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Samrådsinlaga rörande nedmontering och rivning av 
Barsebäcks kärnkraftverk 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill 
framföra följande synpunkter inför framtagandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till en ansökan om att få ett samlat 
tillstånd som reglerar all miljöfarlig verksamhet vid Barsebäcksverket och 
som möjliggör en fullständig nedmontering och rivning: 
 
1. MKG anser att samrådsunderlaget ger en betydligt sämre bild av den 
verksamhet som ska bedrivas än det samrådsunderlag som finns för 
motsvarande samråd för nedmontering och rivning av Ringhals 1 och 2. 
Detta gäller särskilt beskrivningen av olika de olika delmomenten. Det står 
att en ”systemrivning” ska ske men det är väldigt svårt att få en uppfattning 
om vad detta betyder. 
 
2. MKG anser att målsättningen ”vid nedmontering och rivning är att 
minimera dosen till personal och minimera mängden aktivt avfall” är väldigt 
vag, särskilt eftersom de två målen kan vara oförenliga. Det är dock bra att 
det inte är målsättning att hålla kostnaderna låga. MKG uppfattar detta som 
att de metoder som minimerar mängden avfall till lägsta möjliga dos ska 
användas oberoende av kostnaden. Stämmer detta? 
 
3. Om svaret på frågan under föregående punkt innehåller resonemang om 
”vad som är ekonomiskt rimligt” vill MKG påpeka att relationen mellan 
kostnad och miljönytta kommer att vara en del av miljödomstolens 
bedömningsgrund för vad som är bästa möjliga teknik. Medel avsatta för 
rivning av svenska kärnkraftreaktorer är lägre per reaktor än inom Europa 
och internationellt (se bilaga 1). Det är således inte nödvändigtvis de 
svenska kostnadsberäkningarna som ska användas för att bedöma vad som 
är ”ekonomiskt rimligt”. Hänsyn till detta bör tas redan i ansökan. 
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4. MKG har förstått att det inte finns något ytnära markförvar för mycket 
lågaktivt avfall i Barsebäck och att rivningsavfall av denna karaktär är tänkt 
att slutförvaras i OKG:s markförvar alternativt, om det inte är möjligt, i det 
utbyggda SFR, det s.k. SFR 2. Föreningen undrar vad som inte skulle göra 
det möjligt för slutförvaring i OKG:s markförvar? MKG anser att det inte är 
resursmässigt eller ekonomiskt effektivt att använda det utbyggda SFR, som 
ännu inte har tillstånd, för att slutförvara mycket lågaktivt radioaktivt avfall. 
Dessutom undrar föreningen om denna typ av avfall ingår i 
tillståndsansökan för SFR 2? 
 
5. Det är fullt möjligt att det vid tidpunkten för rivning inte finns färdiga 
slutförvar för att ta emot olika fraktioner som innehåller radioaktiva ämnen. 
MKG anser att det är bra att det finns en omfattande planering för 
mellanlagring redan i ansökan. 
 
6. MKG är undrande till att rivningen av Barsebäcksverket endast är fråga 
om att återställa ytor till industrimark. Ytorna var naturmark när verket 
byggdes och det finns ingen anledning att tro att området kommer att 
användas för industriella ändamål i framtiden. 
 
Med vänlig hälsning, 

 
 
 

Johan Swahn 
 

070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 
 

c.c. Rebecca Nordenstam, miljöjurist Naturskyddsföreningen 
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Bilaga 1. Uppskattade kostnader för att riva kärnkraftverk i Europa 
 

 
Källa: SWD(2016) 102 final: Commission staff working document 
accompanying the document Communication from the Commission Nuclear 
Illustrative Programme presented under Article 40 of the Euratom Treaty for 
the opinion of the European Economic and Social Committee {COM(2016) 
177 final}, 2016-04-04 


