bakgrund

Detta dokument behandlar frågeställningar rörande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som
underlag för beslut om kärntekniska anläggningar avsedda för omhändertagande av använt
kärnbränsle m.m. Dokumentet koncentreras på det breda beslutsunderlag som behövs inför re-
geringens prövningar enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. för
lokaliseringen av de anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle som Svensk
Kämbränslehantering AB (SKB) planerar. Aktuella prövningar gäller beslut om lokalisering av
inkapslingsanläggning och platser för detaljundersökningar för ett slutförvar. Dessa prövningar
kommer att beröra flera myndigheter.

Det bör observeras att det system som behövs för att slutförvara använt kärnbränsle m.m.
kommer att bestå av flera olika anläggningar och att beslut om dessa anläggningar fattas i olika
steg som t.ex. förstudier, platsundersökningar, detaljundersökningar, lokalisering, uppförande
och idrifttagande. En närmare redogörelse för åt olika anläggningarna och beslutsstegen ges i
kapitel 2.

Lagstiftning och samordning av prövningarna

I huvudsak följande lagar och förordningar är tillämpliga vid beslut om tillåtlighet av, tillstånd
till och villkor för att få uppföra kärntekniska anläggningar

lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,
förordning (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med
naturesurser m.m.,
förordning (1991:738, ändrad och omtryckt 1992:445) om miljökonsekvenG-
beskrivningar,
lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet,
strålskyddslag (1988:220),
strålskyddsförordning (1988:293),
miljöskyddslag (1969:387),
lag (1988:950) om kulturminnen m.m.,
plan- och bygglagen (1987:10),
vattenlag (1983:291) och
naturvårdslag (1964:822).

Beträffande prövningen av ansökan enligt naturresurslagen inhämtar regeringen yttranden från
eu stort antal organisationer och myndigheter däribland Statens kärnkraftinspektion och
Statens strålskyddsinstitut Vidare hörs länsstyrelsen och den berörda kommunen. Ärenden
enligt kärntekniklagen som prövas av regeringen bereds av Kärnkraftinspektionen som också
inhämtar synpunkter från andra myndigheter. Tillståndsprövning sker vidare enligt bl.a. miljö-
skyddslagen och, beträffande slutförvaret, vattenlagen.

Det finns inga författningsbestämmelser om samordning av prövningen enligt de olika lagarna
med undantag för miljöskyddslagen (2 §) och i vissa fall vattenlagen (3 kap. 6 § 1 p). När det
galler prövningsförfarandet enligt de två i detta sammanhang mest centrala lagarna, natur-
resurslagen och kärntekniklagen, uttalade regeringen i samband med de ändringar av kärntek-
niklagen som skedde under 1992, att handläggningen av ärendena enligt de två lagarna
kommer att samordnas i regeringskansliet så att båda besluten kan fattas samtidigt iprop.



1992/93:98 s. 27). Beträffande övriga prövningar ansåg regeringen vid sammn tillfälle att en
tillfredsställande samordning kan ske inom ramen tor befintliga bestämmelser.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Samtliga ovan uppräknade lagar, utom kulturminneslagen, innehåller obligatoriskt krav på eller
möjlighet att i enskilda fall föreskriva att en miljökonsekvensbeskrivning skall uppr^as som
underlag för beslut.

Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar infördes i naturresurslagen 1991 och i lag-
stiftningen på kämenergiområdet 1992. I utredningsförslaget om införandet av miljökonse-
kvensbeskrivningar inom kämenergiområdet (SOU 1991:95) förordades att en sådan beskriv-
ning som upprättas enligt kämtekniklagen och strålskyddslagen borde kunna samordnas med
eller komplettera den miijökonsekvensbeskrivning som skall upprättas enligt naturresurslagen
(s. 59). Utredningen pekade dock på det problem som de tidsmässiga skillnaderna mellan
prövningen enligt naturresurslagen respektive kämtekniklagen och strålskyddslagen utgör.
Man menade att det inte kan förutsättas att en sålunda kompletterad miljökonsekvensbeskriv-
ning är fullständig redan vid tiden för ansökan enligt naturresurslagen, men att det inte bör vara
något hinder mot att den komoletteras efterhand som undersökningsresultat m.m. föreligger (s.
59).

Regeringen uttalade emellertid att samma miljökonsekvensbeskrivrung i princip bör kunna an-
vändas för prövningen enligt båda lagarna, men att det för kärntekniska anläggningar bör
säkerställas att beskrivningen på ett tillräckligt utförligt sätt behandlar kärnsäkerhets- och strål-
skyddsaspektema (prop. 1992/93:98 s. 28). Regeringen har dock inte föreskrivit särskilt i
denna fråga.

2. SKBs planer för system avseende slutförvaring

2.1. Komponenter i slutförvarssystemet

Enligt kämtekniklagen och strålskyddslagen har reaktorinnehavama resp. innehavarna av ra-
dioaktiva ämnen det fulla ansvaret för att ta hand om avfallet på ett säkert sätt. Reaktorinne-
havarna har bildat bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Bolaget har i forsknings-,
utvecklings- och demonstrationsprogrammet från 1992 (FUD-92) redovisat en plan för slut-
förvaring av det i det svenska kämkraftsprogrammet uppkomna kärnavfallet.

Enligt SKBs planer krävs följande anläggningar/system för att slutförvara det använda kärn-
bränslet och annat långlivat avfall:

en inkapslingsanläggning där det använda bränslet som nu mellanlagras i det centrala
lagret för använt bränsle (CLAB) vid Oskarshamns kärnkraftverk förpackas i
koppar/stålkapslar eller koppar/bly,

ett transportsystem för transport av inkapslat bränsle från inkapslingsanläggningen till
slutförvaret,

ett .slutförvar där det inkapslade bränslet placeras i bergrum på ca 500 in djup. Till
slutförvaret hör även ett antal o^anjnrdsatiläggningar (mottagning av transporter,
verkstäder, bcnioniihantcring, hissar m.m.).



Samarbetsgruppen vill i detta sammanhang påpeka att ett transportsystem för transporter frän
mellanlager till inkapslingsanläggning kan komma att aktualiseras och därför också bör beaktas
i SKBs planer.

För att reaktorinnehavamas skyldighet att slutförvara bränslet skall kunna fullgöras även efter
en kärnkraftavveckling fonderas medel för ändamålet enligt vad som anges i lag (1992:1537)
om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (se avsnitt 3.3 nedan).

2.2. Etapper

Tidplanen för inkapslingsanläggningen delas in i följande aktiviteter/etapper

systemstudier och projektering,

lokalisering, byggprojektering, bygge och provdrift,

aktiv drift,

nedläggning av anläggningen.

SKB redovisar även tänkbara tidpunkter för dessa olika etapper i FUD-92.

Tidplanen för slutförvaret delas in i följande aktiviteter/etapper:

översiktsstudier, förstudier och platsundersökningar,1

detaljundersökningar,

lokalisering, byggprojektering och bygge,

drift, demonstrationsdeponering utbyggnad, drift av fullskaleanläggningen,

förslutning.

Av FUD-92 (Kärnavfallets behandling och slutförvaring, lokalisering av ett slutförvar, s. 29 ff)
framgår att SKB med översiktstudier avser att utföra en bred genomgång av förutsättningar för
lokalisering. Viktiga lokalisenngsfaktorer skall då kartläggas och analyseras.

Genom förstudier planerar SKB att genomföra konkreta ort- och platsspecifika
undersökningar. Grundläggande fakta om t.ex. transportfrågor och tekniska, samhälleliga och
geologiska förutsättningar skall då utvärderas. SKB menar att man med hjälp av en förstudie i
ett tidigt skede kan skaffa sig en preliminär uppfattning om förutsättningarna för lokalisering
utan att några bindningar uppstår.

Utifrån underlaget från översiktsstudierna och förstudierna vill SK3 inleda platsundersökning-
ar (i FUD-92 benämnda förundersökningar) på två orter. Dessa skall omfatta bl.a. geoveicn-
skapliga undersökningar, tekniska och socioekonomiska utredningar. Parallellt med och till stor

11 FUD-92 benämns platsundersökningar "förundersökningar". SKB har sedermera ändrat terminologi for att
undvika sammanblandning mellan aktiviteten "förstudier" r>ch den därpå följande aktiviteten.



del baserat på resultat från de geovetenskapliga förundersökningarna planerar SKB att
genomföra förprojektering av anläggningarna.

Detaljundersökningsskedet innebär enligt SKBs beskrivning att man bygger tunnel och/eller
schakt ner till den del av berget där man tänker bygga slutförvaret. Under bygget och nere på
förvarsdjupet skall berget detaljundersökas enligt metoder och program som SKB kommer att
utveckla och prova i Äspölaboratoriet. Avsikten med detaljundersökningen är enligt SKB att
den skall visa om platsen är lämplig för ett slutförvar och i så fall bilda underlag för ansökan
om att fl bygga ett sådant förvar för demonstrationsdeponering.

SKB planerar sedan att utvärdera erfarenheterna från demonstrationsdeponeringen och räknar
med att slutförvaret skall kunna byggas ut till ett slutförvar för allt använt kärnbränsle som
kommer att ha producerats fram till år 2010. Fullföljs dessa planer tillkommer etapperna drift
av hela slutförvaret samt förslutning.

Då det gäller frågor som har samband med lokalisering av slutförvaret kan myndighetema
kommentera om urvalet av lokaliseringar för förstudier ger ett tillräckligt underlag för att hitta
lämpliga platser. Regeringen konstaterar i sitt beslut om FUD-92 att det av programmet inte
klart framgick efter vilka metoder eller kriterier som urvalsprocessen kommer att bedrivas. Re-
geringen uttalade vidare i beslutet att god offentlig insyn är önskvärd i urvalsprocessen (rege-
ringsbeslut 40, 1993-12-16).



3. Tillämplig lagstiftning och myndigheternas ansvar
I detta kapitel beskrivs koi tfattat innebörden av de lagar som är av väsentlig betydelse för
regeringen, de centrala förvaltningsmyndigheterna (Boverket Kämkraftinspektionen,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Strålskyddsinstitutet) txa berörda kommuner vid
pröviing av ansökningar om erforderliga tillstånd för hantering och slutförvaring av använt
kärnbränsle och annat högaktivt kärnavfall. Vidare redogörs för de krav på miljökonsekvens-
beskrivningar och offentlig insyn som berör dessa prövningar. En sammanställning av relevanta
lagar med beslutande och beredande instanser återfinns nedan i tabellerna 1 till 3.

3.1. Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen)

3.1.1. Allmänt

I naturresurslagens 1 kap. i § anges att marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall
användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hus-
hållning främjas. I lagen finns bestämmelser som avser grundläggande hushållning (2 kap.) och
särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet (3 kap.).

Enligt 4 kap. naturresurslagen skall regeringen pröva tillkomsten och lokaliseringen av sådana
stora industriella eller liknande etableringar som medför stor omgivningspåverkan och som
samtidigt har stor betydelse för viktiga samhällsintressen. 14 kap. 1 § anges att vissa större in-
dustrianläggningar inte får utföras utan tillstånd av regeringen. Det gäller bl.a. anläggningar för
kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt kämtekniklagen (S §). Både en in-
kapslingsanläggning och ett slutförvar är sådana anläggningar. Tillståndsprövningen enligt
naturresurslagen och kämtekniklagen omfattar skilda frågor. Prövningen enligt 4 kap. natur-
resurslagen avser att på ett tidigt stadium säkerställa en bred och allsidig belysning av den prö-
vade verksamhetens konsekvenser för samhällsbyggandet och miljön. Vid prövningen skall
regeringen väga in även sådana allmänna intressen som t.ex. sysselsättning, regional balans, rå-
varutillgång samt energi- och industripolitiska mål. Regeringen får endast ge tillstånd till en
etablering som är förenlig med bestämmelserna i 2 och 3 kap. naturresurslagen och som dess-
utom är lämpligt lokaliserad från andra allmänna planeringssynpunkter. Därtill krävs det, som
huvudregel, tillstyrkan från kommunfullmäktige (se vidare nedan under "särskilt om det
kommunala vetot")- Kämtekniklagen är inriktad på säkerhets- och strålskyddsfrågor (prop.
1985/86:3 s. 130 f). Regeringens beslut är sedan, som tidigare nämnts, bindande för pröv-
ningen enligt bl.a. miljöskyddslagen och i vissa fall enligt vattenlagen. Beslut enligt natur-
resurslagen är dock inte samordnad med prövningen enligt kämtekniklagen på annat sätt än att
prövningen förutsätts ske samtidigt hos regeringen (prop. 1992/93:98 s. 27).

När det gäller de allmänna intressen för vissa mark- och vattenområden som regleras i 2 kap.
naturresurslagen och för vilka anspråk att vara av riksintresse anges, får ingen lokalisering ske
om det påtagligt skadar intresset. Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål
sker en avvägning dem emellan med stöd av 2 kap. 10 §.

Enligt förordningen om tillämpning av naturresurslagen (SFS 1993:191) skall ansvarig central
förvaltningsmyndighet, efter samråd med berörda länsstyrelser, bedöma vilka områden som är
av riksintresse enligt 2 kap. naturresurslagen (1,2 §§). Underlag beträffande detta skall lämnas
till länsstyrelserna. Länsstyrelserna har möjlighet att föreslå att vissa områden skall betecknas
som riksintressanta enligt 2 och 3 kap. naturresurslagen (3 §). I sådana fall skall länsstyrelser-
na Underrätta Boverket och berörda centrala förvaltningsmyndigheter att ett ytterligare mark-
eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 2 kap. naturresurslagen (4 §).



Det ankommer pa länsstyrelsen att i samverkan med centrala verk ge kommunen erforderligt
underlag till kommunerna för översiktsplanen, och då särskilt när det gäller områden som är av
riksintresse. Enligt propositionen till naturresurslagen (prop. 1985/86:3) framgår att materialet
i princip bör omfatta alla anspråk på mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för de
ifrågavarande verksamheterna (s. 118).

Samarbetsgruppen vill i detta sammanhang framhålla att ingen myndighet har angetts i förord-
ningen (1993:191) om tillämpning av naturresurslagen som ansvarig för kämavfallsfrågor.

Utifrån naturresurslagens bestämmelser i 3 kap. finns följande restriktioner mot exploaterings-
företag: I 3 § som omfattar vissa kustområden får inga nya industrianläggningar som anges i 4
kap. 1 §, samma lag, komina till stånd. I dessa områden får sålunda t ex en anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle ej förläggas. I andra kustområden som omfattas av 4 § får
en slutförvaringsanläggning komma till stånd endast på platser där anläggningar - som skall
prövas enligt 4 kap. 1 § naturresurslagen - redan finns. I fjällområden får inte anläggningar
komma till stånd som påverkar områdenas karaktär (5 § ) .

Boverket har ansvar för uppsikt och tillsyn över tillämpningen av naturresurslagen samt plan-
och bygglagen. De centrala förvaltningsmyndigheterna har var och en inom sitt verksamhets-
område ansvar för uppsikt över hushållningen med naturresurser och skall lämna uppgifter till
länsstyrelserna om områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse (förordning
{1993:191} om tillämpning av naturresurslagen och 6 kap. 3 § andra stycket naturresurslagen).

Länsstyrelserna har tillsyn i länet över hushållningen med naturresurser och efterlevnaden av
beslut enligt 4 kap. (6 kap. 3 § första stycket). Länsstyrelserna skall ta de initiativ som behövs
för att bestämmelserna beaktas i tidiga skeden av planerings- och beslutsprocesserna. Särskilt
skall man verka för att riksintressena beaktas i kommunala planer enligt plan- och bygglagen
samt vid prövning av mål och ärenden enligt naturresurslagen (3 § förordning om natur-
resurslagen). Länsstyrelsen kan också upphäva planen och underställa den regeringens pröv-
ning om kommunen inte har beaktat riksintressena (12 kap. 1 § plan- och bygglagen).

3.1.2. Särskilt om det kommunala vetot

I naturresurslagens 4 kap. 3 § ges vissa förutsättningar som regeringen har att ta hänsyn till vid
tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m.m. En av dessa förutsättningar är att kommun-
fullmäktige i den berörda kommunen inte avstyrker att tillstånd lämnas, det s.k. kommunala
vetot (4 kap. 3 § första stycket). Innebörden av den kommunala vetorätten är sålunda att
regeringen inte kan ge tillstånd till lokalisering av de i 4 kap. 1 § uppräknade verksamheterna
om fullmäktige i den berörda kommunen inte tillstyrker tillstånd. Vetorätten har sin grund i
principen om den kommunala självbestämmanderätten.

14 kap. 3 § andra stycket anges dock vissa möjligheter till undantag från vetorätten. Bakgrun-
den till dessa undantagsbestämmelser är att vissa anläggningar som omfattas av regeringens
tillståndsplikt kan vara av sådan nationell betydelse att de måste kunna lokaliseras till någon
plats inom landet. Om alla kommuner som kan komma i fråga motsätter sig lokalisering i ett
sådant fall skulle anläggningen med ett oinskränkt kommunalt veto inte kunna komma till stånd
inom landet.

