
MKG uppvaktar miljöministern

Den 14 november uppvaktade en delegation från MKG miljö-
minister Lena Sommestad och medarbetare.

MKGs delegation (Maria Brandt, Mikael Karlsson, Johan Swahn, 
Catharina Lihnell Järnhester, Guy Madison och Lisa Hedin) träffade 
miljöminister Lena Sommestad med medarbetare (Gabor Szendrö, 
Ansi Gerhardsson, Lars Ekecrantz, Monica Lövström).

På mötet lyfte MKG följande frågor:

1. Frågan om kärnavfallsindustrins nuvarande kärnavfallsprojekt har blivit 
 omodern och riskerar att inte uppfylla modern miljölagstiftning
 
2. Frågan om regering och myndigheter har varit för tama i att ställa krav 
 på kärnkraftsindustrin - något som lett fram till nuvarande situation
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Clifford Voss besöker Sverige och deltar i seminarier
MKG har bjudit in den amerikanske hydrogeologen Clifford I Voss till Sverige för att träffa 
honom och diskutera hans forskning om de djupa grundvattenströmmarnas betydelse för 
lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samtidigt deltar Voss på seminarier 
den 6 december i Göteborg och den 8 december i Stockholm.

Geologen Clifford I Voss arbetar för US Geological Survey, USA:s motsvarighet till Sveriges geologiska under-
sökning (SGU). Voss har tidigare anlitats av både SKI och SSI för att granska kärnavfallsbolagets (SKB AB) 
lokaliseringsarbete. Han har framfört tanken att en placering av ett kärnavfallsslutförvar i inlandet där det fi nns 
fördelaktiga grundvattenströmningar på djupet kan vara miljömässigt bättre än en kustnära placering. Hans 
synpunkter har lett till fortsatta utredningar om denna frågeställning.

Den 6 december kl. 18.00-20.00 anordnar MKG en föreläsning för allmänheten där Johan Swahn presenterar 
MKG och organisationens arbete och där Clifford I Voss berättar om sin forskning om grundvattenströmning. 
Seminariet hålls på Ekocentrum i Göteborg. 

I samband med att Clifford Voss är i Sverige presenterar han även sin forskning på ett vetenskapligt semina-
rium på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, den 6 december kl. 15.15-17.00. På detta seminarium deltar 
även Lars O Ericsson från Chalmers, som leder SKB AB:s arbete med frågeställningen, och ger en lägesrapport 
från det arbetet.

Ett motsvarande seminarium hålls på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm den 8 december kl. 10.00-12.00. 
Seminariet anordnas av Mark- och vattenteknik på KTH och kommer att hållas i sal V12, Teknikringen BV.
Mer information om föreläsningen och seminarierna fi nns på www.mkg.se

 
3. Frågan om bristen på rättvisande alternativredovisningar av metoder för hantering av använt kärn bränsle

4. Frågan om hur djupa grundvattenströmmar påverka den miljömässigt långsiktigt bästa lokaliseringen av 
 ett  slutförvar för använt kärnbränsle

5. Frågan om kärnkraftsindustrins ovilja att ge miljöorganisationerna insyn i särskilda samrådsmöten och 
 expertrådsmöten mellan myndigheterna och kärnavfallsbolaget

6. Frågan om det ska vara kärnavfallsbolaget som helt ska få styra de samråd som inte förs enligt 6 kap 
 6§ Miljöbalken. 

MKG har följt upp mötet med ett brev till miljöministern som fi nns på hemsidan www.mkg.se .

Miljöminister Lena Sommestad
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MKG:s expertråd
MKG har rekryterat ett expertråd bestående av personer med hög kompetens inom många 
olika områden. Rådets uppgift är att bistå MKG i arbetet med att granska kärnavfallsprojektet 
genom att rådsmedlemmarna vid behov kan stödja styrelsen och kansliet med expertkompe-
tens.

Medlemmar i MKG:s expertråd

Gunnar Bengtsson, docent, fd Generaldirektör för SSI och Kemikalieinspektionen
Inga Carlman, professor, Mittuniversitetet, Östersund och IMIR (Institutet för miljörätt)
Herbert Henkel, docent, geofysik, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm
Olov Holmstrand, tekn. dr, hydrogeologi, miljökonsult, Ramböll Sverige AB
Gunilla Högberg-Björk, jur kand, miljörätt, Uppsala Universitet
Christina Hörnberg-Lindgren, lektor, miljörätt, Umeå Universitet
Arne Kaijser, professor, teknikhistoria, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm
Tomas Kåberger, docent, energiexpert 
Lars Löfquist, doktorand, Teologiska institutionen, Uppsala Universitet
Göran Sundqvist, docent, Avd för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs Universitet
Göran Skogh, professor, nationalekonomi, Linköpings Universitet
Karl-Inge Åhäll, docent, geologi, Karlstad Universitet

