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Till:   
Statens kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm 
Statens strålskyddsinstitut, SSI, 171 16 Stockholm 
 
 
 
Skrivelse med anledning av Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, 
och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, pågående utredning om 
ansvaret för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle efter 
tillslutning 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill 
med detta brev kommentera frågan om behovet av övervakning av ett 
slutförvar efter tillslutning. Vid olika möten, senast vid det för MKB-
Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmarks 
gemensamma möte på Arlanda 061206, har kärnkraftsindustrin via 
SKB AB framfört att slutförvaret inte behöver övervakas efter 
tillslutning.  
 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI 
genomför för närvarande en utredning på uppdrag av regeringen för 
om ansvaret för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle efter 
tillslutning. MKG vill med anledning av denna utredning framföra att 
det finns ett behov av att övervaka slutförvaret efter tillslutning för att 
se till att klyvbart material och radioaktivt material inte avlägsnas ur 
slutförvaret för att användas för kärnvapen eller i terrorsyfte. Det 
behövs således ett system för fysiskt skydd (kallas internationellt för 
safeguards) som innebär att slutförvaret övervakas. Eftersom det 
plutonium som kommer att finnas i slutförvaret är användbart för 
kärnsprängningar i över 100 000 år är övervakningsbehovet i allra 
högsta grad långsiktigt. 
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Det finns en del arbete gjort för att studera behovet av fysiskt skydd 
vid drift och efter tillslutning av ett slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle, bland annat på internationell nivå. MKG vill t ex 
peka på SAGOR-studien framtagen i internationella 
atomenergiorganets, IAEA:s, regi med titeln "Safeguards for the Final 
Disposal of Spent Fuel in Geologic Repositories", IAEA STR-312, 
September 1998 (5 vol). MKG har tillgång till studien i digitalt format 
och kommer att lägga ut den på vår hemsida inom kort. 
 
I rapporten anges tre möjliga sätt för övervakning: 
1. Oanmälda inspektioner av inspektörer 
2. Satellitövervakning 
3. Seismisk övervakning 
I rapporten sägs även att det behövs mer forskning och utveckling för 
att ta fram olika system för övervakning. 
 
MKG vill med detta brev markera att den syn som kärnkraftsindustrin, 
SKB AB, har att övervakning av slutförvaret efter tillslutning inte 
behövs är felaktig och det är viktigt att myndigheternas utredning 
klargör detta. 
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kanslichef, MKG 
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