Föredragande statsråd framhöll i samband med införandet av undantagsregeln vikten av den re-
striktivitet som måste råda vid regeringens prövning om undantag skall ske från vetorätten och
att det normala vid hanteringen av denna typ av ärenden bör vara samförståndslösningar så att



varken vetorätten eller möjligheten till undantag från denna behöver utnyttjas (prop.
1989/90:126 s. 17 f).

Regeringen kan inte mot en kommuns avstyrkan meddela tillstånd till lokalisering om en lika
lämplig plats finns inom en annan kommun som kan antas godta en placering där, eller, i annat
fall om en plats bedöms vara lämpligare (4 kap. 3 § andra stycket).

Beträffande de system för slutlig förvaring av använt kärnbränsle som SKB planerar kommer
ett av tillståndsärendena att avse en inkapslingsanläggning. Samarbetsgruppen vill peka på den
oklarhet som gäller huruvida verksamheten skall definieras såsom jämförbar med mellanlagring
eller som "annan" kärnteknisk verksamhet (jfr 4 kap. 1 § och 3 § andra stycket
naturresurslagen). Syftet med verksamheten - som ju är att kapsla in använt kärnbränsle men
inte lagra detta - leder till tolkningen att det ej är fråga om mellanlagring utan "annan"
kärnteknisk verksamhet (4 kap.. 1 § naturresurslagen). En sådan tolkning av en
inkapslingsverksamhet innebär att det inte finns formella möjligheter för regeringen att bryta
igenom ett eventuellt kommunalt veto beträffande en sådan anläggning.

Vad avser slutförvaret kan - beroende på vad ansökan avser och beslutsprocessens utformning
- en berörd kommun komma att få ta ställning upp till tre olika tillståndsärenden och därmed
formellt ha möjlighet att enligt huvudregeln uttala veto vid dessa tillfällena. Dessa tänkbara till-
fällen avser:

ansökan om detaljundersökning inför lokalisering av ett slutförvar,
ansökan om demonstrationsdeponering,
ansökan om slutförvar.

Frågan om innebörden av den kommunala vetorätten i detta sammanhang kan beskrivas utifrån
två tänkbara situationer. Den första situationen innebär att regeringen prövar detaljundersök-
ningen med stöd av 4 kap. 2 §, dvs., det är då inte frågan om en verksamhet som räknas upp
bland dem som kan genombryta det kommunala vetot (jfr 4 kap. 3 § andra stycket). Av detta
följer att tillstånd för en detaljundersökning inte kan meddelas av regeringen om inte kommun-
fullmäktige tillstyrkt. Den andra situationen är att detaljundersökningen ses som en del av en
blivande kärnteknisk anläggning.

KASAM har i sitt remissvar till SKBs FUD-92 program kommenterat ovanstående situationer
och menar att om detaljundersökningen ses som er del av en blivande kärnteknisk anläggning
så torde inte kunna hävdas att någon "lämpligare" plats ej stått att finna i ett skede när detalj-
undersökningar inte ens påbörjats (SOU 1993:67 s. 24). Kommunens vetorätt för detaljunder-
sökningen i båda dessa situationer torde enligt KASAM vara ovillkorlig (s. 24 ff).

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

För de lagar som innehåller krav på miljökonsekvensbeskrivningar gäller att förfarandet skall
vara öppet med fortlöpande samråd och leda fram till en offentlig redovisning av den inverkan
en åsyftad verksamhet eller åtgärd kan få bl.a. på människors hälsa, miljön och hushållningen
med naturresurser. Med uttrycket hälsa avses både hälsa och säkerhet (prop. 1990/91:90 s.
457). I förarbetena till lagstiftningen om miljökonsekvensbeskrivningar framhölls att förutom
att sådana beskrivningarna kommer att innebära ett större tryck på myndigheter och företag att
beakta miljöfrågor - ökas även möjligheterna för enskilda och miljöorganisationer att påverka
myndigheter och företag inför olika beslut. Detta genom att de får ta del av ett samlat material
inför de olika avgöranden som har stor betydelse för miljön, hälsan, hushållningen med natur-



resurser och kulturmiljön (prop. 1990/91:90 s. 168, 189). De slutsatser och synpunkter som
inhämtats vid den offentliga redovisningen skall också redovisas på ett åskådligt sätt (s. 190).

Vid regeringens tillståndprövning av anläggningar som avses i 4 kap. naturresurslagen skall i
beslutsunderlaget ingå en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. 1 §.

I en nyligen avgiven proposition med förslag till miljöbalk (prop. 1994/95:10) har regeringen
ansett att det föreligger behov av att vidga allmänhetens inflytande och fördjupa möjligheterna
att delta i utformningen av en miljökonsekvensbeskrivning (se vidare avsnitt 3.10). Regeringen
föreslår därför att den som skall upprätta en miljökonsekvensbeskrivning i ett tillståndsärende
enligt miljöbalken eller enligt de lagar som är knutna till balken, skall, i fråga om konsekvens-
beskrivningens utformning och innehåll, samråda med allmänheten i skälig omfattning (s. 146
18 kap. 2 § första stycket}). Samråd skall även ske med myndigheter, kommuner och organi-
sationer. Vidare anser regeringen att... "eftersom samrådet är avsett att bidra till en bättre
planeringsprocess bör det vara möjligt att ha samrådsförfarande vid flera tillfällen, om det är
omfattande ingrepp i miljön som skall göras och flera alternativ växer fram under den fortsatta
planeringen" (s. 311).

3.2. Förordning (1991:738, ändrad och omtryckt 1992:445) om miljökonsekvens-
beskrivningar

Regeringen har genom förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar angett vissa närmare
tillämpningsregler. Förordningen gäller för miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas i en-
ligt 5 kap. naturresurslagen (1 § förordningen) och viss speciallagstiftning som är knuten till
naturresurslagen enligt 1 kap. 2 § samma lag (3-8 §§ förordningen). Dessutom föreskrivs reg-
ler om tillämpningen av Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskri-
dande sammanhang (9-11 §§).

Vidare finns gemensamma bestämmelser (12-14) §§ för miljökonsekvensbeskrivningar. Reg-
lerna kan ses som en formell reglering av de i förarbetena uttalade behoven att en miljökon-
sekvensbeskrivning redovisar alternativ (jfr prop. 1990/91:90 s. 186). Sålunda föreskrivs i 12 §
som huvudregel att en miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en motiverad redovisning av
alternativa lokaliseringar och utformningar samt ett s.k. noll-alternativ dvs ingen förändring
alls. Vidare framgår av 12 § att den prövande myndigheten i varje enskilt ärende bestämmer
vad miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla. Krav på alternativ har med regeringens för-
slag till miljöbalk (prop. 1994/95:10) införts direkt i lagtext (8 kap. 4 §).

Boverket har bemyndigats att i samråd med Naturvårdsverket kunna meddela ytterligare före-
skrifter för verkställigheten av förordningen (14 §). Några sådana föreskrifter har ännu inte ut-
färdats.

I förordningen finns bestämmelser om kungörande (4, 6, 7, 8 §§). Förutom att en kungörelse
om miljökonsekvensbeskrivningar skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och lämplig orts-
tidning skall i denna anges att skriftliga anmärkningar mot miljökonsekvensbeskrivningen får
lämnas till resp. myndighe inom viss tid. I 13 § finns en gemensam bestämmelse för kungörel-
seförfarandet. I kungörelsen skall anges var miljökonsekvensbeskrivningen hålls tillgänglig.
Platsen för detta bör bestämmas i samråd med berörd kommun. Dessa regler gäller inti natur-
resurslagen.



3.3. Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet m.m. (kärntekniklagen)

Enligt kärntekniklagen 10 § skall den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet bl.a. svara
för de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten
uppkommet kärnavfall och använt kärnbränsle.

Statens kämkraftinspektion är tillsynsmyndighet. I förordningen (1988:523) med instruktion
för Statens kämkraftinspektion anges att myndigheten skall övervaka säkerheten vid kärntek-
nisk verksamhet (1§). Detta inbegriper också hantering och slutförvaring av kärnavfall och an-
vänt kärnbränsle. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela villkor
eller föreskrifter om åtgärder för att upprätthålla säkerheten vid kärntekniska anläggningar (4 §
kärntekniklagen).

Den som har tillstånd att driva en kämkraftsreaktor skall svara för den allsidiga forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU) som behövs för att fullgöra vad som föreskrivs i 10 §, och i sam-
råd med övriga reaktorinnehavare upprätta ett program för denna allsidiga FoU-verksamhet
och övriga åtgärder som behövs enligt 10 och 11 §§ i kämtekniklagen. Begreppet "allsidighet"
innefattar bl.a. alternativa metoder för slutligt omhändertagande av det använda kärnbränslet.
FoU-program, som utarbetas av SKB, omfattar i huvudsak slutförvarsfrågor för det använda
kärnbränslet Programmen skall ges in till Kämkraftinspektionen som granskar och utvärderar
det och med eget yttrande överlämnar handlingarna i ärendet till regeringen. Dessutom grans-
kas programmet av Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM). I samband med regeringens
ställningstagande ges villkor för den fortsatta FoU-verksamheten (12 §).

Kärnkraftinspektionen får föreskriva att det i ärenden om tillstånd skall upprättas en miljökon-
sekvensbeskrivning som avses i 5b § i kämtekniklagen ( 3 a §, förordning {1984:14} om kärn-
teknisk verksamhet). Myndigheten får också besluta att en beskrivning skall ges in i ett visst
ärende och vad en sådan skall innehålla.

Kämtekniklagen ställer också krav på att de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges över-
enskommelser i syfte att hindra spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne
inklusive använt kärnbränsle (s.k. safeguard) samt fysiskt skydd. De föreskrifter som behövs
för detta syfte får meddelas av Kärakraftinspektionen enligt 20a § i kärnteknikförordningen.
Vid anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle är det nödvändigt att tillse att safe-
guardsaspekterna tillgodoses.

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

Dessa frågor behandlas under motsvarande rubrik i avsnitt 3.4.

Lag (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
(finansieringslagen)

Medan kärntekniklagen reglerar reaktorinnehavarnas ansvar - även det ekonomiska - för han-
tering och slutförvaring av kärnavfallet syftar den s.k. finansieringslagen till att säkerställa att
medel finns tillgängliga när de olika åtgärderna skall genomföras .

Enligt finansieringslagen skall avgifter betalas för att finansiera bl.a. nedläggning och omhän-
dertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärnkraftreaktorer. Avgif-
terna skall bl a omfatta kostnader för en säker hantering och slutförvaring av använt kärn-
bränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta inklusive nödvändig FoU-verksamhet.



I betänkandet (SOU 1994:107), Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader, har ny-
ligen föreslagits att de genom finansieringslagen inbetalda medlen skall placeras enligt riktlinjer
som syftar till att uppnå en högre avkastning än vad som i dag är möjligt. Förvaltningen enligt
dessa riktlinjer föreslås uppdras åt en fristående statlig enhet. Förslaget remissbehandlas för
närvarande.

Regeringen har gett tillstånd till att fondmedel används för att bekosta informationsverksamhet
m.hi. som bedrivs av den lokala säkerhetsnämden vid Oskarshamns kraftverk (Oskarshamns
kommun) i samband med SKBs planer att bygga en inkapslingsanläggning där (regeringsbeslut
nr 4, 1994-01-27). Regeringen angav i sitt beslut om beviljande av medel till den lokala säker-
hetsnämnden vid Oskarshamns kraftverk, att det kan finnas behov att lokalt bygga upp en
kompetens i frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle m.m. I beslutet framhöll rege-
ringen att det, utöver frågan om lokalisering av inkapslingsanläggning, kan föreligga förutsätt-
ningar för sådant lokalt kompetensuppbyggande när det blir fråga om lokalisering av ett slut-
förvar för använt kärnbränsle m.m.

Inom Miljö- och naturresursdepartementet övervägs f.n. sådana ändringar av finansieringslagen
att det blir möjligt att använda fondmedel för stöd till kompentensuppbyggande bland kommu-
ner som är aktuella för etablering av kärnavfallsanläggningar. En departementspromemoria
med förslag planeras under hösten 1994.

3.4. Strålskyddslagen (1988:220)

Då det gäller hantering av radioaktivt avfall såväl från det kärntekniska området som från icke
kärnenergianknuten verksamhet gäller enligt strålskyddslagen 13 § att den som bedriver eller
har bedrivit verksamhet med radioaktivt ämne skall svara för att de åtgärder vidtas som erford-
ras för att på ett ifrån strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt hantera och, när så behövs,
slutförvara i verksamheten uppkommet radioaktivt avfall. Enligt strålskyddsförordningen har
Strålskyddsinstitutet också rätt att föreskriva hur hantering och slutförvaring på ett strål-
skyddsmässigt acceptabelt sätt skall genomföras (14 §).

Strålskyddslagens syfte är att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av joniserande
och icke joniserande strålning (1,2 §§). Innebörden härav är att strålskyddet inte enbart skall
begränsas till personal och allmänhet utan att även växtliv och annat djurliv liksom miljön i
övrigt skall skyddas mot skadlig verkan av strålning. Lagens tillämpningsområde omfattar
strålning från naturliga strålkällor och artificiella strålkällor. Tillståndsgivande myndighet är
Statens strålskyddsinstitut som även utövar tillsyn.

Strålskyddsinstitutet prövar även - efter hörande av Kärnkraftinspektionen - ärenden vad avser
villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till säkerheten frågor om tillstånd för mark-
deponering samt tillhörande anläggningar av lågaktivt kärnavfall (19 §, förordning om kärn-
teknisk verksamhet). Meddelar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer tillstånd
enligt kärntekniklagen krävs ej tillstånd enligt strålskyddslagen, men Strålskyddsinstitutet med-
delar de villkor enligt strålskyddslagen som är förenade med verksamheten (23 §, jfr 5 § kärn-
tekniklagen).

Vidare har Strålskyddsinstitutet enligt strålskyddsförordningen möjlighet att meddela föreskrif-
ter till allmän efterrättelse till skydd mot eller kontroll av strålning i olika avseenden samt att
pröva olika tillståndsfrågor bl.a. vad gäller hantering av radioaktiva ämnen. Dessutom kan
myndigheten, med stöd av förordningen - i ärenden om tillstånd enligt strålskyddslagen och för
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vissa ärenden om tillstånd enligt kärnteknikjagen - föreskriva krav på miljökonsekvensbeskriv-
ningar (14 a §).

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

Regler om allmänhetens möjligheter att muntligen framföra synpunkter och få information sak-
nas i kämtekniklagen och strålskyddslagen. I samband med förändringar av kärntekniklagen
under 1992 uppmärksammades detta förhållande, och regeringen uttalade att det är mycket
viktigt att allmänheten och de närboende bereds insyn i beslutsprocessen och får möjlighet att
framföra synpunkter (prop. 1992/93:98 s. 28). Ett sätt kunde enligt regeringen vara att låta ex-
pertis från Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet närvara vid det regelmässiga offent-
liga sammanträde som föregår koncessionsnämndens yttrande till regeringen i ärenden om till-
stånd till kärntekniska anläggningar (s. 29).

Regler om miljökonsekvensbeskrivningar har införts både i kärntekniklagen och strålskydds-
lagen (5b § resp. 14a §). I kärntekniklagen finns också bestämmelser beträffande lokala säker-
hetsnämnder, som regeringen bestämmer, i kommuner med käratekniska anläggningar. Nämn-
derna skall ges insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet for att kunna informera allmänheten
om detta (19, 20, 21 §§). I utredningen (SOU 1991:95), Översyn av lagstiftningen på kärne-
nergiområdet, föreslogs att lokala säkerhetsnämnder skulle inrättas i de kommuner där förstu-
dier m.m. avseende slutförvar av använt kärnbränsle pågår. Nämden borde enligt utredningen
utses och starta sin verksamhet redan innan något egentligt säkerhets- och strålskyddsarbete på
platsen påbörjats, och dess uppgift borde främst vara att följa undersökningsarbetet på platsen
och informera allmänheten om detta (s. 314). Emellertid var inte departementschefen förvissad
om att statligt tillsatta nämnder i några få kommuner skulle vara det bästa sättet att på ett tidigt
stadium i urvalsprocessen garantera en bred insyn på det lokala planet - men uttalade att av-
sikten är att återkomma i frågan om hur den lokala insynen skall garanteras (prop. 1992/93:98
s. 28).

Enligt 12 § kämtekniklagen skall reaktorinnehavarna vart tredje år inge ett forsknings- och ut-
vecklingsprogram (FoU) till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. 1992 inför-
des bestämmelser i 12 § som anger att regeringen som en följd av granskningen och utvärde-
ringen av programmet kan besluta om villkor som avser den fortsatta forsknings- och utveck-
lingsverksamheten. Tidigare saknades bestämmelser i kärntekniklagen som tog sikte på att ge
reaktorinnehavarna anvisningar om att komplettera sådana brister i programmen som kan
komma fram som en följd av granskningen. Departementschefen uttalade i detta sammanhang
att FoU-programmen är av mycket stor betydelse genom att det ger samhället en möjlighet till
kontroll och insyn, som i sin tur är en förutsättning för att styra planeringsverksamheten av-
seende kärnavfallets slutförvar (prop. 1992/93:98 s. 40).

