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Program för forskning, utveckling och demonstration för kärnavfallets
behandling och slutförvaring, FUD-program 98

Regeringens beslut

Regeringen finner att 1998 års program för forskning, utveckling och
demonstration för kärnavfallets behandling och slutförvaring, FUD-program
98, uppfyller de krav som ställs i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet (kärntekniklagen) och ställer följande villkor för den fortsatta
forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Svensk Kärnbränslehantering AB skall:
•  Komplettera analysen av alternativa systemutformningar. I första hand

skall belysas innebörden av nollalternativet (en beskrivning av att den
planerade åtgärden inte kommer till stånd). Vidare skall alternativet
djupa borrhål (slutförvaring i borrhål på flera kilometers djup) belysas
med inriktning på omfattning och innehåll i det forsknings- och
utvecklingsprogram som behövs för att denna metod skall kunnas
jämföras med den s.k. KBS-3-metoden på likvärdiga grunder.

•  Redovisa en samlad utvärdering av slutförda förstudier och övrigt un-
derlag för val av platser för platsundersökningar.

•  Redovisa ett tydligt program för platsundersökningar.

Vid framtagandet av de redovisningar som avses i ovanstående villkor skall
Svensk Kärnbränslehantering AB samråda med berörda kommuner,
länsstyrelser och myndigheter. En redovisning av dessa samråd skall lämnas.

Samtliga redovisningar skall föreligga senast när nästa program enligt 12 §
kärntekniklagen upprättas. Om redovisningarna dessförinnan lämnas till
Statens kärnkraftinspektion skall inspektionen granska dem på motsvarande
sätt som har gällt för FUD-program 98. När Kärnkraftinspektionen anser att
redovisningarna är fullständiga skall inspektionen överlämna dem till
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regeringen så att nödvändiga beslut kan fattas.

Ärendet

Svensk Kärnbränslehantering AB överlämnade i september 1998 till Statens
kärnkraftinspektion ett program för den allsidiga forskning och utveckling
och övriga åtgärder som behövs för att hantera och slutförvara kärnavfall på
ett säkert sätt och för att avveckla och riva kärnkraftverken. Programmet har
upprättats för de svenska reaktorinnehavarna enligt vad som anges i 12 §
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Programmet har benämningen FUD-program 98, Kärnkraftsavfallets
behandling och slutförvaring - Program för forskning samt utveckling och
demonstration av inkapsling och geologisk djupförvaring. Till programmet
är fogat en underlagsrapport, Detaljerat program för forskning och
utveckling 1999-2004. Till programmet är vidare fogat fyra separata
rapporter angivna som huvudreferenser till programmet. De fyra refe-
rensrapporterna är: Systemredovisning av djupförvaring enligt KBS-3-
metoden (R-98-10), Alternativa metoder - Långsiktigt omhändertagande av
kärnbränsleavfall (R-98-11), Nord-syd / Kust-inland - Generella skillnader i
förutsättningar för lokaliseringar av djupförvar mellan olika delar av Sverige
(R-98-16) samt Geovetenskapliga värderingsfaktorer och kriterier för
lokalisering och platsutvärdering - Lägesredovisning (R-98-20). I
programmet hänvisas till ett antal övriga referenser.

Program enligt 12 § kärntekniklagen skall upprättas vart tredje år. Svensk
Kärnbränslehantering AB har tidigare upprättat sådana program åren 1986,
1989, 1992, 1994 (begärd komplettering av 1992 års program) och 1995.
Regeringens beslut med anledning av nämnda program har fattats den 26
november 1987 (dnr ME1087/87), den 20 december 1990
(dnr M90/1165/6), den 16 december 1993 (dnr M93/2525/6), den 18 maj
1995 (dnr M93/1228/5) respektive den 19 december 1996
(dnr M96/2261/5). FUD-program 98 utgör sålunda det femte programmet.

