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Rundabordsmötet 8-9 april 2010 i Luxemburg i arrangemang av ANCLI*  och EU-kommissionen.

Fullständig dokumentation från mötet kommer att skickas ut senare till deltagarna och kan då rekvireras från 
MKG:s kansli. Här vill jag delge mina personliga reflektioner från mötet.

Tema för konferensen var Århus-konventionen och slutförvarsprocessen.

Mötesdeltagarna kom från 14 länder och utgjordes bl.a. av företrädare för myndigheter, kommuner, samarbet-
sorganisationer, miljöorganisationer och EU-tjänstemän. Endast ett fåtal representerade industrin. (Se bifogad 
deltagarförteckning.)

Mötet öppnades av Dominique Ristori, generaldirektör för kommissionen för energifrågor i EU. Notera att det inte 
var kommissionen för miljöfrågor som var medarrangör.

Ristori sa att syftet för mötet var att redovisa hur olika länder hanterar slutförvarsfrågan, så att vi kan jämföra och 
sedan försöka hitta nya vägar.
Han gav samtidigt en tydlig bild av vad han såg som det egentliga målet med att skapa fungerande processer 
för lokalisering av slutförvar för radioaktivt avfall. Nämligen att underlätta för utbyggnad av kärnkraften inom EU. 
Han sa att ”attityden till avfall har betydelse för medborgarnas attityd till kärnkraften”.

Nytt EU-direktiv om radioaktivt avfall

Detta möte ska också se i perspektivet av att det inom EU pågår ett arbete med att ta fram direktiv för hur radio-
aktivt avfall ska hanteras. Ett förslag till direktiv kan väntas i slutet av detta år. Signalerna tyder på att man från 
EU vill ge direktiv att det är geologisk slutförvaring av avfall som gäller. Det kan tolkas både positivt och nega-
tivt. Påtvingad geologisk slutförvaring kan innebära så stora ekonomiska investeringar, att energibolag inte är 
intresserade av att satsa på nya kärnkraftverk. Men det kan också innebära att det undergräver möjligheten att 
finna den miljömässigt bästa lösningen, eftersom det inte finns något att förhandla om.
(Mer om detta i bifogad rapport från Greenpeace).

*ANCLI – Association Nationale des Commissions Locales d`informations. Ett samarbete mellan franska kommuner med 
kärntekniska anläggningar. ANCLI var en aktiv aktör i COWAM-projektet.



Det pågår alltså ett arbete med detta direktiv inom EU, ett arbete som detta möte i Luxemburg självklart skulle ha 
fått ta del av. Men det saknas transparents inom EU och tillgängligheten till information är begränsad, vilket Jan 
Haverkamp från Greenpeace tydligt markerade på mötet. Århus-konventionens intentioner tycks gälla medlems-
länderna, men inte EU-byråkratin självt.

Århus-konventionen:

Århus-konventionen är ett utslag av idén att koppla samman frågor om miljön med mänskliga rättigheter och har 
sitt ursprung i Rio-konferensen 1992. Konventionen presenterades 1998 och ratificerades av Sverige 2005.
Konventionen handlar om att förbättra allmänhetens möjligheter att delta och påverka projekt som har kon-
sekvenser för miljön. Konventionens riktlinjer bygger på tre pelare:

1. Tillgång till information – Access to information.
2. Tillgång till processen – Access to participation.
3. Tillgång till juridiska möjligheter – Access to justice.

Svagheten i Århus-konventionen är att den inte garanterar några rättigheter, utan är att mer se som rekommenda-
tioner. Anledningen är att den nationella lagstiftningen står över konventionen, när det gäller juridiska möjlighet-
er. Det innebär för Sveriges del att miljöbalkens krav för talerätt gäller. D.v.s. att endast miljöorganisation med 
minst 2000 medlemmar har rätt att överklaga miljömål. Arbete pågår för att se över detta.
Läs mer i http://www.sweden.gov.se/sb/d/3830/a/22622 från Riksdagen, http://www.naturskyddsforenin-
gen.se/Soksida/?q=%C3%85rhuskonventionen från Naturskyddsföreningen och http://gupea.ub.gu.se/han-
dle/2077/7335 från Göteborgs universitet.

