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Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 6 december 2011
kl. kl 09:00 -12:00
Plats: Badholmen, Oskarshamn
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Englund (kd)
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Karl-Gunnar Karlsson, Misterhults församling
Bengt-Åke Persson, Misterhultsföretagarna
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Kaj Nilsson, sekreterare
Frånvarande:
Anders Svalin
Kerstin Åbinger
Catharina Lihnell Järnhester
1. Mötets öppnande
Charlotte hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna från föregående möte godkändes. Rolf fick en fråga om vi fått besked
om förlängning av remisstiden. Ännu har inget besked lämnats men Rolf räknar med att
vi kommer att få förlängning. Då gäller 1 juni 2012 som sista dag för remissyttrandet till
både SSM och MMB.
4. Fortsatt genomgång av förslaget till yttrande
Catharina, som inte kunde medverka på dagens möte, har ställt en fråga om det är klokt
att göra ett yttrande som avser båda ansökningarna (enligt KTF resp MB). Bo menade
det är svårt att skilja på vilka delar som tillhör den ena eller andra ansökan. I ett
sammanlagt yttrande riskerar man inte att tappa bort någon synpunkt som kan anses
felplacerad.
SKBs ansökan enligt KTL är delad för CLINK respektive slutförvaret. Rolf fick uppdraget
att undersöka hur ansökningarna samspelar vid en prövning av hela systemet.
Ansökan om CLINK omfattar lagring av max 8000 ton avfall. Om slutförvaret blir
försenat kan avfallet ”kompaktlagras” och då kan sammantaget 10 000 ton lagras.
Ansökan omfattar dock inte den extra volymen som kan kompaktlagras. Vi uppfattar
detta som inkonsekvent och kommer att påpeka detta i vårt yttrande. Dessutom önskar
vi en tydligare beskrivning av hur länge lagringskapaciteten räcker vid nuvarande och
planerad drift av kärnkraftverken.
Eventuellt kan vi i slutet av yttrandet göra en sammanfattning om vad vi specifikt begär
som komplettering av ansökningarna.
Beslutet för MLA (markförlagt lågaktivt avfall) med villkor har tagits fram och Bo och
Antonio har granskat det. Det är OKG som ”äger” beslutet och som gäller till år 2025.
Villkoren som tillhör beslutet bedöms som relevanta. Lokala säkerhetsnämnden i

Oskarshamn yttrade sig när ärendet behandlades.
Nytt, bearbetat förslag till yttrande kommer runt den 9 januari.
5. Arbetsplan för 2012
Tidsmässigt uppstår luckor mellan våra olika yttranden i prövningsprocessen. Frågan är
med vad och hur gruppen ska arbeta under processtiden. Följande förslag kom fram:
Genomgång av yttrandet från Östhammars kommun.
OECDs rapport om SKBs ansökan granskas
Miljögrupper som lämnar synpunkter kan bjudas in för att redovisa sina yttrande.
Gruppen ska fundera på om det finns något område som vi vill fördjupa oss i eller
mer uttalad kunskapshöjande insatser som t ex studiebesök.
Förslag på studiebesök diskuterades: Studsvik, Västerås bränsletillverkning, transporter
mellan CLAB – hamnen – Forsmark, SFR ev kombinerat med ett möte med
Östhammars granskningsorganisation.
6. Mötesplan
- 19 januari kl 9-12
- 22 februari kl 13-17
- 13 mars kl 9-12
- 19 april kl 9-12
- 15 maj prel 9-12
Antonios redovisning av genomförda stresstester görs nästa möte.
Johan Swahn bjuds in något av de kommande mötena.
7. Mötet avslutas
Charlotte tackar och förklarar dagens möte för avslutat.
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