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milkas – Miljöorganisationernas kärnavfallssekreteriat

samarbetar med:  

SERO - Sveriges energiföreningars riksorganisation

och

FKK- Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska alla olika projekt för 

omhändertagande av radioaktivt avfall, och verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa

lösningen. Föreningen ska verka genom att:

• Bevaka frågor kring långlivat radioaktiv avfall nationellt och internationellt.

• Bistå nationella, regionala och lokala miljöorganisationer i deras arbete med 

kärnavfallsfrågan.

• Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring avfallsfrågorna i

samband med de utökade samråden mer allsidig.

• Deltagande i samrådsförfaranden inom ramarna för Miljökonsekvensbeskrivningar

enligt miljöbalken, kärntekniklagen, EG direktiv och Esbokonventionen.

• Delta i miljödomstolsförfaranden.



Ingen inkapsling i koppar

Jordelektriska strömmar och effekten av joniserande 
strålning har inte beaktats

Ingen förvaring i berggrunden med rörligt grundvatten
Det helt överordnade kravet för all atomavfallsförvaring

Respektavstånd till storregionala rörelsezoner, nya data 
som behöver beaktas

Alternativ – djupa borrhål

Processen och fortsättningen
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Utformningen

med koncentration av avfallet i ett enda 

skikt på 500 m djup i ett område med 

cirkulerande grundvatten är en 

oförsvarlig koncentration av risker.

Med risk för återtagande – och 

användning som kärnvapenmaterial, och 

ett fyndområde för tonvis med gedigen 

koppar. 

Och risk för framtida oplanerade intrång 

om anläggningen inte är känd.



Ingen inkapsling med elektriskt ledande material 
Koppar är olämpligt 

Ingen lokalisering i eller nära potentiella stora 
rörelsezoner

Forsmarksområdet är olämpligt

Riskspridning – inte riskkoncentration

Försiktighetsprincipen – ingen ytterligare 
avfallsproduktion innan en alternativ metod  
utretts och utprovats med så reella betingelser 
som möjligt


