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SKB: Brett stöd bland svenskarna för
slutförvar
! Läs senare

! Skriv utAv Jacob Hederos | 26 november 2020 kl. 3:00 | 0 kommentarer

KÄRNAVFALL. Två tredjedelar av svenskarna anser att regeringen bör
tillåta byggnationen av ett slutförvar, enligt
en opinionsundersökning som Svensk kärnbränslehantering har låtit
göra. Men undersökningen sågas av Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning.

Kärnkraftsindustrins samägda bolag Svensk kärnbränslehantering AB ser
till att hålla den politiskt komplicerade frågan om kärnavfallets framtid
som just nu ligger på regeringens bord levande.

I en nationell opinionsundersökning utförd av Novus har de ställt frågor till
allmänheten för att undersöka inställningen inför kärnavfallsbeslutet (se
faktaruta).

Resultatet visar att ”totalt 2 av 3 av den svenska befolkningen 18-79 år
anser att regeringen bör tillåta byggnationen av ett slutförvar” samtidigt
som samma majoritet ”anser att vi som lever nu bör lösa den långsiktiga
förvaringen.”

MKG: Missar målet

Slutförvaret planeras att placeras i Östhammars kommun, där också Forsmarks kärnkraftverk ligger.
(Foto: Foto: Hans Blomeberg/Vattenfall)

DOKUMENTATION

Undersökningen
FRÅGA 1: Sverige har under drygt 50 års tid
producerat el med hjälp av kärnkraft. Resterna från
elproduktionen – det använda kärnbränslet –
planeras att slutförvaras i Forsmark, i Östhammars
kommun. Anser du att Sveriges regering bör tillåta
eller inte tillåta byggnationen av ett slutförvar för
använt kärnbränsle?

Jag anser att regeringen bör tillåta byggnationen av
ett slutförvar (66%)
Jag anser att regeringen inte bör tillåta
byggnationen av ett slutförvar (11%)
Vet ej (23%)

FRÅGA 2: Du kommer nu att få läsa två olika åsikter
om hur det använda kärnbränslet från
kärnkraftverken bör hanteras. Vilken av dessa
stämmer bäst överens med vad du själv tycker i
frågan? 
Åsikt A (66 %): Om de lösningar man kan få fram
med dagens teknik och kunskap uppfyller
myndigheternas säkerhetskrav tycker jag att vi som
lever nu bör lösa den långsiktiga förvaringen av det
använda kärnbränslet. 
Åsikt B (12 %): Om vi väntar med att lösa den
långsiktiga förvaringen av det använda kärnbränslet
kan vi få tillgång till ny kunskap och teknik. Jag
tycker därför att vi ska låta kommande
generationer lösa den långsiktiga förvaringsfrågan.
Ingen av åsikterna (8%)
Vet ej (14%)

Novus har genomfört 1016 intervjuer.
Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 60%.
Undersökningen är genomförd via webb intervjuer i
Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som
ger representativa resultat.

Vi drar slutsatsen att det
här inte är en fråga som
polariserar opinionen. Det är
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Men från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ger man inte
mycket för undersökningen. 
– De frågar egentligen först och främst om ”regeringen får ta ett beslut”.
Jag tycker det är väldigt svårt att läsa ut någonting ur den frågan
egentligen, säger Johan Swahn, kanslichef vid MKG, till Altinget. 

Han fortsätter: 
– Min bild när jag ser de här frågorna är att de har inget värde. De mäter
inte den viktigaste frågan, som är ”Om det finns osäkerheter rörande om
kärnbränsleförsvaret är säkert eller inte – kan regeringen då godkänna
det?”

Även den andra frågeställningen får underkänt av Johan Swahn, då det
inte tydliggör att det finns en möjlighet att framtida tekniker för
kärnavfallshanteringen kan vara bättre än det som står till buds idag. 
– Jag tycker att frågorna främst är ställda med avsikten att få fram något
som kärnavfallsbolaget kan använda för att trycka på regeringen att ta ett
snabbare beslut, säger  han.

SKB: Varit noga med öppna frågor

Från SKB skjuter presschefen Simon Hoff ifrån sig kritiken mot
undersökningen.

– Om han kritiserar undersökningen, så kritiserar han också utföraren. Vi
har ju bett Novus att göra undersökningen. De har omfattande vana av att
konstruera den här typen av mätningar och ansvarar för kvaliteten. I det
ligger att frågeställningarna är tillräckligt öppna och så vidare, och det har
vi varit noga med att säkerställa. Det finns ingen värdering inbyggd i
frågorna, säger Simon Hoff och fortsätter: 
– Sedan kan man ju se att det finns en andel som inte känner till det hela
så väl. Det har man ju sett historiskt också.

Bolaget har sedan flera år samtidigt undersökt den lokala
Östhammarsopinionen i frågan. Under de senaste åren har också stödet
växt där.

– Vi har hela tiden sagt att det är viktigt att det finns en frivillighet från
kommunens sida. Det ligger i botten här. Sedan var vi helt enkelt nyfikna
nu på att ställa frågor för att se vad svenska folket tycker, säger Simon
Hoff och fortsätter:

– Vi drar slutsatsen att det här inte är en fråga som polariserar opinionen.
Det är inte två tydliga läger i det här utan en tydlig majoritet som anser att
regeringen bör fatta beslut nu.

Regeringen väntar på inspel

I den pågående politiska och juridiska processen har både
Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen sagt sitt. Den
senare parten har dock lagt över ansvaret på regeringen att avgöra om
den tänkta lösningen med kopparkapslar är acceptabel.

Utöver tidigare inspel från expertmyndigheter och utlåtanden, som SKB
anser är tillräckliga som beslutsunderlag, väntar regeringen enligt
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inte två tydliga läger i det här.
— 
Simon Hoff
Presschef Svensk Kärnbränslehantering AB
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uttalanden från miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) för tillfället
först och främst på ytterligare en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten
som ska levereras i februari.

De i sin tur väntar på utlåtanden från externa experter i december. 
– Detta är inte ett avgörande försök för den aktuella frågans skull. Men det
är något som stärker våra redan tidigare framtagna slutsatser, säger
Simon Hoff på SKB.

Johan Swahn menar dock att det är deras sida som stärks av den nu
pågående undersökningen.
– Vi har givit mycket input till det här, och vi tycker att vår input borde vara
övertygande.

jacob@altinget.se
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