LKO
Verksamhetsberättelse 2017
LKO, Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall.

Mark- och miljödomstolsförhandling i Östhammars
och Oskarshamns
kommuner

Projektledarens förord
2017 var ett intensivt år med ett starkt fokus på prövningen av SKBs ansökningar enligt
Miljöbalken och Kärntekniklagen. Det stod ganska tidigt klart att en stor del av hösten
skulle gå åt till att genomföra förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen.
LKO har under året deltagit i ett antal möten och seminarier, bland annat kärnavfallsrådets
kunskapslägesseminarium och rundabordssamtal. Jag hade, som projektledare för LKO,
förmånen att i maj få följa med på en studieresa till Kanada där vi bland annat besökte kärnavfallsanläggningarna i anslutning till Ontario Power Genrartion och Bruce Power Generation i Kincardine och kärnbränsleproduktionen vid Cameco Fuel Services i Port Hope.
Oskarshamns kommun förberedde sig för att kunna följa prövningsprocessen i Mark- och
miljödomstolen genom att trimma LKO-organisationen. Bland annat ändrades sammansättningen för Utvecklingsgruppen så att den numera består av kommunstyrelsens presidium
och granskningsgruppens presidium tillsammans med kommundirektören. Syftet var att
organisera LKO på ett sätt som underlättar för kommunen att med kort varsel kunna hantera
för allmänheten viktiga frågor, som kunde dyka upp under prövningsprocessen.
Granskningsgruppen hade ursprungligen planerat att genomföra en studieresa för att informera sig om det finska slutförvarsbygget i Olkiluoto. Den resan flyttades dock fram till
2018.
2017 var utan tvekan ett mycket intressant arbetsår. Kärnavfallsfrågan är nu hetare än den
har varit på länge.

Bodil Liedberg Jönsson
Projektledare
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Verksamhetsberättelse 2017
Kortfattad redovisning
LKO-projektets huvuduppgift är att förbereda ett komplett underlag för kommunfullmäktiges beslut om eventuell lokalisering av en inkapslingsanläggning till
Oskarshamns kommun. Det ställer stora krav på medverkande att upprätthålla arbetssätt, inriktning och engagemang under flera år.
LKO-projektets övergripande uppdrag är att inför och under behandlingen av SKBs ansökan om inkapslingsanläggning presentera ett fullgott underlag för beslut i kommunfullmäktige.
Beslutstillfället som avses är när kommunen ska yttra sig till regeringen i tillåtlighetsärendet, det så kallade vetobeslutet. Målsättningen är att alla frågeställningar av betydelse ska vara genomlysta i det underlag som lämnas.
Detta innebär att LKO-projektet ska:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevaka att de övergripande kraven för kommunens medverkan i lokaliseringsprocessen uppfylls.
Fortlöpande följa miljöfrågorna och projektets påverkan lokalt och regionalt.
Fortlöpande följa säkerhetsfrågorna.
Bevaka övrig samhällspåverkan kopplad till kärnavfallsprojektet.
Initiera utredningar om frågeställningar som uppkommer.
Öka och upprätthålla beslutsfattarnas och kommuninvånarnas kompetens inom
kärnavfallsområdet, särskilt avseende inkapsling av använt kärnbränsle.
Inhämta frågor och synpunkter från kommuninvånarna och våra grannkommuner.
Upprätthålla internationella kontakter för att följa utvecklingen inom andra länders
kärnavfallsprogram med tonvikt på lokalt deltagande.

Arbetet ska genomföras i den anda som utvecklats i projektet enligt Oskarshamnsmodellen med transparens och öppenhet som främsta ledstjärnor.
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Övergripande krav
Kommunfullmäktige har fastställt ett antal övergripande krav för kommunens fortsatta
medverkan i kärnavfallsprocessen. Dessa, tillsammans med LKO-projektets uppdrag, redovisas nedan.
• Inkapslingsanläggningen ska byggas och drivas med teknik och säkerhetstilllämpningar i framkant av utvecklingen
Kommentar: Vår utgångspunkt är att inkapslingsanläggningen ska bli en tillgång i
kommunen genom god utformning, hög säkerhet, god miljö, hög teknisk standard, samt
vara ett tekniskt och miljömässigt föredöme. Anläggningen kommer troligen att bli en
av de första i sitt slag i världen och därmed bli ett intressant besöksmål för både experter
och allmänhet.
Kvalitén på anläggningen ska framgå genom bland annat god arkitektonisk utformning,
hög kvalitet på materialval såväl exteriört som interiört. Teknikval och processer i stort
som i smått ska bygga på goda säkerhetsmarginaler och försiktighet i tillämpning. Anläggningar, installationer och processer ska löpande förbättras/dateras upp så att bästa
möjliga teknik tillämpas.
Villkor, riktvärden och gränsvärden som kan innefattas i ett kommande tillstånd från miljödomstol eller regeringen ska ses som minimikrav. Vi anser att anläggningen ska ligga i
framkant av utvecklingen, såväl inom miljöområdet som inom teknikval i övrigt.
• Endast använt kärnbränsle som produceras i landet enligt SKB:s redovisning i skrivelse daterad 2006-03-17 beaktas i lokaliseringsprocessen.
Kommentar: Formuleringen antogs av kommunfullmäktige den 8 maj 2006. SKB
kunde därigenom göra platsundersökningar för använt kärnbränsle från 60 års drift av
kärnkraftverken. Antalet kapslat beräknas därmed till 6000 st.
Oavsett hur många kapslar som ska kapslas in är det endast avfall som uppstått i Sverige
som kan bli aktuellt. Enligt svensk lag kan inte utländskt bränsle bli aktuellt att slutförvaras, och därmed inte heller inkapslas, i landet. Resultatet av utredningar inom samhällsprogrammet om såväl juridiska som politiska aspekter är att slutförvaring av utländskt avfall i Sverige inte kommer att aktualiseras av EU. Kommunens krav är så här långt uppfyllt.
I sin ansökan har SKB varit tvingad att ange vilka volymer som ansökan avser, dvs. hur
många kapslar man vill kapsla in och deponera.
Medborgarnas acceptans och kommunens medgivande till en platsundersökning vilade
på förutsättningen att SKB:s program endast omfattar använt kärnbränsle som produceras i landet. Även om det med nuvarande lagstiftning är tydligt att endast svenskt avfall
får slutförvaras i landet, markerar kommunen sitt ställningstagande med detta övergripande krav.

