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Fråga om säkerhetsanalysen SR-Can: Kopplingen mellan den 
geokemiska miljön och de mikrobiologiska processerna i berget är mycket 
viktig. Denna frågeställning kan visas sig avgörande för analysen av den 
långsiktiga säkerheten av ett slutförvar av KBS-typ. De mikrobiologiska 
processerna kan visa sig vara bestämmande för hur grundvattenkemin 
kommer att ser ut i olika scenarier. I SR-Can är diskussionen av denna 
fråga mycket begränsad. MKG vill veta om kärnkraftsindustrin att i större 
grad avser koppla den kemiska miljön till de mikrobiologiska processerna 
som pågår och kan komma att pågå i berget i olika scenarier? Hur avser 
myndigheterna hantera denna fråga i granskningsarbetet? 
 

Fråga om säkerhetsanalysen SR-Can: MKG efterfrågar fortfarande 
scenarier om avsiktliga intrång och spekulativa intrång i säkerhetsanalysen. 
Kärnkraftsindustrin menar att framtida generationer alltid måste ansvara för 
sina egna handlingar. Detta trots att vi i dagens värld inte anser att många 
av de handlingar som görs inte är acceptabla, t ex terrorism och 
kärnvapenspridning. I underlagsrapporten till SR-Can med titeln ”Handling 
of future human actions in the safety assessment SR-Can, TR-06-24” dras 
slutsatsen: 
 

”Not surprisingly, intentional human impact is a much wider and more 
complicated field of research than unintentional.” 
 

MKG håller med om att frågan om avsiktliga intrång är komplicerad. Just 
därför är det viktigt att denna fråga hanteras på ett korrekt sätt i 
säkerhetsanalysen och i miljökonsekvensbeskrivningen. Kan 
kärnkraftsindustrin ompröva sin syn i denna fråga? 
 

En följdfråga ställdes: Kärnkraftsindustrin svarade att efter tillslutningen är 
det enorma svårigheter att nå och återta ämnen ur slutförvaret, att detta 
kräver enorma resurser och att det skulle ske till enorma kostnader? Kan 
kärnkraftsindustrin göra en studie som utreder dessa svårigheter, detta 
resursbehov och dessa kostnader? 
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Kommentar om den juridiska hanteringen av ansökan om 
inkapslingsanläggningen enligt kärntekniklagen: Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, har engagerat sig i frågan om den juridiska 
hanteringen av ansökan om inkapslingsanläggningen enligt kärntekniklagen 
och har hävdat att ansökan är oriktig. För detta har vi fått kritik, bland annat i 
kommunerna. 
 
Det är möjligt att det på mötet råder en oklarhet om hur myndigheterna 
kommer att hantera SKI kommer att kalla till ett möte för att förtydliga frågan 
i början av nästa år men MKG vill gärna läsa upp vad som står i den 
information om hanteringen av ansökan som SKI skickade ut 061117. 
 
”SKI kommer att översända SKB:s ansökan till remissinstanserna för 
synpunkter efter det att SKB inkommit med aviserad komplettering. SKI 
kommer därför att begränsa distributionen av inkommet material till de 
parter som kan anses vara särskilt berörda samt de parter som själva 
efterfrågar materialet. SKI förväntar sig inga synpunkter från 
remissinstanserna förrän dessa tagit del av det kompletta materialet. Inget 
hindrar dock remissinstanser från att lämna synpunkter på behov av 
kompletteringar av nu inkommet underlagsmaterial till ansökan.” 
 

Detta innebär att det inte är fråga om en remisshantering av ansökan. Att 
det blir så beror på att den kritik mot ansökningsförfarandet MKG framfört i 
grunden var riktig. 
 

Kommentar till kärnkraftsindustrins beskrivning av samhälleligt 
ändamål med kärnavfallsprojektet: Kärnkraftsindustrins säger sig ha en 
ändamålsbeskrivning av deras KBS-projekt som de menar är det samma 
som det samhälleliga ändamålet. Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, vill påpeka att detta ändamål är framtaget för 
att ingå i underlaget till samrådsmötena i Oskarshamn och Östhammar i 
maj/juni 2006. Samråden behandlade alternativa metoder och 
lokaliseringar. Underlaget och därmed industrins ändamål som det beskrivs 
i underlaget var tydligt framtaget i syfte att stödja industrins val av metod 
och plats och för att hävda att alternativa metoder och lokaliseringar var 
sämre. Detta visar på vikten av att ett oberoende arbete utförs för att 
beskriva och på regeringsnivå anta samhälleliga ändamål med projektet 
som industrins projektmål kan jämföras med. 
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