
Inbjudan till två seminarier om läget 
inom kärnavfallsområdet

16 maj 2008

Naturskyddsföreningen och MKG om industrins forskningsprogram Fud-07:
Brister i hanteringen av kärnavfallsfrågan – regeringen måste agera!

Ska miljöorganisationerna även fortsättningsvis kunna söka fi nansiering ur 
kärnavfallsfonden för att kunna arbeta med kärnavfallsfrågan?

Den 16 maj 2008 inbjuder Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, till två seminarier 
om läget inom kärnavfallsområdet. På förmiddagen presenteras Naturskyddsföreningens och 
MKG:s synpunkter, riktade till regeringen, på vad som behöver göras för att styra upp det 
svenska kärnavfallsarbetet. Över en lunch presenterar sedan Statskontoret utvärderingen av 
möjligheten för miljöorganisationer att söka medel ur kärnavfallsfonden.

11.45-13.00 Lunchseminarium (MKG bjuder på lunch)
Utvärderingen av miljöorganisationernas medel ur Kärnavfallsfonden

Statskontorets utredare Erik Nyberg presenterar utvärderingen av försöksverksamheten 
med miljöorganisationernas fi nansiering ur kärnavfallsfonden som ska vara klar den 30 
april. Utvärderingen ska svara på frågorna om medlen använts på avsett sätt, vilken 
effekt stödet har haft och om stöd fortsättningsvis bör utgå. Ansi Gerhardsson från 
Miljödepartementet kommer i en kort kommentarer att berätta hur departementet kommer 
att arbeta vidare med frågan.

10.00-11.30 Seminarium 
Naturskyddsföreningens och MKG:s syn på läget inom kärnavfallsområdet

Naturskyddsföreningen och MKG presenterar det yttrande som föreningarna lämnat över 
kärnavfallsindustrin forskningsprogram, Fud-07. I yttrandet gör föreningarna en analys av 
utvecklingen inom kärnavfallsområdet och lyfter fram brister på ett antal områden. För att 
åtgärda bristerna och styra upp det svenska kärnavfallsarbetet ger de förslag på åtgärder 
som regeringen kan vidta. Regeringen har möjlighet att ställa villkor på det fortsatta arbetet 
när beslut om forskningsplanen ska tas kring årsskiftet.

Plats: Naturskyddsföreningens kansli på Åsögatan 115, 
Stockholm. För karta och vägbeskrivning, se bilaga.
Anmälan: Anmälan sker senast den 9 maj till Lisa Hedin,
lisa.hedin@mkg.se, 070 - 482 31 20, 031 - 711 00 92.
Ange vilket/vilka seminarium/er du vill delta på. Om du 
anmäler dig till lunchseminariet och vill ha vegetariskt mat, 
ange även det.
Kostnad: Seminarierna är kostnadsfria
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Naturskyddsföreningens kansli, Stockholm 
 
Naturskyddsföreningens kansli ligger på Åsögatan 115 2 tr. 
 
Med tunnelbana tar man sig till Medborgarplatsen med grön linje nummer 17, 18 
eller 19. 
 
Karta: 

 