3

• En förutsättning för kommunens fortsatta medverkan i lokaliseringsprocessen är att
det arbete som kommunen lägger ned även i fortsättningen till fullo ersätts av medel
från kärnavfallsfonden.
Kommentar: Oskarshamns kommun har sedan 1994 varit engagerad i slutförvarsfrågan.
Därmed har vi på lokal nivå, tillsammans med Östhammars kommun, tagit ansvar för en
nationell fråga. I kommunen finns ett starkt folkligt och politiskt stöd för det arbete som
görs i projektet. Det är inte rimligt att detta arbete ska finansieras med kommunens ordinarie skattemedel. För att vi även i fortsättningen ska kunna möjliggöra ett stort deltagande och höja vår kompetens, krävs en fortsatt finansiering från Kärnavfallsfonden.
LKO:s uppdrag är att i samband med framtagandet och behandlingen av SKBs ansökan
om inkapslingsanläggning presentera ett fullgott underlag för ett beslut i kommunfullmäktige. Beslutstillfället som avses är kommunens yttrande till regeringen inför tillåtlighetsbeslutet (vetobeslutet) enligt miljöbalken. Detta kommer att ske tidigast år 2018.
Det kommer att finnas behov av att bevaka frågeställningar i kärnavfallsfrågan även efter vetobeslutet. Bidraget från Kärnavfallsfonden avser informationsinsatser för lokalisering av slutförvarsanläggningar. Därmed faller bidrag efter regeringens lokaliseringsbeslut utanför nuvarande regelverk.
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LKO-projektets resurser och ekonomi
I LKO-projektet fanns följande anställda och internt köpta tjänster under 2017:
Projektledare LKO-projektet, Bodil Liedberg Jönsson, 75 %
Informationsansvarig, Anna Kinch, 40 %
Administrativa tjänster köps från kommunledningskontoret motsvarande 75 % tjänst. Till projektet kopplades dessutom konsulter som är projektledningens och arbetsgruppens experter:
Antonio Pereira
Bo Carlsson
Projektet köper även tjänster av Nova Högskolecentrum.
I LKO-projektets organisation medverkar ca 22 personer, politiker, tjänstemän och intresserade
kommuninvånare. Kommunala tjänstemän ersätts med en genomsnittskostnad på 200 kr per
timme. Andra medverkande får sammanträdesarvoden på samma sätt som i den kommunala/politiska verksamheten.
LKO-projektet beräknade verksamhetens kostnader 2017 till 4,0 miljoner kronor. En ansökan
lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten på motsvarande belopp. Hela bidraget som beviljades
kommer från kärnavfallsfonden.
Kostnaden för verksamheten under 2017 uppgår till 2 523 552 kronor.
Sammanställd resultat- och balansräkning framgår av bilaga 4.
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Sammanfattning och pågående aktiviteter
Förslag till inkapslingsanläggning i anslutning till Clab.
1992 presenterade SKB, i sitt forskningsprogram FUD 92, sina planer på lokalisering och utformning
av det svenska systemet för att slutförvara det använda kärnbränslet. I den ansökan för inkapslingsanläggningen Clink som lämnades in år 2011 är lokalisering vid Clab huvudalternativet. En alternativ lokalisering som även utretts är Forsmark.
Inkapslingsanläggningen är en komplicerad industriell anläggning där det använda, starkt radioaktiva,
bränslet lyfts upp från CLAB:s bassänger till strålskyddade s.k. heta celler. Det använda bränslet
som därefter hanteras i luft, placeras i stålbehållare. Dessa innesluts i kopparcylindrar som förses med
ett kopparlock som svetsas på. SKB genomför i kapsellaboratoriet i Oskarshamns hamn ett utvecklingsprogram för att utveckla en säker teknik för svetsningsarbetet och den efterföljande kvalitetskontrollen.
Kommunen följer forskningen och utvecklingen i kapsellaboratoriet och på Äspö. Tekniken att svetsa
samman lock och kapsel samt provning av fogarna har utvecklats och en svetsmetod, friction stir welding, har valts som referensmetod för ansökan enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggningen.
Fortfarande pågår arbete med att utveckla metoder för oförstörande provning. Det är i första hand
SSM som följer utvecklingen på inkapslingsområdet och en viktig del i granskningsgruppens uppdrag
är att ta del av SSM:s arbete från denna uppföljning.
Även alternativa lokaliseringar av inkapslingsanläggningen ska utredas samt konsekvenserna av att
ingen åtgärd görs (ett så kallat nollalternativ). I november 2006 lämnade SKB in en ansökan till
dåvarande SKI enligt kärntekniklagen om att få bygga en inkapslingsanläggning. SKB lämnade den 16
mars 2011 en samlad ansökan för hela slutförvarssystemet enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. Ansökan för Clink har därefter kompletterats i olika omgångar och ärendet är nu kungjort hos såväl
Mark- och miljödomstolen som Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd att bygga inkapslingsanläggningen och slutförvaret hanteras därmed i ett sammanhang. Mark- och miljödimstolen genomförde under hösten 2017 domstolförhandlingar inför sitt yttrande till regeringen. Yttrande lämnas 2018-01-23. SSM
kommer samtidigt med sitt yttrande enligt Kärntekniklagen.
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Granskningsgruppens deltagare 2017
Namn

Funktion

Charlotte Liliemark

Ordförande; opolitisk

Rigmor Eklind

Vice ordförande(s)

Sven-Gunnar Persson

Vice ordförande(kd)

Matti Wahlström

Politisk representant (v)

Tommy Skoog

Politisk representant (c)

Gunnar Westling
Roland Johansson
Anders Stenberg
Anders Svensson
Namn
Kristina Erlandsson

Politisk representant (mp)
Politisk representant (l)
Politisk representant (m)
Politisk representant (sd)
Kommentar
Repr. Samhällsbyggnadskontoret

Tobias Faccini
Repr. Regionförbundet
Catharina Lihnell Järnhester Repr. Döderhults Naturskyddsförening
Fredrik Barnekow
Tommy Hammar

Repr. Misterhultsbygdens intresseförening;
t o m september
tom Länsstyrelsen
Repr.

Övriga
Anna Kinch

Sekreterare

Bodil Liedberg Jönsson

Projektledare

Bo Carlsson

Expert

Antonio Pereira

Expert
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Oskarshamnsmodellen
Vi har konkretiserat LKO:s arbete med kärnavfallsfrågorna i sju punkter i något vi beskriver som
Oskarshamnsmodellen:
•

Öppenhet och delaktighet
Allt material på bordet, verkligt inflytande.

•

MKB vår plattform
Vi tar fram underlag tillsammans med övriga parter men vi fattar våra beslut
Oberoende av andra.

•

Kommunfullmäktige vår uppdragsgivare
Kompetent uppdragsgivare som svarar inför väljarna.

•

Allmänheten är en resurs
Tydlig process och konkreta förslag öppnar för engagemang och inflytande.

•

Miljögrupperna är en resurs
Miljögrupperna och deras experter ger viktiga bidrag till arbetet.

•

SKB pressas till tydliga svar
Vi måste ha kunskap för att ställa de svåra frågorna. Våra frågor måste få tydliga svar.

•

Myndigheterna är våra experter
SSM deltar under hela processen. Vårt beslut tas efter myndigheternas ställningstagande.
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Information och kunskapsuppbyggnad 2017
kursion som kärnkraftskommunerna genomförde för att sätta sig in i hur den Kanadensiska
kärnkraftsindustrin arbetar med frågor som rör
kärnkraftsavfallet och bränsletillverkning.

Granskningsgruppen har under 2017 haft åtta
ordinarie möten. Gruppen har därutöver varit
representerad vid två seminarier som anordnades av Kärnavfallsrådet, känavfallskommunernas årliga möte med SSM, SSMs forskningsseminarium, Kärnkraftskommunernas studieresa till Kanada, Mark- och miljödomstolens
förhandlingar om SKBs ansökan om slutförvar
och Clink mm.
LKO samverkar även med informations- och
kunskapsuppbyggnadsorganisationen i Östhammars kommun.

Den 18 maj hade granskningsgruppen besök av
SKB som bland annat redovisade ett reviderat
förslag för dagvattenhantering för Clink. SKB
hade förbättrat förslaget för att kunna hantera
50-årsregn. Tidigare var de endast beredda att
hantera regnmängder för regn som statistiskt
sett återkommer vart 10-20 år.
Projektledaren och vice ordförande redovisade
erfarenheter från studieresan till Toronto och
Kincardine i Kanada.
Vid mötet diskuterades även en förestående
översynen av LKO-organisationen.

Det första granskningsgruppsmötet för året
hölls den 11 januari. Mötet ägnades bland annat åt att gå igenom ett underlag som skulle
sändas vidare till kommunstyrelsen inför kommunens yttrande över SKBs komplettering V
(nr 5) och bemötande oktober 2016.

Den 15 juni genomförde Granskningsgruppen
ett studiebesök på SKBs kapsellaboratorium.
Vid mötet bestämdes även hur granskningsgruppen skulle följa förhandlingarna i Markoch miljödomstolen under hösten.
Gruppen informerades om kommunfullmäktiges
beslut den 12 juni om granskningsgruppens organistoriska utformning. Detta innebär att :

Vid Granskningsgruppens möte den 2 mars
rapporterade Bo Carlsson om informationstillfället vid kommunfullmäktigemötet den 13 februari. Vidare rapporterade presidiet från ett
ÖSOS-möte (samverkansmöte för Östhammars
och Oskarshamns kommuner) som hölls på Arlanda den 18 januari.
Marie Berggren från Östhammars kommun höll
en presentation om hur Östhammars kommun
arbetar med frågorna kring slutförvaret.
Den 6 april redovisade projektledaren tidplanen för Mark- och miljödomstolens prövning
av SKBs ansökan.
Granskningsgruppen gick igenom Kärnavfallsrådets rapport om kunskapsläget (SOU 2018:8)
inför gruppens deltagande i Kärnavfallsrådets
seminarium den 28 april.
Gruppen diskuterade även den översyn av
LKO-organisationen som behövde göras under
2017.

