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Samrådsinlaga rörande utökning av lagringsvolym vid
markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill
framföra följande synpunkter inför framtagandet av en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till en ansökan om att få tillstånd för en
utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid
Ringhals:
1. MKG anser att MKB:n ska innehålla en detaljerad beskrivning av det
avfall som i dagsläget är deponerat i markförvaret vid Ringhals, inklusive
information av hur mycket som är radioaktivt och hur mycket aktivitet det
handlar om. Beskrivningen ska innehålla en beskrivning av hur mycket ickeradioaktivt avfall, t ex byggavfall, eller avfall som skulle kunna friklassas som
har lagts i och planeras att läggas i deponin.
2. MKG har observerat att samrådsinlagan innehåller en beskrivning av
alternativ hantering av det avfall som planeras att läggas i deponin. MKG
anser att denna beskrivning bör utvecklas att MKB:n. Det finns idag ett
lagstadgat deponiförbud för avfall som är brännbart. Alternativet att i ökad
omfattning källsortera avfallet (efter mätning av eventuell radioaktivitet) och
en särskild förbränning av den del av avfallet som är radioaktivt bör utredas
ytterligare.
3. MKG anser att MKG:n ska innehålla en analys av behovet av skydd mot
stölder av skrot som kan vara radioaktivt.
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4. MKG anser att MKB:n ska innehålla en beskrivning av hur kontroll och
kvalitetssäkring ska ske så att avfall som inte ska vara i deponin inte
hamnar där. Problem med att det i efterhand upptäcks att material som inte
hör hemma i deponier och slutförvar för radioaktivt avfall, t ex därför att de
innehåller för mycket eller för långlivade isotoper har funnits både i Sverige
och utomlands.
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