
 
 
 

REFERAT 22. AUG 2019 
MØTE 2 | NASJONAL REFERANSEGRUPPE 
 

Deltakere:  
Kjersti Album, Naturvernforbundet  

Daniella Slabinski, Natur og Ungdom 

Oskar Njaa, Bellona  

Una Pasovic, Natur og ungdom 

Akari Izumi Kvamme, Naturvernforbundet 

Lars Elgeland, Nei til Atomvåpen 

Einar Flydal, Nei til Atomvåpen / Leger mot atomvåpen 

Eva Fidjestøl, Kvinneliga for fred 

Jan Hugo Holten, Miljøvernforbundet  

Deltakere NND:  
Nils Bøhmer  
Hanne Lund Nilsen  
Martin Andreasson (referent) 

Sted: 
Litteraturhuset, Oslo 
 
 
 

1. Statusoppdatering fra NND  
NND presenterer status i arbeidet. 
NND formes fortsatt som organisasjon og ved dags dato er det 

14 ansatte. Virksomhetsoverføring av cirka 180 personer fra 

IFE planlegges.  
 
Når det gjelder utredninger er det mye som skjer. KVU for 

dekommisjonering presenteres innen kort tid. KVU for brukt 

brensel og helhetlig strategi for avfallshåndtering skal det 

jobbes med i løpet av høsten. NND ser behov for ytterligere en 

KVU når det gjelder deponi. 
  

 

Dato: 22-08-2019 

 



 
 
 

Grenseverdier for stråling ble diskutert. Det anføres at det 

råder uenighet rundt internasjonale grenseverdier.  

 

 

2. Gjennomgang av samarbeidsavtale 
Samarbeidsavtale presenteres.  

 

Enighet om at protokollen bør være kortfattet og beskrive 

hvilke punkter det har vært diskusjon rundt, samt om det har 

vært store uenigheter. Protokollen offentliggjøres.  

 

Støtte til arbeidet i referansegruppen diskuteres. Spørsmål 

rundt fordeler og ulemper ved å gi økonomisk støtte 

diskuteres. Fordelene vurderes større enn ulempene.  

 

I praksis. Hvis organisasjonen velger å bli med, så signeres 

avtalen. Samtidig skrives en søknad om støtte og et oversiktlig 

budsjett vedlegges.   

 

Prinsippet om at vår generasjon rydder opp. Det er ønskelig at 

dette blir presisert. Etter en runde i rommet ble det enighet om 

at de formuleringer som står er gode nok. 

 
3. Veien videre og neste møte 

 
Kort presentasjon om hva som venter til høsten. KVU 

dekommisjonering presenteres innen kort tid. Innspill til KVU 

brukt brensel og helhetlig strategi gis i løpet av høsten. Neste 

møte planlegges til Kjeller i november eller desember.  

 


