
Hjälp till skrivandet av remiss 

Regeringen har kungjort kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering till ansökan om 
ett kärnbränsleförvar. Avsikten med detta är att allmänheten ska få lämna sina 
synpunkter på det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Vem som helst ges 
därmed en möjlighet att inkomma med synpunkter. Dessa ska vara inskickade 
senast den 17 juni 2020. Remissen handlar i första hand om ta in synpunkter på 
riskerna med att kopparkapslarna som ska innesluta bränslet och problemen om 
de inte fungerar som tänkt. Men vi tror att alla synpunkter rörande 
kärnbränsleförvaret är välkomna. 

Hit skickar du dina synpunkter 
Synpunkter ska skickas skriftligen till: 
Miljödepartementet,  
103 33 Stockholm  

eller till: 
m.registrator@regeringskansliet.se

Ange diarienummer M2018/00217/Me (ansökan enligt miljöbalken) och/eller 
M2018/00221/Ke (ansökan enligt kärntekniklagen).  

Viktiga frågeställningar som lyfts av MKG och dess 
medlemsorganisationer  

Föreningarna har skickat in många yttranden till regeringen och tidigare till 
mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Bland länkarna 
nedan har vi listat de viktigaste med länkar till nyheterna om dem på MKG:s 
hemsida. 

Föreningarna har formellt framfört följande yrkanden till regeringen: 

a) i första hand att regeringen avslår ansökan om tillåtlighet;
b) i andra hand att regeringen avvisar ansökan om tillåtlighet; och
c) i tredje hand att regeringen återförvisar ansökan till mark- och miljödomstolen
för återupptagenberedning.

Synpunkter som föreningarna anser vara särskilt viktiga är: 

Om kopparkorrosion 

- Kärnavfallsbolaget har inte kunnat visa att koppar är ett tillräckligt bra
inkapslingsmaterial för det använda kärnbränslet.

- Oberoende forskare varnar för att koppar är ett direkt olämpligt material för
inkapsling av använt kärnbränsle. Till och med stål är bättre.



- Regeringen kan med nuvarande underlag inte ta beslut om att ge tillåtlighet till
kärnbränsleförvaret utan att äventyra den långsiktiga säkerheten.

- För maximal kvalitetssäkring måste oberoende experter göra analyser av
bolagets eventuellt fortsatt forskningsarbete gällande kopparkorrosion.

- Det är dags att överge den föreslagna KBS-metoden. Fortsatt utredande
kommer bara vara ett onödigt spill av pengar och tid.

Andra synpunkter 

- Förvarsmetoden djupa borrhål bör utredas mer, en metod som bolaget inte
prioriterat i den utsträckning som krävts och som är ett intressant alternativ.

- Forsmark är olämpligt som plats för ett kärnbränsleförvar. Området ligger i en
geologiskt olämplig zon och det finns väldigt höga naturvärden i området.

- Om ett kärnbränsleförvar ska byggas är en inlandslokalisering bättre. Ett
läckage av radioaktiva ämnen skulle ta femtio tusen år eller mer att nå ut i
naturen på grund av de långsamma grundvattenströmningarna, jämfört med en
havsnära lokalisering.

- Det saknas konsekvensanalyser för avsiktliga mänskliga intrång efter
tillslutning av slutförvaret. Eftersom slutförvaret endast kommer att ligga på ca
450 meters djup och ett antal nedgångar till förvaret kommer att anläggas finns
det åtskilliga möjliga scenarier för intrång. Intrång kan ske med eller utan
kunskap om farligheten av det material som slutförvaras.

Länkar: 

Här går det att läsa mer om vad MKG med medlemsföreningar tycker i olika 
sakfrågor:  

- Det här tycker MKG -sammanfattning>>
http://www.mkg.se/det-har-tycker-mkg-sammanfattning

- Här går det att läsa mer om problematiken med kopparkorrosion samt hitta alla
gamla nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>
http://mkg.se/kopparkorrosion

- Följ prövningsprocessen på MKG:s hemsida där allt material och nyheter finns
>>
http://mkg.se/om-slutforvarsansokan

Nyheter om tidigare inlämnade yttranden av MKG med medlemsföreningar: 

- MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-
upptaget, 200428 >>

http://www.mkg.se/det-har-tycker-mkg-sammanfattning
http://mkg.se/kopparkorrosion
http://mkg.se/om-slutforvarsansokan


http://mkg.se/mkg-med-medlemsf-reningar-kompletterar-yttrande-till-
regeringen-om-lot-upptaget 

- MKG med medlemmars yttrande över kärnavfallsbolagets komplettering,
190930 >>
http://mkg.se/naturskyddsf-reningen-jordens-v-nner-och-mkg-yttrar-sig-
till-regeringen-om-k-rnbr-nslef-rvaret-skbs

- Avstyrk ansökan: Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till
miljödomstol och SSM, 160531 >>
http://www.mkg.se/yrkande-i-sak-fran-naturskyddsforeningen-och-mkg-till-
domstol-och-ssm-avstyrk-ansokan

- Yrkande från Naturskyddsföreningen och MKG till domstolen och SSM: Avvisa
ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar, 150626
>>
http://www.mkg.se/yrkande-fran-naturskyddsforeningen-och-mkg-till-
domstolen-och-ssm-avvisa-ansokan-om-ett-slutforvar-e

- Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan
i ett nytt yttrande, 131015 >>
http://www.mkg.se/naturskyddsforeningen-och-mkg-kraver-kompletteringar-av-
slutforvarsansokan-i-ett-nytt-yttrande

- Stora brister i slutförvarsansökan – Naturskyddsföreningen och MKG kräver
omfattande kompletteringar, 120601 >>
http://www.mkg.se/stora-brister-i-slutforvarsansokan-naturskyddsforeningen-
och-mkg-kraver-omfattande-kompletteringar
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