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Komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och 
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 sig i regeringens prövning av 
ansökningar av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken (M2018-00217/Me) 
och kärntekniklagen (M2018/00221/Ke).  
 
Kompletteringen sker för att informera regeringen om att försökspaketet S2 i 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 avsnitt 2.6 av föreningarnas yttrande den 30 september beskriver föreningarna vikten av att nästa 
försökspaket, benämnt S2, i det s.k. LOT-projektet i Äspölaboratoriet tas upp och analyseras. 
Försökspaketet innehåller koppar och lera och har legat i en syrgasfri slutförvarsmiljö i tjugo år. 
Paketet har hettats upp till samma temperatur som förväntas existera i kärnbränsleförvaret i Forsmark. 
 
Föreningarna menar att om upptaget och analysen av S2-paketet görs på rätt sätt kan resultaten skapa 
klarhet i om koppar är ett bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret eller inte. Därför har föreningarna 
sedan 2011 krävt att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB), i fortsättningen benämnd sökanden, tar 
upp och analyserar S2-paketet under insyn av intresserade aktörer och med kvalitetssäkring av 
resultaten. Föreningarna har ansett att detta bör ske så att resultaten kan utgöra ett underlag till 
regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. 
 
Sökanden har fram till nu vägrat att ta upp S2-paketet och har inte redovisat några närmare planer för 
när så ska ske. I huvuddokumentet till kompletteringsyttrandet till regeringen den 4 april 2019 säger 
sökanden på sid. 27 att ”resultaten från dessa försök kommer att redovisas och hanteras i kommande 
steg i KTL-prövningen” Detta betyder att sökanden inte vill att regeringen ska ha tillgång till 
resultaten av upptaget av LOT S2-paketet förrän efter regeringen eventuellt har beslutat om både 
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tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen. Föreningarna menar att ett skäl till 
detta kan vara att sökanden är medveten om att resultaten från studier av hur kopparytorna ser ut i 
försökspaketet skulle kunna försvåra möjligheten att erhålla tillåtlighet och tillstånd. 
 
I en något oväntad utveckling av frågan är det nu känt att sökanden har tagit upp försökspaket S2 i 
LOT-försöket, men helt utan insyn och extern kvalitetssäkring. MKG deltog onsdagen den 16 oktober 
på mötet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anordnade för att informera om kärnavfallsbolaget 
SKB:s forskningsprogram Fud 2019. På mötet ställde föreningen frågan till sökanden om när nästa 
försökspaket i projektet (S2) ska tas upp. Något förvånande uppgav sökanden att försökspaketet S2 
redan har tagits upp. 
 
MKG har skickat en skrivelse till SSM för att formellt uppmärksamma myndigheten på att upptaget av 
försökspaketet har skett. Skrivelsen bifogas som bilaga 1. MKG och dess medlemsföreningar vill att 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) omedelbart agerar för att se till att tillräckliga resultat tas fram från 
LOT S2-paketet för att kunna visa om koppar är ett bra kapselmaterial eller inte för 
kärnbränsleförvaret. I skrivelsen, som avslutas med tre frågor till SSM, betonar föreningarna vikten av 
att kopparytan vid den varmaste delen av det centrala kopparröret analyseras. Detta bör kunna ske 
relativt snabbt, men det måste ske av från sökanden oberoende expertis. 
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