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Begäran om informationsmöten för miljöorganisationer, m fl, om 
SKI:s och SSI:s granskning av kärnkraftsindustrins 
kärnavfallsprojekt 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har arbetat 
för att få ökad insyn i den samrådsprocess som sker mellan 
kärnkraftsindustrin och myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och 
Statens strålskyddsinstitut, SSI. Under våren har MKG återigen bett om 
myndigheternas stöd för att föreningen ska få observatörsstatus vid de s k 
SSA- och PLU-samrådsmötena och vid de gemensamma expertrådsmöten 
som sker mellan myndigheterna och kärnkraftsindustrin. Svaret från SSI var 
även denna gång positivt medan SKI återigen svarade att de inte kunde 
stödja MKG i detta avseende. Eftersom kärnkraftsindustrin genom 
kärnavfallsbolaget, SKB AB, kontrollerar dessa möten och är negativ till att 
miljöorganisationerna får ökad insyn i mötena menar MKG att det under den 
närmaste tiden blir svårt att få till stånd en förändring utan bägge 
myndigheternas stöd. 
 
Parallellt med denna strävan har MKG även diskuterat möjligheten att finna 
andra former för att SSI och SKI ska kunna informera om myndigheternas 
granskning av kärnkraftsindustrins kärnavfallsprojekt. Härmed begär MKG 
att SKI och SSI anordnar återkommande informationsmöten för att 
informera om myndigheternas granskning av kärnkraftsindustrins 
kärnavfallsprojekt.  
 
MKG menar att det finns ett behov av regelbunden information om: 
- myndigheternas granskning av kärnkraftsindustrins säkerhetsanalyser m m  
- de möten om kärnavfallsfrågan som kärnkraftindustrin kallar till och 
protokollför och där myndigheterna deltar men där MKG inte får närvara 
- de möten som myndigheterna själva anordnar där inte MKG får närvara 
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MKG föreslår att informationsmöten genomförs 3-4 gånger om året och att 
myndigheterna ordnar mötena tillsammans.  
 
MKG tror att det kan finnas ett intresse för denna typ av informationsmöten 
även hos andra aktörer, t ex andra miljöorganisationer som erhåller medel 
ur kärnavfallsfonden, platsundersökningskommunerna och KASAM.  
 
För att underlätta för MKG att förbereda sig för informationsmötena 
och att löpande följa myndigheternas pågående granskningsarbete 
föreslår MKG dessutom att myndigheterna utarbetar system för att 
fortlöpande och skyndsamt i digital form göra tillgängligt de kallelser, 
protokoll och dokument m m som de hanterar i sitt granskningsarbete, 
kopplat till de diarienummer som handlingarna registreras under. 
 
 
Göteborg som ovan, 
 
 
 
Johan Swahn 
kanslichef, MKG 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 


