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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 
(MKG) har gett ut en rapport som behandlar 
slutförvar i djupa borrhål. Rapporten än skriven 
av berggrundsgeologen Karl-Inge Åhäll och 
utreder utifrån tillgänglig litteratur möjligheterna 
till att slutförvara i djupa borrhål 3-5 km ner i 
berggrunden. Rapporten konstaterar att det finns 
många säkerhetsmässiga fördelar att använda 
sig av djupa borrhål istället för den metod som 
kärnkraftsindustrin just nu utreder, nämligen ett 
förvar 500 m ner i marken.

MKG vill med publiceringen av rapporten ge en 
uppdaterad och samlad bild av slutförvarskonceptet 
djupa borrhål och på så sätt bidra till en mer allsidig 
diskussion inför valet av slutförvaringsmetod. 
Rapporten visar att inga större hinder verkar 
föreligga för att använda sig av metoden 
djupa borrhål för att slutförvara kärnavfall. 
Enligt miljöbalkens krav så ska alla realistiska 
metodalternativ jämföras vid en prövning av 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet. MKG anser att 
en förutsättningslös utvärdering av metoden djupa 
borrhål bör göras och efterlyser en sådan. 

Rapporten finns att hämta digitalt 
på www.mkg.se eller beställ den 
från MKG:s kansli: 031-711 00 92
(Kansliet är stängt i juli.)

Slutförvar av använt kärnbränsle i djupa 
borrhål - ny rapport från MKG

Debattartikel om djupa borrhål på DN 
debatt 1/6
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, skrev en debattartikel till DN debatt som 
publicerades den 1/6. I artikeln framför MKG 
behovet av att utreda alternativa metoder och 
menar att alternativet djupa borrhål kan vara 
intressant för slutförvar av kärnavfall. 

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, 
SKB AB, har kommit med synpunkter på 
den alternativa metoden djupa borrhål 
efter publiceringen på DN debatt. MKG har 
kommenterat dessa synpunkter.

Läs MKG:s kommentarer på SKB:s synpunkter 
på www.mkg.se i en nyhet från 06-06-01. 
Där finns även MKG:s debattartikel från DN-
debatt.

Brittiska NDA och CoRWM vill hålla öppet 
för slutförvar i djupa borrhål
I ett pressmeddelande från den 7 juni förespråkar 
brittiska Nuclear Decommissioning Authority, 
NDA, att alternativet djupa borrhål för slutförvar 
av kärnavfall ska uppmuntras att utredas så att 
valmöjligheten hålls öppen. 
I pressmeddelandet står det: 

”The NDA also believes that R&D into alternative 
geological solutions should be encouraged in 
order to keep options open (for example, the 
borehole-based solution for HLW and Spent Fuel 
disposal).” 

Pressmeddelande är en kommentar på de “draft 
recommendations” som Committee of Radioactive 
Waste Management, CoRWM gett ut i år. Även 
CoRWM vill hålla öppet för slutförvar i djupa 
borrhål.

Läs mer på www.mkg.se. Där finns hela 
pressmeddelandet.



Miljöorganisationernas Kärnavfallsträff 2006
Den 25-27 augusti anordnar Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (MILKAS) och 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) en träff för att diskutera kärnavfallsfrågan. 
Träffen kommer att hållas på Figeholms konferensanläggning utanför Oskarshamn. Det preliminära 
programmet ser ut enligt följande:

Fre 25 augusti  Välkomstfika, fria diskussioner
Lör 26 augusti  fm Läget i kärnavfallssverige
    em Läget i kärnavfallseuropa - inbjudna gäster från England och Tyskland
Sön 27 augusti fm Hur arbetar vi med kärnvfallsfrågan - diskussioner med moderator

Kostnad för logi blir 300 kr per person. Kostnad för måltider är ännu ej fastställda men tillkommer 
och meddelas i samband med anmälan.

För anmälan kontakta MKG eller MILKAS. MKG:s kansli kan nås på 031-711 00 92 eller info[at]mkg.
se. MILKAS nås på 031-42 46 64 eller info[at]milkas.se. Anmälan ska ske senast den 10 augusti. 
Först till kvarn...
Mer information presenteras på www.mkg.se i augusti.

Box 7005 • 402 31 Göteborg 
Besöksadress: Norra Allén 5.
Telefon: 031 711 00 92 • Fax: 031-711 00 93
E-post: info [at] mkg.se, eller fornamn.efternamn [at] mkg.se
www.mkg.se
Kanslichef: Johan Swahn, mobiltel: 070-467 37 31

MKG deltog på samrådsmöten i Oskarshamn 
och Östhammar

MKG har lämnat ett yttrande i målet om 
Forsmarks kärnkraftverks effekthöjning

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 
Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Oss (Opinions-
gruppen för säker slutförvaring i Östhammar) och 
Svenska Naturskyddsföreningen

Forsmarks kraftgrupp äger och driver tre kärnkraftsreaktorer i Forsmark i Östhammars 
kommun. Företaget har nu ansökt om att få öka effekten av reaktorerna. MKG har 
lämnat synpunkter i målet om Forsmarks kärnkraftsverks effekthöjning. MKG yrkar 
bland annat på att Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) ska kompletteras och om 

MKG deltog på samrådsmöten som SKB anordnade den 31 maj i Oskarshamn och den 
1 juni i Östhammar. Ämnet för samrådsmötena var alternativa metoder och platser. 
MKG deltog på mötet och ställde frågor och presenterade ett informationsblad om 
alternativa metoder. MKG har också skickat in sina frågor i en inlaga till samrådsmötet till 
kärnavfallsbolaget.

Viktiga frågor som MKG lyft under samrådet och/eller i inlagan är tex omfattningen 
och kvalitén på samrådsunderlaget och den bristfälliga redovisningen av alternativa 
slutförvaringsmetoder. MKG ställer också frågan om hur det aktuella in- och 
utströmningsläget ser ut i just de två lokaliseringar som kärnkraftindustrin har valt för att 
utreda ytterligare. Ett slutförvar i ett inströmningsområde skulle kunna öka säkerheten 
eftersom ett läckage av radioaktivt avfall inte skulle komma till ytan lika fort.

Läs MKG:s inlaga till samrådsmötet på www.mkg.se

så inte görs att ansökan avvisas. Det är bland 
annat effekterna om uranbrytningen och 
omhändertagandet av det använda kärnbränslet som 
MKG tycker är undermåligt redovisade. Det faktum 
att det inte är visat att det finns någon lösning för 
omhändertagande av kärnavfall eller att frågan 
går att lösa bör också betyda att ansökan inte kan 
bifallas.


