Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 november 2011
kl. kl 09:00 -12:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Kerstin Åbinger
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Karl-Gunnar Karlsson, Misterhults församling
Bengt-Åke Persson, Misterhultsföretagarna
Anders Svalin
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Kaj Nilsson, sekreterare
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Catharina Lihnell Järnhester

1. Mötets öppnande
Charlotte hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Punkterna 3 och 4 kastas om.
3. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna från föregående möte godkändes.
4. Utkast till yttrande
Bo redovisade ett yttrande som skickats ut till gruppen före mötet. Det färdiga yttrandet
ska lämnas till MMD, Mark- och miljödomstolen.
Utkastet behöver kompletteras med motiveringar och förklaringar innan det behandlas i
den politiska beslutsprocessen.
Detta yttrande gäller formellt önskemål om eventuella kompletteringar av ansökan som
sökanden ska göra. Först i nästa remissomgång ska ”sakfrågor” tas upp. Vi
konstaterade att det är svårt att sära på frågeställningarna. Vårt yttrande kommer därför
att avse både ”kompletteringsbehov” och ”sakfrågor”
Kommunen kommer att få möjlighet att yttra sig både som ”myndighet” och som
”värdkommun”. Myndighetsyttrandet handläggs av samhällsbyggnadsnämnden.
Samordningen av yttrandena mellan kommunen och myndigheten diskuterades. Det
kommer att göras två separata yttranden. Vissa frågor/synpunkter kan beröra specifikt
den ena eller andra parten. Gemensamma frågor och synpunkter kan sammanfalla.
Nedanstående noteringar gjordes i samband med Bosses genomgång av utkastet.
* Egna alternativ till lagring t ex torr lagring av använt kärnbränsle, ska utgå ur yttrandet.
Vi önskar däremot en tydlig beskrivning om hur SKB löser lagring om/när CLAB är fullt.
* Formulering av ”villkor” måste vara tydliga i yttrandet. Titta över våra gamla villkor från
tidigare ks-beslut.
* Frågan om spillvattenavlopp och färskvattenförsörjning som i dagsläget sker genom

OKGs anläggningar togs upp. Driften av de anläggningarna bör säkras efter det att
OKG lagt ner sin verksamhet.
* MLA – deponin för lågaktivt avfall sköts av OKG. Gällande tillstånd tas fram. Eventuellt
borde MLA ingå i ”systemet” så att allt radioaktivt avfall redovisas av SKB.
* Väg 743, fundera på krav som ska ställa för en bättre väg.
* Vi bör markera kommunens tidigare krav på att CLAB inte får bli en ”slutlig lösning”.
* Kerstin tog upp frågan om hantering av bergmassor från byggnationen, avfall,
återanvändning och damning.
Gruppens medlemmar uppmanas att titta igenom utkastet till yttrande och lämna
synpunkter underhand till Rolf eller Bo till mötet den 6 dec.

5. Förlängd remisstid
Rolf meddelar att även Östhammars kommun har begärt förlängd remisstid
miljöbalksärendet. Remisstiden blir då densamma som för ansökan enligt
kärntekniklagen.
6. Nästa möte
Nästa möte är den 6 december kl 9.00 – 12.00 på Badholmen.
7. Mötet avslutas
Charlotte tackar och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Kaj Nilsson

