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Upplägg av presentationen
• Bakgrund

• Kort om föreningarna Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning, MKG

• Långsiktiga risker med använt kärnkraftsbränsle
• Industrins nuvarande och planerade hantering av kärnkraftsavfall (metod

och platsval)
• Viktiga allmänna frågeställningar om slutförvaring

• Vad är Fud-processen – granskningen av industrins forskningsprogram
om kärnavfall?

• Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över
industrins senaste forskningsprogram, Fud-07
• Stark kritik på ett stort antal punkter - menar att slutförvarsprocessen

riskerar att hamna i en kris
• Menar att kärnavfallsavdelningen på den granskande myndigheten Statens

kärnkraftinspektion, SKI, historiskt inte haft en tillräckligt ambitiös
granskning av industrins arbete och användning av medel – har inte tagit
fram egna oberoende beslutsunderlag – har inte försvarat allmänintresset

• Vänder sig till regeringen med rekommendationer  som kan användas för
att sätta villkor på industri och myndighet i det kommande beslutet över
Fud-programmet – därmed kan slutförvarsprocessen styras upp

• Vad kan förändras i framtiden ?
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Kort om Naturskyddsföreningen och
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

• Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt
obunden miljöorganisation. Föreningen har 178 000
medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över
hela landet

• Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är en
ideell förening med Naturskyddsföreningen som största
medlemsförening

• Föreningen bildades i oktober 2004 och erhåller sedan 2005
medel ur Kärnavfallsfonden.

• MKG verkar för det på lång sikt miljö- och hälsomässigt
bästa omhändertagandet av avfall från kärnteknisk
verksamhet i Sverige

• MKG deltar aktivt i samrådet enligt Miljöbalken om ett
slutförvar av använt kärnkraftsbränsle enligt industrins KBS-
metod inför en kommande ansökan från kärnkraftsindustrin
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Långsiktiga risker med använt kärnkraftsbränsle

• Strålningsrisker i 100 000-tals till 1 miljon år
• Kärnvapenspridningsrisker i över 100 000 år
• Kemiska risker för all framtid
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Industrins nuvarande och planerade hantering av kärnavfall

Svenska systemet för hantering av kärnavfall

Planerad !
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Slutförvar för använt
kärnkraftsbränsle

Planerad !

Platsval 2009 ?

Forsmarks eller
Oskarshamns
kärnkraftverk?

Ansökan om
tillstånd 2010?
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Industrins föreslagna KBS-metod för slutförvaring
av använt kärnkraftsbränsle

Source:SKB AB/ Jan M Rojmar - Grafiska Illustrationer 

300-700 m

Källa:SKB AB/Mats Jerndahl 
(anpassad)
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Industrins förslag till lokalisering av
ett slutförvarför använt kärnkraftsbränsle

Forsmarks kärnkraftverk
 (Östhammars kommun)

Laxemar vid Oskarshamns kärnkraftverk
 (Oskarshamns kommun)
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Viktiga allmänna frågeställningar om slutförvaring
• Slutförvarsfrågan i Sverige styrs av ett resursstarkt bolag, Svensk

kärnbränslehantering, SKB, som gärna vill se sig uppfattas som en
allmännyttig myndighet

• Industrin valde metod, KBS-metoden, för 30 år sedan – sedan dess
har frågan om alternativa metoder varit låst trots att alternativ skulle
kunna visa sig långsiktigt miljömässigt bättre

• Kärnavfallsavdelningen på den viktigaste granskande myndigheten,
Statens kärnkraftinspektion, SKI, har haft en passiv roll under årens
lopp – ”industrin tar fram underlag som vi tittar på” – och uppfattar
Kärnavfallsfondens medel som industrins pengar

• Platsvalet har de senaste 15 åren styrts av vilka kommuner som är
intresserade av ett slutförvar – långsiktig miljösäkerhet är inte längre i
fokus

• Vi närmar oss tidpunkten för en ansökan om att få bygga ett slutförvar
Efter prövning av myndighet och miljödomstol måste ett reellt politiskt
ansvarstagande tas i ett regeringsbeslut om att ge tillåtlighet eller ej

• Samtidigt dyker det upp problem med de konstgjorda barriärerna som
ska garantera KBS-metodens långsiktiga miljösäkerhet, och
grundvatten- och bergsförhållandena vid kärnkraftverken i Forsmark
och Oskarshamn, där platsundersökningar görs, visar sig inte vara
ideala
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Vad är Fud-processen – granskningen av industrins
forskningsprogram om kärnavfall?

• Sedan mitten av 1980-talet styrs hanteringen av det svenska
kärnavfallet av Kärntekniklagen

• Enligt lagen ska kärnkraftsindustrin presentera ett forskningsprogram
var tredje år, det s k Fud-programmet

• Efter remisshantering och yttranden från Statens kärnkraftinspektion,
SKI, och Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM) ska regeringen godkänna
Fud-programmet

• Om regeringen finner att så behövs kan den ställa villkor i sitt beslut
och på så sätt styra utvecklingen inom kärnavfallsområdet

• Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade in det senaste
forskningsprogrammet, Fud-07, till SKI hösten 2007. Remissyttranden
har inhämtats.

