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Verksamhetsplan för år 2005 för Miljöorganisa-
tionernas kärnavfallsgranskning (MKG) 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är en förening med 
Fältbiologerna, Svenska naturskyddsföreningen, Naturskyddsförbundet i Kalmar 
län, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, samt Opinionsgruppen för säker 
slutförvaring 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 kärnteknisk verksamhet i Sverige”. 
 
MKG är konstituerad för ett långsiktigt arbete med kärnavfallsfrågor, däribland 
den pågående samrådsprocessen. Föreningen ska bistå medlemmarna i 
deras arbete med kärnavfallsfrågor genom att ta fram saklig information om 
kärnavfallshanteringens miljö- och hälsoeffekter; granska förslag och olika 
alternativ för nationell kärnavfallshantering, följa vad som händer på området 
internationellt, samt delta i samrådsförfaranden i Sverige rörande kärnavfalls-
hantering. Under innevarande år är deltagande i de utökade samråden i 
nationellt, och i Östhammar och Oskarshamn huvudfokus för verksamheten. 
 
Verksamheten under 2005 kommer i linje med detta att inriktas på följande 
uppgifter: 
 
1. Etablering av ett kansli i Göteborg 
 
Under mars och april etableras ett kansli i en lokal i Göteborg. Lokalen ligger på 
Norra Allégatan 5 i samma fastighet som Svenska Naturskyddsföreningens 
rikskansli i Göteborg. Detta möjliggör att MKG i uppstartningsskedet kan ta del av 
vissa fördelar med en samlokalisering, t ex vad gäller posthantering, kopiering och 
möteslokaler. Vid kansliet kommer en kunskapsbas med väsentliga dokument som 
finns inom kärnavfallsområdet och samrådsprocesserna att byggas upp. 
 
2. Etablering av en hemsida och en utskickslista för nyhetsbrev 
 
Under mars månad etableras en webnärvaro för MKG efter det att domännamnet 
mkg.se har införskaffats. En hemsida för MKG färdigställs på www.mkg.se och en 
utskickslista för ett elektroniskt nyhetsbrev skapas. På hemsidan ska intresserade 
personer kunna registrera sig för att få nyhetsbrev från MKG. 
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3. Rekrytering av personal 
 
Under årets första månader rekryteras en kanslichef att ersätta den inledningsvis 
tillförordnade kanslichefen. Ytterligare en person visstidsanställs på halvtid fram till 
årsskiftet för att fungera som ansvarig för informationsarbete och som 
skribent/redaktör. En person visstidsanställs fram till sommaren för att fungera 
som assistent på kansliet för att bygga upp kansliets kunskapsbas. 
 
4. Etablering MKG som aktör i de lokala, nationella och internationella 
nätverk som finns inom kärnavfallsområdet 
 
Den anställda kanslichefen ska arbeta med att etablera kontakt med de olika 
aktörerna inom kärnavfallsområdet som finns lokalt i Oskarshamn och Östhammar 
samt med nationella aktörer. Avsikten är att MKG och dess medlemsorganisa-
tioner ska få tillgång till ett kontaktnät som möjliggör snabbt informationsutbyte och 
ger möjlighet att snabbt agera och/eller inleda samarbeten i olika frågor. 
 
Kanslichefen ska resa till Oskarshamns och Östhammars kommuner för att träffa 
representanter för kommunerna, SKB lokalt och andra aktörer. Möten ska även 
arrangeras med de nationella aktörerna (SSI, SKI, SKB, KASAM, Miljödeparte-
mentet m fl). Även internationella kontakter ska tas. 
 
I samband med SKB-dagen den 21 april kommer vice ordförande i MKG att hålla 
ett anförande. Denna möjlighet ska användas för att öka kännedomen om MKG 
som organisation. 
 
5. Stöd till medlemsorganisationerna vid lokala samråd och andra aktiviteter 
 
I samarbete med de medlemsorganisationer som arbetar lokalt i Oskarshamn och 
Östhammar ska MKG ge stöd vid lokala samrådsmöten och andra lokala 
aktiviteter. Lokala seminarier kan genomföras och stöd kan även ges till 
remissarbete. 
 
6. Identifiering, kartläggning och prioritering bland miljöfrågeställningar 
inom kärnavfallsområdet samt införande av de prioriterade frågeställningar i 
samrådsprocesserna 
 
I samarbete med medlemsorganisationerna kommer MKG att göra en identifiering, 
kartläggning och prioritering av miljöfrågeställningar som är speciellt viktiga att 
tillföra i arbetet med att få fram den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa 
lösningen för omhändertagande av avfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige. 
Bland annat kommer följande frågor att undersökas: 
 
- Miljöfördelar med alternativa metod (t ex djupa borrhål) 
- Miljöfördelar med alternativ lokalisering (bl a in- och utströmningsområden, andra 

grundvattensfrågor) 
- Långsiktiga miljörisker (bl a utspädning, kollektivdoser, intrång) 
- Långsiktigt ansvar och etik 
- Mål och kriterier för ett kärnavfallssystem (bl a återtagbarhetsfrågan) 
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I samarbete med medlemsorganisationerna kommer MKG att föra in de 
prioriterade miljöfrågeställningarna med fördjupade underlag och expertstöd i de 
nationella och lokala samråds- och tillståndsprocesserna. 
 
MKG kommer även att ge yttranden på remisser kopplade till kärnavfallsfrågor. 
 
7. Kartläggning av tillgång på expertkompetens som kan användas av 
föreningen samt etablerandet av ett expertråd 
 
MKG ska systematiskt söka upp och etablera kontakter med personer som har 
expertkompetens som kan användas i föreningens arbete. Ett expertråd skapas 
som ett sätt att knyta kompetens till MKG. 
 
8. Framtagning av underlag och fördjupad kunskap i prioriterade 
miljöfrågeställningar inom kärnavfallsområdet 
 
MKG kommer att med stöd av expertkompetens att ta fram temarapporter och 
underlagsdokument inom de identifierade prioriterade frågeställningarna. 
 
9. Arbete med att tillsammans med juridisk kompetens finna strategier för 
hur MKG:s och dess medlemsorganisationers deltagande i samråds-
processerna 
 
MKG ska i samarbete med medlemsorganisationerna knyta till sig erforderlig 
juridisk expertis för att kunna effektivt planera och genomföra ett deltagande i de 
kommande juridiska prövningarna 
 
10. Spridning av information om MKGs arbete på hemsidan och i ett 
nyhetsbrev 
 
Information om MKGs och medlemsorganisationernas arbete kommer löpande att 
publiceras på föreningens hemsida. Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut med e-
post med jämna mellanrum (ca 4-6 ggr om året). 
 
MKG ska även se till att information om kärnavfallsfrågorna och som är viktiga för 
MKG:s  deltagande i samrådsprocesserna finns tillgängliga på MKGs hemsida 
antingen i eget material som tas fram i samarbete med medlemsorganisationerna, 
eller genom att länka till annat informationsmaterial som finns på nätet. 
 
11. Genomförandet av seminarier och andra kunskapsuppbyggande 
aktiviteter 
 
MKG kommer ensamt, eller i samarbete med medlemsorganisationerna och/eller 
andra organisationer genomföra seminarier och andra kunskapsuppbyggande 
aktiviteter. 
 
12. Genomförandet av årsmötet 
 
Årsmötet kommer att genomföras i maj i Oskarshamn. I anslutning till årsmötet 
planeras studiebesök till SKBs anläggningar på orten. 