I övrigt har Statens Kärnkraftinspektion och Strålskyddsinstitutet, enligt resp. myndighets för-
ordning med instruktion för myndigheten, skyldighet att aktivt bidra till att ge allmänheten
insyn i och information om det arbete på kärnsäkerhetsområdet som bedrivs i landet resp. att
sprida upplysningar om strålskyddet (förordning 1988:523 2 § 5 p resp. förordning 1988:295 2
§7p) .

3.5. Miljöskyddslagen (1969:387)

Miljöskyddslagen är tillämplig på verksamheter som medför eller kan medföra förorenande ut-
släpp och andra störningar som kommer från fast egendom eller fasta anläggningar inklusive
trafikanläggningar (1§). I beslut enligt miljöskyddslagen regleras utsläpp av föroreningar och
andra störningar som kan påverka t.ex. vatten och luftkvalitet, men även psykisk immission



beaktas. Med psykisk immission avses den oro som människor Kan känna tiil följd av att en
verksamhet med t.ex. avfall eller explosiva ämnen placeras i ett område.

Alla verksamheter och åtgärder för vilka lagen gäller kallas miljöfarlig verksamhet. För miljö-
farlig verksamhet skall väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och
olägenhet utan oskälig kostnad (4 §). Den som utövar miljöfarlig verksamhet skall vidta
skyddsåtgärder och iaktta försiktighetsmått för att förebygga och avhjälpa olägenheter på
grund av utsläpp till luft, mark och vatten, bullerstörningar och avfall. Skyldigheten att avhjälpa
olägenheter kvarstår även efter det att verksamheten har upphört (5 §).

Har regeringen prövat frågan om tillåtlighet och lokalisering av en anläggning enligt 4 kap.
naturresurslagen är beslutet bindande vid prövning enligt miljöskyddslagen avseende villkor för
drift av verksamheten (2 § andra stycket). För kärntekniska anläggningar krävs dock villkor för
skydd mot andra störningar än de som orsakas av joniserande strålning (jfr 3 § miljöskyddsför-
ordningen {1989:364}).

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

I 13 § miljöskyddslagen har föreskrivits att en ansökan om tillstånd skall innehålla en miljökon-
sekvensbeskrivning. Innan ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet lämnas in skall
sökanden enligt miljöskyddslagen samråda med de statliga och kommunala myndigheter,
organisationer och enskilda som kan ha ett intresse i saken (12 a §). Den tillståndsgivande
myndigheten (Koncessionsnämnden eller länsstyrelsen) skall genom kungörelse i ortstidning
eller på annat lämpligt sätt ge dem som kan beröras av den miljöfarliga verksamheten tillfälle
att yttra sig (14 § 1 p). I ärenden som avgörs av Koncessionsnämnden skall ett offentligt
sammanträde hållas om det ej är uppenbart onödigt (14 § 3 p). I ärenden enligt miljöskydds-
lagen där regeringen först tillståndsprövar enligt naturresurslagens 4 kap., bör samma miljö-
konsekvensbeskrivning kunna användas vid de olika prövningarna.

3.6. Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen)

Enligt kulturminneslagen (1 kap. 1 §) är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår
kulturmiljö och ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att
skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

Kulturminneslagen innehåller bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kul-
turminnen och skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. För frågor som rör slutlig för-
varing av kärnavfall är det främst bestämmelserna om fornlämningar som synes vara av in-
tresse.

Fasta fornlämningar har ett generellt skydd som också inbegriper ett område runt fornläm-
ningen. Det åligger exploatören att i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras
av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen (2 kap. 10 §).

Eftersom kulturminneslagen i första hand är en bevarandelagstiftning har det ej ansetts finnas
skäl att införa regler om miljökonsekvensbeskrivningar i denna. Regeringen har dock påpekat
att det är självklart att en sådan beskrivning även skall omfatta de kulturvärden i den yttre mil-
jön som berörs och att kulturmiljövårdens intressen sålunda beaktas vid upprättandet av en
miljökonsekvensbeskrivning som prövas i enlighet med bestämmelserna i naturresurslagen
(prop. 1990/91:90 s. 182, 187).
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3.7. i'ian- och bygglagen (1987:10)

Plan- och bygglagen syftar till en samhällsutveckling med jämna och goda sociala levnadsför-
hållanden och en långsiktigt god livsmilj \ De instrument som lagen anvisar för att uppnå må-
len är fysisk planering och lovgivning. Lagen ger kommunerna särskilt stort inflytande över
samhällsplaneringen via det s.k. planmonopolet.

Alla kommuner skall enligt lagen ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan som anger hur
mark- och vattenområden avses att användas och hur bebyggelseutvecklingen bör ske (1 kap. 3
§). I planen skall de allmänna intressen som anges i plan- och bygglagens 2 kap. och de all-
männa intressen, inklusive riksintressen, som anges i 2 och 3 kap. naturresurslagen, konkretise-
ras. Kommunerna bedömer själva - bortsett från riksintressena - var de allmänna intressena
finns. I betänkandet (SOU 1994:36), Miljö och fysisk planering, föreslås en förstärkning av
översiktsplaneringen i syfte att få till stånd en ökad miljöhänsyn. Bl.a. vill utredningen att krav
på ett tydligare och utvidgat innehåll vad avser de allmänna intressena och övriga miljöför-
hållanden av betydelse samt konsekvenserna av större förändringar i mark- och vattenanvänd-
ningen. Utredningen föreslår också en förstärkning av medborgarinflytandet under samrådet (s.
143).

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande. Dess redovisning av hushållningen med
naturresurser skall ligga till grund för alla beslut enligt de till naturresurslagen anknutna lagar-
na. Dessa lagar anges i 1 kap. 2 § naturresurslagen. I 5 § förordningen till naturresurslagen
anges också att i ärenden där hushållningsbestämmelsema i 2 och 3 kap. naturresurslagen skall
tillämpas skall den beslutande myndigheten ange om anläggningen/åtgärden som prövas, går att
förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt
med den för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

Ett regeringsbeslut enligt naturresurslagens 4 kap. om var detaljundersökning för slutförvar
skall inledas kommer att leda till behov av en detaljplanering i kommunen. Det ankommer på
den enskilda kommunen att inom vissa gränser själv bestämma över den. Detaljplaneläggningen
ska'1 pröva markens lämplighet för bebyggelse och reglera bebyggelsemiljöns utformning.

Beroende på omfattningen och karaktären på det arbete som SKB inledningsvis kommer att
ansöka om att få bedriva kan bygglov komma att krävas. Kommunen har också möjligheter att
i detaljplan eller områdesbestämmelser besluta om begränsning av marklovs- eller bygglovs-
plikten (8 kap. 5 §).

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

Regler om miljökonsekvensbeskrivningar har införts i plan- och bygglagen till följd av EES-av-
talet (5 kap. 18 §). Enligt denna paragraf skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas vid
utarbetandet av program för detaljplan beträffande områden som tas i anspråk för bl.a. indust-
riändamål. Det bör dock påpekas att kravet på miljökonsekvensbeskrivning i 5 kap. 18 § inte
riktar sig till sökanden utan till kommunen som i samband med planläggningsarbetet skall ut-
föra en sådan konsekvensbeskrivning

Översiktsplaner och detaljplaner - som upprättats enligt plan- och bygglagen - skall ställas ut
för allmänheten, de förstnämnda under minst två månader och de senare under minst tre veck-
or. Uu'allningstiden skall kungöras. Innan planerna utarbetas skall också samråd äga rum med
bl.a. länsstyrelsen och "andra" som har ett väsentligt intresse av förslaget. Av kungörelsen skall
framgå inom vilken tid och till vem synpunkter på förslag skall lämnas (4 kap. 3, 6,7 §§, 5 kap.
70, 23, 24 §§).
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3.8. Vattenlagen (1983:291)

I vattenlagens inledande bestämmelser framhålls att vattnet skall skyddas och vårdas som en
gemensam naturtillgång (1 kap. 1 §). Vattenlagen omfattar vattenföretag och vattenanlägg-
ningar och tillståndsprövning sker vid vattendomstol. Vid prövningen av ett vattenföretag skall
naturresurslagen tillämpas (3 kap. 1 §). Anläggningar får inte strida mot en detaljplan eller om-
rådesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mind-
re avvikelser göras (3 kap. 2 §).

Ett vattenföretag får inte komma till stånd om skada eller olägenhet av större betydelse upp-
kommer för allmänna intressen (3 kap. 3 § första stycket). Detta gäller dock inte om regering-
en finner att företaget är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt (3 kap. 3 § andra
stycket).

För frågan om lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle m.m. har det betydelse att
byggande av förvaret förutsätts kunna inverka på grundvattnet (FUD-92, "Lokalisering av ett
slutförvar" s. 35). Eftersom lagen definierar bortledande av grundvatten som vattenföretag (1
kap. 3 § 2 p) blir lagen tillämplig och tillstånd krävs enligt 4 kap. 1 §.

När det gäller samordningen mellan naturresurslagen och vattenlagen stadgas (3 kap. 6 § lp)
att om ett vattenföretag anges som villkor för en viss anläggning eller åtgärds utförande vid
prövning enligt naturresurslagens 4 kap. skall den vattenrättsliga prövningen endast bedöma
företagets inverka på allmänna intressen (3 kap. 3 § vattenlagen). Syftet med denna regel är att
undvika dubbelprövning av vissa vattenföretag som ingår som delar av större företag som
redan har prövats i annan ordning än enligt vattenlagen, och att olika tillståndsmyndigheter
kommer till skilda resultat vid en bedömning på i huvudsak samma grunder.

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

Regler om miljökonsekvensbeskrivningar har införts i vattenlagen (13 kap. 19 §). Lagen har
sedan tidigare innehållit bestämmelser som liknade krav på miljökonsekvensbeskrivningar -
men införandet av krav på sådana konsekvensbeskrivningar i vattenlagen skedde med motive-
ringen att tydligare formulera regler om offentlighet och möjligheter för myndigheter och be-
rörda att framföra synpunkter på ett planerat projekt (prop. 1990/91:90 s. 176).

När tillstånd söks till större vattenföretag som prövas av regeringen, skall företagaren medver-
ka till att information lämnas till ortsbefolkningen vid sammankomst, i ortspressen eller på
annat lämpligt sätt. Företagaren skall också på lämpligt sätt ge enskilda personer tillfälle att
framställa önskemål om åtgärder för att förebygga eller minska skador genom företaget. Även
när det gäller mål som prövas av Vattendomstolen samt ärenden om markawattning, skydd för
vattenförsörjning m.m. krävs att kungörelse införs i ortstidning. Utöver att ansökan skall kun-
göras så skall den sändas till varje sakägare (13 kap. 22 § 4 st). Om det behövs skall Kammar-
kollegiet föra talan i målet för att tillvarata allmänna intressen (13 kap. 25 § första stycket), och
en kommun för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen (andra stycket).

3.9. Naturvårdslagen (1964:822)

Enligt naturvårdslagen är naturen en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas (1 §).
Detta ansvar gälier alla, såväl företag och myndigheter som enskilda. I 1 § sägs vidare att:
"Kan vid arbetsföretag eller eljest skada på naturen ej undvikas skola de åtgärder vidtagas som
behövs för att begränsa eller motverka skadan."
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Naturvårdslagen innehåller bestämmelser om bildande av nationalpark, naturreservat, natur-
minne och naturvårdsområde. Vidare finns bestämmelser om strandskydd och krav på tillstånd
för grus- och bergtäckt samt markavvattning (4, 7, 15, 18, 18 c och 19 §§).

Vidare stadgas att arbetsföretag inte får utföras inom mindre mark- eller vattenområden
(biotoper) som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars är
skyddsvärda (21 §).

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

I naturvårdslagen finns inga bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar men däremot i 25
§ naturvårdsförordningen (1976:484). Där ges möjligheter att föreskriva om miljökonsekvens-
beskrivningar i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet vid tillämpningen av natur-
vårdslagen (5 kap. 2 § jfr med 1 kap. 2 §). Det är den beslutande myndigheten, vanligtvis läns-
styrelsen, som avgör när en miljökonsekvensbeskrivning erfordras (prop. 1990/91:90 s. 176).

Naturvårdslagen saknar direkta bestämmelser om allmänhetens deltagande i beredningen av
olika ärenden. I 25 § naturvårdsförordningen stadgas dock att i ärenden av stort allmänt in-
tresse skall en kungörelse om ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen införas i den eller de
ortstidningar som länsstyrelsen bestämmer.

3.10. Proposition (1994/95:10) med förslag till miljöbalk

Helt nyligen har regeringen lagt en proposition med forslag till miljöbalk (1994/95:10). Syftet
med förslaget har enligt regeringsförklaringar under mandatperioden varit att skärpa och sam-
ordna miljölagstiftningen i en balk så att den blir lättare att överblicka och tillämpa (s. 65).

Bland de lagar scm föreslås att samordnas i en miljöbalk - som har samband med eller kan be-
röra frågan om hantering och lokalisering av kärnavfall - kan nämnas naturresurslagen, miljö-
skyddslagen och naturvårdslagen.

Lokaliseringsfrågan framhålls som av central betydelse när det gäller att motverka olägenheter
från miljöfarlig verksamhet. Man pekar på den dubbla prövning som krävs enligt nuvarande
ordning, dels i miljöskyddslagen och dels i naturresurslagens 2 och 3 kap. En samordning
mellan lagarna skulle förstärka miljöskyddet vid lokalisering av miljöfarlig verksamhet menar
regeringen (s. 97). Lokaliseringsfrågorna föreslås sålunda behandlas i ett sammanhang i balken
för en avvägning mellan olika intressen när det gäller val av plats för en verksamhet som tar
mark- eller vattenområden i anspråk (s. 136 f)-

Strålskyddslagen har inte ansetts naturlig att inordna i en miljöbalk - varför strålskyddsbe-
stämmelserna kvarstår i form av särskild lag. Vidare gäller att plan- och bygglagen och vatten-
lagen inte ansetts möjliga att föra in i miljöbalken (s. 101). Kärntekniklagen har ej varit aktuell
i detta sammanhang, utan kvarstår som särskild lag.

Vissa grundläggande principer har formuleras i miljöbalkspropositioiien såsom; försiktighets-
principen och principen om att det är förorenaren som betalar (s. 81, 115). Den sistnämnda
principen finns även formulerad i EGs miljörätt (Romfördraget artikel 130 r). Dessa principer
kan dock redan nu sägas ligga till grund för lagstiftningen inom kärnteknikområdet genom
kärntekniklagen, strålskyddslagen och finansieringslagen.

Balken föreslås träda ikraft den 1 juli 1995. Bestämmelser som har meddelats dessförinnan med
stöd av den då gällande lagstiftningen skall anses ha meddelats med stöd av motsvarande bc-
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siainniclscr enligt balken, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
unnat (s."269).

Miljökonsekvensbeskrivningar och offentlig insyn

Enligt mirjöbalksförslaget kommer stor vikt att läggas vid miljökonsekvensbeskrivningar scm
får en framskjuten plats i balken (s. 103). Frågan har ställts hur formaliserad och omfattande
sådana beskrivningar bör vara. Regeringen menar att eftersom miljökonsekvensbeskrivningen
skall vara en del av beslutsunderlaget, är det nödvändigt att den föreligger på ett tidigt stadium
och sålunda innan de reella besluten i frågan fattas. Det innebär - säger regeringen - att i de fall
en verksamhet innefattar flera av varandra beroende moment måste arbetet med beskrivningen
påbörjas så snart initiativet till hela projektet tagits. Därigenom undviks onödiga begränsningar
eller felaktiga lösningar genom för tidiga delbeslut. Regeringen menar vidare att den som
planerar att genomföra ett projekt bör inleda arbetet med någon typ av förstudie för att skapa
överblick över projektets förutsättningar, vilka alternativa lösningar som är tänkbara och iden-
tifikation av de avgörande frågorna. En relevant avgränsning i sak förutsätter - enligt rege-
ringsförslaget - att berörda intressen kommer till tals i tidiga skeden i utvecklingen av projek-
tet. I detta sammanhang framhöll regeringen att erfarenhet av informella initiativ pekar på för-
delar både vad avser effektiv användning av tid, användning av utredningsresurser och projek-
tets slutliga utformning (s. 140 f).