•

granskningsgruppens sammansättning kvarstår
mandatperioden ut

•

Regeln om att de politiska partierna ska kunna
ha två representanter i samband med personbyte
tas bort

•

ULKO, Utvecklingsgruppen, utökas så att den
består av Kommunstyrelsens presidium,
Granskningsgruppens presidium och kommundirektören
Granskningsgruppens möte den 21 september
ägnades huvudsakligen till rapportering från
förhandlingen i mark- och miljödomstolen om
SKBs ansökan om tillstånd för ett sammahängande slutförvarssystem. Gruppen diskuterade
även hur medlemmarna ville delta i förhandlingarna under oskarshamnsveckan den 2-6 oktober.
Gruppen planerade även den informationsinsats
på gågatan Flanaden som genomfördes under
kommunens framtidsdagar den 29-30 september.

Den 28 april deltog Granskningsgruppen i
Kärnavafallsrådets seminarium om kunskapsläget.
Den 6 till 12 maj deltog projektledaren i en ex-
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Granskningsgruppens möte den 16 november
Ägnades bland annat åt att informera deltagarna om mark- och miljödomstolens fortsatta
förhandlingar om SKBs ansökan om att få tillstånd till att uppför anläggningar som ska ingå
i ett slutförvarssystem för det använda kärnbränslet.
Gruppen informerades även om Oskarshamns
och Östhammars årliga möte med Strålsäkerhetsmyndigheten som genomfördes den 15 november. Vidare godkände gruppen verksamhetsplanen för 2018 mm.

En av gruppen externa experter rapporterade
från SSMs forskardagar och om en konferens
om kunskapsbevarande som hade genomförts
på Riksarkivet den 1 december.
Mötet avslutades med en jullunch. I samband
med den tackade ordföranden Fredrik Barnekow för hans insatser som Misterhultsbygdens
Intresseförenings representant i gruppen.
Höstens domstolsförhandlingar under september och oktober:
Granskningsgruppen har följt förhandlingarna
som fördes i Mark- och miljödomstolen vid
Nacka Tingsrätt Gruppen var representerad under samtliga förhandlingsdagar. Bo Carlsson,
som är gruppens expert på miljöområdet, fungerade som huvudrapportör tillbaka till gruppen.

Vid Granskningsgruppen möte den 14 december informerades gruppen om Kärnavfallsrådets rundabordssamtal där gruppen varit representerad.

10

Bilageförteckning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Minnesanteckningar granskningsgruppen 2016
Förslag till yttrande till Mark och Miljödomstolen över SKBs ansökan
Sammanfattande räkenskapsberättelse, resultat- och balansräkning 201
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Minnesanteckningar
Sida 1

Granskningsgruppen

2017-01-11

LKO - Granskningsgruppen

Minnesanteckningar den 11 januari 2017, kl. 9-12
Plats: Stadshuset

Närvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Tommy Skoog (c)
Gunnar Westling, (mp)
Anders Stenberg, (m)
Anders Svensson (sd)
Roland Johansson, (l)
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tobias Facchini, regionförbundet
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Frånvarande:
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Anna Kinch, sekreterare

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkännde dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 8/12 godkänndes
4. Förslag till yttrande över SKBs yttrande till MMD

Sida 2

Bo Carlsson redovisade sitt förslag till yttrande. Bodil Liedberg Jönsson fick i
uppdrag att införa de få förändringar som diskuterades och sedan skicka ut
förslaget till gruppen för synpunkter.
5. VP med budget 2017
Presidiet hade inför mötet lämnat ett förslag till VP som hade skickats ut till
gruppen. Granskningsgruppen beslutar om att lägga till ett stycke om lokal
kompetensuppbyggnad. Bodil Liedberg Jönsson får i uppdrag att revidera
handlingen och skicka ut den för synpunkter.
6. LKOs framtida arbete
Punkten tas upp vid nästa möte
7. Redovisning av SKBs syn på miljöbalksprövningen av de olika
verksamhetsdelarna –
Saida Engström och Jenny Rees hade bett att få komma till Granskningsgruppen
för att beskriva hur SKB ser på frågan om samprövning av flera miljöärenden
inom ramen för kärnavfallsarbetet. Marie Lindström från
samhällsbyggnadskontoret deltog vid presentationen och fick möjlighet att
diskutera frågan med granskningsgruppen.
SKB: anser att ansökningarna för SFR och KBS 3 ska prövas var för sig för att
undvika försening som kan bli upp emot 2,5 år lång och som medför onödiga
kostnader som kan motsvara 500 miljoner kronor om året.
SKB frmför att frågan om dispens från artskyddsförordningen ska hanteras i
samband m prövning av KBS 3-ansökan. Tillståndet för hamnen bör enligt SKB
prövas som ett separat ärende parallellt med KBS 3-ärendet.
Granskningsgruppen är överens med SKB om att SFR och KBS 3-ärendena bör
prövas var för sig eftersom det är angeläget att slutförvarsfrågan för det använda
kärnbränslet blir avgjord så snart som möjligt.
Marie Lindström föreslog att man kan föreslå att utökningen i Clab hanteras i en
deldom. Tommy Hammar anser att det är ett gott förslag men att det bör sparas
till domstolsförhandlingen.

Vid pennan

Bodil Liedberg Jönsson

Minnesanteckningar
Sida 1

Granskningsgruppen

2017-03-06

LKO - Granskningsgruppen

Minnesanteckningar den 2 mars 2017, kl. 9-12
Plats: Stadshuset

Närvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Tommy Skoog (c)
Gunnar Westling, (mp)
Anders Stenberg, (m)
Anders Svensson (sd)
Roland Johansson, (l)
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tobias Facchini, regionförbundet
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Gäst:
Marie Berggren Östhammars kommun

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 11/1 godkänndes

Sida 2

4. Rapport från KF den 13/2
http://radiooskarshamn.se/kommunfullmaktige-live, länk till sändning
Bo Carlsson redovisade granskningsgruppens förslag till yttrande på
kommunfullmäktigen den 13 februari. Ett enigt fullmäktige ställde sig bakom
förslaget till beslut.

5. Rapport från Ösos- mötet den 18/1
Bodil Liedberg Jönsson, Lotta Liljemark, Rigmor Eklund och Sven-Gunnar
Persson deltog i ÖSOS-mötet som genomfördes på Arlanda.
Man diskuterade bland annat det aktuella yttrandet till Mark- och miljödomstolen
för att hitta en samstämmighet i vetofrågan och om att tillståndet för SFR inte ska
samprövas med slutförvaret. Man berörde även frågor om hur bemanningen ska
se ut inför höstens prövning av MMD – Mark och miljödomstolen, hur man ska
lösa finansieringen för de ideella organisationernas arbete, kunskapsöverföring
till nya och kommande medarbetare – bör man till exempel bilda en
Kärnavfallsakademi?
Nästa ÖSOS-möte är inplanerat till den 8 september.
6. Information från Östhammars kommun – Marie Berggren
Marie Berggren, chef för strategiavdelningen i Östhammars kommun, redogjorde
för hur de arbetar kring slutförvarsfrågan.
Marie berättade och ritade upp hur Östhammars organisation ser ut Kortfattad kan man beskriva det som att man har tre arbetsgrupper underställda
KF. Det är MKB- gruppen som består av 11 st politiker och någon
kommunaltjänsteman samt säkerhetsgruppen som har samma sammansättning.
Den tredje gruppen är en referensgrupp. Den består av KF, miljöorganisationer,
grannkommuner m.m. Referensgruppen förbereder sina möten via ett
arbetsutskott.
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Marie redogjorde också även för vad som var på gång i Östhammar - Ny webb som berör slutförvarsfrågan
- Seminarier om bland annat kärnkraft, klimatfrågan och genaration4reaktorer.
- SSM s rapport med reflektioner på SKBs säkerhetsarbete
- Olika frågeställningar att brottas med som te x korrektion av olika materail,
överraskningar efter en förslutning, dialogforum. Hur ska man kunna bevara
kompetensen och engagemang bland medarbetare och politiker i ett projekt
som pågår under så många år?
Frågor från granskningsgruppen –
I vilken form och i vilken utsträckning använder ni er av externa experter?
Marie svarade att man i första hand använder sig av intern kompetens samt en
miljöjurist.
Vilka frågor tror ni är de mest komplexa inför prövningen?
Vissa delar av området som berörs är ett Natura 2000-område. Detta räknar men
att MMD kommer att lägga stor vikt vid.
Man anser också att det är viktigt att det endast är svenskt avfall som man säger
ja till om man går med på att bygga ett slutförvar i Östhammars kommun.
7. Övriga frågor
Förslag på studiebesök under 2017
Finland – hur lång har man kommit och hur har vägen ditt sett ut?
Tyskland – slutförvar i saltgruvor
Stockholm – SSM, finansiering, Kärnavfallsrådet om framtida problem?
8. Nästa möte
Genomgång av Kunskapslägesrapporten från Kärnavfallsrådet.
Mötestiderna för 2017 är följande: 6/4, 18/5, 15/6, 7/9, 12/10, 16/11, 14/12
samtliga kl. 9.00–12.00 Stadshuset, Oskarshamnssalen

