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Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, 
synpunkter på ”Scoping of a Danish strategic environmental 
assessment of the plan proposal for establishing a repository for 
Danish low and intermediate level radioactive waste” 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill i samrådet enligt 
Esbokonventionen för de danska planerna på slutförvaring av radioaktivt avfall 
framföra följande allmänna synpunkter utgående från det underlag som finns i 
dokumenentet ”Scoping of a Danish strategic environmental assessment of the 
plan proposal for establishing a repository for Danish low and interrnediate level 
radioactive waste”. 

1. Det är angeläget att Sverige fortsätter delta i processen med miljöbedömningen 
av de danska slutförvarsplanerna. MKG har följt de danska slutförvarsplanerna 
sedan våren 2011 och det finns allvarliga brister i planerna som kan leda till 
negativ miljöpåverkan på Sverige i framtiden. Det främsta problemet är att 
Danmark planerar att slutförvara hög- och medelaktivt radioaktivt avfall 
tillsammans med kortlivat avfall med slutförvarsmetoder Sverige inte ens skulle 
godkänna för kortlivat radioaktivt avfall. Att dessutom alla de platser som Danmark 
planerar att lokalisera slutförvaret på ligger så att utsläppen blir till havet gör att 
risken för negativ svensk miljöpåverkan är påtaglig. 

2. Det danska radioaktiva avfallet har uppkommit vid kärnforskningsanläggningen 
vid Risø där verksamheten haft en liknande inriktning som den som bedrivits och 
fortfarande bedrivs vid den svenska kärnforskningsanläggningen vid Studsvik. 
Avfallet som finns vid Risø liknar därför det som finns i Studsvik. En av 
anläggningarna vid Risø var en ”hot cell”-anläggning av samma typ som Studsvik 
Hot Cell Laboratory. Vid den danska anläggningen genomfördes samma typer av 
undersökningar på använt kärnbränsle och bestrålat kärnbränsle som görs vid 
Studsvik. En av avfallsfraktionerna som ska slutförvaras enligt de danska planerna 
är därför ca. 233 kg bestrålat bränsle. Utbränningsgraden i det danska bestrålade 
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bränslet är högt och avfallet måste betraktas som högaktivt radioaktivt avfall. 
Motsvarande avfall från Studsvik placeras i särskilda stålbehållare som 
mellanlagras i mellanlagret Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk tillsammans med 
det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken. I Sverige ska detta 
avfall sedan slutförvaras som högaktivt radioaktivt avfall i ett framtida slutförvar för 
använt kärnbränsle. Enligt de danska planerna ska motsvarande avfall placeras i 
ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall med bara någon ytterligare 
säkerhetsåtgärd vidtagen. 

Liksom vid Studsvik finns dessutom vid Risø många tunnor med radioaktivt avfall 
vars innehåll är dåligt känt. Det betyder att det med all sannolikhet finns tunnor 
som innehåller lång-livat radioaktivt avfall i kvantiteter som innebär att avfallet är 
att betraktas som lång-livat medelaktivt avfall. Liksom i Sverige bör dessutom 
tunnor som det inte går att klargöra den radioaktiva statusen för enligt 
försiktighetsprincipen betraktas som lång-livat medelaktivt avfall. I Danmark 
planeras det för att dessa tunnor ska deponeras i ett slutförvar för kortlivat 
lågaktivt radioaktivt avfall. I Sverige ska ett särskilt slutförvar byggas för 
medelaktivt långlivat radioaktivt avfall och detta avfall får inte deponeras i det 
existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, vid Forsmarks 
kärnkraftverk. 

