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Som väl insatt i dessa frågor önskar jag framföra vissa tillägg och förtydliganden.

Milkas gav ett omfattande remissyttrande över Fud-program 2008. Mycket av vad vi
framförde där har direkt relevans även för de frågor som behandlas (eller inte behandlas) i
Komplettering av Fud-program 2008. Jag hänvisar alltså tillbaka till detta ursprungliga
yttrande.

FMKK (Milkas’ dotterorganisation) har inlämnat ett yttrande över Komplettering av Fud-
program 2008. Naturligtvis hänvisar jag även till detta yttrande.

Dessutom kom, i april 2009, min bok Detta Eviga Anfall (på PQR-kultur, Åland).

Vad gäller frågan om och kravet på BAT, så vill jag med skärpa framhålla:

(1) att jag anser att KBS-3 inte alls uppfyller detta krav av skäl som framgår i Milkas’
yttrande över Fud-program 2008, FMKK’s yttrande över Komplettering av Fud-program
2008 och min bok ”Detta Eviga Avfall” (2009, sid 63-65).

(2) att det numera (min bok Detta Eviga Avfall, sid 68 och 76-78) synes klarlagt att det finns
mycket bättre platser inom landets gränser än de 2 platsvalskommuner (= kärnkrafts-
kommuner) som SKB mycket ensidigt lanserat och drivit genom åren.

Endast genom att vägra värdera och analysera nya fakta vad gäller bergbarriärens stabilitet
och genom att misstolka DRD-metodens prestanda, så lyckas SKB – i egensyfte, förstås –
framhärda i att KBS-3 metoden håller i ”minst 100.000 år” därmed uppfyller de satta målen
för ”ett slutförvar”.
Jag tror det är SKB som har bevisbördan att visa att de har rätt. Men hur skall man göra det?
Våra fakta finns i naturen. De kan diskuteras, men inte försvinna.
DRD-metoden tar man sig frihet utsätta för egna tolkningar, som vi som står bakom denna
metod inte känner igen och naturligtvis inte accepterar.
DRD:s innovatör, Ove Kvamsdal, meddelar (05-19) att ”patentet ger och gav oss friheten att
revidera och ändra inom dessa huvudramar”. Det var dessa olika möjliga utformningar och
delars design och prestanda, som vi avsåg utreda och presentera med får ansökan av 1999.

Nils-Axel Mörner
Docent (1969, 1981), Rådsdocent (1978-2005)

Ledare för DRD-gruppen, Vetenskaplig rådgivare till Milkas
Föreståndare för Paleogefysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)

Paleogeofysik & Geodynamik, Rösundavägen 17, 13336 Saltsjöbaden, morner@pog.nu