Vid pennan

Anna Kinch

Minnesanteckningar
Sida 1

Granskningsgruppen

2017-04-06

LKO - Granskningsgruppen

Minnesanteckningar den 6 april 2017, kl. 9-12
Plats: Stadshuset

Närvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Tommy Skoog (c)
Gunnar Westling, (mp)
Anders Stenberg, (m)
Anders Svensson (sd)
Roland Johansson, (l)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
vakant, samhällsbyggnadskontoret
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tobias Facchini, regionförbundet

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
I minnesanteckningarna från mötet den 2 april införs en rättelse av punk 4. Sista
meningen ersätts med ”Ett enigt fullmäktige ställde sig bakom förslaget till
beslut”. Därefter godkänndes minnesanteckningen
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4. Mark- och miljödomstolens beslut om domstolsförhandling med SKBs
förslag till tidplan för förhandling.
SKBs förslag till förhandlingsordning är följande:
v. 36 Stockholm start tisdagen en 5/9
v. 37 Stockholm start måndagen den 11/9
v. 40 Oskarshamn med start måndagen den 2/10
v. 41 Östhammar med start måndagen den 9/10
v. 43 Stockholm med start måndagen den 23/10
5. Genomgång av Kärnavfallsrådets rapport om kunskapsläget som delades
ut vid förra mötet och inbjudan till seminarium28/4 – samtliga läser
rapporten och bidrar tillsamtalet.
Alla deltagare i granskningsgruppen erbjuds att följa med till Stockholm den 28
april för att delta i kärnavfallsrådets seminarium om rapporten Kunskapsläget på
kärnavfallsområdet – en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8).
Vi kommer att gemensamt resa med buss tur och retur Oskarshamn –
Stockholm. Anna återkommer med resplan.
Anmälda under mötet är: Matti W, Anders Stenberg, Anders Svensson, Roland J,
Gunnar W, Lotta L, Rigmor E, Bodil LJ, Anna Kinch, Bo C (stiger på i
Norrköping), Antoni P(ej buss).
Avstår Tommy H och Fredrik B.
Sista anmälningsdag är den 13/4
6. SKBs forskardag den 15 maj kl. 10-14
Alla deltagare i granskningsgruppen erbjuds att följa med till Stockholm den 15
maj kl. 10-14. Avresa kommer att ske dagen innan så vi kommer att boka en
övernattningen antingen i Stockholm eller på resvägen.
Anmälda under mötet:
Bo C, Sven-Gunnar P, Chatarina L J, Rigmor E, Anna, K, Antonio (ej resa eller
boende), Tommy H, Bodil LJ.
Anstår: Matti W, Lotta L
Sista anmälningsdag är den 13/4
Vi inväntar för närvarande SKBs program för dagen
7. Översyn av organisationen för LKO
 Kommunfullmäktige tog i april 2015 beslut om granskningsgruppens
organistoriska utformning mm. I beslutet är det angivet att organisationen
ska ses över efter två år. Projektledaren har samrått med presidiet och
föreslår att: granskningsgruppens sammansättning kvarstår
mandatperioden ut
 Regeln om att de politiska partierna ska kunna ha två representanter i
samband med personbyte tas bort
 ULKO, Utvecklingsgruppen, utökas så att den består av
Kommunstyrelsens presidium, Granskningsgruppens presidium och
kommundirektören
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8. Övriga frågor.
Östhammar planerar att genomföra en folkomröstning där kommuninvånarna ska
få säga sitt i frågan om ett slutförvar.
Datum för folkomröstningen är satt till den 4/2 2018 och frågan avgörs den 24/4
2018 i kommunfullmäktige.
9. Nästa möte
Mötestiderna för 2017 är följande: 18/5, 15/6, 7/9, 12/10, 16/11, 14/12
samtliga kl. 9.00–12.00 Stadshuset, Oskarshamnssalen
Vid pennan

Anna Kinch

Minnesanteckningar
Sida 1

Granskningsgruppen

2017-05-18

LKO - Granskningsgruppen
Minnesanteckningar den 18 maj 2017, kl. 9-12
Plats: Stadshuset

Närvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Tommy Skoog (c)
Gunnar Westling, (mp)
Anders Stenberg, (m)
Anders Svensson (sd)
Roland Johansson, (l)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
vakant, samhällsbyggnadskontoret
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Gäster:
Jenny Rees, SKB
Mikael Grontier, SKB

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 6/4 godkänndes
4. Mark- och miljödomstolens beslut om domstolsförhandling med SKBs
förslag till tidplan för förhandling.
SKBs förslag till förhandlingsordning är följande:
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v. 36 Stockholm start tisdagen en 5/9
v. 37 Stockholm start måndagen den 11/9
v. 40 Oskarshamn med start måndagen den 2/10
v. 41 Östhammar med start måndagen den 9/10
v. 43 Stockholm med start måndagen den 23/10
5. SKB återkopplar efter LKO samtal kring dagvattenfrågan och läget i
prövningsprocessen. Se bifogad Power Point
6. SKBs forskardag – rapport från Antonio Pereira
Se bifogad Power Point
7. Reflektioner efter Kärnavfallsrådets seminarium – diskussion
De som deltog på seminariet var mycket nöjda, bra information och möjlighet att
ställa frågor.
Några frågor som kom upp var bland annat – Hur behåller man och underhåller
kompetensen så at man inte missar den röda tråden över åren?
Samt en kortare dragning kring generation 4 reaktorerna. Man kan konstatera att
de inte verkar vara något som i dagsläget är intressant för Sverige.
8. Rapport från studieresa till Toronto – Rigmor Eklind, Bodil Liedberg
Jönsson
Från Oskarshamn deltog Peter Wretlund, Ulf Sjöö, Rigmor Eklind, Ted Lindqvist
och Bodil Liedberg Jönsson tillsammans med kollegor från varberg, Nyköping
och Östhammar. Studieresan till Kanada innebar att deltagarna fick en
presentation av det kanadensiska kärnkraftsarbetet, från ax till limpa.
Studiebesöken genomfördes på anläggningar där det tillverkades bränsle och
bränslestavar, ett besök på Kanadas största kärnkraftsverk och en anläggning för
hantering av lågaktivt och medelaktivt avfall.
9. Översyn av organisationen för LKO
Kommunfullmäktige tog i april 2015 beslut om granskningsgruppens
organistoriska utformning mm. I beslutet är det angivet att organisationen ska ses
över efter två år. Projektledaren har samrått med presidiet och föreslår att:
 granskningsgruppens sammansättning kvarstår mandatperioden ut
 Regeln om att de politiska partierna ska kunna ha två representanter i
samband med personbyte tas bort
 ULKO, Utvecklingsgruppen, utökas så att den består av
Kommunstyrelsens presidium, Granskningsgruppens presidium och
kommundirektören
10. Övriga frågor.