Av regeringens beslut den 19 december 1996 (dnr M96/2261/5) framgår att
Svensk Kärnbränslehantering AB skall genomföra en systemanalys av hela
slutförvarssystemet. Enligt beslutet skall i systemanalysen ingå bl.a. dels en
redovisning av alternativa lösningar till det av bolaget presenterade
huvudalternativet (den s.k. KBS-3-metoden), dels en redovisning av
konsekvenserna för det fall det planerade slutförvaret inte alls kommer till
stånd (nollalternativet), liksom det pågående internationella arbetet med
transmutation.

Enligt samma beslut skulle Svensk Kärnbränslehantering AB göra en säker-
hetsanalys av slutförvarets långsiktiga säkerhet samt, på ett mer ingående
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sätt än som dittills hade gjorts, redovisa de faktorer som bör styra valet av en
plats lämplig för ett slutförvar för använt kärnbränsle m.m.

Svensk Kärnbränslehantering AB har i FUD-program 98 redovisat bl.a. sitt
arbete med de nämnda frågeställningarna samt angivit tre specifika frågor
som bolaget anser bör belysas vid granskningen. Bolaget önskar sålunda få
•  klarlagt om djupförvaring enligt den s.k. KBS-3-metoden även i fort-

sättningen skall vara den metod som prioriteras,
•  synpunkter och råd angående det underlag som bolaget tar fram inför

valet av platser för platsundersökningar,
•  synpunkter och råd om vad som skall ingå i kommande miljökonse-

kvensbeskrivningar.

Statens kärnkraftinspektion har yttrat sig över FUD-program 98 och till
yttrandet fogat fyra rapporter, SKI:s utvärdering av SKB:s FUD-program 98,
sammanfattning och slutsatser (SKI rapport 99:15), SKI:s utvärdering av
SKB:s FUD-program 98, gransknings-PM (SKI rapport 99:16), SKI:s
utvärdering av SKB:s FUD-program 98, sammanställning av remissvar (SKI
rapport 99:17), SKI:s och SSI:s granskning av SKBs systemredovisning i
FUD-program 98 (SKI rapport 99:18) samt yttranden från 45
remissinstanser.

I enlighet med regeringens beslut den 27 maj 1992 om direktiv för Statens
råd för kärnavfallsfrågor (dir. 1992:72, jfr M92/1902/6) har rådet den 22
juni 1999 redovisat sin bedömning av FUD-program 98. Bedömningen finns
i rapporten Kärnavfall - metod, plats, miljökonsekvens (SOU 1999:67).

Svensk Kärnbränslehantering AB har yttrat sig över vad Kärnkraft-
inspektionen och Statens råd för kärnavfallsfrågor anfört. Regeringens
överväganden i detta ärende avser enbart FUD-program 98.

Skälen för regeringens beslut

Helhetsbedömning av FUD-program 98

Statens kärnkraftinspektion har funnit att FUD-program 98 uppfyller de
grundläggande krav som ställs i 12 § kärntekniklagen och att programmet i
huvudsak är ändamålsenligt när det gäller att utveckla och utprova en metod
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall i svenskt urberg.
Enligt Kärnkraftinspektionen har reaktorinnehavarna därmed för aktuell
tidsperiod uppfyllt sina skyldigheter enligt 11-12 §§ kärntekniklagen.
Statens råd för kärnavfallsfrågor har kommit till samma slutsats. Regeringen
gör samma bedömning.
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Allmänt om villkor enligt 12 § kärntekniklagen

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet skall bl.a. svara  för att de åtgärder vidtas som
behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten
uppkommet kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används på
nytt. Tillståndshavaren skall också svara för att den allsidiga forsknings- och
utvecklingsverksamhet bedrivs som behövs för att kunna fullgöra dessa
skyldigheter.

