Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 15 juni 2011
kl. 14.00 – 17.00
Plats: Stadshuset, Kristdalarummet
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Anders Stenberg, (m), ordförande för dagens möte
Matti Wahlström, (v)
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
Frånvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Elisabeth Englund (kd)
Kaj Nilsson, sekreterare

1. Mötets öppnande
Anders, som för dagen agerar ordförande, hälsar de närvarande välkomna och förklarar
mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna från föregående möte godkänns.
4. Fortsatt arbete med granskningen av SKB:s ansökan samt förslag till
frågeställningar och villkor
Bo redovisar ett förslag till frågor och förslag till komplettering av villkor. Under
diskussionen i gruppen framkommer att när det gäller effekterna av transporter så är
trafiksäkerheten viktigare att komma tillrätta med än det buller som uppstår. Vid
genomgången av ansökan är det viktigt att veta de nuvarande förhållandena för Clab.
Rolf får därför i uppdrag att efterfråga gällande miljötillstånd och senaste miljörapporten
för Clab. Gruppen beslutar också att vi ska stämma av med Östhammar vad de har
kommit fram till i sin granskning så här långt. Bo får i uppdrag att kontakta Peggy
Lerman för att se om hon har möjlighet att vara med vid gruppens möte den 25 augusti
för att ge sin syn på ansökan.
Antonio meddelar att han vid mötet i augusti kommer att redovisa vad han hittills
kommit fram till i sin granskning av ansökan enligt KTL för Clink.
5. Redovisning från Kärnavfallsrådets seminarium den 12 maj avseende
tillståndsprövningen
Antonio som närvarade redovisar vad som avhandlades vid seminariet. Dessutom delas
Kärnavfallsrådets rapport om tillståndsprövningen ut till gruppens medlemmar.

6. Redovisning från dagens seminarium med Kärnavfallsrådet angående buffert och
återfyllning
Antonio, Bo och Rolf ger en redovisning för gruppen.
7. Eventuellt seminarium kring säkerheten vid Clab
Bo väcker frågan om det finns anledning att anordna någon form av öppet möte kring
driftsäkerheten vid Clab. Ett motiv är att det i olika sammanhang framförs synpunkter
om att ett stopp i kylvattensystemet skulle kunna medföra explosionsrisk. Det är därför
viktigt att bringa klarhet i de faktiska förhållandena. Ett annat motiv är att bringa klarhet i
om det finns liknande risk för en olycka av det slag som hände i Fukushima.
8. Mötet avslutas
Anders tackar och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Anders Stenberg
Kommande möten:
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

