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Samrådsinlaga rörande nedmontering och rivning av 
Ringhals 1 och 2 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill 
framföra följande synpunkter inför framtagandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till en ansökan om att få tillstånd för att 
nedmontera och riva kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2: 
 

1. Samrådsunderlaget ger en bra bild av den verksamhet som ska bedrivas. 
 

2. På sidan 5 i underlaget står det att ”[m]ålsättningen är att bedriva 
verksamheten så att det skapas så små mängder radioaktivt avfall som 
möjligt utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt samt med 
beaktande av att personalen ska få så låg dos som möjligt”. MKG vill 
påpeka att kriteriet ”vad som är ekonomiskt rimligt” är ett väldigt relativt 
begrepp som kommer att vara en del av miljödomstolens bedömningsgrund 
för vad som är bästa möjliga teknik. Medel avsatta för rivning av svenska 
kärnkraftreaktorer är lägre per reaktor än inom Europa och internationellt (se 
bilaga 1). Det är således inte nödvändigtvis de svenska 
kostnadsberäkningarna som ska användas för att bedöma vad som är 
”ekonomiskt rimligt”. Hänsyn till detta bör tas redan i ansökan. 
 

3. Det är fullt möjligt att det vid tidpunkten för rivning inte finns färdiga 
slutförvar för att ta emot olika fraktioner som innehåller radioaktiva ämnen. 
Därför bör det planeras för mellanlagring redan i ansökan. 
 

Med vänlig hälsning, 
 
 
 

Johan Swahn 
 

070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 
 

c.c. Rebecca Nordenstam, miljöjurist Naturskyddsföreningen 
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Bilaga 1. Uppskattade kostnader för att riva kärnkraftverk i Europa 
 

 
Källa: SWD(2016) 102 final: Commission staff working document 
accompanying the document Communication from the Commission Nuclear 
Illustrative Programme presented under Article 40 of the Euratom Treaty for 
the opinion of the European Economic and Social Committee {COM(2016) 
177 final}, 2016-04-04 


