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Angående presentation av säkerhetsanalysen SR-Can 
 
Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, kommer den 1 november 2006 att överlämna 
säkerhetsanalysen SR-Can till myndigheterna. SKB har sedan länge planerat att under 
de närmaste månaderna presentera denna analys för myndigheterna, kommunernas 
arbetsgrupper, intresseorganisationerna och alla övriga som vill ta del av och ställa 
frågor om den nu aktuella säkerhetsanalysen. 
 
SR-Can rapporten på cirka 675 sidor, som är skriven på engelska, publiceras under 
november 2006 och blir då tillgänglig för alla intresserade. En förkortad version på 
cirka 100 sidor, på svenska, publiceras våren 2007.  
 
Myndigheternas experter planerar SKB att möta den 1 november 2006.  
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har till SKB 
framfört att de vill delta i mötet med myndigheterna och beslutsfattande aktörer. SKB 
erbjöd sig då att anordna ett särskilt möte som alla natur- och miljöorganisationer som 
får medel från kärnavfallsfonden är välkomna till. Mötet kan hållas den 1 november 
efter det att myndighetsmötet med SKB är avslutat, om MKG och andra inbjudna 
intressenter vill ha denna möjlighet i direkt anslutning till publicering. Mötet kan även 
hållas vid ett senare tillfälle som passar grupperna, t.ex. när den svenska versionen 
finns tillgänglig. På mötet planerar SKB att ställa upp med sina experter för att 
presentera säkerhetsanalysen och svara på organisationernas alla frågor så länge detta 
behövs. MKG har dock avböjt medverkan och påstår nu att SKB utestänger dem från 
att ta del av underlaget. 
 
SKB vill härmed deklarera att vi ställer upp och presenterar vår säkerhetsanalys för 
alla aktörer. Detta måste som vi ser det vara det väsentliga ur saksynpunkt, inte som 
MKG tycks mena att alla aktörer måste delta vid samma möte. 
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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.  
 
SKB välkomnar alla intressenter som vill ta del av säkerhetsanalysen SR-Can och 
ställer upp med våra experter för att besvara frågorna. Vi vill dock förbehålla oss 
rätten att ge utbytet mellan SKB: s och myndigheternas experter den utformning som 
vi menar ger de bästa förutsättningarna. Detta särskilt så länge vi också erbjuder alla 
intresserade aktörer samma möjlighet till dialog med SKB. 
 
  
Med vänlig hälsning 
 
SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB 
Avdelning MKB & Samhällskontakter 
 
Saida Laarouchi Engström 
 


