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1. Innan kärnavfallsförvaret byggs ska strålsäkerhetsredovisningarna
FPSAR och PSAR vara godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten ( SSM ).
Eftersom dessa ska vara på plats innan första spadtaget, finns det ingen
anledning för MMD att ta ställning i målet förrän de fullständiga
säkerhetsredovisningarna finns.
2. MMD bör inte heller ta ställning i målet förrän SKB redovisat vår
efterfrågade sjukdomsstatistik i Sverige från 1900 - nutid på 50-åringar, som
ska visa, att riskmodellen ICRP, som SSM använder, inte är behäftad med
fel.
ALTERNATIV REDOVISNING
1. Den sämsta platsen Forsmark, vid en rörlig förkastningsspricka mellan
två tektoniska plattor som ger jordbävningar, måste avvisas.
2. Likaså SKB-3 metoden, som inte uppfyller de säkerhetskrav, som måste
ställas.
Detta har redan redovisats i målet och behöver inte upprepas nu.
NOLLALTERNATIV PÅ SYSTEMNIVÅ
Ett ordentligt nollalternativ saknas.
Hur ska alla bränslestavar förvaras i väntan på ett säkert slutförvar?
SAMRÅDSPROCESS
Länsstyrelsen har här ett tungt ansvar, som ska verka för att MKB’n får den
inriktning och omfattning som behövs för en tillståndsprövningen.
Har Länsstyrelserna ställt rimliga krav på SKB?
Jag anser att det förekommer viktiga luckor och felaktigheter i MKB’n, som
är oacceptabla.

Det mesta har redan tagits upp i målet, och behöver inte upprepas i dag.
MILJÖKONSEKVENSER
Jag avvisar MKB’n därför att det finns alltför stora felaktigheter och
kunskapsluckor.
Den samlade bedömningen av denna MKB kommer att resultera i förödande
eﬀekter på människors hälsa och miljö.
Vi är redan inne i den 6:te artutrotningen. Vi accepterar inte de stora
radioaktiva utsläpp, med alla mutationer som följer i dess spår.
ESBOSAMRÅD
Jag hävdar att de länder, som blir berörda av vårt kärnavfallsförvar, har fått
felaktig information.
Esbosamrådet måste därför göras om, när en riktig och fullständig MKB
blivit till, med två tillhörande säkerhetsredovisningar.