Av 12 § kärntekniklagen framgår att regeringen får ställa upp villkor av-
seende den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Syften med beslutade villkor

Det behövs en kompletterande analys av alternativa systemformuleringar för
att klarlägga om en väsentligt bättre metod än KBS-3-metoden rimligen står
till buds för svenskt vidkommande. Om regeringen vid sin kommande
granskning av analysen finner att detta syfte har uppnåtts, kan regeringen
komma att ange KBS-3-metoden som en planeringsförutsättning för Svensk
Kärnbränslehantering AB:s val av platser för s.k. platsundersökningar (se
vidare nedan).

En samlad redovisning av slutförda förstudier m.m. och ett tydligt program
för platsundersökningar behövs för att klarlägga om Svensk Kärn-
bränslehantering AB grundar sitt val av platser för platsundersökningarna på
ett bra underlag.

Närmare om systemanalys och metodval

Svensk Kärnbränslehantering AB har i sitt arbete sedan början av 1980-talet
förutsatt att ett djupförvar för slutförvaring av använt kärnbränsle m.m.
kommer att anläggas enligt den s.k. KBS-3-metoden. Denna metod har
bolaget utvecklat som sitt huvudalternativ. Utvecklingsarbetet påbörjades i
mitten av 1970-talet. Resultatet har regelbundet - främst i samband med
tidigare redovisningar enligt kärntekniklagen - utsatts för en öppen
granskning av statliga myndigheter, forskarsamhället, berörda kommuner
samt andra som intresserat sig för frågorna, inte minst miljöorganisationer.
Regeringen har i sitt beslut den 19 december 1996 (dnr M96/2261/5)
betecknat denna metod som ”ett rimligt val för demonstrationsdeponering”.
Av FUD-program 98 framgår att bolaget nu önskar få ”klarlagt om
djupförvaring enligt KBS-3-metoden även i fortsättningen skall vara den
metod som prioriteras”.

Statens kärnkraftinspektion, liksom Statens strålskyddsinstitut, har granskat
Svensk Kärnbränslehantering AB:s resonemang om metodval med
utgångspunkt i de krav på redovisning av en systemanalys som regeringen
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ställde i beslutet den 19 december 1996. De båda myndigheterna har i sak
inte haft något att invända mot bolagets strategival, men har ansett att
”redovisningen av hur valet av olika strategier motiveras och val av
strategier som redovisas” behöver ”förbättras vad gäller logik och pe-
dagogik”.

Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet har, utifrån nu föreliggande
material, gjort bedömningen att ”någon form av slutförvaring i djupa
geologiska formationer framstår som den mest ändamålsenliga metoden för
att slutligt ta hand om det använda kärnbränslet och långlivat avfall från det
svenska kärnkraftsprogrammet med hänsyn tagen till etablerade etiska
principer och teknisk genomförbarhet inom överskådlig tid”. Enligt
myndigheterna skulle förvaring ovan jord under lång tid innebära att ansvar
lastas över på kommande generationer i en utsträckning som inte är
försvarbar.

Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet har förklarat sig stödja att
Svensk Kärnbränslehantering AB fortsätter att bevaka teknikutvecklingen
för genomförbarhet och långsiktig säkerhet för slutförvaring i djupa borrhål
(borrhål på flera kilometers djup). Statens råd för kärnavfallsfrågor har
redovisat samma uppfattning.

Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet har pekat på att metoder
som bygger på upparbetning och transmutation fortfarande är förknippade
med stora tekniska och ekonomiska osäkerheter som sannolikt kräver
decennier av teknisk utveckling att överbrygga. Anläggningarna blir också
sannolikt så stora och komplicerade att Sverige inte ensamt förmår utveckla,
bygga och driva dem; det rör sig om en kombination av en stor accelerator,
en reaktor och en upparbetningsanläggning. Statens råd för kärnavfallsfrågor
har tillagt att transmutationstekniken förutsätter en ändrad svensk
grundinställning till såväl upparbetning som användning av kärnkraft
överhuvudtaget.

