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Tillägg till Milkas yrkanden:

att regeringens tillstånd inte får tas i bruk förrän domen vunnit laga kraft.

Slutanförande i Mark- och miljödomstolen angående villkor och fortsatt drift av
SFR..

Vilken kunskap har vi i denna sal?

Vad vet vi idag?
Vad vet vi, som har läst in SKB´s miljökonsekvensbeskrivning?
Vill vi, vågar vi, törs vi dra konsekvenserna av det vi har läst?

Det är klart,att vi som sitter här, är självständiga, omutbara individer, som jobbar för 
en ljus framtid för människan.

Vi, i denna domstolssal, har idag tilldelats makten över liv och död.

Vi får, enligt miljöbalken, ställa de rätta villkoren, som kan rädda mänskligheten från 
framtida lidanden från mutationer, som SFR´s radioaktiva nuklider kan ge upphov 
till.

Vi vet: 
att enligt en fysiklag,  kommer allt att spridas, allt kommer att jämnas ut, allting rör 
sig och allt människan har byggt upp, kommer att raseras.

Vi vet: 
att tunnor och containrar redan har börjat rosta, och att några tunnor läckte radioaktivt
avfall, som fick åtgärdas.
Korrosionen har börjat långt innan beräkning.

Vi vet: 
att den dag, som pumparna stängs, fylls SFR av saltvatten, , och SFR´s innehåll 
kommer ut i Östersjön, innan nuklidernas radioaktivitet försvunnit.

Vi vet:
att nukliderna sönderfaller, och en rad nya ämnen bildas, med olika farliga 
egenskaper, olika sönderdelningstider och olika sorters strålning.
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Vi vet: 
att i SFR finns alla de farliga nuklider, som finns i Kärnbränslet, även om de 
kortlivade överväger i början.
Vid SFRs förslutning består radioaktiviteten av 80 % långlivade nuklider och 20 % 
kortlivat.
Vi får ytterligare ett tillskott av radioaktiva ämnen ut i Östersjöns kretslopp, som 
kommer ut i växter och djur och så småningom in i människan.

Så länge som SKB inte kan förhindra nya mutationer, som kan vara avgörande för 
enstaka liv, eller livet självt, kan inte verkställighet ges.

Om verkställighet skulle ges, legitimeras SFR-projektet, och alla andra länder börjar 
bygga slutförvar, som kommer att sprida radioaktiva nuklider ut i kretsloppet med 
lidande och artdöd som följd.

Britta Kahanpää, Revisor FMKK


