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Bästa Nina Cromnier, 
 
Föreningarna Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfalls-
granskning (MKG) tackar för ett bra möte den 25 mars. Föreningarna har tagit del av SSM:s 
minnesanteckningar från mötet. 
 
Föreningarna har vid mötet förstått att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har svängt i frågan om 
att inte avrapportera resultaten från de under hösten upptagna försökspaketen (S2 och A3) i LOT-
försöket förrän i SSM:s stegvisa prövning efter att regeringsprövningen av kärnbränsleförvaret i 
Forsmark är avslutad. Bolaget har informerat SSM att de planerade analyserna av kopparkuponger 
samt de kopparrör som innehöll värmeelement för försökspaketen troligen kommer att redovisas redan 
under första halvåret 2020.  
 
Vi håller för troligt att det är SSM:s lednings förtjänst att LOT-paketen nu kommer att kunna bli ett 
underlag inför regeringens prövning, och vill härmed uttrycka föreningarnas djupt kända tacksamhet 
för detta. Oavsett hur denna omsvängning skett, möjliggör det en betydligt bättre prövning. 
 
Föreningarna har framhållit vikten av kvalitetssäkring av analyserna och redovisningen. På grund av 
den stora betydelsen redovisningen av LOT-paketen har i egenskap av de enda praktiskt utförda 
långtidstester som finns att tillgå av KBS-3-metoden, är det av största vikt att inte integriteten av 
resultaten kan ifrågasättas. Föreningarna finner det därför mycket glädjande att SSM på mötet 
berättade att myndigheten har för avsikt att genomföra en kvalitetsgranskning av SKB:s korrosions-
analyser från de upptagna försökspaketen. Det är ett klokt beslut, som möjliggör en framtida samsyn 
om beslutsunderlagens vetenskaplighet. 
 
Föreningarna menar att det vore förtroendehöjande om SSM som en del av granskningen: 
 
1. Tidigt ger en möjlighet för föreningarna, främst MKG, och forskare med anknytning till KTH, 
exempelvis Peter Szakálos och Christofer Leygraf, att framföra synpunkter på vad som kan vara 
viktigt att ta hänsyn till vid en granskning; och 
2. Framför önskemålet att SKB ger myndigheten en möjlighet få till stånd oberoende analyser av 
väsentliga kopparprov. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
 
Oscar Alarik Mikael Sundström Ylva Lundh 
Chefsjurist, Naturskyddsföreningen Ordförande, Jordens Vänner Ordförande, MKG 