I regeringens proposition till miljöbalk betonas behovet av att samordna och utveckla reglerna
om allmänhetens rätt att delta i arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning liksom
möjligheterna att yttra sig över en sådan. Anledningen är enligt regeringen att utan någon sär-
skild reglering i miljöskyddslagen har allmänheten, vid de sammanträden som ingår vid pröv-
ningen av större verksamheter, fått yttra sig. Regeringen menar dock att det inte är tillfreds-
ställande att frågan om allmänhetens inflytande inte har fått en tydligare reglering i lag. Därför
föreslår regeringen att inflytande bör förstärkas genom att regler om tillståndsprövning av
miljöfarlig verksamhet bör kompletteras med föreskrifter om formerna för allmänhetens med-
verkan. Rätt att närvara vid sammanträde om prövning av miljöfarlig verksamhet och yttra sig
över ansökningshandungarna föreslås sålunda direkt framgå av miljöbalken. Denna rätt till in-
flytande skall även omfatta organisationer som berörs av verksamheten (s. 151 f)-

Genom att allmänheten, miljöorganisationer rn.fl. får ta del av ett samlat material, ökar deras
möjligheter att påverka myndigheter och företag att ta större hänsyn till miljöintressen, enligt
regeringen. Regeringen föreslår därför att den som skall upprätta en miljökonsekvensbeskriv-
ning skall ifråga om beskrivningens utformning och innehåll, samråda med allmänheten i skälig
omfattning, och när det gäller själva innehållet bör sökanden som en punkt ta upp vilka samråd
som har skett och vad som framkommit samt hur det har beaktats i beslutet (s. 141 0-

3.11. Transportlagstiftning

Tillstånd krävs för transport av använt kärnbränsle. Ansökan om sådant tillstånd prövas av
Kärnkraftinspektionen efter hörande av Strålskyddsinstitutet (1 § 2 p, 5 § första stycket kärn-
tekniklagen jfr med 18 § förordning {1984:14} om kärnteknisk verksamhet). För tillstånd
krävs redovisning av bl.a. ansvarsförhållanden, organisation, fysiskt skydd, kvalitetssäkring,
transportplan samt godkända transportbehållarc. Frågan om transportbehållare prövas särskilt
av kärnkraftinspektioncn.



Vad gäller ansökan om tillstånd för transport av kämavfall prövar Strålskyddsinstitutet efter
hörande av kärnkraftinspektionen de villkor som behövs med hänsyn till säkei heten (19 § för-
ordning {1984:14} om kärnteknisk verksamhet). För transport av såväl kärnämne som kärn-
avfall utfärdar dessutom Strålskyddsinstitutet de villkor och föreskrifter som behövs med
hänsyn till strålskyddet. För varje enskild transport av kärnämne och kämavfall krävs förhands-
besked till såväl Strålskyddsinstitutet som Kärnkraftinspektionen.

Utöver de grundläggande krav för transporter som myndigheterna kommer att ställa till-
kommer specifika krav på säkerhetsredovisning och säkerhetsvärdering av transport- och slut-
förvarssystemet i sin helhet.

I detta sammanhang vill samarbetsgruppen understryka att transportemas betydelse för de
system för slutförvaring av använt kärnbränsle nun. som helhet, bör belysas i en miljökonse-
kvensbeskrivning. Regeringen har även uttalat, i beslut över FUD-92, vikten av helhetssyn be-
träffande de faser som SKBs planer omfattar (regeringsbeslut 40,1993-12-16).

För genomförande av transporter gäller därutöver speciella regler för olika transportsätt, vilket
regleras i lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Föreskrivande myndigheter i Sverige
är för sjötransporter Sjöfartsverket och för landtransporter Räddningsverket.

3.12. Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Enligt flera av ovan beskrivna bestämmelser gäller också ett krav för resp. myndighet att kun-
göra en miljökonsekvensbeskrivning. Samarbetsgruppen har frågat sig vad som innefattas i be-
greppet kungörelse och vad det innebär för myndighetemas vidkommande.

För att lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m., skall bli till-
lämplig krävs att - enligt lag eller föreskrift - ett beslut eller åtgärd hos myndigheten skall in-
föras i Post- och Inrikes Tidningar, ortstidning eller på myndighets anslagstavla (1 §).

I lagen finns även en skyldighet för den scm skall kungöra att utöver den eller de obligatoriskt
föreskrivna kungörandeformema också använda någon eller några stödjande former för kungö-
rande. Detta skall ske efter en bedömning om särskilda skäl föreligger med hänsyn till kostnad
och till det intresse tillkännagivandet skall tillgodose (4 §).

Enligt förarbetena till lagen är en målgruppsindelning en hjälpfaktor vid val av kungörande-
form. Målgruppen bör givetvis svara mot de olika kungörandeformernas spridningsegenskaper.
För nationella grupper skall Post- och Inrikes Tidningar användas och ortstidning vid spridning
ull lokala grupper samt båda dessa kungörandeformer vid spridning till blandade målgrupper
(prop. 1976/77:63 s. 100 ff).

Har speciella regler om kungörande meddelats i författning som avviker från kungörandelagen
gäller den avvikelsen (2 §).

I 13 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar föreskrivs att i kungörelser om sådana
beskrivningar skall anges var beskrivningen hålls tillgänglig och att platsen för detta bör be-
stämmas i samråd med kommunen. I 4, 5, 6, 7 och 8 §§ sägs att i kungörelsen skall anges att
skriftliga anmärkningar mot miljökonsekvensbeskrivningen får lämnas till ansvarig myndighet
inom en viss angiven tid. I vissa fall skall yttranden inhämtas från andra myndigheter. Förfaran-
det får närmast betecknas som ett slags remissförfarande.
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I det fall flera myndigheter har att pröva en anläggning som kräver en miljökonsekvensbe-
skrivning - kan konstateras att frågan om samordning av kungörelseförfarandet mellan myn-
digheterna har lämnats oreglerad.

3.13. SanimanstjiHning av tillämplig lagstiftning

I tabellerna 1 till 3 har de viktigaste lagarna som är tillämpliga vid ansökan om att fä ta ett slut-
förvarssystem i drift sammanställts. Tillämpliga lagar anges särskilt för de olika komponenterna
av ett sådant system, dvs. inkapslingsanläggning, slutförvar och tillhörande transportsystem.
Även beslutande myndighet har angetts liksom beredande instanser.
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TABELL 1

Inkapslingsanläggning: Översikt av lagar och beslutande samt beredande instanser
Lag

Naturresurslagen.

Kärntekniklagen.

Strålskyddsiagen.

Miljöskyddslagen.

Kulturminneslagen.

Plan- och bygg-
lagen.

Naturvårdslagen.

TABELL 2

Beslutande instans

Regeringen.

Regeringen. SKI meddelar villkor för säkerheten.

SSI meddelar villkor för strålskyddet.

Regeringen. Koncessionsnämnden lämnar villkor.

Länsstyrelsen, om tillstånd om fördämning berörs.

Kommunen, upprättar översikts- och detaljplan samt
prövar lovärenden.

Regeringen, länsstyrelsen eller kommun (beroende
på ärende).

Beredande instans

Regeringen.

SKI.

SSI.

Koncessionsnämnden

Länsstyrelsen. I ärenden av större
vikt skall samråd ske med Riksantik-
varieämbetet.

Kommunen.

Naturvårdsverket, länsstyrelsen eller
kommun (beroende på ärende).

Slutförvar: Översikt av lagar och beslutande samt beredande instanser
Lag

Naturresurslagen.

Kam tekniklagen.

Strålskyddslagen.

Miljöskyddslagen.

Kulturminneslagen.

Plan- och bygglagen.

Vattenlagen.

Naturvårdslagen.

TABELL 3

Beslutande instans

Regeringen.

Regeringen. SKI meddelar villkor för säkerheten.

SSI meddelar villkor för strålskyddet.

Regeringen. Koncessionsnämnden lämnar villkor.

Länsstyrelsen, om eventuellt tillstånd om fornläm-
ning berörs.

Kommunen, upprättar översikts- och detaljplan samt
prövar lovärenden.

Vattendomstolen.

Regeringen, länsstyrelsen eller kommun (beroende
på ärende).

Beredande instans

Regeringen.

SKI.

SSI.

Koncessionsnämnden.

Länsstyrelsen. I ärenden av större
vikt skall samråd ske med Riksan-
tikvarieämbetet.

Kommunen.

Vattendomstolen.

Naturvårdsverket, länsstyrelsen eller
kommun (beroende på ärende).

Transporter: Översikt av lagar och beslutande samt beredande instanser för olika material

Lag

Kärntekniklagen.

Förordning (1984:14)

om kärnteknisk verk-
samhet.

Strålskyddslagen.

Material

Kärnämne (färskt bränsle,
använt bränsle, bränsle-
rester m.m.

Kärnavfall (driftavfall, re-
aktordelar och härdkom-
ponenter, jonbytarmassor,
m.m.

Radioaktivt ämne.

Beslutande instans Beredande instans

Regeringen (frågor om SKI.
utförsel). SKI (frågor om
införsel och transport).

SSI (frågor om införsel, SSI.
utförsel och transport).

SSI (frågor om införsel
och transport. Tillstånd
för utförsel krävs f.n. ej.

SSI.

Härutöver tillkommer tillstånd enligt lagen (1982:821) om transport av farligt gods (se avsnitt 3.11).
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4. Syftet med miljökonsekvensbeskriviringar

4.1. Inledning

Syftet med att utföra en miljökonsekvensbeskrivning är att åstadkomma ett underlag som möj-
liggör en samlad bedömning av den inverkan ett planerat projekt, t.ex. en inkapslings-
anläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle, får på miljön, hälsan och hushållning med
naturresurser (5 kap. 3 § naturresurslagen). Enligt förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar skall en sådan beskrivning innehålla en motiverad redovisning av alternativa
lokaliseringar och utformningar samt uppgifter om konsekvenserna om den sökta åtgärden inte
vidtas (12 §). Ett bakomliggande motiv är att allmänheten på ett tidigt stadium skall ha möjlig-
het att framföra synpunkter som kan påverka projektet liksom att miljöförutsättningarna tidigt
skall beaktas i projektet (jfr prop. 1990/91:90 s. 167 f, prop 1992/93:98 s. 28).

I Naturvårdsverkets remissutgåva av "Allmänna Råd om MKB, miljöskyddslagen och natur-
vårdslagen", anges bl.a. att viktiga grundläggande krav på en miljökonsekvensbeskrivning ar
att:

den är överskådlig och lättillgänglig,

innehållet är relevant med hänsyn till den aktuella verksamheten och den påverkan
denna kan befaras medföra,

omfattningen står i rimlig proportion till de miljövärden som berörs,

den redovisar alternativ som är realistiska och ett noll-alteraativ.

MKB-dokumentet bör vidare enligt förarbetena (prop. 1990/91:90) tas fram som en
samordnad del i arbetet med projektet tillsammans med tekniskt och annat material (s.188).
Innehåll, omfattning och hur framtagandet skall ske är inte närmare reglerat i lagstiftningen.
Helt avgörande är enligt regeringens uppfattning att miljökonsekvensbeskrivningen blir en in-
tegrerad del i beslutsprocesserna enligt berörda lagar från det att dessa påbörjats.

Regeringen uttalade också (s. 187) att man inte ansåg det lämpligt att i lagtexten i detalj ange
vad en konsekvensbeskrivning skall innehålla, utan istället formulera vad som skall uppnås med
en sådan beskrivning. Jämfört med tidigare skall en miljökonsekvensbeskrivning ge ett bättre
underlag för beslut samt påverka de avvägningar och förhandlingar som föregår ett avgörande i
en viss fråga. Kraven på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning kan enligt regeringens för-
menande mot den bakgrunden ställas mycket höga. Omfånget bör dock begränsas med hänsyn
till allmänheten (s. 187 ff).

Beslutsunderlagets kvalitet skall bedömas av den myndighet som har att besluta i det ärende
där en beskrivning har upprättats. Ett tillstånd eller annan sökt åtgärd skall inte beviljas om be-
skrivningen inte är tillfredsställande. När det gäller tillstånd enligt 4 kap. naturresurslagen är
det sålunda regeringen - som tillståndsmyndighet - som gör kvalitetsbedömningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall underlätta en samlad bedömning av inverkan på miljön,
hälsan och hushållningen med naturresurser. Nedan kommer kort att redovisas vad som avses
med dessa begrepp.
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4.2. Hushållningen med naturresurser

Utgångspunkt vid tillämpning av naturresurslagen är att marken, vattnet och den fysiska miljön
i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt lång-
siktigt god hushållning främjas (1 kap 1 §).

Hushållningsbedömningen skall grundas på principer om långsiktighet utifrån ekologiska,
sociala och samhällsekonomiska aspekter och om lämplighet med avseende på områdets be-
skaffenhet, läge samt föreliggande behov (prop. 1985/86:3 s. 150 ff).

I naturresurslagens definition av hushållning ligger bl.a. krav att intressen och anspråk som
hänger samman med livsmedelsförsörjning, energiförsörjning, industriell produktion etc skall
beaktas. Däri ligger ett krav på att lämpliga områden ställs till förfogande för dessa ändamål.
En god hushållning förutsätter att resurserna disponeras och utformas med hänsyn till männi-
skomas behov och så att mångformigheten i natur- och kulturmiljön bevaras.

Vad beträffar "lämpliga områden" skall i bedömningen av sådana ingå en analys av dessa om-
rådens förutsättningar och begränsningar. Med förutsättningar avses både utförbarhet för
aktuellt projekt och andra verksamheter. Med begränsningar avses en avvägning utifrån projek-
tets krav och motstående intressen. Viktiga förutsättningar för att kunna bedöma en god hus-
hållning i detta hänseende är alternativjämförelser.

Innebörden av uttrycket "social synpunkt" i naturresurslagens 1 kap. 1 § anges bl.a. omfatta
krav på skydd mot för människan skadliga miljöbetingelser (prop. 1985/86:3s. 152, jfr även
uttalanden på s. 192).

Med naturresurser, i naturresurslagens mening, avses mark- och vattenresurser, fysiska
resurser som skapas av människan i form av byggnader, anläggningar etc. samt den byggda
miljön, landskapsbilden m.m.

Beslut om användningen av naturresurser innebär i många fall att man måste göra avvägningar
mellan ett flertal, ofta motstridiga intressen. Ekologiska, sociala och samhällsekonomiska syn-
punkter måste därvid vägas mot varandra på ett sätt som sammantaget främjar en god hushåll-
ning. När kunskapenia om de ekologiska konsekvenserna av skilda ingrepp och exploaterings-
åtgärder är bristfälliga, medför det att man måste iaktta försiktighet särskilt när det gäller risk
för oåterkalleliga förändringar.

Naturresurslagen är bl.a. avsedd att anvisa regler och skapa gemensamma utgångspunkter vid
konkurrens om knappa resurser och för att lösa motsättningar mellan olika intressen - främst
exploateringsintressen och bevarandeintressen - när det riktas anspråk på att få utnyttja vissa
mark- och vattenområden (se vidare beträffande förfarandet "Platsvalsprocessen" i avsnitt
6.5.1).

4.3. Miljö och hälsa

En redogörelse av förväntade störningar från och påverkan på omgivningen från en anläggning
för slutförvar av använt kärnbränsle m.m. och transportsystem bör redovisas i en miljökonse-
kvensbeskrivning. Redovisningen bör omfatta kort- och långsiktiga miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå under uppförande, drift och passivt förvar samt påverkan på landskapsbilden.
Alternativa utformningar och vilka konsekvenser dessa kan föra med sig bör också ingå.

I Sverige saknas en gemensam tolkning av miljöbegreppet. Inom EU används begreppen:
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människa, fauna, flora,

mark, vatten, luft, klimat,

samspelet mellan dessa faktorer samt

materiella tillgångar och kulturarvet.

Samarbetsgruppen ansluter till denna definition av miljöbegreppet och menar att den bör ligga
till grund för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar.

Med människans hälsa avses människans välbefinnande i vid mening med utgångspunkt från
WHOs definition; "hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbe-
finnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp". Påverkan på hälsa bör beskrivas
i relation till uppställda mål, riktlinjer (t.ex. skyddsavstånd) och policyuttalanden.

Strålskydd

Statens strålskyddsinstitut är bl.a. tillsynsmyndighet för ärenden som rör strålskydd vid kärn-
tekniska anläggningar. I en miljökonsekvensbeskrivning för ett kärntekniskt projekt bör
strålningseffekter på människa och natur och konsekvenser därav beaktas. Strålskyddsinstitutet
kommer att lägga särskild vikt vid en diskussion om optimering av det studerade projektet
(huvudalternativ, alternativ och noll-altemativ), speciellt med tanke på att strålningspåverkan
kan ta olika form, ha olika risk, variera både i rum och tid, etc. Vidare anser Strålskyddsinstitu-
tet att relevansen för olika -uderade fall, scenarion, skall diskuteras likaväl som relevansen i
olika antaganden som ligger till grund för konsekvensbedömningen. Även indirekta effekter av
strålning bör ingå i en sådan konsekvensbeskrivning. Sökanden skall också redovisa vilka åt-
gärder som vidtagits för att bevara information om förvaret för framtida generationer.

