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Fråga om öppenhet och tillgänglighet vid de regionala 
mötena om slutförvar av använt kärnkraftsbränsle (MKB-
Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark) 

MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark är två 
regionala mötesforum i Oskarshamns respektive Östhammars kommun. På 
mötena deltar kärnkraftsindustrin, SKB AB, kommunen i fråga och 
myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens 
strålskyddsinstitut, SSI. Länsstyrelserna i respektive län (Kalmar och 
Uppsala) leder mötena. På mötena informerar aktörerna varandra om deras 
arbete med kärnavfallsfrågor och diskuterar utvecklingen inom 
kärnavfallsområdet med fokus på industrins önskan om att få slutförvara 
använt kärnkraftsbränsle i en av kommunerna. Mötenas status i 
samrådsprocessen är något oklara, men protokollen trycks på 
länsstyrelserna brevhuvud efter justering av samtliga aktörer som deltar på 
mötena. Det är däremot kärnkraftsindustrin som kallar till mötena och skriver 
protokollen. Dagordningen för mötena sätts samman av en arbetsgrupp för 
respektive regionalt forum med representanter för industrin, myndigheter 
och kommunerna. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning arbetade under år 2005 för att 
miljöorganisationer som erhåller medel ur kärnavfallsfonden skulle kunna 
delta i, eller åtminstone kunna närvara vid, dessa möten. Mötena var 
tidigare slutna, med några undantag i Oskarshamns kommun. MKG:s 
agerande med stöd från andra aktörer ledde till att mötena för MKB-Forum 
Oskarshamn under 2006 blev öppna så att allmänheten och 
miljöorganisationer kunnat närvara som observatörer. Vid mötena under 
2006 med Samråds- och MKB-grupp Forsmark fick miljöorganisationer som 
erhåller medel ur kärnavfallsfonden observatörsrätt. Dessa möten öppnades 
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samtidigt upp för allmänheten, men rätten för allmänheten att närvara 
beslutas från möte till möte. 

Mötena i MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark 
har tidigare ägt rum ca 4 gånger per år. Ibland har det varit gemensamma 
möten. 

Under 2007 har antalet möten reducerats betydligt. Under våren ställdes 
båda mötena in i båda mötesserierna. På hösten planeras ett möte för varje 
mötesserie i september och ett gemensamt möte i december. MKG har 
frågat varför vårens möten ställts in. Företrädare för kärnkraftsindustrin, 
SKB AB, har meddelat att detta berodde på att det vid arbetsgruppernas 
planeringsmöten för 2007 års verksamhet framkommit att "de punkter som 
parterna tyckte var intressanta att ta upp under året, passade bäst för möten 
under hösten". 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har full förståelse för att 
kärnavfallsaktörerna inte vill ha meningslösa möten som man håller bara för 
sakens skull. Med den erfarenhet av de regionala möten som MKG närvarit 
vid under 2006 menar föreningen att risken för att mötena skulle ha blivit 
meningslösa verkar mycket liten. Det verkar finnas mycket att diskutera och 
tiden har ständigt svårt att räcka till. Eftersom den slutliga dagordningen för 
mötena sätts bara två veckor i förväg kan ärenden som dyker upp på kort 
varsel lätt tas upp på mötena. MKG:s erfarenheter av den livliga aktivitet 
som förekommit inom kärnavfallsområdet under våren antyder i efterhand 
att det funnits många intressanta frågor att diskutera på mötena om de hade 
ägt rum som vanligt. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har granskat planerna 
för höstens regionala möten. Föreningen konstaterar att själva 
sammanträdesdelen vid mötena i september blir något kortare än vanligt. 
Detta för att deltagarna ska kunna åka på fältbesök vid 
platsundersökningarna. Detta trots att det borde finnas extra mänga frågor 
att diskutera eftersom inga möten ägt rum på nio månader. 

MKG konstaterar även att höstens möten dels ska äga rum på 
platsundersökningskontoren i Simpevarp och Forsmark i september, dels på 
Arlanda (gemensamt möte) i december. Även om MKG anser att det kan 
vara intressant med fältbesök på platsundersökningarna går det inte att 
komma ifrån att Simpevarp och Forsmark inte är de mest tillgängliga 
mötesplatserna för allmänheten i Oskarshamn respektive Östhammars 
kommun. Och möjligheten för allmänheten att delta på möten på Arlanda 
torde vara än mer begränsad. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill tydligt markera att 
det blivit en stor skillnad mellan åren 2006 och 2007 i fråga om öppenhet 
och tillgänglighet i mötesverksamheten inom MKB-Forum Oskarshamn och 



  

 
3 

Samråds- och MKB-grupp Forsmark. Dels har miljöorganisationer och 
allmänhet har fått minskad insyn i det pågående arbetet inom 
kärnavfallsområdet genom att antalet möten minskat. Dels ger ingen av 
höstens mötesplatser en god möjlighet för allmänheten att delta. 

Den utveckling som skett är olycklig och MKG menar att när 
arbetsgrupperna för respektive regionalt forum i framtiden planerar 
verksamheten måste hänsyn även tas till den insyn i kärnavfallsprojektet 
som dessa möten ger för allmänheten och miljöorganisationer. 

Med anledning av den utveckling som skett vill Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG slutligen ställa en fråga: 

Kan länsstyrelserna, myndigheterna, kommunerna och industrin i den 
framtida planeringen av verksamheten inom MKB-Forum Oskarshamn 
och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ta större hänsyn till 
allmänhetens och miljöorganisationernas behov av och möjlighet till 
att få insyn i kärnavfallsprogrammet? 

 

Bästa hälsningar, 

 

 
Johan Swahn Jenny Lundström 
kanslichef, MKG ordförande, MKG 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 
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