Århus-konventionen har därför inte samma betydelse i Sverige som i flera andra länder. Det beror i huvudsak på 
att vi sedan länge, genom offentlighetsprincipen, har tillgång till information som kommer från offentliga institu-
tioner – staten, kommuner, myndigheter etc. Vidare slår miljöbalken fast att miljöorganisationers och allmänhetens 
medverkan i MKB-processen är önskvärd.

Det är främst i de forna öststaterna, som nu är nya eller möjliga medlemmar i EU, som konventionen har mycket 
stor betydelse. Miljöorganisationer kan nu ställa mycket tuffare krav på kommuner och stat med hänvisning till 
harmoniseringen till EU och till Århus-konventionen.

Tillgång till information – Access to information:

Mötets första session handlade om rätten till information. Representanter från Ungern och Belgien beskrev sina 
erfarenheter. Påpekas ska att i båda länderna gäller det lokalisering av slutförvar för låg- och medelaktivt avfall, 
och frågan anses därför inte som så kontroversiell.



Avgörande för möjligheten till information tycks vara struktur, tradition och kultur i de olika länderna. I de nya 
medlemsländerna från öst saknas tradition av öppenhet och transparents. Tilltron och förtroendet för politiska in-
stitutioner och myndigheter är låg. Begäran om information avslås ofta med hänvisning till företagssekretess, och 
ofta är den tillgängliga informationen kopplad till kostnader som allmänheten inte kan betala.
Man ville från ungerskt håll betona betydelsen av ombudsmannens fria roll i förhållande till staten, myndigheter 
och industri. Även om ombudsmannafunktionen i Ungern inte kan driva mål till domstol, så uppmärksammas 
dennes uttalanden och sätter press på myndigheterna.

Lokala politiker i de aktuella områdena i Ungern, har en nära relation till industrin och man talar om partnerskap. 
En bild visades av öppningarna/portarna till två underjordsanläggningar. Namnet på anläggningarna var inhug-
get i betongen – Maria och ytterligare ett kvinnonamn. Anläggningarna var döpta efter de lokala borgmästar-
nas hustrur (!).

Ländernas uppbyggnad och konstitution har också betydelse. Belgien är en federal stat, där regionerna har 
starkt självstyre. Det kan därför vara svårt att få tillgång till all information, då det avgörs på olika nivåer i samhäl-
let.
Mycket information på federal nivå ligger lagrat i databaser och som skyddas av särskild lagstiftning. Det gör 
det svårt att få ut informationen och ofta avslås begäran med hänvisning till sekretess kopplat till säkerheten runt 
klyvbara ämnen.

Den första sessionen hanterade även strukturer och processer för information. Här redovisades erfarenheter från 
Storbritannien och från Frankrike.

Storbritanniens anförande gjordes av en representant från NDA – National Decommissioning Authority. Det är 
regeringens organ för att organisera, planera och genomföra lokaliseringen av slutförvarsanläggningar.
Partnerskap är centralt i den nya lokaliseringsstrategin och bygger på frivilliga avtal mellan NDA och lokala 
intresserade kommuner. Intresset från kommunernas sida att delta i partnerskapet är starkt kopplat till den ekono-
miska kompensationen.
Partnerskapet innebär att olika aktörer har olika status. Några är medlemmar – ex kommunen, NDA, grannkom-
muner, lokala föreningar, fackföreningar och Nuclear Legacy Advisory Forum. Andra är observerande medlem-
mar utan inflytande i besluten – nationella myndigheter, kärnavfallsindustrin etc. Övriga inbjudna är bl.a. region-
ala och nationella miljöorganisationer – Greenpeace, Friends of the Earth West Cumbria, CORE (Cumbrien-bor 
mot radioaktiv miljö). Dessa får endast närvara vid möten och ställa frågor.

