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Detta är det första nyhetsbrev som vi publicerar efter att föreningen vid årskiftet startade 
sin verksamhet. Med brevet vill vi ge en snabb översikt över vad MKG har arbetat med 
den senaste tiden. På hemsidan www.mkg.se kan du läsa mer och även prenumerera på 
framtida nummer av nyhetsbrevet.

Har du synpunkter eller frågor, kan du kontakta kansliet via e-post info[at]mkg.se eller på 
telefon 031-711 00 92. 

Miljödomstolen underkände Ringhals 
ansökan

I sitt yttrande över Ringhals ansökan 
om att få öka effekten i kärnkraftverkets 
reaktorer konstaterar miljödomstolen att 
kärnkraften inte uppfyller kraven i 
den moderna svenska miljölagstiftnin-
gen. Den olösta kärn-avfallsfrågan var 
ett viktigt skäl för att inte tillstyrka 
ansökan.

Läs mer på www.mkg.se .

MKG framträdde på SKB-dagen

Mikael Karlsson, ordförande i Svenska 
Naturskyddsföreningen och tillika MKG:s 
vice ordförande, höll ett anförande under 
SKB-dagen den 21 april, där han pekade 
på att kärn-kraften och kärnavfallspro-
jektet inte lever upp till de grundläg-
gande kraven för ett kretsloppsanpassad 
och hållbar samhällsutveckling.

Läs mer på www.mkg.se .

Samrådsmöte i Oskarshamn

Döderhults Naturskyddsförening och MKG 
deltog i SKB AB:s samrådsmöte i Oskar-
shamn den 5 april. Skriftliga frågor och 
synpunkter från båda föreningarna har 
skickats in till bolaget och dessa nns att 
läsa på www.mkg.se .

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är ett samarbetsorganisation 
med Fältbiologerna, Svenska naturskyddsföreningen, Naturskyddsförbundet i Kalmar 
län, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, och Opinionsgruppen för säker slutförvar-
ing i Östhammar som medlemmar. MKG har som syfte “att verka för den på lång sikt 
miljö- och hälsomässigt bästa lösningen för omhändertagande av avfall från kärn-
teknisk verksamhet i Sverige”.



MKG har hållit sitt första årsmöte

MKG höll sitt första årsmöte den 10 maj i 
Oskarshamn. I samband med mötet gjordes 
även studiebesök i Äspö-laboratoriet och på 
CLAB.
En verksamhetsplan för 2005 nns att läsa på 
www.mkg.se .

Miljöorganisationernas kärnavfallsträff

Den 26-28 augusti planerar Avfallskedjan, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (MILKAS) 
och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) en träff för att diskutera kärn-
avfallsfrågan. Plats och program presenteras senare.

Yttrande över Fud 04 och Finansieringsutredningen.

MKG har lämnat in remissyttranden över SKB AB:s redovisning av kärnavfallsprojektet 
Fud 04 och över föslaget till förändringar av Finanseringslagen.
Yttrandena nns att läsa på www.mkg.

MKG har nu ett kansli

MKG:s kansli nns på Norra Allégatan 5 i 
Göteborg. (Vid Järntorget.)

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna 
Svenska Naturskyddsföreningen, Oss (Opinions-
gruppen för säker slutförvaring i Östhammar), 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Natur-
skyddsförbundet i Kalmar län. 

MKG:s nya styrelse:
Maria Brandt (ordf.), Mikael Karlsson (v.ordf.),
Catharina Lihnell, Jenny Lundström och Guy Madison.

På kansliet arbetar Johan Swahn och Lisa Hedin. 
Kenneth Gunnarsson arbetar från Östhammars 
kommun.
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