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Missiv till samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, rörande 
riskerna för att det konstgjorda barriärsystemet med kopparkapslar 
och lerbuffert i KBS-metoden för slutförvar av använt kärnbränsle 
inte kommer att fungera, samt krav på offentliggörande av 
forskningsrapporter 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, överlämnar härmed den bifogade gemensamma samrådsinlagan 
rörande riskerna för att det konstgjorda barriärsystemet med kopparkapslar 
och lerbuffert i KBS-metoden för slutförvar av använt kärnbränsle inte kommer 
att fungera, samt krav på att offentliggörande av forskningsrapporter. 

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden 
miljöorganisation. Föreningen är Sveriges största miljöorganisation med ca 
180 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela 
landet. Mer information om Naturskyddsföreningen och dess arbete finns på 
föreningens hemsida (http://www.naturskyddsforeningen.se). 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är ett samarbete mellan 
Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Fältbiologerna och Oss - 
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. MKG erhåller stöd ur 
Kärnavfallsfonden och arbetar med att bevaka och granska 
kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och plats för att slutförvara det 
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radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Mer information om MKG:s arbete 
finns på föreningens hemsida (http://www.mkg.se). 

Föreningarna deltar i samrådet inför en kommande ansökan om att få bygga 
ett slutförvar för använt kärnbränsle och kommer att lämna yttranden på 
ansökan till Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 
Vänligaste hälsningar, 
 
 
 
 
Mikael Karlsson Kenneth Gunnarsson 
ordförande, Naturskyddsföreningen ordförande, MKG 
 
 
 
 
Johan Swahn 
kanslichef, MKG 
070-4673731, johan.swahn@mkg.se 
 
 
 
Kopia: Miljöministern 

 Miljödepartementet 
 Strålsäkerhetsmyndigheten 
Kärnavfallsrådet 
Naturvårdsverket 
Energimyndigheten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Oskarshamns kommun 
Östhammars kommun 
Hultsfreds kommun 
 Ålands landskapsregering 
Ekerö kommun, Åland 
Regionförbundet i Kalmar län 
Regionförbundet Uppsala 
Milkas 
SERO 
Greenpeace 
Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland 
 


