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Synpunkter från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, på 
SSI:s miljömålsarbete 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltar i Statens 
strålskyddsinstituts, SSI, referensgrupp som ska vara med i framtagandet av nya 
delmål under miljömålet ”säker strålmiljö”. MKG har följande synpunkter efter det 
möte som ägde rum den 20 juni 2006: 
 

1. Under den kommande femårsperioden kommer eventuellt ett beslut att tas 
om hur det använda kärnkraftbränslet ska slutförvaras. MKG anser att 
denna fråga är så pass viktig att det behövs ett delmål som rör denna fråga. 
Delmålet bör ha följande andemening: ”Den långsiktigt miljömässigt 
säkraste lösningen för slutförvar av använt kärnbränsle ska användas så att 
vi som använt kärnkraften inte riskerar att kontaminera framtida 
generationers miljö med joniserande strålning.” 

 
2. MKG anser att det är viktigt att andra hälsoeffekter än de som redan 

uppmärksammats från joniserande strålning utreds. Sådana effekter kan 
vara t.ex. effekter på immunförsvaret och på hjärt- och kärlsystemet. Det 
finns indikationer på att sådana effekter observerats som ett resultat av 
Tjernobylolyckan. Att känna till alla risker som joniserande strålning kan ge 
är bl.a. viktigt inför ett val av slutförvarsmetod av använt kärnbränsle. Beslut 
om att använda en viss slutförvarsmetod bör inte göras innan tillräcklig 
kunskap om alla möjliga framtida effekter på människa och miljö kan 
överblickas. 

 
3. MKG anser att i arbete med att uppfylla delmålet om säkert slutförvar av 

använt kärnbränsle måste gränsvärden sättas så att ekologisk och social 
hållbarhet garanteras även för framtiden. Betydande ansträngningar bör 
ges åt arbetet att beskriva långsiktiga radiologiska risker för framtida 



  

 
2 

generationer (människor och miljö) från ett slutförvar och annan strålande 
verksamhet. Under inga omständigheter får gränsvärden m.m. anpassas till 
vad som är möjligt att nå jämfört med vad som är det önskvärda i ett 
ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Det finns ett samtida 
avskräckande exempel från USA när gränsvärden har ändrats för att 
beräkningarna av utsläpp för det planerade slutförvaret av använt 
kärnkraftsbränsle i Yucca Mountain skulle hamna under gränsvärdet. 

 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Lisa Hedin, MKG 
 
lisa.hedin@mkg.se 
070-482 31 20 