Säkerhet

Statens kärnkraftinspektion är tillsynsmyndighet för ärenden som rör säkerhet vid kärntekniska
anläggningar. En miljökonsekvensbeskrivning för ett kärntekniskt projekt bör redogöra för
funktionen av den kärntekniska anläggningen samt dess förmåga att innesluta radioaktiva
ämnen och fördröja ett okontrollerat utläckage av sådana ämnen. Säkerhet hos slutförvaret in-
begriper en god förståelse för slutförvarssystemet, identifiering av egenskaper, händelser, pro-
cesser och osäkerheter i samband med modellering och utvärdering av använda modeller. En
sådan analys utgör grunden för bedömning av förvarets sammantagna funktion. Redovisning av
förvarets långtidssäkerhet skall göras för tidsskalor som är relevanta för förvarets innehåll av
långlivade radionuklider. Även redovisning av tekniska kriterier (krav på kapsel, förvars-
utformning m.m.) och säkerhetsrelaterade kriterier för platsval skall ingå i miljökonsekvens-
beskrivningen. Sökanden skall också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att bevara in-
formation om förvaret för framtida generationer.
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5. Innehåll i en miljökonsekvensbeskrivning inför slutförvaring av använt
kärnbränsle

Som framgått av avsnitt 4. ansågs det i samband med att krav på miljökonsekvensbeskrivningar
infördes 1991 i bl.a. naturresurslagen - inte lämpligt att i lagtexten i detalj ange vad en sådan
konsekvensbeskrivning skall innehålla. Vad som exakt bör ingå i en miljökonsekvensbeskriv-
ning får sålunda avgöras från fall till fall av föreskrivande myndighet beroende på arten och
omfattningen av verksamheten i fråga (jfr 5 kap. 2 § naturresurslagen, 3 a § förordningen om
kärnteknisk verksamhet, 13 § 3 st miljöskyddslagen, 13 kap. 21 § andra stycket vattenlagen,
25 § naturvårdsförordningen jämfört med prop. 1990/91:90 s. 176 och 12 § andra stycket för-
ordningen om miljökonsekvensbeskrivningar där det framgår att prövande myndigheter i varje
enskilt ärende beslutar vad en miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla).

Utifrån samarbetsgruppens uttalade målsättning att föreslå en så långt som möjligt gemensam
syn avseende innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning inför slutförvaring av använt kärn-
bränsle m.m. vill gruppen understryka att de uttalanden som görs här syftar till att ge vägled-
ning (men ej föreskrifter) för sökanden i dennes arbete.

En miljökonsekvensbeskrivning bor grundas dels på myndigheternas specifika bedömningar
inom resp. ansvarsområde, dels på vad som regleras i 5 kap naturresurslagen, regeringens pro-
position med förslag till miljöbalk, förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar samt vad
som går att utläsa av förarbeten och internationell praxis (jfr 5 kap 3 § naturresurslagen, prop.
1994/95:10 {kap. 8}, 12 § förordning om miljökonsekvensbeskrivningar och prop.
1990/91:90).

Samarbetsgruppen gör bedömningen att följande komponenter bör ingå i en miljökonsekvens-
beskrivning inför beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle m.m.:

beskrivning av det föreslagna projektet samt beskrivning av egenskaper och förutsätt-
ningar vid berörda mark- och vattenområden (avsnitt 5.1),

beskrivning av realistiska alternativa lägen och utformningar (avsnitt 5.2),

beskrivning av varje alternativs förväntade konsekvenser för miljön (inkl. kulturvälden),
hushållningen med naturresurser samt människors hälsa och säkerhet (avsnitt 5.3),

beskrivning av åtgärder för att mildra och förebygga negativa konsekvenser (avsnitt
5.4),

beskrivning av de val som gjorts under processen och skälen för detta (avslutande
stycken i avsnitt 5.2.2 samt 5.2.3).

Härutöver finns också behov av att dokumentera de samråd som hållits och vad som då före-
kommit (jfr "MKB, underlag för beslut som tryggar livsmiljön", s. 8, broschyr från Boverket
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, 1993, prop. 1994/95:10 s.141).

I miljökonsekvensbeskrivningen bör också en ingående diskussion föras om tillförlitligheten i
det underlagsmaterial som används och graden av osäkerhet i gjorda antaganden samt utförda
analyser. Det kan gälla mål för prognoser, gjorda antaganden, beskrivning av existerande kun-
skapsbas, val och signifikans av data samt prognosmodeller som används. Dessutom skall
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framgå vem som är ansvarig för bedömningarna och ev. skal till varför ytterligare utredning
inte har ansetts nödvändig.

5.1. Beskrivning av det föreslagna projektet samt egenskaper och förutsättningar vid
berörda mark- och vattenområden

I denna inledande del av framställningen bör ingå en beskrivning av det föreslagna projektets
syfte och förutsättning. Vidare bör redogöras för vilka system, anläggningar, transporter, be-
hov av mark, infrastruktur e tc , som projektet förutsätter. Denna redovisning kan i ett senare
led utgöra grunden för alternativredovisning. Bakgrund till och förändringar av den föreslagna
verksamheten i tidigare (planerings-)skeden, bör redovisas (historik).

Beskrivning av egenskaper och förutsättningar hos berörda mark- och vattenområden som
visar förhållandena i dagsläget avseende miljö, hälsa och hushållning med naturresurser i de
områden som kan beröras av verksamheten bör också ingå. En sådan beskrivning skall avse
den rådande miljösituationen, fysiska förhållanden, djur- och växtliv, kulturvärden, infrastruk-
tur m.m.

En bedömning av konsekvensernas innebörd, med utgångspunkt i tillämpningen av gällande
lagstiftning, bör också ingå.

5.2. Beskrivning av alternativ

5.2.1. Inledning

Under denna punkt, som har stöd i 12 § förordning om miljökonsekvensbeskrivningar, skall
ingå en beskrivning av varje alternativs förväntade konsekvenser för miljön (inkl. kultur-
värden), hushållningen med naturresurser samt människors hälsa och säkerhet.

Det innebär att alternativ som har övervägts vad gäller tekniska utformningar och alternativa
loluilise ringar, skälen till att de valts bort samt grunderna för val av sökt alternativ, skall visas.
Dessutom bör ingå ett sk noll-alternativ - dvs. hur utvecklingen blir om den planerade anlägg-
ningen inte kommer till stånd.

Samarbetsgruppen vill inledningsvis - innan frågan om alternativa system och lokaliseringar
samt noll-alternativ behandlas var för sig - redogöra för gruppens syn på sambanden mellan
olika tekniska utformningar och alternativa lokaliseringar samt hur dessa samband l:an påverka
tillståndsprövningen i denna fråga.

Ett exempel utgör berggrunden för ett slutförvarsalternativ. Detta genom att berggrunden är en
del av det tekniska systemet. Berggrunden påverkar kapselns och buffertens funktioner och ut-
gör en viktig barriär mot att radionuklider transporteras ut från förvaret. Föreligger stor
osäkerhet när det gäller det omgivande bergets egenskaper kommer högre krav att ställas på
kapselns livslängd, och på omvänt sätt kommer högre krav att ställas på bergets säkerhet om
kapselns livslängd är osäker.

Även om det är relativt lätt att i tekniska termer ange önskvärda egenskaper hos berggrunden
är detta i praktiken inte helt enkelt att utnyttja. Bergets egenskaper kan inte bestämmas utan
omfattande undersökningar (t.ex. borrningar, tunnlar, spårförsök).

Sambanden tekniska egenskaper och lokalisering är en komplicerad teknisk/vetenskaplig fråga
som kan leda till svåra överväganden vid tillståndsprövningen. Det kan dessutom finnas en risk
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för att bindningen till en viss plats kan komma att bli betydande innan det går att utvärdera om
lokaliseringen är godtagbar, vilket också kan försvåra tillståndsprövningen och samtidigt öka
risktagandet för den sökande.

5.2.2. Beskrivning av alternativa tekniska utformningar

En beskrivning av rimliga alternativ skall göras så att en meningsfull diskussion kommer till
stånd avseende alternativens lämplighet i förhållande till ett huvudalternativ. I redogörelsen bör
i lämplig utsträckning ingå vilka prognosmetoder, antaganden och val av miljödata som
ansvariga för miljökonsekvensbeskrivningen gjort, samt beskrivning av förväntad
miljöpåverkan från den föreslagna verksamheten (jfr avsnitten 5.5. och 5.6. nedan).

Vad som avses med alternativa tekniska utformningar och hur detaljerat olika alternativ bör ut-
redas är inte självklart. I SKBs FUD-92, Kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring, fram-
förs ett stegvist resonemang där man skiljer mellan (s. 37 ff):

alternativa metoder (lösningar i stort, t.ex. geologisk slutförvaring, rymduppskjutning
etc),

olika system för visst alternativ (för geologisk slutförvaring finns t.ex. KBS-3, djupa
borrhål, långa tunnlar etc),

olika detaljutformningar av visst system för alternativ (för KBS-3 kan det gälla
kapselutformning, teknik för bergarbeten etc).

Samarbetsgruppen menar att en sådan stegvis process kan vara en tänkbar utgångspunkt för
beskrivning av alternativa tekniska utformningar i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar.
Inledningsvis kan sålunda en översiktlig jämförelse av alternativa metoder göras och ett huvud-
alternativ utses. Utifrån det valda huvudalternativet jämförs olika system. I nästa steg jämförs
olika detaljutformningar av det valda systemet. I takt med att detaljeringsgraden ökar i be-
skrivningen, ökar även kraven på sökanden för utförligare redovisning. Självklart måste för
varje steg en avstämning ske mot de avgöranden som skett i tidigare steg och de planer på
vilka dessa avgöranden baserats. Detta för att försäkra sig om att inte något nytt tillkommit
som motiverar ett ändrat ställningstagande.

Gruppen vill dock framhålla att vid resp. valtillfälle behöver olika alternativ vara utredda så
långt att beslut att gå till nästa detaljeringsnivå kan motiveras. För att sökanden på ett tro-
värdigt sätt skall kunna avvisa ett alternativ krävs att man kan visa att detta är mindre lämpligt
än det valda (huvud)alternativet, eller att de resurser som krävs för att utreda lämpligheten hos
ett alternativ inte kan försvaras i förhållande till den förväntade nyttan (jfr SKI Teknisk rapport
93:13 s. 2 ff).

5.2.3. Beskrivning av alternativa lokaliseringar
De faktorer som avgör om en plats är lämplig är inte entydiga. Förutsättningarna att göra en
samlad bedömning om lämpligheten ökar om olika realistiska alternativ utreds. För att kunna
tillämpa hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen är det också viktigt att i miljökonse-
kvensbeskrivningen belysa om påverkan på miljön, hälsan, eller utnyttjandet av naturresurser
blir större eller mindre, kvalitativt sett, med en annan lokalisering.

De faktorer som är av betydelse för lokaliseringen av slutförvar och inkapslingsanläggning är
beroende av vald systemutformning. För att kunna föra ett mer konkret resonemang om vilken
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redovisning som behövs för att kunna bedöma lokaliseringen av dessa anläggningar har sam-
arbetsgruppen utgått från en tänkt lokalisering av ett KBS-3 liknande slutförvar. Denna av-
gränsning innebär inte att samarbetsgruppen tagit ställning till KBS-3 som slutförvarssystem.

Som diskuterats ovan behöver miljökonsekvensbeskrivningen redovisa alternativa system-
utformningar. En analys av dessa alternativ skulle kunna leda till att även faktorer som är rele-
vanta för de alternativa systemen behöver redovisas.

Även med avgränsningen att enbart studera lokaliseringen av KBS-3 liknande förvar innebär
frågan om val av plats - framförallt beträffande slutförvaret - betydande problem inför beslut.
När ett tillräckligt underlag för att bedömasäkerheten har erhållits kan bindningen till en eller
flera platser redan ha blivit betydande.

En naturlig utgångspunkt i miljökonsekvensbeskrivningen är att sökanden i första hand redo-
gör för olika realistiska lokaliseringsaltemativ för det utformningssystem man förordar. Sam-
arbetsgruppen vill dock framhålla att om andra utformningsaltemativ påverkar förutsättning-
arna för lokalisering skall beskrivningen även beakta dessa.

Inför ansökan om detaljundersökningar planerar SKB att redovisa underlag från minst två nog-
grant undersökta platser. Samarbetsgruppen vill framhålla att frågan om detta utgör tillräcklig
altemativbredd liksom frågan om hur de två platserna valts ut skall motiveras utifrån den
information som har erhållits från tidigare översiktstudier, förstudier m.m.

5.2.4. Beskrivning av det fall projektet inte kommer till stånd (noll-altemativ)

I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar anges i 12 § att beskrivningen skall innehålla
uppgifter om konsekvenserna av att den sökta åtgärden inte vidtas. Samarbetsgruppen har dis-
kuterat vad detta s.k. "noll-alternativ" innebär i er. ansökan om inkapslingsanläggning resp.
slutförvar.

Syftet med redovisningen av noll-altemativet är bl.a. att den skall ge beslutsfattaren en ut-
gångspunkt att värdera andra alternativ. Samarbetsgruppen har valt att se redovisningen av
noll-alternativet strikt som en redovisning av konsekvenserna av att ingen åtgärd vidtages.
Noll-alternativet behöver inte - men kan - utgöra en långsiktigt lösning. Noll-altemativet kan
utmynna i en slutsats om det finns ett behov av att genomföra någon åtgärd överhuvudtaget
(dock ej nödvändigtvis det sökta projektet). Gruppens tolkning av noll-alternativet i en an-
sökan om lokalisering av en inkapslingsanläggning eller slutförvar innebär sålunda fortsatt drift
av CLAB. En redovisning av tänkbara miljökonsekvenser med fortsatt drift av CLAB bör där-
för ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.

Om SKBs planer på en inkapslingsanläggning och/eller slutförvar inte realiseras kommer i
praktiken, åtminstone på sikt, åtgärder att behöva vidtas för att trygga en fortsatt säker mellan-
lagring. Gruppen gör därför bedömningen att miljökonsekvensbeskrivningen också bör inne-
hålla en redovisning av tänkbara konsekvenser med alternativet att nu avvakta men i framtiden
vidta olika åtgärder för att trygga ett säkert förvar. Redovisningen bör bland annat innehålla
bedömningar om när åtgärder senast behöver vidtas och en diskussion om olika tänkbara fram-
tida handlingsvägar samt en bedömning av miljökonsekvenserna av dessa tänkbara vägar.

Mot bakgrund av att finansieringssystemet utformats med utgångspunkt att ett slutförvar an-
läggs vid en ungefärlig tidpunkt, bör miljökonsekvensbeskrivningen även belysa de finansiella
konsekvenserna av ett noll-alternativ.
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5.3. Beskrivning av förväntad miljöpåverkan från den föreslagna verksamheten och
alternativ

Beskrivningen av det föreslagna projektet med nulägesbeskrivningen enligt ovan (avsnitt 5.1)
samt alternativredovisningen (avsnitt 5.2) utgör utgångspunkt för en samlad bedömning av det
föreslagna projektets och olika alternativs väsentliga inverkan på miljön (inkl. kulturvärden)
och hushållningen med naturresurser samt människors hälsa och säkerhet. I beskrivningen kan
ingå vilka direkta effekter och konsekvenser projektet har på mark, luft, vatten, växt- och djur-
liv, kulturmiljön, landskapet, markanvändning samt det inbördes förhållandet mellan dessa fak-
torer. Även indirekta konsekvenser till följd av projektet såsom förändrat exploateringstryck
och bebyggelseutveckling m.m. bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom bör den
sammantagna effekten av flera förändringar, som kan vara oberoende eller beroende av varand-
ra, s.k. kumulativa konsekvenser, utredas.

Påverkan på naturvårdens, kulturmiljöns och friluftslivets bevarandeintressen bör särskilt upp-
märksammas. Kulturmiljön och kulturminnen är delar av vårt arv och identitet som kan beteck-
nas som icke förnybara resurser och måste förvaltas i ett sådant perspektiv. En miljökonse-
kvensbeskrivning kan innehålla en analys av tänkbara förändringar för dessa intressen, vilka
värden som påverkas (direkt, indirekt) och omfattningen av förändring. Förändringen bör be-
lysas i relation till generella lagkrav, uppställda miljömål, gällande planer och program. Men
också påverkan på de intressen som regleras i 2 kap. plan- och bygglagen samt övriga allmänna
intressen 2 och 3 kap i naturresurslagen skall analyseras.

Skyddsavstånd

Behov av skyddsavstånd som finns kring en anläggning till bebyggelse och där människor ofta
vistas bör också redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning. När det gäller att bedöma lämpligt
skyddsavstånd kan stöd hämtas från skriften, "Plats för arbete - omgivningspåverkan" (utgiven
av Naturvårdsverket, Statens planverk och Socialstyrelsen 1982). I skriften anges lämpliga
skyddszoner mellan anläggningar och bebyggelse utifrån följande kategorier av anläggningar:

1. Miljöstörande anläggningar med ett skyddsbehov större än 1000 m.
2. Miljöstörande anläggningar med ett skyddsavstånd mellan 200 - 1000 m.
3. Miljöstörande anläggningar med ett skyddsavstånd mellan 50 - 200 m.
4. Verksamhet som kan samlokaliseras med bostadshus.

Anläggningar för kärnavfall behandlas inte. Vägledning för bedömning av ett slutförvar med
tillhörande anläggningsdelar bör emellertid kunna hämtas ur ovan nämnda skrift. En redovis-
ning av en slutförvarsanläggning bör - förutom hela anläggningen - behandla de i anläggningen
enskilda delarna enligt följande:

A. Anläggningen ovan jord med byggnader, ev. bergkross m.m.
B. Transportsystemet med vägar, järnvägar och kraftnät till anläggningen och ner till

förvaret.
C. Underjordiska anläggningar.
D. Upplag för bergmassor.
E. Infiltrationsanläggning med bergrumsvatten och sanitärt vatten.

Vidare finns rekommendationer avseende bl.a. bergkrossanläggningår som kan vara av intresse
i detta sammanhang. ("Plats för arbete - omgivningspåverkan" oinarbetas f.n. och förväntas bli
klar under 1994/95. Den omarbetade versionen kommer inte heller att innehålla specifika
skyddsavstånd för kärnavfallsanläggningar).