Enligt Kärnkraftinspektionen talar hittills föreliggande underlag, även om
mycket tekniskt utvecklings- och utprovningsarbete återstår, för att KBS-3-
metoden är tekniskt realiserbar. Inspektionen har dock ansett att Svensk
kärnbränslehantering AB bör fortsätta att bevaka teknikutvecklingen
avseende olika alternativ för omhändertagande av kärnavfall inom ramen för
FUD-programmen, åtminstone till dess tillstånd att bygga ett geologiskt
slutförvar har meddelats.
I valet mellan slutförvaring i ett byggt förvar inom den översta kilometern av
berggrunden och slutförvaring i djupa borrhål på flera kilometers djup, har
Statens råd för kärnavfallsfrågor bestämt förordat det byggda förvaret. I
valet mellan olika sätt att utforma ett sådant förvar har rådet förordat KBS-
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3-metoden eller en vidareutveckling av denna. Rådet har ändå tillstyrkt att
Svensk Kärnbränslehantering AB analyserar slutförvaring i djupa borrhål
och härvid bl.a. redovisar omfattning och innehåll i det forsknings- och
utvecklingsprogram som behövs för att denna metod skall kunna bedömas
på en med KBS-3-metoden likvärdig grund. Rådet har vidare uttalat att
nollalternativet, att inte vidta den planerade åtgärden, kan bara vara ett
nollalternativ för vår tid och inte en slutlig lösning. Enligt rådet kan ett
uppskov inte försvaras med motiveringen att den internationella
utvecklingen inom vetenskap och metodik kan leda till bättre lösningar än
de som nu är inom räckhåll.

Det är enligt regeringens mening angeläget att inom ramen för den kunskap
som nu finns söka den bästa möjliga lösning som kan genomföras inom
överskådlig tid och på en lämplig plats, samtidigt som satsning på forskning
och utveckling fortsätter. Denna lösning ger samtidigt rimliga möjligheter
till omprövning i framtiden.

Regeringen konstaterar att ett fullständigt underlag för slutligt val av metod
ännu inte föreligger. Härtill kommer att ett slutligt godkännande av viss
metod för slutförvaring inte kan göras förrän i samband med regeringens
ställningstaganden till ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken och
kärntekniklagen att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle m.m. I detta
sammanhang kan erinras om kraven på alternativredovisningar vad gäller
bl.a. verksamhetens utformning i den miljö-konsekvensbeskrivning som
skall ingå i dessa ansökningar (se 6 kap. 7 § miljöbalken).

Utifrån nu föreliggande material bedömer dock regeringen, i likhet med
Kärnkraftinspektionen och Statens råd för kärnavfallsfrågor, att någon form
av slutförvaring i berggrunden framstår som den mest ändamålsenliga.

Regeringen vill samtidigt peka på att Svensk Kärnbränslehantering AB bör
fortsätta att bevaka teknikutvecklingen avseende olika alternativ för
omhändertagande av kärnavfall inom ramen för FUD-programmen, åt-
minstone till dess tillstånd att bygga geologiska slutförvar har meddelats.

Närmare om valet av platser för platsundersökningar och program för
dessa

Regeringen konstaterar att då FUD-program 98 färdigställdes pågick
förstudier i tre kommuner. Därefter har förstudier påbörjats i ytterligare tre
kommuner, varav i två under sommaren 1999. Regeringen konstaterar
vidare att Svensk Kärnbränslehantering AB avser att grunda valet av minst
två platser för platsundersökningar på det samlade resultatet av utförda
förstudier samt annat underlag som företaget redovisat i FUD-program 98
(se s. 77 ff i FUD programmet).
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Statens kärnkraftinspektion, liksom Statens råd för kärnavfallsfrågor, har
understrukit att den kunskap om geologiska förhållanden som redovisas i
förstudierna inte är tillräcklig för att rangordna förstudiekommunernas
lämplighet utifrån ett säkerhetsperspektiv.

