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Yttrande angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, mål M 1333-11 (KBS-3-systemet) 
– Svensk Kärnbränslehantering AB:s aktbilaga 552-556 
 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) samt Folkkampanjen mot Kärnkraft-
Kärnvapen (FMKK) och Jordens Vänner (JV) står bakom detta yttrande. FMKK och JV 
bildade Milkas år 2004 för att följa samrådsprocessen och förbereda sig inför 
Strålsäkerhetsmyndighetens granskning och en eventuell förhandling i Mark- och 
miljödomstolen gällande SKB:s ansökan om att bygga ett förvar för använt kärnbränsle. 
 
Vi har av Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (MMD) i aktbilaga 561 daterad 2017-
07-06 beretts tillfälle att lämna ett yttrande gällande Svensk Kärnbränslehantering AB:s 
aktbilaga 552-556. Denna ytterligare information från SKB har inte ändrat vår uppfattning 
presenterad i våra yttranden 14 februari 2017 (aktbilaga 492), 30 maj 2016 (aktbilaga 399), 
10 oktober 2013 (komplettering I, aktbilaga 277) och 15 oktober 2013 (komplettering II, 
aktbilaga 280), samt 24 juni 2015 (aktbilaga 330). Vi har dock följande tillägg. 
 
Det är anmärkningsvärt att SKB i aktbilaga 552 skriver om kopparkorrosion utan att bemöta 
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) och Kärnavfallsrådets yttranden. SSM skrev t.ex. 29 
juni 2016 i aktbilaga 406 sid. 5 att det finns ”behov av utvecklingsarbete” när det gäller 
kopparkorrosion. Kärnavfallsrådet har skrivit om behovet av mera forskning, t.ex. 31 maj 
2016 i aktbilaga 402 sid. 2. 
 
När det gäller villkor för kontroll och uppföljning efter förslutning vill SKB vänta med den 
diskussionen till efter att förvaret är byggt, enligt aktbilaga 552, sid. 7. Detta är inte rimligt 
med hänsyn till att stränga villkor för kontroll och uppföljning kan påverka anläggningens 
utformning och även utesluta ett KBS-3-förvar. 
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