11. Nästa möte
Mötestiderna för 2017 är följande: 15/6, 7/9, 12/10, 16/11, 14/12
Samtliga kl. 9.00–12.00 Stadshuset, Oskarshamns salen
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Vid pennan

Anna Kinch

Minnesanteckningar
Sida 1

Granskningsgruppen

2017-06-15

LKO - Granskningsgruppen
Minnesanteckningar den 15 juni 2017, kl. 8:30–12:00
Plats: Kapsellabboratoriet, Oskarshamn

Närvarande:
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Tommy Skoog (c)
Anders Stenberg, (m)
Roland Johansson, (l)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Gunnar Westling, (mp)
Anders Svensson (sd)
Antonio Pereira, expert
Kristina Erlandsson, samhällsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande
Rigmor Eklind, ordförande för dagen, hälsade deltagarna välkomna och öppnade
mötet
2. Studiebesök Kapsellabbet
Granskningsgruppensdeltagare tycket att dagens studiebesök på
Kapsellaboratoriet var mycket intressant. Det är intressant att ta del av
information om tekniken och utvecklingsarbetet som pågår.
Den svetsningsmetod som har utvecklats vid laboratoriet är färdig att tas i bruk
men man finslipar på systemet in i det sista för att nå bästa resultat. Det är viktigt
att teknikutvecklingen får fortskrida i ett sådant här långsiktigt projekt.
3. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
4. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 18/5 godkänndes
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5. Studieresa 2018; förslag från presidet resa till Finland
Granskningsgruppen gav presidiet i uppdrag att arbeta vidare på det planerade
studiebesöket i Finland våren 2018.
Några av gruppdeltagarna påpekar att vi bör ha gott om tid så att vi inte forserar
resandet eller besöken så att det blir svårt att ta del av informationen.
Gruppen bör få möjlighet att förbereda sig inför besöket. Projektledningen ska
begära in informationsmaterial från anläggningen som kan delas ut i förväg.
6. Bemanning och deltagande under domstolsförhandlingarna i höst
ULKO-gruppen kommer att ta ställning till vilka som ska delta och när. ULKO har
sitt första möte den 16 augusti. Granskningsgruppens medlemmar kommer att
ges möjlighet att delta med arvode under en valfridag i Oskarshamn. Detta gäller
vecka 40.
7. Genomgång och eventuella ändring av mötesdadum hösten 2017
Eftersom domstolsförhandlingarna har bokats in under veckor då granskningsgruppen hade
planerat hålla sina möte beslutade gruppen om nya mötesdatum:
7/9 flyttas till den 21/9 kl. 9-12
12/10 flyttas till den 19/10 kl. 13:30-16:30
Övriga tider står fast
16/11 kl. 9-12
14/12 kl. 9-12

8. Övriga frågor.
Kommunfullmäktige tog den 12 juni beslut om granskningsgruppens
organistoriska utformning:
 granskningsgruppens sammansättning kvarstår mandatperioden ut
 Regeln om att de politiska partierna ska kunna ha två representanter i
samband med personbyte tas bort
 ULKO, Utvecklingsgruppen, utökas så att den består av
Kommunstyrelsens presidium, Granskningsgruppens presidium och
kommundirektören
Hur ser framtiden ut för LKO gruppen efter 2018? Vad säger SSM, finns det
pengar och vem/hur ska följa upp arbetet med villkoren enligt kärntekniklagen?
Bodil fick i uppdrag att ta reda på vad som gäller efter prövningen från Mark- och
miljödomstolen samt riksdagsbeslutet.

9. Nästa möte
Mötestiderna för 2017 är planerade enligt gruppens beslut under punkt 7.
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Rigmor Eklind dagens ordförande tackade för mötet och önskade alla en trevlig
sommar. Vi åt sedan en gemensam lunch på Restaurang badholmen.

Vid pennan

Anna Kinch

Minnesanteckningar
Sida 1

Granskningsgruppen

2017-06-15

LKO - Granskningsgruppen
Minnesanteckningar den 21 september 2017, kl. 9:00–12:00
Plats: Stadshuet, Oskarshamn

Närvarande:
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Roland Johansson, (l)
Anders Svensson (sd)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Antonio Pereira, expert
Bo Carlsson, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Tommy Skoog (c)
Gunnar Westling, (mp)
Tobias Facchini, regionförbundet
Kristina Erlandsson, samhällsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Rigmor Eklind, hälsade deltagarna välkomna och öppnade
mötet
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 15/6 godkänndes
4. Redovisning från domstolsprövningen två första veckor; Bodil, Bosse,
Rigmor, Tommy
Bodil Liedberg Jönsson och Bo Carlson berättade om hur domstolsprövningens
två första veckor hade förlöpt.
Alla handlingar i målet finns tillgängliga på
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammademal/Ansokan-om-slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/

Sida 2

Målet har beteckningen M1333-11
5. Inför domstolsprövningens oskarshamnsvecka 2-6 oktober
Deltagare från LKO- projektets granskningsgrupp har möjlighet att delta vid
domstolsprövningen måndag med start kl. 13:30, tisdag från kl. 8:30, torsdag
från kl. 13:00 samt fredagen som är en reservdag. Förhandlingarna kommer att
ske på Forum, Oskarshamn.
För dem som är intresserade att delta och är berättigade till ersättning utgår
ersättning för en av dagarna.
Onsdagen genomför domstolen syn på Clab och Äspölaboratoriet.
Deltagarplatserna är begränsade. Bodil Liedberg Jönsson och Bo Carlsson deltar
vid synen.
6. Information om ansökan om medel för 2018
En budget för LKO´s arbete 2018 framtagen. Den ligger som grund för ansökan
om medel som skickas till Kärnavfallsrådet före den sista septembers.
7. Genomgång av mötesdadum hösten 2017
19/10 kl. 13:30-16:30
16/11 kl. 9-12
14/12 kl. 9-12

8. Granskningsgruppens julavslutning
Presidiet får i uppdrag att boka in en jullunch i anslutning till mötet den 14
december.
9. Övriga frågor
LKO´s granskningsgrupp deltar i år på arrangemanget Framtidsdagarna som
genomförs den 30 september kl. 9-14 och äger rum på Flanden , Oskarshamn.
De som bemannar montern är Rigmor, Bodil, Anna, Matti kl.9-11:30 och Roland
kl. 11:30-14:00
10. Nästa möte
19/10 kl. 13:30-16:30 Stadshuset, Oskarshamnssalen

Vid penna

Anna Kinch

Sida 3

Vid pennan

Anna Kinch

Minnesanteckningar
Sida 1

Granskningsgruppen

LKO - Granskningsgruppen
Minnesanteckningar den 16 november 2017, kl. 9:00–12:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamn

Närvarande:
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Roland Johansson, (l)
Anders Svensson (sd)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Tommy Skoog (c)
Gunnar Westling, (mp)
Kristina Erlandsson, samhällsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Rigmor Eklind, hälsade deltagarna välkomna och öppnade
mötet
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 21/9 godkänndes
4. Redovisning från domstolsprövningen; Bodil, Bosse, Rigmor, Tom
Alla handlingar i målet finns tillgängliga hos aktförvarare Per Nygren i
Oskarshamns kommun. Målet har beteckningen M1333-11
Kort redovisning från Bo Carlsson över yttranden i domstolen.
Allmänt
MMD-förhandlingarna omfattar 47 motparter och 9 sakägare. Nedan kommenteras kort
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de motparter, som har haft en framträdande roll vid förhandlingarna och deras
inställning, främst till tillåtligheten (ja eller nej till slutförvarssystemet). De
miljöorganisationer som tog i anspråk relativt stor del av förhandlingstiden var MKG
(=flera miljöorganisationer i samarbete, bl.a. Naturskyddsföreningen i Kalmar, Skåne
och Uppsala län) och MILKAS (grundad av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen
och Jordens Vänner), båda är finansierade av kärnavfallsfonden. Även OSS (=lokal
miljöorganisation i Östhammars kommun), som delvis är stödd med kommunala medel,
bör nämnas. Kommentarerna nedan berör både villkor för tillåtligheten och villkor för hur
verksamheten ska bedrivas. Dessa diskuterades mellan SKB och resp. kommuner
under förhandlingarna. Villkoren föreslogs därefter av SKB och bemöttes av
kommunerna. Förhandlingarna omfattar, utöver målet kring tillåtlighet, också det s.k.
artskyddsmålet avseendet skyddet av och kompensationsåtgärder för påverkad flora
och fauna vid och kring förvarsplatsen i Forsmark. Länsstyrelsen i Uppsala har där
uppfattningen att dispens kan ges om skyddsåtgärder vidtas, vilket de redan har
beslutat om. Det beslutet har överklagats. Olika uppfattning finns om hur artskyddsärendet ska hanteras.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Tillstyrker ansökan och anser att SKB tillgodoser kraven enligt Miljöbalken. SSM
meddelade att man ser sig som ett remissorgan till MMD.
Oskarshamns kommun
Tillstyrker tillåtlighet. Men understryker att kommunfullmäktige kommer att hantera vetofrågan i ett senare skede. Kommunen betonar att de i strålsäkerhetsfrågor förlitar sig på
SSMs bedömning. Kommunen föreslår några ändringar i SKBs förslag till villkor se
nedan.
Östhammars kommun
Nämner omröstningen i frågan som ska genomföras i kommunen 4 mars 2018 och ger
inte ett klart ställningstagande om tillåtligheten. Framhåller att säkerhet och övervakning
efter förslutning samt informationsbevarande är viktiga frågor för kommunen att få
klarlagda och säkrade. Accepterar i stort de förslag till villkor som SKB föreslår.
Naturvårdsverket
NV tillstyrker men påpekar att man enbart bevakar allmänna miljöintressen, inte
strålsäkerhetsfrågor. De att artskyddsmålet ska lämnas till regeringen för beslut om
dispensen för artskyddet. NV upp frågan om ekonomisk säkerhet och har förståelse för
att sådan säkerhet inte går att fastställa idag på grund av att åtgärder inte slutligen är
fastställda. Fäster uppmärksamhet på att finansieringslagens medel inte utgör en del i
ekonomisk säkerhet.
Länsstyrelsen Uppsala
Påpekar att man gör sin bedömning utifrån icke strålsäkerhetsrelaterade frågor. De
tillstyrker, men vill se övergripande villkor för tillåtlighet, t.ex. avseende injektering före
utsprängning. Betonar kväveutsläppens konsekvenser (från sprängningarna) samt
uppföljning och kontroll, tillika den hänsyn som måste tas till intilliggande Natura 2000områden.
Länsstyrelsen Kalmar
Tillstyrker tillåtlighet.
MKG
Avstyrker tillåtlighet. Motiverar med att vare sig de tekniska lösningarna
(kopparkorrosion är en stor fråga) eller platsvalet uppfyller de krav som
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miljölagstiftningen kräver. Förordar djupa borrhål där biosfär och rörligt grundvatten inte
kan påverkas.
Milkas
Avstyrker på i princip samma grund som MKG. Jordbävningars påverkan på
bergsprickor framhålls också som ett väsentligt motiv. Förordar djupa borrhål och en
eventuell spridning av dessa geografiskt.
OSS
Avstyrker tillåtlighet. Kritiska till både metod och platsval.
Nedan redovisas kommunens slutliga presentation om villkorsändringar och
kommunens slutanförande. Markeringar med röd text visar var kommunen yrkar på en
skärpning jämfört med SKBs förslag:
Oskarshamns kommuns slutliga ställningstagande till SKBs villkorsförslag
Oskarshamns kommun ser att SKB har gått kommunen till mötes när det gäller flertalet
ställda krav och synpunkter
Nedan redovisas de villkor där kommunen godtar en föreslagen ändring av villkoret eller
alltjämt har en avvikande mening.
8. Oskarshamns kommun godtar SKBs villkorsförslag I sin helhet.
Utsläpp av spillvatten ska ske till befintligt reningsverk i Simpevarp eller till annat
reningsverk som uppfyller de vid var tidpunkt gällande kraven i ”Allmänna bestämmelser
för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)” eller
motsvarande branschöverenskommelse.
Senast 12 månader från verkställbart tillstånd att uppföra inkapslingsdelen ska SKB ha
anlagt en dagvattendamm för dagvatten från befintliga hårdgjorda ytor.
Lakvattendammen ska dimensioneras och underställas driftförhållanden för ett 50årsregn.
Dagvatten från ytor som tas i anspråk för etableringen av inkapslingsdelen ska hanteras
enligt principerna för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Oskarshamns kommun framhåller att det är viktigt att SKB senare kan visa att det finns
goda förutsättningar för en effektiv LOD-lösning för den nya Clink-delen
9. Dialogforum
Kommunen godtar SKBs förslag
Transporter:
Kommunen önskar följande lydelse:
Verksamhetsanknuten tung trafik får anlända till eller avgå från SKB:s
anläggningsområde för Clab/Clink endast mellan kl. 06 och 22 helgfri måndag – fredag
och endast mellan kl. 08 och 15 på lördag.
Under övrig tid får sådan tung trafik anlända till eller avgå från anläggningsområdet vid
högst 50 tillfällen per år eller det högre antal som tillsynsmyndigheten, till följd av
oförutsedda händelser, kan godkänna i förväg. SKB ska i förväg informera kommunen
och allmänheten på lämpligt sätt för det fall fler än 10 sådana transporter förväntas ett
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enskilt dygn. Uppgift om antalet ankomster eller avgångar som avses i detta stycke ska
ingå i den årliga miljörapporten
Hanteringen av frågan kan emellertid vänta tills driftsvillkoren förhandlas efter
tillåtlighetsprövningen.
Transporter fortsättning:
Fristående från ovanstående ska SKB, om regeringen finner att anläggandet av
inkapslingsdelen är tillåtlig enligt miljöbalken, erbjuda bullerdämpande åtgärder till ägare
av fastighet som vid tiden för regeringens beslut används som, eller som från den
tidpunkten fram till byggstart för ombyggnationen av Clab till Clink omvandlas
till, permanentbostad, belägen utmed väg 743 mellan Trafikplats Fårbo och Simpevarp
och som beräknas utsättas för bullernivåer utomhus vid fasad över 60 dBA
dygnekvivalent ljudnivå eller över 75 dBA maximal ljudnivå.
Sådan bullerdämpande åtgärd, som ska utföras på SKB:s bekostnad, ska vidtas i
anslutning till bostadshus och ha till syfte att begränsa den beräknade ljudnivån
inomhus till 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå.
I första hand ska bullerdämpande åtgärder i form av installation avtilläggsruta, byte av
fönster samt tilläggsisolering av ventilationsdon utföras.
Hanteringen av frågan kan emellertid vänta tills driftsvillkoren förhandlas efter
tillåtlighetsprövningen.
Återanvändning av spillvärme
Frågan om slutliga villkor beträffande återanvändning av spillvärme i Clink
skjuts upp under en prövotid.
Under prövotiden ska SKB genomföra en utredning i syfte att använda av spillvärme
från kylvatten vid uppvärmning av tillkommande byggnader och anläggningar.
Utredningen jämte förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- och miljödomstolen
senast ett (1) år från lagakraftvunnen tillståndsdom.
Bodils slutanförande
Oskarshamns kommun lever sedan decennier med att ta ansvar för det använda
kärnbränslet eftersom det mellanlagras i Clab.
Clab är inte en långsiktigt säker anläggning och få inte betraktas som ett möjligt
slutförvar. Kommunen vill därför gärna se att den pågående processen leder fram till en
lösning som är långsiktigt hållbar för båda de involverade kommunerna.
Oskarshamns kommun har ingen egen kompetens på strålsäkerhetsområdet. Vi förlitar
oss därför på den statliga expertmyndigheten. Nu kommer Mark- och miljödomstolen att
ta med sig all kunskap som har tillförts ärendet, både under granskningstiden och under
förhandlingen de senaste veckorna.
Oskarshamns kommun överlåter nu till domstolen och SSM att ta ställning till det
inlämnade materialet för att kunna lämna en rekommendation till regeringen som tydligt
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hanterar frågor som gäller hållbarhet och säkerhet. Det underlaget behöver vara mycket
tydligt och fullödigt eftersom vi kommer att ha stor nytta av domstolens yttrande när
vetofrågan så småningom ska behandlas i kommunfullmäktige.
Slutligen vill även jag, för kommunens räkning, tacka domstolen för sitt tydliga
inlyssnande sätt att sköta förhandlingen så att alla sidor har fått möjlighet att komma till
tals. Detta har lett till att beslutsunderlaget har kompletterats med värdefull kunskap.
5. Rapport från möte med SSMs Generaldirektör. Rigmor, Bodil
Den 15 november träffades Bodil Liedberg Jönsson, Rigmor Eklind och Peter
Wretlund samt Östhammars kommun möte med SSM. Från SSM deltog
generaldirektör Mats Persson samt Ansi Gerhadsson och Johan Andeberg.
Dessa informerade om SSMs utlokalisering till Katrineholm, som ska påbörjas vid
årsskiftet 2017/18. Ca 50 personer beräknas flytta med i den första omgången.
Det finns en oro inom SSM att detta kan medföra att man mister kompetent
personal inom kärnkraft/kärnavfallsområdet.
Andra punkter som diskuterades var bland annat att;
- Fortums framtida övertagande av OKG.
- Arbetet med nya beredskapszoner pågår.
- Finansiering via fonder från kärnkraftsindustrin av LKOs verksamhet flyttas
från SSM till Riksgälden.
- Finansieringen av miljöorganisationerna flyttas från Naturvårdsverket till SSM
och anslaget ökas från 2 till 3 miljoner. Beslut om detta väntas i december
2017.
- SSMs yttrande till regeringen om SKBs slutförvarsansökan enligt
kärntekniklagen väntas lämnas in vid årsskiftet.
- Hur ska det föreslagna ”Dialogforumet” fungera? SSM är villiga att vara med
men vill gärna få ta del en mötesplan i god tid.
SSM var mycket tydliga med att de har rätt att kräva tillbaka utbetalda LKOmedel om dessa inte används för rätt ändamål.
Nästa möte med generaldirektören är planerat till den 2018-11-15 kl. 14.00 på
SSM
6. Verksamhetsplan 2018.
Granskningsgruppen antog nedan redovisad verksamhetsplan för 2018:
 Följa prövningsprocessen för SKBs ansökan med särskilt fokus på
inkapslingsanläggningen
 Följa prövningsprocessen av SKBs ansökan i MMD och på SSM
 Anordna seminarier i aktuella frågor
a. Ett informationsmöte för allmänheten den 15 februari i Figeholm i syfte att
informera om Mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens
yttranden till regeringen.
 Kunskapsfördjupning inför ställningstagande i vetofrågan
 Information till kommunfullmäktige i Oskarshamn
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Informationer till andra kommuners fullmäktigeförsamlingar samt
landstingsfullmäktige erbjuds.
Delta i allmänna evenemang för att informera om LKO:s verksamhet och ta emot
frågor som invånarna kommer med.
Delta i seminarier och konferenser, t ex SKB-dagen, Kärnavfallsrådets
rundabordssamtal, med flera
Fortsatt samarbete med Östhammars kommun
Inhämta erfarenheter från kärnavfallsprogram i andra länder.
En studieresa för att besöka det finska slutförvarsbygget planeras i maj 2018.