• Statens strålskyddsinstitut, SSI, ska snart lämna ett särskilt yttrande
till SKI

• SKI och Kärnavfallsrådet förväntas lämna sina yttranden till
regeringen under sommaren

• Regeringen förväntas ta sitt beslut om Fud-07 kring årsskiftet och kan
då ställa villkor för att påverka slutförvarsprocessen
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Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över
industrins senaste forskningsprogram, Fud-07 (I)

• Föreningarna har, förutom att granska industrins nuvarande
forskningsprogram, även gått igenom hur viktiga frågeställningar som
lyfts av miljöorganisationerna historiskt behandlats i tidiga Fud-
processer

• Föreningarna anser att det finns ett stort behov av att styra upp det
svenska slutförvarsprojektet – fokus ligger sedan en längre tid tillbaka
inte på att prioritera långsiktig miljösäkerhet

• Föreningarna menar att det finns ett antal osäkerheter i industrins
KBS-metod

• Föreningarna anser att det finns så stora osäkerheter i industrins
arbete med att ta fram verklighetskopplade indata till den långsiktiga
säkerhetsanalysen – beslut får inte skyndas fram utan ett fullgott
beslutsunderlag

• Föreningarna anser att det finns ett behov av att få fram bättre
underlag rörande alternativa metoder och alternativa lokaliseringar
som skulle kunna ge en långsiktigt högre miljösäkerhet
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Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över
industrins senaste forskningsprogram, Fud-07 (II)

• Föreningarna anser att det finns ett behov av en bättre hantering av
riskerna för avsiktliga intrång

• Föreningarna anser att det finns ett behov av ett bredare underlag om
samhälleliga mål och funktionskrav för ett slutförvar

• Föreningarna anser att den historiskt huvudansvariga myndigheten,
Statens kärnkraftsinspektion, SKI, borde haft ett betydligt större
oberoende från industrin, sett till att i högre grad styra industrins
arbete och användning av medel ur Kärnavfallsfonden och sett till att
få en egen kraft att agera självständigt med eget framtagna underlag

• Föreningarna vänder sig i detta Fud-yttrande i första hand till
regeringen med rekommendationer  som kan användas för att sätta
villkor på industri och myndighet i det kommande beslutet över Fud-
programmet
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Granskning av den historiska hanteringen av
miljöorganisationernas frågeställningar

• MKG har granskat hur Naturskyddsföreningens och andra
miljöorganisationers frågeställningar har hanteras historiskt:
• Frågor om miljömässigt bättre alternativa metoder
• Frågor om miljömässigt bättre lokaliseringar
• Frågor som rör långsiktiga risker för avsiktliga intrång i slutförvaret, inkl

risker för att plutonium kommer till användning i kärnvapen
• Frågor som rör risker med industrins KBS-metod
• Frågor som rör behovet av samhälleliga mål för t ex återtagbarhet

• Trots att även Statens strålskyddsinstitut, SSI, har lyft ett flertal av
dessa frågor har kärnavfallsavdelningen på Statens
kärnkraftsinspektion, SKI, i FUD-yttranden

• SKI har inte tagit miljöorganisationernas eller SSI:s synpunkter på
allvar i sina Fud-yttranden till regeringen. Myndigheten kan anses ha
anammat industrins syn på dessa frågor.

• Detta innebär att regeringen inför sina Fud-beslut historiskt haft svårt
att ställa de villkor som behövs för att miljörörelsens frågor ska
utredas i tillräcklig omfattning
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Behov av att styra upp det svenska slutförvarsprojektet

• Det svenska slutförvarsprojektet har sedan en längre tid tillbaka inte
haft långsiktig miljösäkerhet i fokus

• Lokaliseringsprocessen har varit inriktad på att hitta villiga kommuner
och sedan har synen att det går att hitta ”bra nog” berg gjort att
platsundersökningar inletts vid två kärnkraftverk

• Industrins forsknings- och utvecklingsarbete måste kvalitetssäkras
• Det finns för få av industrin oberoende experter och industrins arbete

granskas i för liten grad vetenskapligt



 Johan Swahn – Fud-presentation – 08051615

Osäkerheter i industrins KBS-metod

• Det finns stora svårigheter att förstå hur ett slutförvar kommer att
påverkas av återkommande istider (förändrad grundvattenkemi,
bergspänningar, jordbävningar m m)

• Växande men fortfarande otillräcklig kunskap om de biokemiska
processerna på djupet (mikrober)

• KBS-metoden är helt beroende av konstgjorda barriärer vars
långsiktiga hållbarhet är osäker

• Risker för korrosion av kopparkapseln (sulfider/mikrober, syrefri miljö)
– industrin tar inte nya forskningsrön på allvar

