Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 11 december 2013
kl 9:00–12:00
Plats: Stadshuset, Döderhultsrummet
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Anders Stenberg, (m)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
1. Mötets öppnande
Charlotte öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna
4. Genomgång av förslag till slutversion av yttrande över FUD- programmet
Granskningsgruppen godkände förslaget till yttrande över FUD- programmet.
Yttrandet ska tas upp vid kommunstyrelsens möte i januari.
5. Genomgång av SKB:s synpunkter på kommunens kompletteringskrav.
Bo Carlsson redovisar SKB:s synpunkter. Generellt kan man säga att ”SKB avser att i
samband med kommande komplettering av ansökan överväga att ändra och
komplettera SKB:s villkorsförslag samt återkomma till remissinstansernas synpunkter i
fråga om villkor när målet prövats i sak”
Hela dokumentet finns att ladda ner via följande länk,
http://www.skb.se/Templates/Standard____33096.aspx
Andra intressanta delar att läsa i dokumentet är SSM och Östhammars synpunkter.
6. Förfrågan från SKB om redovisning av PLAN- rapporten
Till mötet den 16/1 kommer Per-Arne Holmberg och Olle Olsson för att redovisa PLANrapporten och SKB:s remissyttrande över förslag till ändring i finansieringslagen.
7. LKO- Projektets uppdrag
Vid förra mötet med granskningsgruppen väcktes frågan om LKO-projektets uppdrag.
Diskussionen handlade mest om hur uppdraget ska avgränsas. I det uppdrag som
kommunfullmäktige har gett LKO-projektet framgår bland annat följande:
”LKO- projektets övergripande uppdrag är att vid en ansökan om inkapslingsanläggning
presentera ett fullgott underlag för ett beslut i kommunfullmäktige.”

”Granskningsgruppen kommer att ha ansvaret för att bevaka säkerhets- och miljöfrågor
avseende inkapslingsanläggningen. Uppdraget för projektet kompletteras även med ett
mer generellt ansvar för kärnavfallsfrågan i sin helhet. Motivet för detta är att, till dess
att SKB får ett tillstånd för att bygga ett slutförvar kommer det använda kärnbränslet att
vara kvar i Clab i Oskarshamn. Därför finns det anledning för kommunen att även
fortsättningsvis vara engagerad i den samlade processen.”
”Fokus kommer att ligga på säkerheten på kort sikt som berör inkapsling och transport
av kapslar, det vill säga under drifttid för inkapslingsanläggningen.”
”Uppgiften är att identifiera och granska lokala och regionala hälso- och miljöaspekter.”
”Miljöpåverkan från en inkapslingsanläggning är störst för närboende i
Misterhultsområdet. Begreppet miljöfrågor har i detta sammanhang avgränsats till lokal
och regional påverkan. Det nationella klimatmålet bör i första hand bevakas genom
statliga myndigheter.”
De delar av uppdraget som behöver förtydligas och avgränsas handlar om ansvaret för
att bevaka kärnavfallsfrågan i sin helhet samt att kommunen även fortsättningsvis ska
vara engagerad i den samlade processen.
Gruppen enas om att det finns anledning att engagera sig i andra delar av ansökan om
vi ser faktorer som kan stoppa eller fördröja processen, med en förlängd lagring i Clab
som följd. Ett sätt att kartlägga dessa frågor kan vara att sätta upp ett antal scenarier
och skapa en beredskap för dessa. En måttlig fördröjning av beslutsprocessen bör
utgöra basscenariot. Inför mötet i januari ska våra tidigare yttranden skickas ut till
gruppen.

8. Verksamhetsplan för 2014
Följande mötestider fastställdes för första halvåret:
16 januari kl 9-12
13 februari kl 9-12
20 mars kl 9-12
16 april kl 9-12
15 maj kl 9-12
12 juni kl 9-12
Vid januarimötet kommer Per-Arne Holmberg och Olle Olsson, SKB, och redovisar
PLAN-rapporten samt företagets syn på förslaget till ny finansieringslag.
Saida Laârouchi Engström och Olle Olsson kommer till mötet i februari för att redovisa
SKB:s synpunkter på kompletteringskraven från remissinstanserna.
I anslutning till mötet i mars kommer Kärnavfallsrådet att presentera 2014 års
kunskapslägesrapport. Presentationen kommer att vara öppen för allmänheten.
Under året kommer gruppen också att arbeta med sakyttrandet till SSM.

9. Övriga frågor/information
Rigmor visar oss Östhammars broschyr från deras Dialog turné,
Rolf beställer hem den till gruppen.
Nästa möte.
16/1 kl 9-12 Stadshuset, Oskarshamnssalen
Rolf sammanställer och skickar ut gamla yttranden så att vi kan ta fram idéer, scenarier
och farhågor som man tycker är viktiga inför 2014 års kommande arbetet.

10. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

