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Till:   
Statens Kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm 
Statens strålskyddsinstitut, SSI, 171 16 Stockholm 
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Skrivelse med anledning av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, 
informationsmöte den 1/11 för myndigheter och kommuner om 
den nya rapporten med säkerhetsanalysen SR-Can för ett 
slutförvar för högaktivt kärnavfall i form använt kärnkraftsbränsle 
 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill med 
detta brev markera vårt starka missnöje med att kärnkraftsindustrin, repre-
senterat av kärnavfallsbolaget SKB AB, inte vill ge miljöorganisationerna 
tillträde till informationsmöten där dokument som är viktiga för gransk-
ningen av industrins kärnkraftsprojekt presenteras. MKG söker stöd från 
övriga aktörer inom kärnavfallsområdet för att det aktuella mötet om säker-
hetsanalysen SR-Can den 1/11 öppnas för miljöorganisationerna. Dessutom 
vill MKG att aktörerna markerar för kärnkraftsindustrin att miljöorganisatio-
nerna ska bjudas in till framtida möten av denna karaktär. 
 
Kärnkraftsindustrin har bjudit in till ett möte den 1/11 mellan kl 9-17 för att för 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, Statens strålskyddsinstitut, SSI, kommunerna 
där platsundersökningar pågår (Oskarshamn och Östhammar) och Statens råd för 
kärnavfallsfrågor, KASAM presentera innehållet i den senaste säkerhetsanalysen 
för ett slutförvar för högaktivt kärnavfall i form använt kärnkraftsbränsle. Inbjudan 
till mötet bifogas som bilaga 1. 
 
Rapporten med säkerhetsanalysen för kärnavfallsprojektet har benämningen SR-
Can. Detta dokument innehåller enligt tidigare uppgifter både från industrin och de 
granskande myndigheterna information som är viktig för att kunna granska indu-
strins kärnavfallsprojekt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill 
få tillgång till information som gör det möjligt att bedöma förutsättningarna för att 
industrin på ett långsiktigt miljömässigt säkert sätt ska kunna genomföra en slut-
förvaring av högaktivt kärnavfall. 
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MKG har gjort ett flertal försök att få en inbjudan att delta på detta informations-
möte. Bland annat har samtal förts med Claes Thegerström, VD för SKB AB. 
Resultatet av dessa försök har endast blivit att kärnkraftsindustrin i stället har bju-
dit in miljöorganisationerna till ett annat möte den 1/11 kl. 17.00. Mötet skulle äga 
rum i samma lokal som informationsmötet.  Inbjudan till detta möte bifogas som 
bilaga 2.  
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser inte att det erbjudna 
mötet är ett seriöst alternativ till att få delta på informationsmötet för de övriga 
aktörerna mellan 9-17. MKG ser industrins agerande som ett sätt att försöka 
markera att miljöorganisationerna inte är en legitim aktör i granskningen av dess 
kärnavfallsprojekt. 
 
Ett möte där kärnkraftsindustrin presenterar ett centralt dokument för gransk-
ningen av dess kärnavfallsprojekt måste anses som ett viktigt möte för alla som 
granskar kärnavfallsprojektet. MKG erhåller särskilda medel ur Kärnavfallsfonden 
för att delta i denna granskning och anser att det är självklart att få erhålla en 
inbjudan till denna typ av möten. 
 
MKG vill som miljöorganisation medverka i den pågående processen på samma 
villkor som övriga erkända aktörer. Miljöorganisationer har i Århuskonventionen, 
svensk miljölagstiftning och lagstiftningen som reglerar finansieringen av hanter-
ingen av kärnavfall stöd för att de har en viktig roll som granskande aktör. Genom 
sitt försök att begränsa miljöorganisationernas insyn i det pågående arbetet med 
att granska kärnavfallsprojektet visar kärnkraftsindustrin att den inte vill erkänna 
miljöorganisationernas anspråk på att få tillgång till information på lika villkor som 
andra aktörer. Detta agerande är Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, starkt missnöjd med och vill med denna skrivelse markera detta för övriga 
aktörer inom kärnavfallsområdet.  
 