• Otillräcklig förståelse för återmättnad av bentonitlera i en realistisk
miljö ger risker för bentoniterosion – vad säker de första resultaten
från långtidstudierna i Äspölaboratoriet?
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Ett beslut får inte skyndas fram utan
ett verklighetskopplat beslutsunderlag

• Industrin lägger stor fokus på att försöka visa att de klarar av att bygga
ett slutförvar enligt KBS-metoden

• Industrin har lagt mindre fokus på att ta fram verklighetstrogen
kunskap till de långsiktiga säkerhetsanalysen

• Det pågår experiment i berglaboratoriet i Äspö som måste få avslutas
för att ge underlag till den långsiktiga säkerhetsanalysen

• Om det behövs ytterligare fullskaleexperiment måste dessa
genomföras innan beslut tas om ett slutförvar även om det kan ta tid
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Behov av bättre underlag om
alternativa metoder och lokaliseringar

• Arbete med att ta fram kunskap om den alternativa metoden djupa
borrhål måste fortsätta

• Underlag för att bedöma miljömässiga fördelar med en
inlandslokalisering måste fortsatt utredas

• Eftersom industrin vägrar ta fram fullgoda underlag om alternativa
metoder och lokaliseringar måste andra sätt att ta fram fullgoda
underlag hittas
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Slutförvar i berggrunden – en jämförelse
DRD
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Behov av en bättre hantering av
riskerna för avsiktliga intrång

• Under de långa tidsperioder vi talar om så finns det stora risker för
avsiktliga intrång

• Det går inte bara att säga att framtida generationer måste ta ansvar
för sina egna handlingar

• Det finns risk för spekulativa intrång – t ex rykten om att skatter
begravs

• Det finns risker för att plutonium från slutförvaret används för
kärnvapen
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Behov av ett underlag med
samhälleliga mål och funktionskrav

• Dagens mål är i första hand kopplade till långsiktig miljösäkerhet
• Det finns behov av en diskussion av andra samhälleliga mål och

funktionskrav:
• Frågan om återtagbarhet som kan ge en konflikt med mål om långsiktig

miljösäkerhet och öka riskerna för kärnvapenspridning
• Ska den långsiktiga miljösäkerheten bygga på konstgjorda eller naturliga

barriärer?
• Hur ska vi se på behovet av långsiktig övervakning av ett slutförvar?
• Hur mycket måste vi förstå om den långsiktiga utvecklingen av kärnkraft i världen

innan ett beslut tas om ett slutförvar?
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Behov av en stark oberoende myndighet

• Den 1 juli slås SKI och SSI samman till Strålsäkerhetsmyndigheten
• Den nya myndigheten måste sträva efter ett betydligt större

oberoende från industrin
• Den nya myndigheten måste i högre grad styra industrins arbete
• Den nya myndigheten måste ta ett grepp om industrins användning av

medel ur Kärnavfallsfonden och sluta se fondens medel som
industrins att fritt förfoga över

• Den nya myndigheten måste se till att få en egen kraft att agera
självständigt med egna framtagna underlag, dvs försvara
allmänintresset
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Behov av att regeringen ingriper

• Det finns ett behov av att regeringen styr upp det svenska
slutförvarsarbetet

• Regeringen bör markera att långsiktig miljösäkerhet går före andra
intressen

• Regeringen bör ge Strålsäkerhetsmyndigheter befogenheter och
resurser så att den nya myndigheten kan bevaka allmänintresset

• Regeringen bör markera att det behövs ett fullgott beslutsunderlag
vad gäller alternativa metoder och lokaliseringar

• regeringen bör markera att det finns ett behov av en bredare
diskussion av samhälleliga mål och funktionskrav

• Regeringen bör markera att ett beslut i slutförvarsfrågan inte får
skyndas fram
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Vad kan förändras i framtiden ?

• Formell hantering:
• SSI lämnar sitt yttrande till SKI i maj
• SKI lämnar sitt yttrande till regeringen senast den 30 juni
• Den 1 juli slås SKI och SSI ihop till den nya Strålsäkerhetsmyndigheten
• Kärnavfallsrådet lämnar sitt yttrande till regeringen
• Regeringen frågar industrin, SKB, om den har några synpunkter på

yttrandena
• Regeringen förbereder ett regeringsbeslut, med påpekanden och eventuella

villkor.
• Regeringen bör i sitt kommande Fud-beslut sätta villkor som styr

upp det svenska kärnavfallsarbetet
• Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten bör skärpa granskningen av

industrins arbete, i större omfattning ta fram egna oberoende
beslutsunderlag och börja styra industrins användning av medel
ur Kärnavfallsfonden

• Kärnavfallsrådet bör stödja den nya myndigheten genom att se
till att även fortsättningsvis genom utfrågningar öka kunskapen i
frågeställningar som kan betydande  vikt för den långsiktiga
miljösäkerheten i det svenska slutförvarsarbetet
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MKG: Hemsida och nyhetsbrev

www.mkg.se
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