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Dato: 31.01.2021   
Sted: Oslo Kongressenter 
Til stede: 
Åse Berg, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 
Eva Fidjestøl, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet  
Oscar Njaa, Bellona  
Jan Hugo Holten, Norges miljøvernforbund 
Bror Eskil Heiret, Natur og ungdom   
Milly Meyer, Natur og ungdom  
Sara Larsen, Nei til atomvåpen  
Balint Teglasy, Klimavenner for kjernekraft   
Henrik Berg, Klimavenner for kjernekraft  
Jan Hugo Holten, Norges miljøvernforbund  
Kjersti Album, Naturvernforbundet  
 
Martin Andreasson, sektordirektør kommunikasjon NND 
Nils Bøhmer, sektordirektør teknisk NND  
Peter Keyser, spesialrådgiver dekommisjonering NND 
Annie Borø, prosjektmedarbeider WSP/NND 
Edvin Nordheim Edvardsen, samfunnskontakt NND (referent) 
 
 
 

1. 09.00 Velkommen  
2. 09:30 Spørsmål fra deltakerne, status og generell informasjon  

2.1 Spørsmål fra NGOene  
- Kommentar til folkemøter avholdt i Halden og Aremark kommuner fra NGOer 

om at dette var svært positive og vellykkede arrangementer. NND 
kommuniserte åpenhet, respekt og nødvendighet godt. Bemerkning om at 
resten av landet ikke må neglisjeres til fordel for «atomkommunene».  

- Spørsmål rundt karakteriseringen av brukt brensel. Det bemerkes fra NGOene 
at det er viktig å vite opphav og kompleksitet. I KS1 hvor Oslo Economics 
refererer til direktedeponering gis det ikke uttrykk for at avfallets opphav og 
kompleksitet hensyntas. Det stilles også spørsmål ved hvorfor geologi vektes 
så tungt i ringvirkningsanalysen. NNDs svarer at karakterisering gjøres i et 
eget prosjekt «brukt brensel» under statens prosjektmodell. Det arbeides også 
med å kartlegge avfallets kompleksitet fra de gamle arkivene til IFE.  

2.2 Oppdatering KLDRA v/Nils 
- Ønske fra NGOene om å besøke KLDRA. Beslutning om på å arrangere 

besøk når koronarestriksjonene tillater.  
2.3 Sendt konsesjonssøknad v/Martin 
2.4 Oppdrag om lokalisering av mellomlager v/Martin/Peter 
2.5 Søve – status og tilbydere v/Edvin   
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- NGOene oppdateres løpende om utviklingen i prosjektet. Neste steg er valg 
av tilbyder, karensperiode og tilbud. Informasjon følger.  

2.6 Anskaffelsesprosess for lager av brukt brensel v/Nils  
2.7 Oppdatering lokaliseringsprosess til NFD v/Martin  

- På spørsmål om folkeavstemning i aktuelle kommuner vil vurderes svarer 
NND at regjeringen og Stortinget tar stilling til dette. NND vil gjøre en innsats 
for å oppnå partipolitisk enighet om visjon og løsning i kommunene.  

2.8 Ringvirkningsanalyse nasjonalanlegg v/Martin  

Pause 

3. 11:00 Presentasjon forprosjekt dekommisjonering v/Peter Keyser  
4. 11:30 Samhandling i løpet av høsten  

- Ønske fra NGOene om tydeligere kommunikasjon rundt de forskjellige 
stegene som tas i de forskjellige prosesser under statens prosjektmodell, 
samt en kalender for innspill/påvirkning. Det er enklere for NGOene å gi 
tilbakemeldinger skriftlig, på skriftlig materiale, og det er ikke alltid tydelig fra 
NND sin side hvordan NGOene skal forholde seg til det materialet etaten 
distribuerer.  

4.1 Søknad om tilskudd 2022 
4.2 Møteformer  

5. Eventuelt  
- Neste møte blir 19. til 20. oktober 2021, i Halden.  

12:00-13:00 Lunsj  
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