Mitt intryck av situationen i Storbritannien är att den liknar den svenska. Genomorganiserat, angelägna 
företrädare för kommuner med kärntekniska anläggningar som förhandlar fram ekonomiska fördelar, och av-
saknad av engagemang bland allmänheten.
NDA har nu tagit kontakt med Oss i Östhammar för att få del av våra erfarenheter kring hur man kan få allmän-
heten mer intresserad. Det blir nog ett ganska kort samtal.



Tillgång till processen – Access to participation:

Andra sessionen handlade om deltagande och här redovisades erfarenheter från Belgien, Slovenien och 
Sverige. (I Belgien och Slovenien gäller lokalisering av låg- och medelaktivt avfall.)

Partnerskap verkar vara det som gäller vid lokalisering av slutförvar och att det partnerskapet bygger på frivil-
lighet. Frivilligheten bygger i sin tur på acceptans till kärnkraft och kärntekniska anläggningar i området, vilket 
både Belgien och Slovenien tydligt markerade.
Alla som ställer upp på dessa förutsättningar är välkomna att delta i den lokala processen.
Intrycket är att partnerskapslösningar inte stimulerar allmänhetens intresse och engagemang. 
Partnerskap som redovisades bygger på nära relationer mellan industri och den lokala politiska ledningen. Det 
tycks få konsekvensen att det uppstår ett glapp mellan allmänheten och det lokala politiska ledarskapet, som har 
mandat att fatta beslut. Både Belgien och Slovenien redovisade erfarenheter av att man i den lokala processen 
inte har haft något inflytande på de grundläggande frågor som rör metod- och platsval.

Den svenska presentationen gjordes av kommunalrådet Anna-Lena Söderblom från Östhammar och underteck-
nad från MKG. Östhammars presentation var ett exempel ur ”den svenska modellen”, med beskrivning av organi-
sationen och av ambitionsnivån. Det som är lite anmärkningsvärt är att man från kommunens sida så ofta och så 
tydligt markerar det kommunala vetot. Särskilt med tanke på att vetoventilen gäller rent formellt när det kommer 
till just slutförvar av radioaktivt avfall. Det veto Östhammar hänvisar till är mer att se som en logisk följd av det 
frivilliga deltagandet. Jag tolkar kommunens påpekande av kommunalt veto mer som en markering att man inte 
är köpta av industrin och att det hela inte är avgjort ännu.
Min presentation finns som ett särskilt dokument.

På grund av tidsbrist – pratglada slovener – blev det ingen diskussionsrunda i anslutning till detta block. Därför 
var det svårt att säga hur den svenska presentationen togs emot. Men det är uppenbart att den svenska proces-
sen lever på helt andra förutsättningar än i de flesta andra länderna i EU. Vi har nog inte så mycket att bidra 
med, men däremot skulle vi kunna ha mycket att lära av andra länders processer. Men det förutsätter att vi i 
Sverige är öppna och intresserade för det, något som det har visat sig att vi inte är. Av folk från andra länder som 
varit med länge, och som deltagit i projekt som COWAM och CARL, får man intrycket att Sverige uppfattas som 
”Bror Duktig”. Och som ganska överlägsna och ointresserade.

Avslutande presentationer under den andra sessionen handlade om samarbeten mellan europiska projekt. 
Tjeckien har ingått i ett EU-projekt som bygger på Argona, där man utgår från den s.k. Riscom-modellen när man 
etablerar en process.

Argona-projektet är riktlinjer som prövas inom ramen för Euratom och handlar bland annat om att man tidigt 
försöker skapa ett s.k. ”safe space”, ett sammanhang där alla som vill kan delta utan förpliktelser eller medans-
var. Detta kan ses som motsatsen till den mer bindande formen ”partnerskap”.

