Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 19 april 2012
kl. kl 09:00 -12:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamn
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Karl-Gunnar Karlsson, Misterhults församling
Bengt-Åke Persson, Misterhultsföretagarna
Tobias Facchini, regionförbundet
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Kaj Nilsson, sekreterare
1. Mötets öppnande
Charlotte hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Rapport från seminarium hos SSM angående lagstiftning och
granskningsprogram
Rigmor, Charlotte och Rolf redovisar från seminariet. Förmiddagen ägnades åt en
genomgång av den lagstiftning som reglerar kraven på ett slutförvarssystem. Under
eftermiddagen presenterades myndighetens granskningsprogram av de olika
delprojektledarna.
Redovisningen inleddes av Giselle Garcia Roldan som är delprojektledare för
granskningen av Clink-ansökan. Det som ingår i uppdraget är att granska
inkapslingsanläggningen, Clab under byggtiden och den sammanbyggda enheten Clink.
Totalt är 20 personer inom myndigheten involverade i granskningen. Dock är det bara
Giselle som arbetar heltid inom delprojektet.
Björn Dverstorp är ansvarig för det delprojekt som ska granska den långsiktiga
säkerheten. 18 personer inom myndigheten ingår i projektet med resurser motsvarande
6 personår. Dessutom har 30 internationella experter upphandlats, av den anledningen
sker allt arbete på engelska. Experternas rapporter kommer att komma in efter hand
och blir därmed offentliga. SSM betonar dock att detta inte med automatik är det
samma som myndighetens synpunkter.
Dessutom har en grupp experter genom OECD/NEA granskat SKB:s ansökan med
fokus på den långsiktiga säkerheten. Den 13-15 juni ska gruppen presentera sina
slutsatser.
Ernesto Fumero tog sedan över och redovisade delprojektet uppförande och drift av
slutförvarsanläggningen.
Redovisningen avslutades av Anders Wiebert som är ansvarig för delprojekt

slutförvarssystemet. I uppdraget ingår att granska om ansökan uppfyller de formella
kraven avseende innehåll och avgränsningar. Vidare om SKB tillräckligt väl har
motiverat val av plats och metod för slutförvaret.
4. Genomgång av samhällsbyggnadskontorets preliminära förslag till yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden kommer som egen myndighet att yttra sig över SKB:s
ansökan enligt miljöbalken. Vid dagens möte redovisar Kerstin Åbinger det preliminära
förslag till yttrande som förvaltningen kommer att förelägga
samhällsbyggnadsnämnden.
5. Information inför studieresan till Östhammar
I kallelsen till dagens möte har bifogats ett förslag till program för studiebesöket.
Programmet godkänns av gruppen. Presidiet och experterna får i uppdrag att förbereda
den presentation som vi ska göra om vårt yttrande. Gruppen beslutade också att var
och en anmäler sitt deltagande direkt till Östhammar.
6. Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium om avveckling och rivning av
kärntekniska anläggningar
Bosse rapporterar från Kärnavfallsrådets seminarium i Studsvik den 28 mars om
avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.
Börje Torstenfelt, SKB, inledde med att göra en redovisning om rivningsstudier och
slutförvar i LOMA-programmet. Därefter informerade Annika Åström,
Strålsäkerhetsmyndigheten, om kostnadsberäkningar för framtida avveckling. Henrik
Efraimsson, Strålsäkerhetsmyndigheten, berättade sedan om friklassning av material,
byggnader och mark vid avveckling av kärntekniska anläggningar. Seminariet
avslutades sedan med ett studiebesök på anläggningen.
7. Höstens möten
Mötestider för höstens arbete:
29 augusti kl 09.00-12.00, Döderhultsrummet
20 september kl 09.00-12.00, Kristdalarummet
30 oktober kl 09.00-12.00, Kristdalarummet
29 november kl 09.00-12.00, Kristdalarummet
8. Mötet avslutas
Charlotte tackar och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Rolf Persson

Kommande möten
15 maj kl 09.00-12.00, Kristdalarummet
29 augusti kl 09.00-12.00, Döderhultsrummet
20 september kl 09.00-12.00, Kristdalarummet
30 oktober kl 09.00-12.00, Kristdalarummet
29 november kl 09.00-12.00, Kristdalarummet