27



Förväntade konsekvenser över tiden

Beträffande miljöpåverkan från en inkapslingsanläggning vill samarbetsgruppen understryka
följande: Den miljökonsekvensbeskrivning som skall upprättas inför ansökan till en in-
kapslingsanläggning kan inte avgränsas till enbart den miljöpåverkan som sker under en sådan
anläggnings driftstid. Även den vidare hanteringen med transporter liksom kapslamas funktion,
dvs förmåga att innesluta radionuklider och fördröja utläckage i det tilltänkta slutförvaret,
behöver bedömas.

5.4. Beskrivning av åtgärder för att mildra och förebygga miljöpåverkan

Under denna punkt bör redogöras för åtgärdsprogram och metoder som är möjliga för att lind-
ra, förebygga eller kompensera negativa konsekvenser på miljön och hälsan samt hushållningen
med naturresurser från det planerade projektet samt hur åtgärderna påverkar de negativa kon-
sekvenserna. Även effekterna av åtgärderna behöver behandlas.



6. Prövningsförfarande och behov av MKB-underlag vid olika
beslutstillfallen

6.1. Inledning

I detta kapitel redovisar samarbetsgruppen sina bedömningar i stort av lagstiftningens innebörd
beträffande de krav på miljökonsekvensbeskrivningar enligt naturresurslagen och kärntek-
niklagen som kommer att ställas på sökanden vid olika faser av prövningsförfarandet inför
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Vidare redogörs för gruppens bedömningar
av vilket praktiskt ansvar myndigheterna har i anslutning till dessa faser.

SKB har i forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogrammet från 1992 (FUD-92) be-
skrivit olika etapper vid framtagande av inkapslingsanläggning och slutförvar. För att gå vidare
med vissa etapper kommer formella tillstånd att behövas. Exakt vilka tillstånd som behövs be-
ror dock på vad ansökan avser.

De prövningar som kan aktualiseras avser bl.a.:

ansökan om tillstånd för lokalisering och uppförande av en inkapslingsanläggning
enligt naturresurslagen och kärntekniklagen,

ansökan om tillstånd till drift enligt kärntekniklagen (tillstånd meddelas genom
regeringsbeslut och föreskrifter för drift meddelas av Kärnkraftinspektionen och
Strålskyddsinstituet) av inkapslingsanläggningen,

ansökan om detaljundersökning inför lokalisering av ett slutförvar enligt naturresurs-
lagen (se diskussion under avsnitt 6.4),

ansökan om uppförande av en slutförvarsanläggning för demonstrationsdeponering
enligt naturresurslagen och kärntekniklagen,

ansökan om tillstånd till drift enligt kärntekniklagen (tillstånd meddelas genom
regeringsbeslut och föreskrifter för drift meddelas av Kärnkraftinspektionen och
Strålskyddsinstitutet) för slutförvarsanläggning.

En del av samhällets påverkan på slutförvarsprogrammets förberedelser inför genomförande av
programmet sker genom den återkommande granskningen av SKBs forsknings- och utveck-
lingsprogram. Utgångspunkt vid prövning av SKBs forskningsprogram är om detta har förut-
sättning att leda till att slutförvaringen verkligen kan genomföras. Regeringen kan meddela
villkor för forskningsprogrammet, vilket också har skett i ett beslut i december 1993 med an-
ledning av FUD-92 (regeringsbeslut 40 1993-12-16).

För tillståndsärenden som skall prövas både enligt naturresurslagens 4 kap. och kärnteknik-
lagen har föredragande statsråd uttalat att den miljökonsekvensbeskrivning som skall upprättas
enligt naturresurslagen i princip bör kunna användas för prövningen enligt båda lagarna (prop.
1992/93:98 s. 28). För prövningen enligt kärntekniklagen bör dock säkerställas att beskrivning-
en på ett tillräckligt utförligt sätt behandlar kärnsäkerhets- och strålskyddsaspekterna (s. 28).

I detta sammanhang betonades också att prövningsförfarandet enligt naturresurslagen och
kärntekniklagen beträffande kärntekniska anläggningar, kommer att samordnas i regerings-
kansliet så au båda besluten kan fattas samtidigt (prop. 1992/93:98 s. 27).
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6.2. MKB-förfarandet

6.2.1. Inledning

Innan samarbetsgruppen redovisar sin syn på prövningsförfarandet och behov av MKB-under-
lag vid olika prövningstillfällen (avsnitt 6.3, 6.4, och 6.5) vill gruppen inledningsvis anföra sina
allmänna ståndpunkter beträffande MKB-förfarandet och bakgrunden till dessa.

När krav på miljökonsekvensbeskrivningar infördes i naturresurslagen 1991 uttalade regeringen
att syftet med en sådan beskrivning, jämfört med beslutsläget tidigare, var att ge ett bättre
underlag för beslut samt påverka de avvägningar och förhandlingar som föregår ett avgörande
i en viss fråga så att miljöhänsynen beaktades i större utsträckning (prop. 1990/91:90 s. 187).
Samarbetsgruppen har därför ställt sig frågan om de lagreglerade kraven på MKB-redovisning
och granskning kommer att kunna motsvara detta syfte.

I en utredning om miljökonsekvensbeskrivningar som Naturvårdsverket och Boverket presen-
terade 1990 konstaterades att: "I praktiken är det reella valet av andra alternativ än företagets
huvudalternativ ofta begränsade. Vid beslutstillfället blir valet ofta att acceptera föreslagen
lokalisering eller att inte få någon anläggning alls. Ett väsentligt mål för ett svenskt system med
miljökonsekvensbeskrivning är därför att skjuta lämplighetsprövningen till mycket tidiga
skeden." (MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet, s. 93, SNV och BoV, 1990).

En formell granskning av en miljökonsekvensbeskrivning sker först när en ansökan lämnas in
enligt naturresurslagen (5 kap. 1 § naturresurslagen). Första gången detta sker blir rimligen vid
lokaliseringsansökan enligt naturresurslagen för inkapslingsanläggningen resp. plats för detalj-
undersökningen för slutförvaret. Arbete och därmed bindningar, som påverkar innehållet i
dessa kommande miljökonsekvensbeskrivningar pågår dock redan i dag.

Mot bakgrund av miljökonsekvensbeskrivningens funktion som beslutsunderlag vill samarbets-
gruppen peka på de problem som ligger i en beslutsprocess där besluten tas successivt. En
ytterligare komplikation ligger i det faktum att under denna beslutsprocess framkommer
successivt ny kunskap som påverkar innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning och som gör
det svårt att bedöma när beskrivningen kan anses vara tillräckligt ingående.

Gruppen menar att det är nödvändigt att en ingående miljökonsekvensbeskrivning skall före-
ligga på ett tidigt stadium - innan de reella besluten i frågan fattas. Det innebär att i de fall en
verksamhet innefattar flera av varandra beroende moment, bör arbetet med miljökonsekvens-
beskrivningen påbörjas så snart initiativet till hela projektet tagits.

6.2.2. Inledande diskussioner inför ett MKB-förfarande

Frågor som tidigt behöver diskuteras är bl.a. olika avgränsningsfrågor beträffande miljökonse-
kvensbeskrivningens innehåll, bredd, djup och altemativredovisning. En annan övergripande
fråga är hur långt man kan godta de bindningar som mätningar på en viss plats kan innebära i
relation till behovet att få fram data som är användbara för lokaliseringsbesluten.

De förstudier och platsundersökningar som krävs för att få fram tillräckligt underlag för lokali-
sering av ett slutförvar innebär i sig relativt omfattande bindningar och måste av nödvändighet
genomföras på platser som senare kan bli aktuella för lokalisering. Undersökningarna tar lång
tid att genomföra och utvärdera varför sena krav på kompletterande studier (från nya platser)
skulle kunna innebära avsevärda förseningar för sökanden. Den praktiska möjligheten att
genomföra förstudierna påverkas dessutom av opinionsläget vid de olika undersökta platserna.
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Lokaliseringen av en inkapslingsanläggrung är mindre komplicerad och kan jämföras med loka-
lisering av en konventionell industrianläggning. Det finns dock viktiga samband mellan lokali-
sering av en inkapslingsanläggning och lokalisering av ett slutförvar, dels genom att ett slutför-
vars egenskaper ställer krav på kapselns kvalitet och dels genom att valet av plats för slutförvar
kan tänkas påverka vilka platser som är lämpliga för en inkapslingsanläggning. Ett ytterligare
samband mellan inkapslingsanläggning och slutförvar kan vara att frågan om lokalisering av
slutförvar "kör fast" eller av en annan anledning drar ut på tiden. För en kommun som är
aktuell för lokalisering av en inkapslingsanläggning, eller för det fall att inkapslingsanläggning-
en redan är placerad i en kommun, kan konsekvenserna av en sådan situation vara mycket be-
tydelsefull att beakta i en miljökonsekvensbeskrivning.

För att överväganden kring fragesta'lningar som bl.a. beskrivits ovan, skall vara meningsfulla
bör de bygga på en dialog mellan de berörda partema. MKB-förfarandet behöver därför redan
från början präglas av stor öppenhet.

Krav på öppenhet har stöd i lagen. Miljöskyddslagen kräver obligatoriskt samråd innan ansö-
kan och en motsvarande paragraf finns i propositionen (prop. 1994/95:10) om införande av en
miljöbalk (13 kap. 13 §). I samband med ändringar av kärntekniklagen 1992, uttalade rege-
ringen att det är viktigt att behovet av offentlighet i beslutsprocessen om kärnavfallsförvaring
tillgodoses på lämpligt sätt (prop. 1992/93:98 s. 28, se vidare avsnitt 3.4 och 7.2).

Bl.a. erfarenheterna från det s.k. Dialog-projeketet tyder på att om tidiga påverkansmöjligheter
- genom t.ex. samråd under MKB-förfarandet - inte skapas försvåras möjligheterna till att nå
acceptans för senare beslut (SKI Teknisk Rapport 93:34,93:35,93:36).

Av avgörande betydelse är även att sökanden, SKB, uppfattar MKB-förfarandet som menings-
fullt. För att en dialog om tekniska och vetenskapliga frågeställningar skall vara värdefull
måste hypoteser tillåtas att diskuteras. Det vore i detta sammanhang förödande för den lång-
siktiga tekniskt/vetenskapliga kvalitetskontrollen, om sökanden (eller andra berörda) skall bli
bunden av preliminära överväganden. Om kravet på öppet deltagande för samtliga berörda i
samtliga överläggningar drivs för långt är risken stor att sökanden inte vågar framföra hypote-
ser och överväganden etc. som krävs för ett fruktbart teknisk/vetenskapligt meningsutbyte.
Detta innebär att även om MKB-förfarandet i princip skall vara öppet för vem som helst, måste
man acceptera att vissa delöverläggningar och samrådsmöten endast genomförs i en begränsad
krets.

Samarbetsgruppen bedömer att medverkan av de närmast berörda centrala förvaltningsmyn-
digheterna kommer att ha stor betydelse i MKB-förfarandet. Det bör dock understrykas att
samrådsmöten och andra överläggningar aldrig kan leda till att myndigheterna (eller andra be-
rörda) formellt binder sig inför kommande beslut. Den informella bindningen kan naturligtvis
trots detta komma att bli betydande.

Samarbetsgruppen rekommenderar dock att myndigheterna verkar för att sökanden på ett
tidigt stadium inleder ett MKB-förfarande. Detta är nödvändigt för att de som berörs av
kommande beslut i tid ges faktiska möjligheter att påverka innehållet i miljökonsekvens-
beskrivningen (jfr regeringens uttalande i prop. 1992/93:98 s. 28).
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b.2.3. Vilka former finns det för ett MKB-förfarande innan ansökan enligt naturresurslagen
inlämnats?

Redan idag pågår verksamhet som skulle kunna ses som moment i ett MKB-förfarande.
Granskningen av SKBs FoU-program, som genomförs av ett stort antal remissinstanser, är en
reell möjlighet för olika aktörer att framföra synpunkter på SKBs program. Genom de änd-
ringar av kämtekniklagen som skedde 1992 gavs regeringen möjlighet att ställa upp villkor
som behövs avseende den fortsatta FoU-verksamhetert (12 § kämtekniklagen). Detta innebär
att regeringen kan ställa krav på ytterligare redovisningar av SKB på det underlag som tagits
fram inför valet av platser (prop. 1992/93:98 s. 28 f).

Beträffande inkapslingsanläggningen pågår för närvarande en diskussion mellan bland annat
SKB, lokala säkerhetsnämden i Oskarshamn, Kärnkraftinspektionen, Strålskyddsinstitutet och
länsstyrelsen i Kalmar län om förutsättningarna att bilda en samrådsgrupp. För slutförvaret har
SKB inlett s.k. förstudier i ett antal (f.n. två) kommuner. Till varje förstudie finns en referens-
grupp som är sammansatt med representanter för olika lokala företrädare och aktuell länssty-
relse. De centrala myndigheterna ingår inte i dessa referensgrupper.

Även om man kan påstå att ett MKB-förfarande redan till viss del har inletts gör dock sam-
arbetsgruppen bedömningen att ytterligare insatser behövs för att MKB-förfarandet skall mot-
svara de mål och syften som diskuterats ovan. Situationen är speciellt komplicerad för slutför-
varet.

I utredningen (SOU 1991:95), Översyn av lagstiftningen på kämenergiområdet, föreslogs att
lokala säkerhetsnämnder skulle inrättas i de kommuner där undersökningsarbeten avseende
slutförvar av använt kärnbränsle pågår (s. 314). Emellertid var inte departementschefen för-
vissad om att statligt tillsatta nämnder i några få kommuner skulle vara det brista sättet att på
ett tidigt stadium i urvalsprocessen garantera en bred insyn på det lokala planet - men uttalade
att avsikten är att återkomma i frågan om hur den lokala insynen skall garanteras (prop.
1992/93:98 s. 28).

När platsvalsprocessen gått så långt att kandidatorter för platsundersökningar utses blir bind-
ningen till de kvarvarande utpekade platserna större, samtidigt ökar allmänhetens och de ak-
tuella kommunemas behov av information och samråd i viktiga frågor. För inkapslingsanlägg-
ningen är en tänkbar kandidatplats redan utpekad och regeringen har till lokala säkerhetsnämn-
den vid Oskarshamns kraftverk beviljat medel för information och kompetensuppbyggnad m.m.
Kämkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet har i tidigare remissvar uttalat att det i detta
läge är rimligt att kommunerna ges egna resurser, t.ex. ur de medel som fonderas enligt finan-
sieringslagen. Även KASAM har uttalat sig i denna riktning

Samarbetsgruppen vill framhålla att ett samrådsförfarande kan vara en lämplig metod för att
åstadkomma ett MKB-förfarande på olika kandidatorter. Det förutsätter dock att en struktur
av samrådsmoten organiseras där berörda känner till vilka möten som avhålls, men där inte alla
behöver delta i samtliga möten. Gruppen menar vidare att det finns betydande fördelar med att
skapa ett organ som motsvarar de lokala säkerhetsnämnderna även vid kandidatorter för
platsundersökningar. Ett sådant organ bör bl.a. kunna vara en kanal för allmänhetens intressen.
Vid behov (som ider.tificras av lokala säkerhetsnämden) bör offentliga möten anordnas.

Bildandet av lokala säkcrhetsnämndcr eller organ som motsvarar de lokala säkcrhctsnämndema
i kandidatorter löser dock inte det behov av dialog som finns redan idag under pågående för-
studier. Den praktiska möjligheten att ordna samrådsgrupper med de stora antalet kommuner
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son: i princip kan bli berörda av en lokalisering måste bedömas som begränsad. De centrala
myndigheterna och olika representanter för kommuner, länsstyrelser och intressegrupper borde
dock redan nu kunna diskutera med SKB om hur ett MKB-förfarande ska organiseras när
kandidatorter för lokalisering har utsetts. De diskussioner som redan idag krävs om avgräns-
ningar, alternativbredd m.m. kan även fortsättningsvis föras genom granskningen av SKBs
FoU -program och eventuella kompletteringar av detta.

6.2.4. Vem skall vara sammanhållande för ett MKB-förfarande innan ansökan inlämnats?

I naturresurslagens 5 kap. anges att det är sökanden som skall bekosta MKB-arbetet. Av för-
arbetena framgår att det är den som ansöker om tillstånd enligt 4 kap naturresurslagen som an-
svarar för att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas (prop. 1990/91:90 s. 458). Beträffande
organiserandet av ett MKB-förfarande kan olika möjligheter övervägas, som t.ex. att, istället
för sökanden, länsstyrelsen i aktuellt län står som sammankallande till samrådsmöten. För att
underlätta samrådsförfarandet är det viktigt att de berörda kommunerna har faktisk möjlighet,
dvs. också resurser, att delta som oberoende part.