Anna-Lena Söderblom. Östhammar Jan Haverkamp, Greenpeace, och repr. från  
EU-kommissionen



Den tjeckiske myndighetsrepresentanten beskrev projektet som relativt lyckat. Deras erfarenheter var bl.a. att statliga institu-
tioner måste med i processen och att det måste införas ”motivationsprogram” som gör allmänheten mer positiv till slutförvar. 
Vidare att det politiska ansvaret måste tydliggöras och göras mer närvarande.

Efter myndighetsrepresentanten tog en representant för ”Green Circle” över och nyanserade bilden betydligt. Hon gjorde 
en jämförelse med Sverige (som också använder Riscom-modellen) och sa att i den Tjeckiska processen finns inget del-
tagande av allmänheten, inget veto för kommunen och ingen frivillighet. Vidare att det inte diskuteras kring alternativ, att 
kommunikationen mellan myndigheterna och allmänheten/kommunerna varit dålig, att det saknats information om säkerhet 
och risker m.m. Hon menade att processen i Tjeckien inte fungerade och att den måste förbättras genom att först utvärdera 
den tidigare processen och utifrån det skapa nya rekommendationer. Vidare att skapa självständiga arbetsgrupper där 
experter, NGO:s politiker, sociologer m.fl. ingår.
Petra Humilickova och Green Circle kan vara värd att hålla kontakt med och stödja.

Tillgång till juridiska möjligheter – Access to justice:

Den tredje sessionen handlade om de juridiska möjligheterna för allmänhet och miljöorganisationer. Sessionen inleddes av 
en belgisk juridikprofessor Lavrysen som redogjorde för de juridiska frågorna som gäller enligt Århus-konventionen.
Resonemanget var lite svårt att följa, varför jag avstår från att referera det. Vill i stället påminna om den tidigare nämnda 
studie som gjorts vid Göteborgs universitet ang. miljöorganisationernas möjlighet i Sverige. och http://gupea.ub.gu.se/
handle/2077/7335 .

Sessionen avslutades med en presentation av de genomförda EU-projekten COWAM och ARGONA som båda handlat 
om allmänhetens deltagande och om transparents.

COWAM har pågått i flera steg och inledningsvis var även flera svenska aktörer med (SKI, Östhammar och Oskarshamn). 
Dessa hoppade av med argumentet att COWAM inte hade något att lära Sverige. Ett mer trovärdigt skäl var att de 
lämnade projektet efter att den s.k. svenska modellen kritiserades utifrån COWAM:s definitioner för bra processer. Olle 
Holmstrand från Avfallskedjan deltog även i de följande stegen.

Kjell Andersson från Karinta Research presenterade Argona. Läs om detta på http://www.argonaproject.eu/argona-end-
users-conference.php 

Konferensen avslutades med en diskussion och en sammanfattning av dagarna. Sista ordet fick Jan Haverkamp från Green-
peace, som med emfas uttryckte att EU måste skämmas över bristen på transparents och öppenhet. Efter mötet samlades 
flera representanter från EU-kommissionen runt honom och det blev tydligt vilken auktoritet han verka vara.

Andra som tydligt framhävde Greenpeaces och Jan Haverkamps betydelse, var representanter för miljöorganisationer i 
forna öststaterna – Ungern, Bulgarien och Ukraina. Deras intryck av konferensen var översvallande och de skulle nu hem 
för att försöka planera liknande rundabordssamtal (safe space) i sina hemländer. I Ukraina planeras en sådan konferens i 
dec 2010 och inbjudan till Sverige kommer att dyka upp.

För egen del tycker jag att mötet var mycket givande. Framförallt bekräftades min bild av den svenska processen som ett 
vackert men tomt skal. Med alltför låsta positioner och roller och allt för låga ambitioner.

Kenneth Gunnarsson
MKG/Oss