7. ULKOS beslut om granskningsgruppens sammansättning
Efter som Misterhultsgruppen har upphört så har granskningsgruppen ingen
representant längre på plats i gruppen. ULKO anser att det inte behövs någon
särskild representant från misterhultsbygden. Vid mötet kunde
granskningsgruppen konstatera att flera av ledamöterna är bosatt inom
misterhultsområdet.
Granskningsgruppen sammansättning beslutas av Kommunstyrelsen
8. Genomgång av mötesdatum 2018
18/1 kl. 9-12 Kristdalarummer, Stadshuset
29/3 kl. 9-12 Döderhultsrummer, Stadshuset
21/6 kl. 9-14 (prel)
20/9 kl. 9-12 Oskarshamnssalen, Stadshuset
6/12 kl. 9-12 Kristdalarummet, Stadshuset
9. Granskningsgruppens julavslutning
Jullunchen i anslutning till mötet den 14 december kommer att intas på
Fredriksbergs herrgård
10. Övriga frågor
Den 15 februari 2018 genomförs ett informationsmöte för allmänheten. Förslag
på plats är Höganäslokalen i Figeholm.
Antonio deltar på SSMs forskardagar 2017 den 22-23 november samt
Riksarkivets konferens om Informationsbevarande den 1/12.
Sven-Gunnar, Antonio och Anna deltar i Kärnavfallsrådets seminarium
"Vad händer efter Mark- och miljödomstolens huvudförhandling hösten 2017?"
den 4 december.
Återrapportering sker på mötet den 14/12.
11. Nästa möte
14/12 kl. 9-14:00 Stadshuset, Oskarshamnssalen
Vid penna
Anna Kinch

Minnesanteckningar
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Granskningsgruppen

LKO - Granskningsgruppen
Minnesanteckningar den 14 december 2017, kl. 9:00–12:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamn

Närvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Anders Stenberg, (m)
Tommy Skoog (c)Roland Johansson, (l)
Gunnar Westling, (mp)
Anders Svensson (sd)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Liedberg Jönsson, projektledare
Anna Kinch, sekreterare

Frånvarande:
Kristina Erlandsson, samhällsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande
Ordförande Charlotte Liliemark, hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från mötet den 16/11godkändes efter korrigering av punkt 5.
4. Nytt datum för Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen;
Yttrandet kommer 23 januari 2018.
5. Redovisning från Rundabordssamtalet på SSM. Sven-Gunnar, Tobias och Anna
Kärnavfallsrådets ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm hälsade välkommen och
ledde dagens övningar. De tre personer som arbetar på kansliet fanns med under
hela mötet.
Inledningsvis gjordes en presentationsrunda för att berätta vilka som var närvarande.
SERO och Milkas började då med att argumentera som om det var fortsatta
domstolsförhandlingar som ägde rum.
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Sedan presenterade de närvarande sin organisations pågående arbete och vad man
såg som viktiga uppgifter under den närmaste framtiden.
SERO betonade den stora osäkerheten som de ser när det gäller hanteringen av
kärnavfallet. Beslutet om slutförvar bör skjutas tills reaktorerna i Forsmark tjänat ut
(år 2090 nämndes). Under tiden ska man forska vidare och inrikta sig på ”djupa
borrhål”.
CLAB bör stängas eftersom det är ett väldigt osäkert sätt att förvara använt
kärnbränsle. En eller annan mer eller mindre konspiratorisk synpunkt lämnades
också.
Milkas berättade om sin grund i Folkkampanjen mot kärnkraft och Jordens vänner
och att verksamheten helt är inriktad på avfallsfrågorna. Man menar att arbetet hittills
bortsett från viktiga fakta och viktig forskning från bland annat professor Leygraf.
En representant från Gröna Kvinnor var också med som representant för Milkas och
hon pekade på att all information som getts är alltför ensidig och SKB infiltrerar på
olika sätt bland annat genom frikostiga ekonomiska bidrag i de båda berörda
kommunerna.
Oskarshamn kommun redogjorde för granskningsgruppens och ULKOS
sammansättning och arbete och betonade medborgarperspektivet samt arbetet med
att ta fram fullgoda underlag för de yttanden som skickats och det som kommer att
tas i kommunfullmäktige i vetofrågan. Det förberedande arbetet med villkoren
beskrevs liksom den fortsatta processen och de olika informationsmöten som
kommer att hållas. Slutligen betonades MMD:s goda arbete i en anda av transparens
och kompetens där alla aktörer fick komma till tals. De efterföljande inläggen
instämde i denna bedömning.
Länsstyrelsen i Uppsala beskrev det omfattande arbete som görs inom områden
för krisberedskap och övningar, tillsynsfrågor, frågor om Natura 2000, kulturmiljö,
buller och emissioner samt frågor omkring SFR.
Kärnavfallsrådet och dess arbete presenterades av ordförande som lyfte fram
rapporten om kunskapsläget på kärnavfallsområdet samt yttrandet över SKB:s FUD
rapport som regelbundet återkommande. Ett besök har gjorts Spanien för att studera
arbetet med rivning av kärnkraftverk och uppbyggnaden av ett mellanlager för
högaktivt avfall. Lagret kommer att uppföras som ett torrlager ovan jord. Ett projekt
om säkerhetskultur kommer att inledas med seminarier under 2018.
Rfkl (Tobias) pekar på att regionförbundet engagerar sig i arbetet i LKO och på
annat sätt främst utifrån ett regionalt utvecklingsansvar. Han betonar det öppna och
goda arbetet som genomförs genom LKO.
Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) lyfter fram att det inte längre finns
någon lokaltidning som speglar och lyfter fram vad som händer. Gruppen anser att
man är utlämnade åt ensidig information. Därför ger man ut informationstidningar
regelbundet och har en hemsida http://oss.avfallskedjan.se/ Gruppen är kritisk till
både metod och platsval och driver informationskampanjer inför folkomrösningen.
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Man hänvisar till osäkerheten i kunskapsläget och att inte ”djupa borrhåll” är
tillräckligt genomlyst.
SNF (miljöjurist) var fåordig i detta sammanhang och framhöll endast att man nu
väntar på MMD yttrandet.
MKG pekade på den brytningstid som föreligger för föreningar som är finansierade
via rådet. Man är beroende av beslut om finansiering för att kunna driva
verksamheten vidare i nuvarande omfattning. Osäkerheten gör att man inte kunnat
göra mer definitiva planeringar för året som kommer. Föreningens arbete är inriktat
på att få till den bästa möjliga hanteringen av avfallet och då stor barriärfrågorna i
fokus vilket leder till att man vill se alternativa lösningar belysas ytterligare (djupa
borrhål). Man är imponerad av MMD:s sätt att sköta förhandlingarna och nämnde
också särskilt ordförandens sakkompetens. Man sa sig ha stor förtroende för
domstolen. Organisationen ifrågasätter KBS metodens säkerhet och väntar på en
rapport från Schweiz om påverkan på koppar. Man följer arbetet hos SSM och
Kärnavfallsrådet liksom utredningen om kärntekniklagen där mr Swahn sitter som
expert. Bedömningen från organisationens sida är att regeringsbeslutet kommer först
under våren 2019.
En ytterligare person som jag tror fanns under MKG:s flagg sade sig tillhöra
folkkampanjen. Hon menade att informationen är bristfällig och styrd av SKB.
Östhammars kommun berättar om arbetsgruppen och referensgrupper samt om
arbetet under huvudförhandlingen. Man menar sig vilja spegla ”båda” sidor i sitt sätt
att arbeta. Man väntar nu på MMD yttrandet men pekar också på SSM:s yttrande
som högst relevant. Arbetet med att förbereda folkomröstningen den 4 mars pågår
och man planerar nationella och lokala hearings för politiker på dessa nivåer för att
öka kunskap och engagemang. Beslutsunderlag till KF förbereds och man följer
arbetet inför prövningen av SFR. Man frågar sig också vad SKB vill med SFL. Man
gör en översyn av organisationen för arbetet med slutförvar för att få till rätt
kompetenser. Bedömningen är också här att beslutet kommer först våren 2019.
Frågor om informationsbevarande i ett långt tidsperspektiv har blivit mer aktuella ju
närmare beslutet kommer.
SSM uppfattade jag sa att de står fast vid sin tillstyrkan av tillåtligheten men jobbar
vidare med sitt yttrande. I samband med yttrandet skriver man en bilaga där man
”bemöter” andra remissinstansers yttranden, ett uttryckssätt som man fick äta upp
senare. Man jobbar med de kommande frågorna om tillsyn och ser gärna en dialog
om det fortsatta arbetet och inte minst när det gäller nya kriterier för ansökan om
pengar (där hängde jag inte riktigt med i svängarna om vilka pengar det handlar om
och vilka ändamål det gäller).
Så lämnades ordet fritt och MKG menade att förtroendet för SSM är allvarligt skadat
efter deras sätt att hantera ansökan från SKB. Viktigt att förtroendet återupprättas.
Dessutom har informationen från SSM till miljöorganisationerna och till allmänheten
varit väldigt dålig menar man. Flera miljöorganisationer stämde in i kritiken mot SSM.
Man uttryckte också att myndigheten inte ska syssla med att bemöta olika
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remissinstanser utan koncentrera sig på uppgiften att yttra sig och bedriva tillsyn.
SSM:s representant justerade ordvalet något i ett ursäktande inlägg.
Oskarshamns kommun tog upp frågan om kompetensöverföring i samband med
tidsutdräkten och nya mandatperioder, vilket alla tyckte var en viktig fråga. Vi ställde
också frågan om hur dialogen mellan Kärnavfallsrådet och SKB varit med anledning
av rådets ganska tuffa kritik som framfördes i yttrandet över senaste FUD. Rådet
menar sig ha fått svar och att dialogen var bra.
Så var det flera som tyckte att engagemanget från politiska partier och media på
nationell nivå i kärnavfallsfrågan var väldigt svagt. Rådet hänvisade till en
undersökning man gjort bland riksdagsledamöter som visar att kunskapsnivån är
ganska god medan ledamöter och partier inte visar något större engagemang i
frågorna.