MKG:s nuvarande analys är att avfallsprojektet som kärnkraftsindustrin nu bedriver det inte uppfyller högt ställda 
miljökrav. MKG menar att kärnkraftsindustrins kärnavfallsprojekt är omodernt. Grundprincipen togs fram i hast 
för trettio år sedan för att snabbt tillfredställa behovet av att visa på en lösning på avfallsproblemet för att inte 
kärnkraftsutbyggnaden skulle stoppas. Sedan dess har synen på miljöfrågor förändrats i samhället och miljölagstift-
ningen har utvecklats som en följd av detta. Detta har inte påverkat kärnkraftsindustrin, vare sig när det gäller 
omvärdering av sitt metodval eller i hur lokaliseringsprocessen har genomförts.

Läs mer ur referatet på www.mkg.se

MKG huvudaktör i seminarium 
med kommunföreträdare

Platsundersökningskommunerna Oskarshamn 
och Östhammar bjöd den 9 november in miljö-
organisationerna som får medel ur Kärnafalls-
fonden för att få ta del av deras syn på 
kärnavfallsprojektet.

MKG:s presentation gjordes av MKG:s vice ordförande 
Mikael Karlsson (SNF) och kanslichefen Johan Swahn. 
Presentationen underströk betydelsen av att kärnavfall-
sprojektet uppfyller miljölagstiftningens alla mål, syften 
och krav. 

MKG:s yttrande över kärnavfallsavgifter för 2006

MKG har yttrat sig över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säker-
hetsbelopp för 2006 enligt lagen (1992:1537) om fi nansiering av framtida utgifter för använt 
kärnbränsle m.m.

MKG anser att de avgifter och säkerhetsbelopp som Statens kärnkraftinspektion föreslår för 2006 för framtida 
fi nansiering av kärnavfall och rivning av reaktorer är för låga. Vi förväntar oss att avgifterna kommer att höjas 
om Finansieringsutredningens förslag genomförs och ser inga skäl till att inte redan nu påbörja höjningen av 
avgifterna. I yttrandet anger MKG ett antal skäl för att höja avgifterna omgående, förslagsvis till de nivåer som i 
reella termer som rådde 1995, dvs med ungefär en faktor 4 till ca 2,5-3,0 öre/kWh.

Läs hela yttrandet på www.mkg.se
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Yttrande om fristående och oberoende forskning

MKG har lämnat ett remissvar på KASAM:s skrivelse om behovet av resurser för fristående och 
oberoende forskning inom området för kärnavfallsfrågor.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) stödjer KASAM:s förslag att använda resurser från Kärnavfalls-
fonden för att stödja från kärnkraftsindustrin och tillsynsmyndigheter fristående och oberoende forskning inom 
kärnavfallsområdet.

MKG anser att det fi nns ett behov av fristående och oberoende forskning inte bara inom de forskningsområden som 
KASAM nämner i sitt förslag, utan att även på andra områden.

MKG stödjer att representanter från KASAM, SKI och SSI ingår i det eller de organ som beslutar om fördelning av 
fristående och oberoende forskningsmedel.

MKG anser att det samhällsvetenskapliga forskningsprogram som nu bedrivs av SKB AB bör fl yttas över till det 
föreslagna forskningsfi nansieringssystemet.

MKG pekar på att en möjlig lösning på huvudmannaskap för det föreslagna forskningsfi nansieringssystemet är en stif-
telse med forskningsstiftelsen MISTRA som modell.

KASAM:s förslag, MKG:s yttrande och andra remissvar fi nns på www.mkg.se

MKG får rätt att delta på kärnavfallsmöten på länsnivå

MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark har beslutat att miljöorganisationer ska 
kunna delta som observatörer under framtida möten.

MKG begärde i våras att få delta i de kärnavfallsmöten som sker på länsnivå, MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- 
och MKB-grupp Forsmark. Den 17 november respektive den 18 november hölls öppna möten för dessa fora. MKG 
deltog på mötet med MKB-forum i Oskarshamn den 17 november och höll en kort presentation om organisationen. 
MKG deltog även på mötet med Samråds- och MKB-grupp Forsmark den 18 november. Båda mötena var denna gång 
öppna möten. MKB-forum i Oskarshamn beslutade på mötet att deras möten skall vara öppna även i fortsättningen. 
Samråds- och MKB-grupp Forsmark beslutade på mötet att låta miljöorganisationer som erhåller medel ur Kärnavfalls-
fonden får skicka en observatör till framtida möten. 

