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En andra komplettering av yttrandetfrån Naturskyddsföreningen, Jordens Vänneroch
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning(MKG)rörande remisser i regeringens prövning av
ansökningar av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken (M2018-
00217/Me) och kärntekniklagen (M2018/00221/Ke)

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning(MKG)i
fortsättningen benämnda föreningarna, har den 30 september 2019 yttrat sigi regeringens prövning av
ansökningar av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken (M2018-00217/Me)
och kärntekniklagen (M2018/00221/Ke).

I en komplettering av yttrandet den 28 oktober 2019 har föreningarna informeratregeringen om att
LOT-försöket i Äspölaboratoriet är upptaget och att en kvalitetssäkrad analys av den kopparkorrosion
som skett i försöket kan ge regeringen ett viktigt, kanske avgörande, underlag i frågan om
kärnbränsleförvaret i Forsmark ska ges tillåtlighet eller ej.

I kompletteringen informerades om att MKG den 24 oktober 2019skickadeen skrivelse till
Strålsäkerhetsmyndigheten(SSM)för att formellt uppmärksamma myndigheten omupptaget.
Skrivelsen bifogades kompletteringen. MKG och dess medlemsföreningar villeatt SSMomedelbart
agerar för att se till att tillräckliga resultat tas fram från LOT S2-paketet, av sökanden oberoende
expertis, för att kunna visa om koppar är ett bra kapselmaterial eller inte för kärnbränsleförvaret.

Efter att mer information har framkommit om upptagningen av LOT-försöket harföreningarna följt
upp skrivelsen till SSM med en ny skrivelse med mer detaljer av vad som måste göras för att analysera
kopparkorrosionen i LOT-upptaget och varför det är viktigt. Uppföljningen bifogas som bilaga 1.

Föreningarna vill betona vikten av att resultaten från det nya LOT-upptaget finns tillgängliga för att
regeringen ska kunna få ett fullgott beslutsunderlag för ett tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken.
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