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Frågor och kommentarer från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, som ställdes vid mötet med 
MKB-Forum Oskarshamn i Figeholm 080528 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde 
följande frågor samt gjorde följande kommentarer vid mötet med MKB-
Forum Oskarshamn i Figeholm, Oskarshamns kommun, 080528. 
 
En kommentar om Kärnavfallsrådets syn på frågan om 
kopparkorrosion i syrefritt vatten 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill framföra att på 
mötet som myndigheterna nyligen anordnade för att presentera sin 
granskning av SR-Can för kommuner, miljöorganisationer m fl, berättade 
myndigheterna att de hade träffat både forskargruppen på KTH och 
industrin. Myndigheterna hade fått uppfattningen att SKB numera såg mer 
allvarligt på den här frågeställningen [kopparkorrosion i syrefritt vatten] än 
tidigare. MKG menar att frågeställningen inte är avförd från dagordningen 
på något sätt bara för att Kärnavfallsrådets expert har ansett att den inte 
längre är aktuell. 
 
[Efter kommentar från industrin.] 
 
MKG hade kontakt med en av forskarna på KTH för ett par veckor sedan. 
Han sa det att ett skäl till att de inte har presenterat data från de högre 
temperaturer där mätningar pågår är att det fortfarande är en process i 
deras utrustning så de vill inte avbryta den i förväg. Det skulle vara skälet till 
att nya resultat inte är presenterade än. Forskarna hade hoppats att det 
skulle vara en s k steady-state situation tidigare men det har inte blivit det. 
 
Information om utvärderingen av miljöorganisationernas medel ur 
kärnavfallsfonden 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill informera om att 
Statskontorets utredning av miljöorganisationernas användning av medel ur 
kärnavfallsfonden var klar i slutet av april. Statskontoret föreslår regeringen 
att stödet förlängs för att ta slut innan huvudförhandlingen i miljödomstolen 
om en slutförvarsansökan. Rapporten är ute på remiss med sista datum för 
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yttranden satt till den 15 augusti. Sedan ska regeringen ta beslut om 
ändring av förordningen. 
 
Kommentar om underlag för samrådet om MKB:n hösten 2009 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill framföra att den 
sista versionen av den preliminära MKB:n måste finnas tillgänglig i mycket 
god tid innan samrådsmötet om MKB:n hösten 2009. Materialet kommer att 
vara mycket omfattande och rimlig tid måste ges kommunen, 
miljöorganisationer och andra för att studera materialet innan 
samrådsmötet. 
 
Dessutom vill föreningen tydligt påpeka behovet av att allt underlag som ska 
finnas med i MKB:n, inklusive skälen till strategiska val vad gäller metod och 
plats, ska vara tillgängliga för samråd. 
 
Skäl för det ursprungliga valet av industrins metod 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, undrar om industrin i 
MKB:n kommer att förklara hur KBS-metoden ursprungligen kom till på 
mitten av 1970-talet, inklusive motiveringar för val av deponering i 
gruvgångsliknande tunnlar på ett visst djup samt val av material i kapslar 
och för buffert? 
 
[Efter industrins utläggning.] 
 
MKG fick inte svar på det föreningen frågade om, motiven till de strategiska 
val som gjordes redan 1975, dvs när man valde just tunnlarna, kapslarna 
och bentoniten. 
 
SSI:s Fud-yttrande 
I sitt yttrande över industrins forskningsplan Fud-07 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 vissa frågor, bl a en jämförelse mellan KBS-3 och 
djupa borrhål. 
 
Det är viktigt att den nya Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna arbeta 
vidare med de frågor som både 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? 
 
För mer information kontakta: 
 
Johan Swahn 
Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
johan.swahn@mkg.se, 070-4673731 
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