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Frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, som ställdes vid mötet med Samråds- och MKB-grupp 
Forsmark i Östhammar 080523 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde 
följande frågor samt gjorde följande kommentarer vid mötet med Samråds- 
och MKB-grupp Forsmark i Östhammar 080523. 
 
Alternativredovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n 
I den översiktliga strukturen av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet 
som industrin presenterat på mötet och på sin hemsida (under Esbo-
samrådet) används begreppen "alternativ utformning" respektive "andra 
metoder". Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, undrar hur 
industrin menar att denna användning av alternativbegrepp stämmer 
överens med den praxis för användning av begreppet "alternativa metoder" 
som etablerats inom det svenska miljörättssystemet? Ordet utformning i 
industrins fall handlar om olika sätt att deponera kapslar. Men utformning är 
det begrepp som används för hela alternativredovisningen i miljöbalken. Är 
detta en ny tolkning av miljöbalkens krav på alternativredovisningar? 
 
Alternativ deponering i horisontella borrhål 
Industrin har angett att det finns en möjlighet att kunna deponera i 
horisontella tunnlar istället för att deponera i vertikala hål. I SKB:s 
verksamhetsplan för 2008 finns det som en option att lägga en större 
satsning på att fortsätta utreda horisontell deponering, det pratas om 100 
miljoner kr. Har SKB gått vidare med det eller kommer ni att göra det under 
2008 eller 2009? 
 
SSI:s Fud-yttrande 
Statens strålskyddsinstitut, SSI, har den 15 maj lämnat sitt yttrande till 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, över industrins forskningsplan Fud-07. 
Yttrandet har presenterats av SSI på mötet. I sitt yttrande anser SSI att 
regeringen som villkor i det kommande beslutet över Fud-07 bör ålägga 
SKB att komplettera forskningsprogrammet med en särskild redovisning av 
program och planer för: 
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• Modellering av biosfären i kommande säkerhetsredovisning 
• Omhändertagande av myndigheternas synpunkter från granskningen av 
säkerhetsredovisningen SR-Can 
• Långtidsförsök såväl i Äspölaboratoriet som i ett kommande slutförvar 
• Jämförelse mellan alternativen djupa borrhål och KBS-3 
 
Det är viktigt att den nya Strålsäkerhetsmyndigheten gemensamt ska kunna 
arbeta vidare med de frågor som SKI och SSI anser vara viktiga. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, undrar om Statens 
kärnkraftinspektion, SKI, kommer att föra SSI:s förslag till beslutsvillkor 
vidare till regeringen i sitt kommande yttrande? 
 
[Efter SKI:s första svar.] 
 
MKG skulle vilja få en avsiktsdeklaration i denna fråga. 
 
SKB:s möjlighet att välja miljödomstol för prövning av en ansökan 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har också svarat på 
Miljödepartementets förslag att ändra miljöbalken för att se till att en 
miljödomstolsprövning av ett system för slutförvaring av använt 
kärnkraftsbränsle sker i en miljödomstol. Även MKG vill att en prövning sker 
i en miljödomstol men ifrågasätter att det behövs en lagändring för att detta 
ska ske. Det som gör att det har varit en viss diskussion på mötet om 
möjligheten för industrin att välja domstol är att i PM:et som gått ut på 
remiss från Miljödepartementet föreslås att sökande ska avgöra vilken av de 
möjliga miljödomstolarna som ska pröva ansökan när den lämnas in. Det 
ser MKG som problematiskt och föreningen menar att det ska vara den 
domstol som har hand om ärendet där själva slutförvaret finns. Har SKB 
någon förklaring till att Miljödepartementet har tagit upp frågan om att 
industrin ska kunna välja miljödomstol? 
 
[MKG följde upp frågan med att frågan upprepades eftersom industrin inte 
besvarade frågan trots en lång utläggning.] 
 
Övergripande avgränsningar i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n 
I den översiktliga strukturen av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet 
som industrin presenterat på mötet och som finns på industrins hemsida 
finns ett avsnitt där viktiga övergripande avgränsningar i MKB:n ska 
beskrivas. Ett exempel som anges i dokumentet och som industrin har 
upprepat på mötet är att kapselfabriken inte ingår i ansökningarna. MKG 
förstår att det är gängse är att man håller vissa anläggningar utanför en 
miljökonsekvensbeskrivning. I detta fall är det ändå så att myndigheterna 
har tidigare frågat hur man ska kunna kvalitetssäkra komponenter bakåt i 
systemet hos leverantörer. Menar industrin att detta inte är en fråga som 
måste hanteras i MKB:n? Slutförvaret bygger i allra högsta grad på att 
kopparkapslarna är kvalitetssäkrade. Det alltså kan finnas andra skäl, än 
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själva miljöpåverkan av verksamheten att göra kapslarna, för att en 
verksamhet ska ingå i MKB:n. Hur tänker industrin i denna fråga? 
 
Ålder av Forsmarkslinsen och problem med bergspänningar under en 
istid 
I presentationen av platsbeskrivningsmodellen för Forsmark som gjordes av 
Kemakta angavs att Forsmarkslinsen var nästan 2 miljarder år gammal. Är 
inte detta snarare bergets ålder? För hur länge sedan bildades den 
geologiska formation som linsen utgör? 
 
[Efter svar från industrin.] 
 
Hur har sprickbildningen i linsen historiskt utvecklats vid återkommande 
nedisningar? Hur förändras bergspänningarna i berget under en istid jämfört 
med de bergspänningar som finns idag? 
 
Varierande sulfidhalter vid mätningar i borrhål 
Sulfidhalten i berget är beroende av den mikrobiologiska aktiviteten. Kan de 
problem med mätningar av sulfidhalten i borrhål som nämndes vid 
presentationen av platsbeskrivningsmodellen för Forsmark bero på att den 
mikrobiologiska aktiviteten störs av pumpningar eller mätningar? Det är 
viktigt att kunskap finns om hur den långsiktiga utvecklingen av sulfidhalten i 
berg, bentonitlera och vid ytan på kopparkapseln för att kunna bedöma den 
långsiktiga miljösäkerheten av ett slutförvarssystem. Problemen med att 
mäta sulfidhalten i berget tyder på att denna kunskap fortfarande är 
bristfällig. Hur ska industrin se till att det finns tillräckliga resurser och 
tillräckligt med tid för att få en tillräcklig kunskap om den långsiktiga 
mikrobiologiska aktiviteten i ett slutförvar? 
 
[Efter svar från Kemakta.] 
 
Kan man säga att SKB nu lägger större resurser på de mikrobiologiska 
frågorna? 
 
För mer information kontakta: 
 
Johan Swahn 
Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
johan.swahn@mkg.se, 070-4673731 