När Svensk Kärnbränslehantering AB i förstudierna identifierar potentiella
slutförvaringsområden i en kommun tar bolaget även hänsyn till andra
lokaliseringsfaktorer än de rent geovetenskapliga. Enligt vad Kärnkraft-
inspektionen har anfört är det angeläget att bolaget så långt det är möjligt
redovisar vilken tyngd olika faktorer har getts vid identifikationen av och
prioriteringen mellan olika sådana områden. Vidare har inspektionen anfört
att det är rimligt att bolaget ”i det samlade urvalsunderlaget även inkluderar
förslag till val av områden för platsundersökningar med motiveringar för de
valda områdena”.

Enligt Statens råd för kärnavfallsfrågor finns det ett behov av ett fält-
kontrollprogram, dvs. ett mer detaljerat undersökningsprogram, som
fortfarande kan genomföras utan provborrningar som komplettering till
förstudierna. Vidare bör platsundersökningsskedet indelas i två etapper; en
inledande etapp där ett mer översiktligt borrningsprogram genomförs på fler
än två platser och därefter en andra etapp som omfattar kompletta
platsundersökningar på minst två platser.

Dessutom har Kärnkraftinspektionen anfört att ett detaljerat program
behöver utarbetas för vilka frågor som platsundersökningar skall ge svar på
och hur programmet skall genomföras.

Svensk Kärnbränslehantering AB har i yttrande i september 1999 uttalat att
en ”komplettering” av FUD-program 98 i linje med vad Kärnkraft-
inspektionen föreslagit är ett lämpligt sätt att, inför en övergång till
platsundersökningar, förse berörda förstudiekommuner och andra med ett
tydligt underlag från industrin och efter remissgranskning också från
myndigheter och regeringen. Bolaget planerar därför att, om regeringen så
beslutar, kunna lämna en sådan kompletterande redovisning den 1 december
2000.

Regeringen har vid flera tillfällen, senast i beslutet den 19 december 1996
(dnr M96/2291/6), uttalat att ansökningar enligt bestämmelser som numera
finns i miljöbalken och kärntekniklagen om att uppföra ett slutförvar för
använt kärnbränsle och kärnavfall bör innehålla jämförande bedömningar
som visar att platsanknutna förstudier genomförts på mellan 5 och 10 platser
i landet. Dessutom skall platsundersökningar ha bedrivits på minst två
platser varvid skälen för val av dessa platser bör redovisas.
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Av tidigare beslut framgår också att regeringen utgår från att Svensk
Kärnbränslehantering AB i samråd med berörda kommuner skall ges tillfälle
att bedriva förstudier på ett sådant sätt att ett bra beslutsunderlag finns
tillgängligt inför val av minst två platser för platsundersökningar.
Regeringen vill i detta sammanhang framhålla betydelsen av det engage-
mang som berörda kommuner har visat i samband med företagets förstudier.
Bolaget bör vinnlägga sig om att berörda kommuner ges ett så bra underlag
som möjligt inför olika ställningstaganden i lokaliseringsarbetet.

Regeringen anser att valet av platser för platsundersökningar är ett viktigt
val. Det är därför angeläget att valet av dessa platser baseras på ett bra och
likvärdigt underlag, så att de platser som väljs ut för mer ingående studier
uppfyller bl.a. erforderliga säkerhets- och miljökrav. Härvid bör
uppmärksammas miljöbalkens mål liksom de av riksdagen i april 1999
godkände övergripande nationella miljökvalitetsmålen för en ekologisk
hållbar utveckling (se prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr.
1998/99:87). Regeringen förutsätter att arbetet med att ta fram detta
underlag sker på ett sätt som ger bl.a. kommuner som berörs goda
möjligheter till ingående diskussioner om kriterier för valet av sådana
platser.