3. Den danska slutförvarsplaneringen har uppenbara problem med att 
kategorisera det radioaktiva avfallet som ska slutförvaras. Danmark använder 
klassificeringssystem och gränsvärdessystem som tagits fram av det 
internationella atomenergiorganet IAEA trots att dessa måste anses vara lägsta 
godtagbara kriterier. Det finns inga skäl för Danmark att använda lika strikta 
kategoriseringssystem som vi använder i Sverige. Det betyder att Danmark även 
måste använda lika stränga bedömningar av långsiktig säkerhet som vi använder i 
Sverige om inte det ska finnas en risk för negativ miljöpåverkan på Sverige från ett 
dansk slutförvar. Det är inte det som gäller för de nuvarande danska planerna. Till 
exempel så har Danmark packat om det 233 kg bestrålade bränslet i 
volymmässigt större behållare så att det utgående från värmeutvecklingskriterier 
ska kunna klassificeras som medelaktivt. Något sådant skulle vara fullständigt 
otänkbart i Sverige. 

4. Vid en granskning av de metoder som föreslås för det danska slutförvaret är det 
tydligt att Danmark inte söker efter bästa möjliga teknik. Danmark har tydligen 
utgått från en allmän genomgång av de slutförvarsmetoder som används för 
kortlivat radioaktivt avfall, möjligen även genom att snegla på vad IAEA har sagt 
kan vara acceptabla lösningar. Men det är tveksamt om ens de mest djupliggande 
förslagen skulle vara möjliga att godkänna för ett slutförvar för använt kärnbränsle 
i Sverige. Det nuvarande svenska slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall 
SFR godkändes med ett djup på 70 m gjordes det enligt kriterier som gällde vid 
slutet av 1980-talet. Det är ytterst tveksamt om SFR skulle få godkänt vid en 
svensk miljöprövning idag. När det svenska kärnavfallsbolaget SKB nu vill bygga 
ut SFR med en del för att ta hand om det kortlivade radioaktiva rivningsavfallet 
från de svenska kärnkraftverken föreslås att den nya delen placeras på ett större 
djup än nuvarande förvaret, ca. 120 m. Men det är oklart om det räcker för att få 
ett godkännande vid den kommande miljöprövningen. Slutförvaret kommer 
fortfarande att ha som en del av säkerhetskriterierna utsläpp med utspädningen i 
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den omgivande recipienten Östersjön. Detta kan komma att underkännas vid 
miljöprövningen. 

Det är därför tveksamt om någon av de slutförvarslösningar som finns i det danska 
underlaget skulle godkännas vid en svensk miljöprövning. De danska 
slutförvarsplanerna bygger på en säkerhetskultur som är helt främmande ur en 
modern svensk synvinkel utgående från nuvarande svensk lagstiftning. Danmark 
måste utgå ifrån att ett slutförvar för kortlivat lågaktivt radioaktivt avfall måste 
placeras på ett betydligt större djup än som anges i underlaget, förmodligen på 
300-500 m djup beroende på lokaliseringen. 

5. Även den danska lokaliseringsprocessen är undermålig om en säker 
slutförvarslösning ska åstadkommas. För det första görs lokaliseringsprocessen 
innan en metod har valts för slutförvaret vilket gör det omöjligt att bedöma 
miljökonsekvenserna vid en lokalisering vid de olika platserna som nämns i 
underlaget. Att utgå ifrån en generisk slutförvarsmetod i en lokaliseringsprocess 
som Danmark gjort är inte en seriös hantering av den komplicerade frågan att hitta 
den bästa platsen för ett slutförvar för radioaktivt avfall. Först måste metodfrågan 
avgöras, sedan kan en lokaliseringsprocess utföras för att hitta den bästa platsen 
för den valda metoden. 

6. Danmark måste ta till sig de vetenskapliga rön som framkommit vid 
lokaliseringsprocessen av ett svensk slutförvar för använt kärnbränsle där det 
visats att en lokalisering på djupet i ett område för storregional 
grundvattenströmning kan ge betydande förbättring av säkerheten för ett slutförvar 
för radioaktivt avfall. Utsläpp från ett slutförvar som lokaliseras i ett område för 
inströmning av storregionalt grundvatten kan fördröjas tiotusentals år jämfört med 
ett slutförvar som lokaliseras exempelvis nära kusten. Att Danmarks process för 
att lokalisera ett slutförvar inneburit lokaliseringar vid eller nära kuststräckor är 
därför olyckligt. 