6.2.5. MKB-förfarande vid tillståndsprövningen av ansökan

SKBs planerade anläggningar kommer successivt att bli föremål för tillståndsprövning enligt ett
flertal lagar. Prövningsförfarandena förutsätts ske i stort sett samtidigt. De formella förutsätt-
ningarna för samordning av prövningsförfarandena kan i korthet anges enligt följande:

Beträffande ärenden enligt andra lagar där naturresurslagen skall tillämpas kommer lokalise-
ringsprövningen enligt naturresurslagen först i tiden. En sålunda beslutad lokalisering är bin-
dande vid prövning enligt miljöskyddslagen och skall utgöra grund för en eventuell detaljplane-
ändring. Sådan bör ha genomförts inför tillståndsprövningen enligt miljöskyddslagen och
vattenlagen, eftersom tillstånd enligt dessa lagar inte får strida mot detaljplan. Det föreligger
inte något hinder mot att handläggningen av ärenden enligt miljöskyddslagen påbörjas innan
beslut har fattats enligt naturresurslagen. Ett beslut enligt naturresurslagen kan också bli
bindande för prövning enligt vattenlagen under förutsättning att regeringen anger ett vatten-
företag som villkor för en anläggnings eller åtgärds utförande (3 kap. 6 § 1 p vattenlagen).
Prövningen enligt vattenlagen bygger i annat fall på egna förutsättningar (3 kap. 1,2 och 4 §§).
Samordning med prövningen enligt vattenlagen är sålunda beroende av att regeringen anger ett
sådant villkor för verksamheten.

Enligt regeringen är en praktisk samordning av prövningen enligt naturresurslagen och kärn-
tekniklagen möjlig att genomföra inom ramen för de nu gällande reglerna och handläggningen
enligt de två lagarna kommer att samordnas i regeringskansliet så att båda besluten kan fattas
samtidigt (prop. 1992/93:98 s.27). Ett tillstånd enligt naturresurslagen är dock formellt inte
bindande vid den prövning som regeringen skall göra enligt käntekniklagen (prop. 1985/86:3 s.
130 f, 141).

Miljöskyddslagen, plan- och bygglagen samt vattenlagen innehåller bestämmelser om offentlig
insyn i beslutsprocessen (se avsnitten 3.5, 3.7 och 3.8) Sådana bestämmelser saknas emellertid
i naturresurslagen, kärntskniklagen, strålskyddslagen och naturvårdslagen utöver det som följer
av kraven på miljökonsekvensbeskrivningar enligt nämnda lagstiftning. Regeringen har bl.a. i
utlåtande över FUD-programmen ansett det vara väsentligt att allmänheten tillförsäkras god
insyn i den urvalsprocess som leder fram til' ilet av platser lämpliga för slutförvar av kärn-
avfall (regeringsbeslut 40, 1993-12-16, se även regeringsbeslut 21,1990-12-20).
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Den offentliga insynen kan åstadkommas t. ex. genom att de frågor som rör tillämpningen av
kärntekniklagen resp strålskyddslagen tas upp vid det sammanträde som koncessionsnämnden
för miljöskydd regelmässigt håller innan remissyttrande lämnas i ärendet enligt naturresurs-
lagen. Vid ett sådant sammanträde kan sökanden lämpligen även redovisa miljökonsekvens-
beskrivningen i de avseenden som avser kärnteknisk säkerhet och strålskydd. Dessutom kan
Kärnkraftinspektionens resp. Strålskyddsinstitutets preliminära granskningsrapporter redovisas.
Det får därvid förutsättas att representanter för dessa bägge myndigheter är närvarande vid
sammanträdet. Regeringen har, i samband med 1993 års ändringar i strålskyddslagen och kärn-
tekniklagen, uttalat sig för det senare alternativet (prop. 1992/93:98 s. 29). Ett ytterligare skäl
för en sådan lösning är att gränsen mellan miljöskydds- och strålskyddsaspekter kan vara svår
att dra, särskilt vad avser störning i form av s.k. psykisk immission. Genom ett gemensamt
sammanträde skulle dessa frågor kunna bli väl belysta i ett sammanhang. I detta sammanhang
kan det även vara värt att notera regeringens förslag till förstärka föreskrifter om formerna för
allmänhetens medverkan som återfinns i miljöbalkspropositionen ( 8 kap. 2 § och 19 kap. 13 §,
se även avsnitt 3.10).

Samarbetsgruppen vill dock understryka att detta sammanträde inte är tillräckligt för att upp-
fylla de krav på öppenhet som finns i MKB-förfarandet. Samråds- och informationsmöten, som
behandlats under 6.2.4 bör föregå det formella sammanträdet inför koncessionsnämnden.

I fråga om samordningen i övrigt bör granskningen av miljökonsekvensbeskrivningen hållas
samman på samma sätt som tillståndsprövningen i övrigt enligt kärntekniklagen. För samord-
ningen mellan Kärnkraftinspektion och Strålskyddsinstitutet har väl fungerande praxis utveck-
lats i form av gemensamma arbetsgrupper för den tekniskt-vetenskapliga granskningen.
Samordningen med ytterligare myndigheter som Naturvårdsverket, Boverket och
Riksantikvarieämbetet kan ske i form av samrådsmöten eller genom att särskilda
samrådsgrupper sätts upp.

6.3. Projekteringar och inledande undersökningar

I FUD-92 beskrivs de förberedande arbeten inför de system för sludig förvaring av använt
kärnbränsle som SKB planerar att genomföra (se avsnitt 2). Med termerna systemstudier och
projekteringar avses att erforderligt material tas fram inför en ansökan om en inkapslings-
anläggning. Beträffande planerna för en slutförvarsanläggning kallar SKB de inledande
undersökningarna för översiktsstudier, förstudier och platsundersökningar. Dessa undersök-
ningar skall leda fram till att kartlägga de närmare förutsättningarna för lokalisering av ett slut-
förvar.

Särskilda tillstånd krävs inte för dessa arbeten med undantag för "platsundersökningar". Såda-
na undersökningar omfattar bl.a. borrhål från markytan och kommer sannolikt att kräva till-
stånd av markägare och eventuellt också bygglov. Om fomlämning berörs krävs tillstånd enligt
lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Myndigheternas påverkan på dessa inledande arbeten sker, som beskrivits ovan, sedan mitten
av 1980-talet på ett formaliserat sätt genom en granskning av SKBs forskningsprogram ,som
vart tredje år skall redovisas för regeringen. En lika viktig påverkan sker från myndigheternas
sida genom att de för en aktiv dialog med SKB.
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6.4. Tillståndsärenden rörande en inkapslingsanläggning

När arbetet med systemstudier och projektering (som nu pågår) fullföljts, avser SKB att lämna
in en ansökan om att få uppföra en inkapslingsanläggning. Som framgått av avsnitt 2 planerar
SKB för att inkapslingsanläggningen skall uppföras i anslutning till CLAB i Oskarshamns
kommun.

Ansökan om uppförande

Tillstånd krävs enligt naturresurslagen 4 kap. Ansökan prövas av regeringen. Om kommun-
fullmäktige tillstyrker får tillstånd lämnas. Endast om verksamheten betraktas som mellanlag-
ring av använt kärnbränsle m.m. kan regeringen enligt undantagsbestämmelserna ha formella
möjligheter att ge tillstånd även om fullmäktige inte har tillstyrkt (se avsnitt 3.1). Bl.a. centrala
myndigheter, länsstyrelsen och berörd kommun är remissinstanser. Koncessionsnämnden för
miljöskydd är bunden av regeringens tillstånd, men prövar villkor för verksamheten enligt
miljöskyddslagen.

Tillstånd krävs också enligt kämtekniklagen. Kämkraftinspektionen bereder ärendet och rege-
ringen beslutar. Vad gäller strålskyddet grundas Kärnkraftinspektionens yttrande helt på
Strålskyddsinstitutets bedömning. Myndigheten kommer vid beredning av ärendet sannolikt att
bedöma säkerheten främst vid inkapslingsanläggningen samt hur de tillverkade kapslarna
kommer att fungera i det tänkta slutförvaret. Den senare bedömningen grundas på att myndig-
heten inte kan antas acceptera att kapslar tillverkas som senare inte kan deponeras och därför
måste omhändertas på annat sätt.

Efter eventuellt tillstånd av regeringen och beroende på om regeringen i sitt beslut angett såda-
na villkor, kan Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet meddela ytterligare föreskrifter.

En ansökan om att få uppföra en inkapslingsanläggning skall innehålla en miljökonsekvensbe-
skrivning (5 kap. naturresurslagen). Vid prövningen av ärendet enligt kärntekniklagen har an-
setts (se ovan) att i princip samma miljökonsekvensbeskrivning som upprättats med stöd av
naturresurslagen bör kunna användas, men att det bör säkerställas att beskrivningen på ett till-
räckligt utförligt sätt behandlar kärnsäkerhets- och strålskyddsaspekterna (prop. 1992/93:98 s.
28).

Kämkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet kommer sannolikt att föreskriva att en miljö-
konsekvensbeskrivning inlämnas. De analyser av säkerhet och strålskydd som behövs för dessa
myndigheters bedömning av ansökan utgör en väsentlig del av en sådan miljökonsekvens-
beskrivning (jfr regeringens uttalande ovan).

Den grundläggande förutsättningen för myndighetemas bedömningar kommer att vara att nå-
gon bindning till en viss bestämd hanterings- eller förvaringsmetod inte bör ske förrän de sä-
kerhets- och strålskyddsfrågor som kan föreligga kan överblickas.

I regeringens beslut över SKBs FUD-92 program underströks också behovet av helhetssyn be-
träffande säkerhets- och strålskyddsfrågorna i samtliga faser inför de system för slutförvaring
av använt kärnbränsle m.m. som SKB planerar (regeringsbeslut 40, 1993-12-16).
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Ansökan om drifttillständ

Regeringen eller Kärnkraftinspektionen prövar en ansökan om drifttillstånd. Sannolikt kommer
att som villkor krävas en särskild prövning enligt kärntekniklagen innan anläggningen får tas i
aktiv drift. Strålskyddsinstitutet utfärdar, med stöd av strålskyddslagen, strålskyddsvillkor för
verksamheten.

Prövningen av drifttillstånd enligt kämtekniklagen baseras i övrigt på samma principer som
prövningen vid uppförande av en inkapslingsanläggning. Faktaunderlaget om anläggningens
funktion under drift kommer sannolikt att vara betydligt bättre än vid lokaliseringsansökan. En
del praktiska driftsprov av anläggningen har vid denna tid sannolikt kunnat genomföras. Även
kunskaperna om kapselns egenskaper bör vara bättre eftersom tillverkade och förslutna kapslar
nu kan studeras. Vidare bör även kunskapen om slutförvarets egenskaper ha förbättrats efter-
som en detaljundersökning av platsen för ett eventuellt slutförvar har genomförts. Samarbets-
gruppen är medveten att denna kunskap kan ha nåtts till priset av viss bindning genom tidigare
beslut om lokalisering av inkapslingsanläggning och detaljundersökningar. Gruppen vill därför
understryka att, i detta fall med en verksamhet som innefattar flera av varandra beroende mo-
ment, höga krav kommer att ställas på arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.

6.5. Tillståndsärenden rörande ett slutförvar

Myndigheterna kommer sannolikt att uttala sig i frågan om urvalet av områden för förstudier
ger ett tillräckligt underlag för att hitta lämpliga platser för detaljundersökningar som grund för
det slutliga valet av plats för ett slutförvar. I regeringens beslut om FUD-92 konstaterades att
det av programmet inte klart framgick efter vilka metoder eller kriterier som urvalsprocessen
kommer att bedrivas. Regeringen uttalade vidare i beslutet att god offentlig insyn är önskvärd i
urvalsprocessen (regeringsbeslut 40,1993-12-16, s. 3).

Ansökan om detaljundersökning

Regeringen kan välja att se ansökan om detaljundersökningar antingen som en ansökan om en-
bart själva undersökningen eller som en integrerad del av en ansökan om lokalisering av ett
slutförvar. I det förra fallet förväntas regeringen besluta om tillåtlighetsprövning enligt natur-
resurslagens 4 kap. 2 § följt av en lokaliseringsprövning i ett senare skede. Om tillåtlig-
hetsprövningen å andra sidan avser lokalisering av ett slutförvar, dvs. en kärnteknisk anlägg-
ning, sker en prövning enligt 1 §.

Samarbetsgruppen vill ifrågasätta lämpligheten av att regeringen skulle komma att behandla
ansökan om detaljundersökning som en ansökan vilken även omfattar lokalisering av ett slut-
förvar. Tillstånd till detaljundersökning behöver inte innebära att slutförvaret slutligen lokali-
seras till den undersökta platsen. Prövningen av ansökan om lokalisering av ett slutförvar
kommer att grundas på resultaten av den genomförda detaljundersökningen.

Samarbetsgruppen vill - mot bakgrund av den oklarhet som råder beträffande omfattningen av
den prövning som skall ske vad gäller ansökan om detaljundersökning - fästa uppmärksamhet
på följande:

Det är väsentligt att de aspekter som kan bedömas utifrån kärnteknik- och strålskyddslagstift-
ningen ingår i regeringens bedömning vid prövningen av detaljundersökningen enligt natur-
resurslagen. Samarbetsgruppen anser det viktigt att se till det bakomliggande syftet med en
detaljundersökning som ju är att åstadkomma en kärnteknisk anläggning. Kärnkraftinspek-
tionen vill även peka på att de bergarbeten som utförs i detta skede kan tänkas påverka slut-
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förvarets funktion. Dessa faktorer visar på betydelsen av att redan vid en ansökan om detalj-
undersökning göra en helhetsbedömning.

Efter genomförd detaljundersökning prövas tillstånd till lokalisering av slutförvar enligt både
naturresurslagen och kärntekniklagen. Samordningen tillgodoses genom att båda dessa senare
prövningar görs samtidigt av regeringen.

6.5.1. Platsvalsprocessen

Frågan om lokalisering av ett slutförvar av använt kärnbränsle m.m. är ett anspråk som torde
omfattas av naturresurslagens bestämmelser om allmänna intressen i 2 kap. 8 §. Det är i första
hand ansvarig central förvaltningsmyndighet som skall tillhandahålla underlag för tillämpningen
av 2 och 3 kap. naturresurslagen och lämna uppgifter om de områden som myndigheterna
anser vara av riksintresse, till länsstyrelserna. Någon central myndighet med ansvar för använt
kärnbränsle m.m. finns emellertid inte utpekad (jfr förordning {1993:191} om tillämpning av
naturresurslagen).

Utgångspunkt för bedömning av hushållningen är, när det gäller slutförvar, de krav på berg-
grund, infrastruktur etc. som ställs beträffande sådan verksamhet. Relativt många områden i
Sverige kan sannolikt komma i fråga. Som tidigare redogjorts för regleras i 2 kap. natur-
resurslagen skydd vad gäller allmänna intressen för vissa mark- och vattenområden. Vidare
finns i kap. 3 restriktioner eller förbud för lokalisering av verksamhet till vissa mark- och
vattenområden (jfr avsnitt 3.1.1).

När det gäller exploateringsintresser - som lokalisering av en anläggning för slutförvar av an-
vänt kärnbränsle m.m. utgör - kommer ofta underlagsmaterial från offentliga utredningar eller
stadiga verk. Något sådant underlag finns dock inte framtaget beträffande kärntekniska an-
läggningar. En stor del av underlaget för bedömningen av vilka områden som kan vara av
riksintresse kan således behöva inhämtas från SKBs pågående arbete med underlag till ansökan
enligt naturresurslagen. Det är viktigt att SKBs arbete utformas så att det kan ligga till grund
för en bedömning av riksintressefrågan. Samarbetsgruppen vill här peka på att förevarande
fråga berördes i förarbetena till naturresurslagen (prop. 1985/86:3). Föredragande statsråd ut-
talade - beträffande verksamheter som är av nationellt intresse och som bedrivs av enskilda -
betydelsen av att dessa "intressenter har en god framförhållning i sin planering och delger
myndigheter som handhar frågor om fysisk planering det underlag som kan vara av betydelse
för planläggningen i kommunen" (s. 119).

För att bl.a. underlätta bedömningen av hushållning med naturresurser skulle sökanden (SKB)
kunna ta initiativ till ett brett samrådsförfarande beträffande den översiktliga inventeringen
(översiktsstudier) av lämpliga resp. olämpliga områden för ett slutförvar. Ett samråd bör i
första hand ske mellan berörda centrala verk, länsstyrelser och kommuner men även allmän-
heten bör beredas tillfälle att delta. Beträffande de centrala verk med ansvar för riksintressen
som kan vara aktuella i detta sammanhang, anges dessa i förordningen (1993:191) om tillämp-
ning av naturresurslagen. De slutsatser och kriterier som framkommer vid ett sådant samråd
kan utgöra en utgångspunkt för att indikera lämpliga områden och som därefter kan utpekas
med anspråk på att vara av riksintresse för lokalisering av ett slutförvar. En närmare redo-
görelse av områdenas förutsättning och projektets påverkan på andra intressen bör därvid tas
fram (jfr avsnitt 4.2).