Som redan framgått har Svensk Kärnbränslehantering AB uttalat att bolaget
planerar att till Kärnkraftinspektionen senast den 1 december 2000 kunna
lämna sådant kompletterande underlag för val av platser för plats-
undersökningar som inspektionen har föreslagit. Det framgår av Kärn-
kraftinspektionens yttrande att underlaget planeras omfatta bl.a. motiverade
förslag till val av platser för dessa undersökningar. Regeringen har erfarit att
bolaget räknar med att berörda kommuner under andra halvåret 2001 tar
ställning till bolagets val. Under förutsättning av ett positivt
ställningstagande planerar bolaget att påbörja dessa undersökningar under år
2002. Regeringen utgår från att bolaget tillsammans med berörda kommuner
arbetar efter tidsplaner som alla berörda finner ändamålsenliga.

Meningsfulla platsundersökningar förutsätter att man vet vilken utformning
som slutförvaret bör ha. Utformningen kan alltså betraktas som en
planeringsförutsättning. En sådan planeringsförutsättning skulle kunna
ställas upp som villkor enligt 12 § kärntekniklagen.

För närvarande är det dock inte möjligt att ange vilken utformning slut-
förvaret skall ha. Däremot är det enligt regeringens bedömning möjligt att
nu ange det ytterligare material som behövs som underlag för att regeringen
senare skulle kunna ta ställning till val av metod som en plane-
ringsförutsättning för platsundersökningarna. Avsikten är inte att ge ett
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förhandsgodkännande. Den slutliga prövningen av metodvalet skall ske i
samband med prövningen av en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och
kärntekniklagen att anlägga ett slutförvar av använt kärnbränsle m.m.

Regeringen anser, i likhet med Kärnkraftinspektionen, att ett tydligt program
för s.k. platsundersökningar bör utarbetas. Arbetet med ett sådant program
kan utgå från insikterna från arbetet med en säkerhetsanalys för KBS-3-
metoden (jfr nedan). Svensk Kärnbränslehantering AB bör vid utformningen
av programmet beakta vad som framförts i remissyttrandena.

Svensk Kärnbränslehantering AB har i FUD-program 98 inte berört frågor
om slutförvaring av annat långlivat kärnavfall än använt kärnbränsle.
Regeringen utgår från att bolaget uppmärksammar hithörande frågor i
samband med programmet för platsundersökningar.

Övriga frågor

Säkerhetsanalys
Regeringen har erfarit att Svensk Kärnbränslehantering AB i början av
december 1999 har till Kärnkraftinspektionen överlämnat en sådan sä-
kerhetsanalys som avses i det tidigare nämnda regeringsbeslutet den 19
december 1996. Analysen benämns SR97. Regeringen har vidare erfarit att
Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet har inlett arbetet med att i
nära samråd granska SR97 och initierat en fristående internationell
granskning av denna.

Syftet med denna säkerhetsanalys är att klarlägga om KBS-3-metoden har
goda förutsättningar att uppfylla de säkerhets- och strålskyddskrav som
Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut har preciserat de
senaste åren. Regeringen fäster stor vikt vid att säkerhetsanalysen och
granskningsresultaten presenteras på ett sätt som underlättar förståelsen
även bland icke-experter.

Miljökonsekvensbeskrivningar
Svensk Kärnbränslehantering AB har i FUD-program 98 önskat att vid
granskningen få synpunkter och råd om vad som skall ingå i kommande
miljökonsekvensbeskrivningar. Regeringen utgår  från att bolaget överväger
vad som i denna fråga har anförts av bl.a. Kärnkraftinspektionen och Statens
råd för kärnavfallsfrågor.

Enligt Statens kärnkraftinspektion bör inledandet av platsundersökningar ses
som ett första steg i Svensk Kärnbränslehantering AB:s förberedande av en
ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken för ett
slutförvar. Därefter bör, enligt inspektionen, inledas ett utökat samråd med
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miljökonsekvensbedömning enligt 6 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken. Även
Statens råd för kärnavfallsfrågor har berört hithörande frågor.