7. Även om det inte är en fråga för Sverige kan det påpekas att den danska 
processen för att lokalisera ett slutförvar inte bygger på frivillighet. Detta innebär 
att alla de kommuner som är utpekade som möjliga mottagare av ett slutförvar för 
danskt radioaktivt avfall motsätter sig ett slutförvar i den egna kommunen. Det 
finns inget demokratiskt land i världen där ett slutförvar för radioaktivt avfall har 
byggts trots motstånd från lokalbefolkningen och frågan är om Danmark kommer 
att kunna bli det första landet där så sker. Risker för att lokaliseringsprocessen 
havererar och måste startas om är betydande. 

8. En av de tre strategierna i de danska slutförvarsplanerna är att allt radioaktivt 
avfall ska exporteras. En sådan strategi är tveksam. Huvudprincipen för hantering 
av radioaktivt avfall att det ska tas om hand i det egna landet om inte särskilda 
skäl föreligger. Däremot är det så att det i det danska fallet föreligger särskilda 
skäl att exportera en mindre del av det radioaktiva avfallet. Att Danmark bör bygga 
ett slutförvar för kortlivat lågaktivt avfall är helt rimligt. Att bygga slutförvar för 
relativt små mängder högaktivt och långlivat medelaktivt avfall måste anses som 
mindre rimligt. Det måste därför anses helt legitimt för Danmark att exportera de 
ca. 233 kg bestrålat kärnbränsle samt de tunnor som innehåller eller befaras 
innehålla långlivat medelaktivt avfall. Det borde rimligtvis vara möjligt för Sverige, 
som har betydligt mer av motsvarande avfallstyper, att ta emot det danska avfallet 
för slutförvaring ihop med det svenska avfallet. Detta på samma sätt som Sverige 



  

 
4 

har exporterat och tagit emot mindre mängder av avfall till och från andra länder 
när det funnits särskilda skäl. Svensk lagstiftning tillåter export och import av 
radioaktivt avfall om särskilda skäl föreligger. 

9. Sammanfattningsvis anser MKG att de danska planerna för att lokalisera och 
bygga ett slutförvar är så bristfälliga att det endast är strategin att mellanlagra 
avfallet ytterligare en tid som är framkomlig. Ett sådant beslut skulle möjliggöra en 
omstart av processen att ta fram en metod och plats för ett slutförvar för kortlivat 
medelaktivt avfall som både är miljömässigt acceptabel och kan ske med 
demokratisk frivillighet vad gäller lokalisering. 

10. Slutligen vill MKG förorda att Danmark inleder ett mer omfattande samarbete 
med den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för att i samsyn ta fram 
kriterier för klassificering av det dansk radioaktiva avfallet och för att ta fram 
kriterier för att bedöma den långsiktiga miljösäkerheten av ett slutförvar. 
Samarbete kan även ske med SVAFO AB för att arbeta med klassificering och 
rekonditionering av avfallstunnor som innehåller eller kan innehålla långlivat 
medelaktivt radioaktivt avfall. 

Som tidigare påpekats till Naturvårdsverket är tidpunkten för den danska remissen 
till Sverige enligt Esbokonventionen lagt på ett sätt så att det på grund av 
semestertider är svårt för svenska myndigheter och organisationer att svara på 
remissen. MKG föreslår därför att Naturvårdsverket även tar in synpunkter på 
remissen fram till och med den 31 augusti och även skickar in dessa synpunkter 
till den danska kontaktpunkten. 

MKG arbetar med frågor som rör radioaktivt avfall åt Naturskyddsföreningen. MKG 
samarbetar i vissa remisser direkt med Naturskyddsföreningen och lämnar in 
gemensamma yttranden. MKG föreslår att Naturvårdsverket i fortsättningen 
skickar remisser enligt Esbokonventionen även till Naturskyddsföreningen. När det 
gäller danska skutförvarsplaner även till länsförbundet Naturskyddsföreningen i 
Skåne. 

 
Med vänlig hälsning, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Swahn 
 
kanslichef, MKG 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 


