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Gröna Kvinnor jublar, Mark- och miljödomstolen slår fast att det fortfarande finns osäkerheter kring 

Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB, förslag om slutförvar av utbränt kärnbränsle. Det är främst 

förvaringen i kopparkapslar som kritiseras. Domstolen anger flera anledningen till risk för korrosion 

och gör en bedömning att förslaget till slutförvar inte är tillräckligt säkert. En ny samlad 

säkerhetsanalys måste göras enligt domstolens beslut. Förvaret godkännas helt enkelt inte utifrån 

Miljöbalkens krav.  

Gröna Kvinnor är mycket nöjda med detta tydliga nej från Mark- och miljödomstolen, vi har hela 

tiden hävdat försiktighetsprincipen då vi inte funnit något entydigt vetenskapligt belägg för att 

kopparkapslar kan hålla ens i tusen år, - det här är en stor seger för alla oss kvinnor som kräver att 

försiktighetsprincipen ska gälla vid all bedömning av miljöskalig och farlig verksamhet, säger Ewa 

Larsson, ordförande Gröna Kvinnor. 

Mark- och miljödomstolen har också prövat hur förslaget om nergrävning påverkar natur och miljön 

på den valda plasten och finner att det finns påtaglig risk för skada på riksintresse för naturvård, 

detta anser domstolen får underordnas ett slutförvar. Det är 12 000 ton kärnavfall som SKB har fått 

prövat och själva anläggandet av kärnavfallet har beräknats pågå i 70 år. 

Gröna Kvinnors Kirsti Kolthoff, som bor i Östhammars kommun och är regionansvarig i Uppland för 

Gröna Kvinnor är missnöjd med den delen i domstolens beslut. - Vi är många kvinnor som bestämt 

tar avstånd ifrån att miljö- och naturintressen ska underordnas industriintressen.  

Domstolen föreslår också att Strålskyddsmyndigheten ges ett starkare stöd i Miljöbalken när de gör 

sina prövningar, Gröna Kvinnor tycker att det är en naturlig utveckling för att stärka Miljöbalkens 

ställning. 

Östhammars kommun har utlovats 500 miljoner kr i stöd från SKB för att bli Sveriges farligaste plats 

med en koncentration av utbrända kärnbränslen 500 meter nere i berggrunden som ska bevakas i 

hundratusentals år. Men Östhammars kommun säger bestämt nej till att ta ansvar för avfallet på lång 

sikt. Därför måste regeringen klargöra ansvarsfrågan menar Mark- och miljödomstolen.   

Gröna Kvinnor, som är en partipolitiskt fristående kvinnoorganisation, har under sin tolvåriga livstid 

argumenterat för att ett slutförvar för utbränt kärnbränsle, bredvid Östersjön och ca 17 mil från 

huvudstaden är en synnerligen olämplig plats för ett livsfarligt avfall. Vi har också påtalat den 

uppenbara risken att ansvaret för säkerheten och slutnotan för kärnkraften kommer hamna i 

skattebetalarnas knä, avslutar Ewa Larsson  
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