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Begäran om att Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 
(MKG) ska få observatörsstatus vid samrådsmöten mellan SKB 
och myndigheterna (SKI och SSI) och vissa andra möten 
 
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), SNF:s länsförbund i Uppsala och Kalmar, 
Fältbiologerna och Oss i Östhammar har bildat föreningen Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning (MKG). Föreningens syfte är att verka för den på lång sikt 
miljö- och hälsomässigt bästa lösningen för omhändertagande av avfall från 
kärnteknisk verksamhet i Sverige. 
 
För att verksamheter (miljöorganisationer och kommuner) som har medel från 
Kärnavfallsfonden effektivt ska kunna granska kärnavfallsprojektet i 
samrådsprocessen bör de enkelt kunna följa de frågeställningar som SKB 
diskuterar med myndigheterna. Ett sätt att underlätta detta är att medge att 
verksamheterna kan delta som observatörer vid samrådsmöten mellan SKB och 
myndigheterna.  Dessutom kan det finnas andra möten, bland annat workshops 
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med expertråden INSITE och OVERSITE, där verksamheterna bör kunna delta 
som observatörer. 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) begär härmed att i 
fortsättningen ges observatörsstatus vid samrådsmöten mellan SKB och 
myndigheterna. Även vad gäller vissa andra för granskningen betydelsefulla 
möten (exempelvis workshops med expertråden INSITE och OVERSITE) 
begär MKG observatörsstatus. 
 
Om observatörsstatus beviljas antas kommuner och andra miljöorganisationer 
som erhåller medel ur kärnavfallsfonden få samma rättigheter. 
 
Utöver de möten som nämnts ovan har SKB och myndigheterna ett flertal andra 
möten där kärnavfallsprojektet avhandlas, bland annat s k expertgruppsmöten. 
Frågan om observatörsstatus rör självklart inte dessa möten eftersom de har 
definierats som liggande utanför samrådsprocessen. 
 
För kännedom meddelas att Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) 
tidigare har begärt att få till närvarorätt vid samrådsmöten med MKB-Forum i 
Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark. 
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