MKG söker stöd från aktörerna inom kärnavfallsområdet för att det aktuella 
mötet om säkerhetsanalysen SR-Can den 1/11 öppnas för 
miljöorganisationerna. Dessutom vill MKG att aktörerna markerar för 
kärnkraftsindustrin att miljöorganisationerna ska bjudas in till framtida 
möten av denna karaktär. 
 
 
Bästa hälsningar, 
 
 
 
 
Catharina Lihnell Järnhester Johan Swahn 
ordförande, MKG kanslichef, MKG 
 
0491-31323 070-467 37 31 
catharina.lihnell@snf.se johan.swahn@mkg.se 
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Presentation of the safety assessment SR-Can 
 
Time: Wednesday November 1st 9.00 – 17.00. 
Location: Klarabergsviadukten 90 (same building as SKI offices), Stockholm, 
meeting room S:t Clara. 
 
The purposes of the meeting are  
 
1. to introduce reviewers (SKI, SSI and their international experts) to the contents 

of SR-Can, and 
2. to give an overview of the results of SR-Can on an expert level to reviewers and 

to other invited parties. 
 
Participation: The above listed representatives of each organisation are requested to 
report expected attendance from their organisation (including consultants) to Maria 
Sommarlund, SKB (maria.sommarlund@skb.se), phone 08-459 8535, by Monday 
October 23rd. Please list name and affiliation (for name tags) of each attendee. 
 
A preliminary agenda is provided on the next page. 
 
 
Welcome! 
 
Allan Hedin 
Project leader SR-Can 
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Preliminary agenda 
 
 
 
9 – 9.15 Introduction, purpose of the meeting (Allan Hedin)  
 
9.15 – 10.15  Overview of SR-Can (Allan Hedin) 
 
10.15 – 10.30  Coffee 
 
10.30 – 11.30  From site investigations to safety assessment (Johan Andersson) 
 
11.30 – 12.30 Lunch 
 
12.30 – 15 Detailed presentation of key aspects of SR-Can 

• Models in SR-Can, Model summary report (Fredrik Vahlund) 
• Climate related factors (Jens-Ove Näslund)  
• The biosphere (Ulrik Kautsky) 
• The geosphere 

- Mechanics (Johan Andersson and Raymond Munier)  
- Hydrogeology  (Jan-Olof Selroos)  
- Geochemistry (Ignasi Puigdomenech)  

• The buffer and deposition tunnel backfill (Patrik Sellin)  
• The fuel and the canister (Lars Werme)  
• Future human actions (Lena Morén)  

 
15 – 15.30  Coffee 
 
15.30 – 16  Summary of results of scenario analyses, conclusions (Allan Hedin) 
 
16 – 17 Discussion 
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Subject: Presentation av preliminär säkerhetsanalys SR-Can för intresseorganisationerna  
den 1 november kl. 17.00. 
Date: tisdag 24 oktober 2006 11.24 
From: Saida Engström <saida.engstrom@skb.se> 
To: Johan Swahn <johan.swahn@mkg.se>, Maria Kuylenstierna 
<maria_kuylenstierna@spray.se>, <elisabet.ahlin@milkas.se>, <Marika.dorwaldt@milkas.se>, 
<info@milkas.se>, <karlsson.sero@koping.net> 
Conversation: Presentation av preliminär säkerhetsanalys SR-Can för intresseorganisationerna  
den 1 november kl. 17.00. 
 
Den 1 november har SKB en samlad genomgång av det tekniska innehållet i vår 
preliminära säkerhetsanalys SR-Can för experter från SKI, SSI och representanter från 
Oskarshamn och Östhammar. Detta sker i samband med att vi lämnar in 
säkerhetsanalysen till myndigheterna och mötet är förbehållet aktörerna med 
beslutsfattande uppgift. 
  
MKG har frågat oss om möjligheten att delta i mötet och vi vill härmed inbjuda er alla till 
ett informationsmöte, som följer direkt efter det ovannämnda mötet.  
Vi hälsar er därför välkomna kl. 17.00 för en timmes dragning varefter ni har möjlighet att 
ställa frågor till SKB: s experter.  Mötet äger rum på Klarabergsviadukten 90. 
  
 Av praktiska skäl, bekräfta gärna ifall ni har möjlighet att delta. Anmälan görs till 
lars.birgersson.kem@skb.se <mailto:lars.birgersson@skb.se>  
  
Hälsningar 
Saida Laârouchi Engström 
 