Regler om samrådsförfarande, vilka skulle kunna tjäna som stöd för sökanden i detta samman-
hang, finns bl.a. i vattenlagen och miljöskyddslagen (11 kap. 8-11 §§ resp. 12 a §). Syftet med
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samråd enligt miljöskyddslagen är att ge allmänheten, sammanslutningar samt kommunala och
statliga myndigheter möjlighet att på ett tidigt stadium sätta sig in i verkningarna av en plane-
rad miljöfarlig verksamhet och kunna påverka verksamhetens lokalisering och utformning från
miljösynpunkt. Samrådsskyldigheten åvilar sökanden av en miljöfarlig verksamhet. Det har
framhållits att dessa åtgärder bör vara ägnande att öka förståelsen mellan partema och torde i
många fall medföra även den fördelen för sökanden att själva prövningsförfarandet kommer att
gå snabbare (prop. 1980/81:92 s. 30). Avgörande för hur omfattande samråd som behövs är
vilka konsekvenser som den aktuella verksamheten kan befaras medföra samt vad som är känt
om inställningen till den planerade verksamheten hos sakägare och allmänhet (s. 66).

Det är inte närmare reglerat i lagstiftningen vid vilken tidpunkt och hur nya riksintresseanspråk
på mark- och vattenområden skall avgränsas i en lokaliseringsprocess. Den centrala förvalt-
ningsmyndighet - som regeringen utser rörande ett slutförvar - ansvarar för att anspråk på
riksintresse förs fram.

När konkreta mark- och vattenområden angetts bör en bedömning göras av hur en anläggning
påverkar de intressen som anges i 2 och 3 kap. naturresurslagen. Information om dessa in-
tressen skall finnas i de kommunala översiktsplanerna. Kommunerna bör också i sin översikts-
planering ha beaktat länsstyrelsens bedömning av riksintressen, hälsa och säkerhet samt
mellankommunala frågor.

Påverkan på naturvårdens, kulturmiljöns och friluftslivets bevarandeintressen bör särskilt upp-
märksammas. Kulturmiljön oc' kulturminnen är delar av vårt kulturarv och identitet och bör
behandlas som icke fömybara resurser. En miljökonsekvensbeskrivning kan för dessa intressen
innehålla en analys av tänkbara förändringar, vilka värden som påverkas (direkt, indirekt) och
omfattningen av förändring. Förändringen bör belysas i relation till generella lagkrav, uppställ-
da miljömål, gällande planer och program. Men också påverkan på de intressen som regleras i
2 kap. plan- och bygglagen samt övriga allmänna intressen 2 och 3 kap i naturresurslagen skall
analyseras.

Ansökan om lokalisering av ett slutförvar

Tillståndsprövningen enligt naturresurslagen sker efter samma principer som beträffande an-
sökan om en inkapslingsanläggning. Ansökan prövas och bereds av regeringen. Remissinstan-
ser kan inte direkt begära kompletteringar av sökanden utan endast framföra sådana önskemål i
sina yttranden.

Tillståndsärendet enligt kärntekniklagen bereds av Kärnkraftinspektionen inför regeringens
prövning. Formellt är regeringen inte bunden av eventuell tillstyrkan vid prövningen enligt
naturresurslagen. I regeringens beslut enligt kämtekniklagen kan förslag till villkor läggas fast.
Efter eventuellt tillstånd av regeringen meu.'elar Kärnkraftinspektionen med stöd av
kärntekniklagen och Strålskyddsinstitutet med stöd av strålskyddslagen villkor för
verksamheten.

Kämkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet har möjlighet - och kommer sannolikt att ut-
nyttja denna möjlighet - att kräva en miljökonsekvensbeskrivning som kompletterar den som
inlämnas enligt naturrcsurslagen (jfr diskussionen under avsnitt 6.4 "ansökan om uppförande").

Kärnkraftinspektionens yttrande till regeringen över ansökan om uppförande enligt kärntek-
niklagen avser anläggningens säkerhet. Till grund för denna bedömning är det enligt
Kärnkraftinspektionens uppfattning nödvändigt att ansökan innehåller en platsspecifik
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säkerhetsanalys som omfattar både förvarets säkerhet under drift och efter förslutning. Det är
uppenbart att Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet inte kan tillstyrka lokalise-
ring/uppförande av slutförvaret utan att samtidigt (eller tidigare) ha granskat (och godkänt)
inkapslingsanläggningen eftersom detta bl.a. bestämmer vilken kapselutformning som verkligen
kommer att användas.

Ansökan kan godkännas om myndigheternas krav på säkerhet och skydd mot joniserande
strålning anses vara uppfyllda. Förvaret bedöms som säkert om kunskapen om systemet be-
döms som tillfredsställande och om denna kunskap visar att eventuella utsläpp av radioaktiva
och andra miljöstörande ämnen är acceptabla.

Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet kommer sannolikt att ställa som villkor att
slutförvaret åter myndighetsprövas innan förvaret får tas i aktiv drift. Byggandet av slutförvaret
innebär dock en så betydande bindning att oklarheter om slutförvarets funktion och miljöpå-
verkan ej torde kunna godtas, om lokaliseringsansökan skall tillstyrkas.

Ansökan om drift för demonstrationsdeponering

När slutförvaret är utbyggt kommer SKB att ansöka om driftstillstånd enligt kärntekniklagen
och strålskyddslagen. Efter det att tillstånd beviljats påbörjar SKB deponering av inkapslat
bränsle.

Prövningen om driftstillstånd enligt kärntekniklagen baseras på samma principer som pröv-
ningen av uppförande. Faktaunderlaget om anläggningens kort- och långsiktiga säkerhet är nu
bättre, men knappast i någon avgörande utsträckning jämfört med läget vid tiden för lokalise-
ringsansökan (bortsett från att ny kunskap, som ej direkt beror på att förvaret har byggts, kan
ha kommit fram under den tid som förflutit mellan de båda ansökningstillfällena).

Driftstillståndet och säkerhetsföreskrifter meddelas av Kärnkraftinspektionen. Strålskyddsinsti-
tutet utfärdar medgivande av drift och strålskyddsvillkor för verksamheten.
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7. Slutsatser och rekommendationer
En miljökonsekvensbeskrivning skall tas fram som:

dels möjliggör en samtidig helhetsbedömning vid regeringens prövning enligt kap. 4
.laturresurslagen och enligt kärntekniklagen samt vid berörd kommuns ställnings-
tagande till en lokalisering,

dels utgör ett underlag vid prövning av tillåtlighet och villkor enligt övriga lagar som
är tillämpliga för resp. anläggning.

7.1. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Samarbetsgruppen drar i det följande vissa slutsatser och ger rekommendationer beträffande
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll (jfr avsnitt 5):

Miljökonsekvensbeskrivningen bör vara så bred och ha sådan kvalitet att den kan
användas såväl vid prövning enligt naturresurslagen som övriga lagar.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall redovisa inverkan på miljön, människors hälsa och
säkerhet samt hushållningen med naturresurser.

Beträffande redovisningen av miljö och hälsa förutsätts att inverkan orsakad av
joniserande strålning - dvs. säkerhet och strålskydd - analyseras ingående (jfr
regeringens uttalande i prop. 1992/93:98 s. 28).

För att möjliggöra en helhetsbedömning bör de samlade konsekvenserna av transport-
system, inkapslingsanläggning och slutförvar ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.
Detta innebär bl.a. att inför prövning av en inkapslingsanläggning behöver övriga delar i
slutförvarets system samt den långsiktiga säkerheten i ett slutförvar belysas i en
miljökonsekvensbeskrivning. På motsvarande sätt behöver platsens lämplighet för
slutförvar - inför prövning av en ansökan om detaljundersökning - diskuteras i en sådan
beskrivning. Detta leder till, enligt gruppens bedömning, att beslut om tillstånd för drift
av en inkapslingsanläggning inte kan fattas förrän frågan om beslut om tillåtlighet och
lokalisering av ett slutförvar är klar.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall redogöra för alternativa system och utformningar,
alternativa lokaliseringar och noll-alternativ. Samarbetsgruppen har i föreliggande
dokument preciserat dessa begrepp och fört en diskussion om hur avgransningar kan
göras (se avsnitt 5).

7.2. MKB-förfarandet

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen bör vara en integrerad del i SKBs arbete med att ta
fram ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle m.m. från det att detta påbörjats. Sam-
arbetsgruppen konstaterar att ett sådant förfarande också är nödvändigt med beaktande av att
de planer för system för slutförvaring, sorn SKB redovisat, kommer att bestå av flera olika an-
läggningar och att beslut om dessa fattas i etapper. Förfarandet vid framtagandet av miljökon-
sekvensbeskrivningen får därmed stor inverkan på det faktiska innehållet.

För sökandens (SKBs) trovärdighet och för att möjliggöra en bred förankring av projektet i be-
rörda kommuner, är det viktigt att allmänheten får insyn och kan påverka projektet på ett tidigt
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stadium. Ett sådant öppet förfarande med tidiga påverkansmöjligheter leder samtidigt till att
sökanden får kännedom om omvärldens krav. I kämtekniklagen och strålskyddslagen saknas
regler om allmänhetens möjligheter att muntligen framföra synpunkter och få information. Ett
sätt kunde, enligt regeringen, vara att låta Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet när-
vara vid koncessionsnämndens offentliga sammanträden (se avsnitt 3.4). Detta ger inte tillräck-
ligt tidig insyn och tillgodoser knappast syftet med att ge allmänheten möjligheter att delta och
påverka projektets utveckling. Gruppen menar i stället att allmänhetens insyn och påverkans-
möjligheter på projektet kan tillgodoses genom ett väl upplagt samrådsförfarande.

Samarbetsgruppen drar i det följande vissa slutsatser och ger rekommendationer beträffande
förfarandet med miljökonsekvensbeskrivning? r (jfr avsnitt 6):

Sökanden, berörda myndigheter m.fl. behöver kartlägga olika steg i
projektutvecklingen och beslutsgången beträffande de system för slutförvaring av
använt kärnbränsle m.m. som planeras. Redan tidigt behöver samband och
målkonflikter identifieras. Samtidigt med detta bör bedömas vilka som är av avgörande
betydelse för projektets tillåtlighet. Vid för arbetet avgörande tidpunkter bör sökanden
redovisa relevant underlag, som tagits fram så långt att valet att gå till nästa detalje-
ringsnivå kan motiveras. För att åstadkomma ett meningsfullt arbete med att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning behöver avgränsningar göras på ett tidigt stadium. Detta
får dock inte hindra att, om det visar sig nödvändigt, göra omvärderingar och anpassa
avgränsningarna.

Sökanden avser att göra platsundersökningar på två platser och detaljundersökning på
en plats. Samarbetsgruppen anser att antalet platser som skall studeras i utredningen
inte bör begränsas på förhand. Antalet platser bör reduceras stegvis i en urvalsprocess
under projektets gång. Resultaten av översiktsstudier och förstudier bör leda till att
bättre kunskap finns som underlag för beslut om det antal platser som skall undersökas
mer detaljerat. Sökanden måste vara beredd att ompröva tidigare beslut beroende på
vilka resultat undersökningarna leder till.

SKBs pågående arbete med översiktsstudier och förstudier innebär att initiativ till
projektet nu tagits. Ett samrådsförfarande bör därför initieras. Det är sökanden som har
ansvar för detta, men även berörda myndigheter, kommuner länsstyrelser m.m. bör
verka för att samråd initieras.

Sökanden är ansvarig för att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, och därmed även
för att utföra de olika undersökningar som behövs. Det är angeläget att detta föregås av
tillräckliga samråd med berörda.

Förfarandet med miljökonsekvensbeskrivningar måste präglas av stor öppenhet. Något
fullständigt underlag till grund för prövning av lokalisering av slutförvar av använt
kärnbränsle m.m. finns inte redovisat. Det är därför väsentligt att cökanden öppet
redovisar sitt material samt de kriterier och den urvalsmetodik som man avser att
tillämpa för val av platser. Olika intressenter i samhället måste också ges möjlighet att
ge synpunkter på detta underlag. Genom SKBs redovisningar av forsknings- och
utvecklingsprogram, och de därpå följande granskningarna med remissförfaranden,
tillgodoses i viss utsträckning sådana krav. Samarbetsgruppen ifrågasätter om detta
förfarande är tillräckligt. Förfarandet försvåras om sökanden väljer platser utan att först
presentera ett underlag för detta val. Det är viktigt att SKB, innan man går vidare med
fler förstudier, presenterar de översiktsstudier som är påbörjade. Ett förfarande som -
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utan att föregripa en systematisk urvalsprocess - tillgodoser behov av dialog med
centrala förvaltningsmyndigheter, kommuner och allmänhet bör utvecklas i lämpliga
former. Detta behov gäller inte minst beträffande de kommuner som redan i dag är
föremål för förstudier. Förfarandet får dock inte komma i konflikt med kärnteknik-
lagens och strålskyddslagens krav att det är den som har tillstånd till den kärntekniska
verksamheten som skall vidta de åtgärder som behövs för att slutförvara kärnavfall.

När lokaliseringsarbetet nått så långt att ett mindre antal platser återstår, dvs. senast när
de s.k. platsundersökningarna påbörjats är det viktigt att sökanden samråder med
allmänhet, aktuella kommuner, länsstyrelser samt berörda centrala myndigheter. För-
farandet bör kännetecknas av öppenhet. Det bör dock betonas att ett samrådsförfarande
inte betyder att myndigheter (eller andra deltagare) formellt binder sig före prövningen.
Det är sökanden som ansvarar för innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som
skall föreligga inför en ansökan. Beträffande frågan om hur ett MKB-förfarande
organiseras kan olika möjligheter övervägas, som t.ex. att länsstyrelsen i aktuellt län, i
stället för sökanden, står som sammankallande till samrådsmöten. För att underlätta
samrådsförfarandet är det viktigt att de berörda kommunerna har faktisk möjlighet,
dvs. också resurser att delta som oberoende part. Lämpliga former för samhälleligt stöd
till berörda kommuner bör etableras.

När ställning skall tas till ansökan om lokalisering av ett slutförvar utgör resultaten från
detaljundersökningen väsentliga delar av prövningsunderlaget. Ett förfarande med
samtidig prövning av platsval för detaljundersökningen och slutförvar uppfyller inte
kraven på att ett tillräckligt beslutsunderlag kan redovisas vid prövningstillfället.
Gruppen vill understryka att tillstånd till detaljundersökning inte behöver innebära att
slutförvaret lokaliseras till den undersökta platsen.

Samarbetsgruppen anser att prövningen i Vattendomstolen bör ske med utgångspunkt
från samma miljökonsekvensbeskrivning och övrigt underlagsmaterial som vid rege-
ringens prövning av ansökan om lokalisering. Samordning i tiden bör eftersträvas.

Efter genomförd detaljundersökning prövas en ansökan om lokalisering och uppförande
av slutförvar enligt naturresurslagen och kärntekniklagen. Samordning beträffande
dessa ansökningar avses att tillgodoses genom en samtidig prövning av regeringen.

7.3. Övriga frågor

Efter samarbetsgruppens genomgång av tillämplig lagstiftning och belysning av myndigheternas
ansvar (se avsnitt 3. och 4.) finner gruppen att nuvarande lagstiftning med få undantag är i
huvudsak ändamålsenlig vad avser samrådsförfarandet inför de enskilda prövningarna. Ett
ändamålsenligt samrådsförfarande innan ansökan (enligt naturresurslagen) lämnas in kan
ordnas på frivillig väg och fördelarna med detta är stora. Gruppen bedömer att det kan finnas
möjligheter för samordning vid prövning av de olika ansökningar som väntas. Samarbets-
gruppen vill dock fästa uppmärksamhet på följande oklarheter:

När lokaliseringsprocessen har hunnit så långt att specifika platser i landet identifierats
som tänkbara för ett slutförvar av använt kärnbränsle m.m., bör dessa utpekas med
anspråk på att vara av riksintresse enligt 2 kap. naturresurslagen. Någon central
förvaltningsmyndighet med ansvar att ange sådana platser för kärnavfallshantering har
inte utsetts (se avsnitt 3.1.1). Samarbetsgruppen menar att regeringen bör klargöra vem
som skall tia detta ansvar.
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När ansökan om tillstånd till detaljundersökning enligt naturresurslagen skall prövas, är
det väsentligt att en helhetsbedömning kan göras. Det bakomliggande syftet är ju att
åstadkomma förutsättningar för att anlägga en kärnteknisk anläggning som i sin tur
fordrar tillstånd även enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen. Därför
rekommenderar samarbetsgruppen att prövningen (av ansökan om detaljundersökning)
enligt naturresurslagen innefattar också sådana bedömningsgrunder som finns
föreskrivna för den senare prövningen (av ansökan om att anlägga slutförvaret) enligt
kärnteknik- och strålskyddslagstiftningen. Samarbetsgruppen föreslår att en närmare
analys görs av frågan om ett sådant prövningsförfarande ryms inom gällande lydelse av
naturresurslagen eller om lagändringar erfordras.

Samarbetsgruppen vill fästa uppmärksamhet på att den kommunala vetorätten varit
tänkt att användas i sammanhang då endast en prövning enligt naturresurslagens 4 kap.
1 § skall göras av en anläggning. I detta fall torde lokalisering av slutförvar komma att
prövas vid tre tillfallen enligt ovan nämnda lagstiftning. Detta är en ny och vid
lagskrivningen inte förutsedd situation som kan föranleda behov av att överväga ev.
konsekvenser för berörda parter. Det kan härvid visa sig erforderligt att överväga
ändringar i lagstiftningen.
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