MKG ser mycket positivt på att önskan om ökad insyn i denna del av kärnkraftavfallsprocessen nu uppfylls. MKG väntar 
nu på att även få insyn i de särskilda samrådsmöten som äger rum mellan myndigheterna och kärnavfallsbolaget och 
där kärnavfallskommunerna har observatörsstatus - något som MKG ansökt om. Anledningen till ansökan är att även 
MKG anser sig behöva ha tillgång till all relevant information i slutförvarsfrågan för att kunna utföra sitt granskningsup-
pdrag fullt ut. Kärnavfallsbolaget och Statens kärnkraftsinspektion har inledningsvis motsatt sig att MKG får obser-
vatörsstatus vid dessa möten och vid de expertrådsmöten som sker mellan myndigheterna och kärnavfallsbolaget. 
Statens strålskyddsinstitut har inget att invända mot att MKG erhåller observatörsstatus. MKG har lyft frågan till Miljö- 
och samhällsbyggnadsdepartementet.

Samråd om ansökan för inkapslingsanläggning

Den 14 och 17 november höll kärnavfallsbolaget (SKB AB) i Östhammar och Oskarshamn 
vad de menar var “det sista samrådsmötet” kring inkapslingsanläggningen innan ansökan 
enligt Kärntekniklagen skickas in till myndigheterna för granskning. Mötena hölls trots att 
omfattnings- och avgränsningsarbetet för miljökonsekvensbeskrivningarna inte hade presen-
terats.

Samrådsmötena tydliggjorde att det råder brister i den pågående samrådsprocessen i form av oklarheter i upplägg-
ningen, tidplanen och ansökningsförfarandet. Ytterligare ett exempel på detta är att kärnavfallsbolaget menar att 
de möten med MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark som ägde rum samma vecka var 
allmänna samrådsmöten.

MKG kommer att även denna gång att lämna in en skriftlig inlaga där vi framför vår syn på samrådet och MKB-
processen. Denna inlaga kommer att fi nnas tillgänglig på www.mkg.se .



Kärnavfallsträffen i Sundsveden

Representanter för medlemsorganisationerna i MKG 
och Milkas träffades i slutet av augusti i Sundsveden, 
i skärgården utanför Östhammar, för att diskutera 
kärnavfallsprocessen och hur MKB-processen ska få 
ett tydligare fokus på miljöaspekterna.

Eftersom information och kommunikation är avgörande 
för att nå ut med miljöperspektivet, hade Hanna 
Zetterberg Strüwe anlitats för att ge råd och hjälp i de 
frågorna.
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MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna 
Svenska Naturskyddsföreningen, Oss (Opinions-
gruppen för säker slutförvaring i Östhammar), 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Natur-
skyddsförbundet i Kalmar län. 
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MKG skriver till miljöministern för att få insyn i möten

Kärnavfallsbolaget SKB AB vill inte låta MKG delta som observatör i de särskilda sam-
rådsmöten och expertgruppsmöten som regelbundet hålls mellan kärnavfallsbolaget och till-
synsmyndigheterna SKI och SSI.

I juni 2005 begärde MKG hos kärnavfallsbolaget SKB AB och tillsynsmyndigheterna Statens kärnkraftinspektion 
(SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) att på samma sätt som kommunerna Östhammar och Oskarshamn få 
delta som observatörer i de så kallade särskilda samråd som kärnavfallsbolaget och myndigheterna regelbundet 
håller. MKG vill även bli observatör på de expertrådsmöten som bolaget och myndigheterna håller. Anledningen till 
ansökan är att även MKG anser sig behöva ha tillgång till all relevant information i slutförvarsfrågan för att kunna 
utför sitt granskningsuppdrag fullt ut. 

Kärnavfallsbolaget har avvisat MKG:s begäran. SKI har samma syn som SKB. Däremot skriver SSI att man inte 
motsätter sig att MKG kan delta som observatörer vid de särskilda samråden. 

Med anledning av kärnavfallsbolagets ställningstagande har MKG skrivit till miljöministern för att söka stöd för sin 
begäran.

Ansökan om medel för 2006

MKG har för verksamhetsåret 2006 ansökt om 2,5 miljoner kronor ur Kärnavfallsfonden.

Efter första årets uppbyggnadsskede är nu MKG etablerad som aktör i kärnavfallsprocessen. Under nästa år 
kommer verksamheten att utvecklas ytterligare så att MKG kan fortsätta bidra konstruktivt till att miljöaspekterna 
i kärnavfallsprojektet får än tydligare belysning.

Se vår ansökan på www.mkg.se


