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Yttrande från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, över förslag till föreskrifter av gränsöverskridande 
transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle och 
konsekvensutredning 

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har beretts tillfälle 
att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget. MKG har haft begränsade 
resurser att studera förslaget men vill trots att remisstiden gått ut framföra följande 
mer generella synpunkter på förslaget: 
 
1. MKG anser att det är bra att använt kärnbränsle inom EU numera 
benämns avfall. 
 
2. MKG anser att det andra undantaget där föreskrifterna inte ska tillämpas 
alltför mycket begränsar kontrollen av transporter av radioaktivt material. 
Det står att föreskrifterna inte ska tillämpas på gränsöverskridande 
transporter av radioaktivt material som genom upparbetning återvunnits för 
att återanvändas och som ska återtransporteras. Exempelvis kommer inte 
transporter av MOX-bränsle innehållande plutonium, rena 
plutoniumtransporter eller transporter av kontaminerat uran från 
upparbetning att kontrolleras. 
 
3. MKG har inte kunskap nog att bedöma betydelsen av att "avfall som 
enbart innehåller naturligt förekommande radioaktivt material som inte 
härrör från verksamhet som syftat till utvinning av det radioaktiva ämnet" 
inte ska tillämpas av föreskriftsförslaget. 
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4. MKG anser SSI:s konsekvensanalys borde ha innehållet en analys av de 
frågor som nämnts i punkt 2 och 3. 
 
5. MKG anser att nivåerna för de samanlagda aktiviteter eller specifika 
aktiviteter över vilka föreskrifterna är tillämpliga är för höga. Föreningen är 
motståndare till den friklassning av radioaktivt avfall som förekommer och 
som leder till att radioaktivitet hamnar i olika produkter utan att det är möjligt 
för konsumenter att undvika dessa. Genom förslaget ökar möjligheten att 
friklassade men fortfarande radioaktiva råvaror och konsumentprodukter 
hamnar i Sverige. 
 
MKG anser att Strålsäkerhetsmyndigheten bör arbeta internationellt och 
stödja regerings arbete för en allt hårdare reglering av transporter av 
radioaktiva ämnen så att dessa på sikt helt kan avvecklas.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
Johan Swahn 
 
kanslichef MKG 
johan.swahn@mkg.se 


