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Subject: MKG:s kommentar till SKB:s skrivelse "Angående presentation av 
säkerhetsanalysen SR-Can" 
Date: tisdag 31 oktober 2006 14.58 
From: Johan Swahn <johan.swahn@mkg.se> 
To: <ski@ski.se>, <ssi@ssi.se>, <kommunen@oskarshamn.se>, <kommunen@osthammar.se>, 
<eva.simic@sustainable.ministry.se>, Olof Karlsson <karlsson.sero@koping.net>, MILKAS 
<info@milkas.se>, Göran Folin <goran.folin@telia.com> 
Cc: Josefin Päiviö Jonsson <josefin.p.jonsson@ski.se>, Johanna Sandwall 
<johanna.sandwall@ssi.se>, Kaj Nilsson <kaj.nilsson@oskarshamn.se>, Virpi Lindfors 
<virpi.lindfors@osthammar.se>, Björn Hedberg <bjorn.hedberg@sustainable.ministry.se>, 
Elisabeth André Turlind <elisabeth.andre.turlind@ski.se>, Fritz Kautsky <Fritz.Kautsky@ski.se>, 
Judith Melin <judith.melin@ski.se>, Taina Bäckström <taina.backstrom@ssi.se>, Carl-Magnus 
Larsson <Carl-Magnus.Larsson@ssi.se>, Eva Simic <eva.simic@sustainable.ministry.se>, Claes 
Thegerström <claes.thegerstrom@skb.se>, Saida Laârouchi Engström 
<saida.engstrom@skb.se>, Färnhök Ulf <Ulf.F@h.lst.se>, Sven Andersson 
<sven.andersson@h.lst.se>, Leif Byman <leif.byman@c.lst.se>, Mats Lindman 
<mats.lindman@c.lst.se> 
Conversation: MKG:s kommentar till SKB:s skrivelse "Angående presentation av 
säkerhetsanalysen SR-Can" 
 
Till:  
Statens Kärnkraftinspektion, SKI 
Statens strålskyddsinstitut, SSI 
Oskarshamns Kommun 
Östhammars kommun 
Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS 
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO 
 
 
  
Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:S, kommentar till 
kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, skrivelse "Angående presentation av säkerhetsanalysen 
SR-Can" 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har mottagit en skrivelse från 
kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB med kommentarer angående presentationen av 
säkerhetsanalysen SR-Can den 1/11 2006 mellan 9-17. MKG har begärt att få delta på detta 
informationsmöte men nekats tillträde av kärnavfallsindustrin. Miljörörelsens 
kärnavfallssekretariat, MILKAS, och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, stödjer 
MKG:s begäran. 
 
Industrin menar i sin skrivelse att informationsmötet endast är till för de inbjudna aktörerna 
Statens Kärnkraftinspektion, SKI, Statens strålskyddsinstitut, SSI, Oskarshamns Kommun, 
Östhammars kommun, Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM. Dessa aktörer klassificeras 
som “myndigheter och beslutsfattande aktörer” och mötet klassificeras som ett 
“myndighetsmöte”. Andra aktörer avser industrin informera på andra, separata, möten. Efter det 
att MKG begärt att få delta på informationsmötet har industrin bjudit in miljöorganisationer som 
erhåller medel ur kärnavfallsfonden till ett separat möte samma dag i samma lokal klockan 17. 
 
Industrin skriver bland annat följande i sin skrivelse: 
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“Om MKG ska delta i myndighetsmötet så ska detta följaktligen också vara möjligt även för 
MILKAS, SERO, Miljövänner för kärnkraft, Hultsfreds kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet i Uppsala län. 
Alla dessa organisationer får medel från kärnavfallsfonden. SKB och våra experter menar att ett 
möte med så brett deltagande väsentligt påverkar möjligheterna till den typ av möte vi vill ha den 
1 november.” 
 
MKG bedömer att om inbjudan till informationsmötet även hade gått ut till de ovan nämnda 
organisationerna hade det spontant lett till ett deltagande av ytterligare mellan 5-10 personer. 
MKG är undrande till vad “väsentligt påverkar möjligheterna till den typ av möten vi 
[kärnkraftsindustrin] vill ha den 1 november” betyder. MKG menar att ett informationsmöte är ett 
informationsmöte. Om det är platsbrist som avses så föreslår MKG att kärnkraftsindustrin i 
framtiden förbättrar sina rutiner för planering av informationsmöten så att ytterligare 5-10 
personer kan delta. 
 
Genom en bättre planering av sina in formationsmöten kan således kärnkraftsindustrin på ett 
enkelt sätt gynna den öppenhet som den säger sig värna. Samtidigt undviks visst merarbete i 
form av behovet av att arrangera separata möten för aktörer som vill delta på informationsmöten 
av den karaktär som mötet den 1/11. 
 
Miljöorganisationer har i Århuskonventionen, svensk miljölagstiftning och lagstiftningen som 
reglerar finansieringen av hanteringen av kärnavfall stöd för att de har en viktig roll som 
granskande aktör i kärnavfallsfrågan. Det är då en självklarhet att de bjuds in till 
informationsmöten av den typ som industrin anordnar den 1/11. 
 
MKG har avböjt deltagande i det separata möte som kärnkraftsindustrin inbjudit till  den 1/11 kl 
17. Om MKG bedömer att det behövs ett separat möte för att få mer information om SR-Can från 
industrin så återkommer föreningen till industrin i frågan. 
 
 
Bästa hälsningar, 
 
 
Johan Swahn 
 
kanslichef, MKG 
070-467 37 31


