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Inbjudan till Kärnavfallsrådets rundabordssamtal –
till miljöorganisationer i processen för ett slutförvar för använt kärnbränsle
Miljöorganisationernas perspektiv – kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och
framtidsperspektiv
Syfte
Om regeringen ger tillåtlighet/tillstånd till ett slutförvar för använt kärnbränsle så är det till ett
komplext projekt som behöver vara öppet och transparent under den långa projekttiden, som
även sträcker sig till efter förslutning.
Mark- och miljödomstolens skriver i sitt yttrande att:
Under huvudförhandlingen har det blivit tydligt att närboende, allmänheten och
miljöorganisationer även efter ett tillstånd enligt miljöbalken vill ha insyn i och möjlighet att
diskutera arbetet med slutförvaret och eventuella kvarstående frågor […] Vid den fortsatta
prövningen behövs en diskussion om hur miljöorganisationer och enskilda kan ges en möjlighet till
fortsatt information om och deltagande i miljöprocessen.
(Yttrande Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 842)
För att få underlag till förslag på hur deltagande kan göras konstruktivt avser rådet att ta reda på
hur miljöorganisationerna anser att deltagandeprocessen har sett ut fram till nu.
Vad kan vi lära av processen hittills för ett fortsatt deltagande om det blir aktuellt? Vad är värt att
bevara och vad kan förbättras?
För att lyfta frågan skickar rådet härmed ut frågor, (se nedan) som vi behöver få svar på senast
10 november. De kommer att ligga till grund för ett rundabordssamtal där rådet bjuder in
miljöorganisationer.
Rundabordssamtal
Datum:
Tid:
Plats:

3 dec, 2018
ca 13.00–17.00
Garnisonen konferens, Karlavägen 100

Inbjudna organisationer:
Milkas (Folkkampanjen FMKK ingår i Milkas tillsammans med Jordens vänner och Gröna kvinnor).
MKG/Naturskyddsföreningen (MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna,
Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i
Skåne, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i
Östhammar).
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Enkät inför rundabordssamtal
Enkäten är ett förarbete för att rundbordsdiskussionen ska bli så bra som möjligt.
Frågor enkät
1. I vilka sammanhang har din organisation blivit inbjuden till SKB, SSM och kommunerna
(Oskarshamn/Östhammar)?
2. Finns det tillfällen när din organisation skulle ha velat bli inbjuden men där ni inte blev det?
Vilka då i så fall?
3. Har din organisation bjudit in till möten? Hur har uppslutningen varit? Vilka organisationer
deltog?
4. Planerar ni att bjuda in till möte framöver? Om vad i så fall?
5. I vilka sammanhang har det varit enkelt att få framföra en åsikt?
6. I vilka sammanhang har det varit svårt att få tillfälle att föra fram en åsikt?
7. Övrigt ni önskar framföra?

Svara senast 10 november till:
karnavfallsradet@regeringskansliet.se
Återkom även om ni planerar att delta den 3 december.

