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Synpunkter på samråd för inkapslingsanläggning och slutförvar, tema 
redovisning av alternativa lokaliseringar och metoder i MKB  
   
 
Östhammars kommun har deltagit i de samråd som  SKB har genomfört i 
Forsmark den 1 juni och i Uppsala den 2 juni 2006. Temat för samrådet den 1 
juni var enligt SKB:s översiktliga planering ”Redovisning av alternativa 
lokaliseringar och metoder i MKB” och vände sig till allmänheten. Samrådet 
den 2 juni hade i princip samma tema men vände sig till Östhammars kommun. 
 
Kommunen framför följande synpunkter på SKB:s samråd enligt ovan: 
 
1. SKB har i sin översiktliga planering 2005-2008 redovisat när och vilka 

ämnen man avser att samråda kring. Samrådet i juni 2006 skulle ha temat 
Redovisning av alternativa lokaliseringar och metoder i MKB. Vid mötet 
framförde SKB att man inte avser att samråda om alternativen, utan endast 
informera om dem.  
 
Kommunen menar att samråd och information har olika syften och frågar 
SKB om mötet den 1 juni var ett informationsmöte eller ett samrådsmöte. 
 

2. Om SKB menar att mötet den 1 juni var ett samrådsmöte, vill kommunen 
framföra att det inte framgick att SKB:s avsikt var att samråda om 
Redovisningen av alternativ enligt den tidigare redovisade planeringen. 
Kommunen uppfattade att SKB tydligt framförde att mötet var avsett för 
Information om hur SKB avser att redovisa alternativa lokaliseringar och 
metoder i MKB:n.  
 

3. Om mötets syfte var att informera om hur SKB avser att presentera 
alternativa lokaliseringar och metoder i MKB:n, borde de publikationer som 
hänvisades till ha varit tillgängliga före mötet. Detta för att göra möjligt för 
deltagarna att ställa klargörande frågor. 

 
4. SKB fick under mötet kritik för att det i förväg presenterade materialet var 

för övergripande. SKB sa då att kommunerna har efterfrågat material som 
är så skrivet att det är tillgängligt för alla att ta till sig. 

 
Östhammars kommun vill härmed förtydliga att behovet av lättförståeligt 
underlag inte står i strid med behovet av mer avancerat underlag. Det är 
lämpligt om färdigt underlag presenteras eller gör tillgängligt i sin helhet 
före mötet, samtidigt som det är nödvändigt att allmänheten få ta del av en 
enklare, icke-teknisk sammanfattning. 
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