Frågan om tolkning av bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar
och annat beslutsunderlag i 6 kap. miljöbalken ankommer på vederbörande
myndighet. Enligt vad regeringen erfarit har under hösten 1999 de närmast
berörda länsstyrelserna inlett överläggningar om hur de nya reglerna om
upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar bör tillämpas, särskilt vad
avser tidpunkter och former för samråd med de som är berörda.

Regeringen utgår från att berörda myndigheter, i samband med sin
granskning av de miljökonsekvensbeskrivningar som Svensk Kärnbräns-
lehantering AB kommer att upprätta, beaktar möjligheten av en fristående
internationell granskning.

Den s.k. vetoventilen
Flera remissinstanser, särskilt förstudiekommuner, har efterfrågat ett
förtydligande av reglerna för tillämpning av den s.k. vetoventilen i samband
med tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken (17 kap. 6 § tredje stycket).
Bestämmelsen innebär att regeringen, i vissa undantagsfall, får tillåta en
verksamhet utan att kommunfullmäktige har tillstyrkt detta. Det framgår av
lagens förarbeten att denna möjlighet för regeringen måste användas ytterst
restriktivt (bestämmelsen har hittills aldrig tillämpats). Regeringen erinrar
om att frågor om det kommunala vetot har behandlats i
miljöbalkspropositionen (prop. 1997/98 del 1 s. 451 ff. och del 2 s.221).

Informationsfrågor och resurser för frivilligorganisationer
Svenska naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer har i sina
remissyttranden till Kärnkraftinspektionen kritiserat att Svensk Kärn-
bränslehantering AB använder medel ur Kärnavfallsfonden för företagets
informationsverksamhet.

Det är viktigt att allmänheten får tillgång till saklig och allsidig information
om kärnavfallsfrågan. Informationsinsatser ingår i uppgifterna för Svensk
Kärnbränslehantering AB. Regeringen har ställt särskilda medel ur
Kärnavfallsfonden till förfogande för Kärnkraftinspektionen och
Strålskyddsinstitutet (jfr regeringens beslut den 10 juni 1997, dnr
M97/2167/5). Med stöd av 7 § förordningen (1981:671) om finansiering av
framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. kan Kärnkraftinspektionen
lämna bidrag med högst 2 milj. kr. per år till kommuner som berörs av
Svensk Kärnbränslehantering AB:s arbete. Dessa bidrag är bl.a. avsedda att
täcka berörda kommuners kostnader för information till allmänheten i
hithörande frågor.
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Såväl Kärnkraftinspektionen som Statens råd för kärnavfallsfrågor har tagit
upp frågan om särskilt stöd till frivilligorganisationer (miljöorganisationer)
på nationell nivå för att underlätta dessas deltagande i olika former av
samråd. Regeringen överväger frågan om särskilt stöd bör ges till
frivilligorganisationer.

På regeringens vägnar

Kjell Larsson

Charlotte Unger

Kopia till

Överstyrelsen för civil beredskap
Styrelsen för psykologiskt försvar
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Forskningsrådsnämnden
Naturvetenskapliga forskningsrådet
Stockholms universitet
Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Chalmers tekniska högskola AB
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Statens strålskyddsinstitut
Statens kärnkraftinspektion
Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarksverket
Lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska anläggningar i Studsvik
Kärnavfallsfondens styrelse
Statens råd för kärnavfallsfrågor
Statens geotekniska institut
Boverket
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Sveriges geologiska undersökning
Statens energimyndighet
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Nyköpings kommun
Hultsfreds kommun
Oskarshamns kommun
Varbergs kommun
Malå kommun
Storumans kommun
Svenska naturskyddsföreningen
Miljöpartiet de Gröna, Tierp
Aktionsgruppen Rädda Fjällveden
Avfallskedjan
Folkkampanjen mot kärnkraft - Oskarshamn
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen
Greenpeace
Kärnkraftskommunernas samarbetsorganisation
Miljöförbundet Jordens Vänner
Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå
Swedac

Hans Forsgren
Nils-Axel Mörner


