Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 13 april 2011
kl. 09.00 – 12.00
Plats: Stadshuset, Kristdalarummet
Närvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Elisabeth Englund (kd)
Kerstin Åbinger, Samhällsbyggnadskontoret
Catharina Lihnell Järnhester, Döderhults Naturskyddsförening
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Karl-Gunnar Karlsson, Misterhults församling
Anders Svalin, Regionförbundet
Bengt-Åke Persson, Misterhultsföretagarna
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Lena Andersson, sekreterare, LKO
Frånvarande:
Matti Wahlström, (v)

1. Mötets öppnande
Charlotte hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna från föregående möte godkänns.
4. Rapport från arbetsgruppen avseende den inledande granskningen av SKB:s
ansökan
Arbetsgruppen redovisar vad den hittills kommit fram till i den inledande granskningen.
Gruppen har i första hand koncentrerat sig på den övergripande strukturen av ansökan,
toppdokumentet och miljökonsekvensbeskrivningen. Charlotte har sammanställt frågor
och synpunkter som gås igenom vid dagens möte. Bland annat finns frågetecken kring
definitioner, transporter och dagvattenhantering. Inför SKB:s redovisning av ansökan
den 10 maj får Bo i uppdrag att sammanställa de frågeställningar som framkommit
hittills. Frågeställningarna ska översändas till SKB innan mötet.
5. Tidplan för granskningsarbetet
Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nu skickat ut förfrågan om kompletteringsbehov
av SKB:s ansökan enligt miljöbalken. Remissinstansernas yttranden ska ha inkommit
senast den 16 april 2012. Gruppen enas om följande tidplan för arbetet med
granskningen.
Avstämning och redovisning i kommunfullmäktige den 12 september.
Beslut om yttrande i kommunfullmäktige i januari 2012.
Gruppens yttrande ska vara klart och lämnas till beredningen för KSAU den 21
november 2011.
6. Samverkan med andra myndigheter
Länsstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska också yttra sig över

”kompletteringsremissen”. Eftersom de båda är tunga instanser är det angeläget att ha
ett bra samarbete med dem. Av den anledningen beslutas att inbjuda
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt en representant för länsstyrelsen till mötet
den 10 maj då SKB ska redovisa sin ansökan.
7. Studieresan till Belgien
Avresa sker den 16 maj kl 08.00 från stadshuset. Flyg från Kastrup till Luxemburg kl
15.10 med ankomst kl 17.10. Möten på Europakommissionen mellan 10.00-ca13.00
den 17 maj. Under eftermiddagen en guidad rundtur i Luxemburg, därefter avresa mot
Mol i Belgien. Den 18 maj studiebesök vid SCK.CEN i Mol samt information från det
lokala partnerskapet i Mol, MONA under förmiddagen. Klockan 17.05 går flyget från
Bryssels flygplats. Ungefär klockan 19.00 avgår bussen från Kastrup till Oskarhamn.
Beräknad hemkomst ca 24.00 den 18:e.

8. Mötet avslutas
Charlotte tackar och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark
Kommande möten:
10 maj kl 09.00-15.00
15 juni kl 14.30-17.30
25 augusti kl 09.00-15.00
15 september kl 09.00-12.00
11 oktober kl 09.00-12.00
27 oktober kl 09.00-12.00

Sekreterare
Rolf Persson