6. Redovisning från SSM forskardagar 22-23 november, Antonio
Se bifogad presentation,
7. Redovisning från Riksarkivets konferens om informationsbevarande den 1
december, Antonio
Se bifogat presentation,
Uppföljning sker i april 2018
8. Genomgång av mötesdatum 2018
29/1
kl.14-17 Oskarshamnssalen, Stadshuset
15/2
kl. 19.00 Möte för allmänheten i Höganäslokalen Figeholm
29/3
kl. 9-12 Döderhultsrummer, Stadshuset
13/5 – 16/5
Finlandsexkursion, datum bekräftat efter mötet
21/6
kl. 9-14 (prel)
20/9
kl. 9-12 Oskarshamnssalen, Stadshuset
6/12
kl. 9-12 Kristdalarummet, Stadshuset
9. Övriga frågor
Från och med årsskiftet kommer Tobias Facchini som representerar Regionförbundet
att ersättas av Ulrika Adolfsson.
Fredrik Barnekow avtackades i samband med den avslutande jullunchen.
Nästa möte
29/1 kl. -14-17 Stadshuset, Oskarshamnssalen

Vid pennan

Anna Kinch

Nationell strålsäkerhet –
utblick och forskning

António Pereira
LKO, 2017-12-14

Innehåll
1. Introduktion
2. Kommentarer

Introduktion
• City Conference Center, Norra Latin,
Stockholm
• Det sker vartannat år.

Agenda

Agenda 22 november

Agenda 22 november

Agenda 22 november

Agenda 22 november

Agenda 23 november

Agenda 23 november

Agenda 23 november

Agenda 23 november

Kommentarer
• Mats Persson, GD, välkomnade deltagarna och
svarade kort om förflyttningen av
myndigheten till Katrineholm.
• Anneli Hällgren, avdelningschef på SSM tog
upp kompetensfrågan som är ett nytt
regeringsuppdrag. Den här gången ska det inte
bli bara dokument. En samverkansplattform
ska följa ”fluktuationer” i kompetensförsörjning i ”realtid” och vidta åtgärder.

• Att det kan bli vissa initialsvårigheter knutna
till förflyttningen och tapp i kompetens,
erkändes dock. De mer kritiska
verksamheterna kommer att finnas kvar i
Stockholm.
• GD och dess stab är de första att flytta.

• Karolina Skog lyfte fram att även om
regeringen har åtagit sig att Sverige ska vila på
ett förnybart energisystem 2050, kommer
kärnkraften inte att avvecklas genom
politiken. Marknaden får avgöra.
• Fyra reaktorer avvecklas till 2020 men
härdkylning är den främsta åtgärden för att
säkra de resterande.

• Karolina Skog tog upp kompetensförsörjning ,
SSM:s roll i forskning, utbildning, information,
upprättning av kompetens mm.
• Karolina Skog tog också upp rektoravvecklingen
och nämnde de åttio miljarderna till forskning,
lejonparten till kärnteknik. En del av pengarna
kommer från kärnavfallsfonden.
• Nästa FUD (2017-2022) tar också upp
avvecklingen.

• Strålsäkerhetsdirektiven är också ett viktigt
område för SSM och regeringen.
• På frågan om att flera gånger tidigare har SSM
och regeringen tagit upp kompetensförsörjningen, garanterade hon (och Mats
Persson) att nu ska det bli mer än bara
dokument för skrivbordslådan. SSM ska inte
bara komma med rekommendationer till
regeringen, utan agera!

• Ministern underströk också att energiöverenskommelsen står på stadig grund och
att man inte vill följa Tysklands väg när det
gäller energiomställningen.

• Michael Knochenhawer gjorde en återblick till
stora kärnkraftsolyckor. Började med TMI som
lyfte behovet av haverifilter, Tjernobyl som
gjorde att man började fokusera på
Man-Maskin-interaktion.
• År 1997 tog man bort ”stopptiden” och en
omfattande modernisering av kärnkraften
satte igång i Sverige.

• Fukushima – Sverige klarade stresstesten
• År 2020 ska härdkylning vara på plats
• Om några veckor (år 2017) ska Vattenfall
rapportera för regeringen om deras arbete
med härdkylning.

• En ”Framblick” (osäkerheter och trender)
ringar in två viktiga områden:
 tillsyn (rapport om knappt ett år). Obs: om
trender: åldersrelaterade fel i kärnkraftverken
är flera och annorlunda.
 avveckling (sker en överföring från drift
till avveckling hos tillståndshavarna).

• Magnus Hall påminde oss om att på 12 år
byggde man 12 reaktorer (ett rent brutalt
program!)
• Fortfarande kommer 45 % av vår elförsörjning
från kärnkraft.
• Han ser elektrifiering som en lösning av
klimatfrågan. Bara att gå till fossilfritt stål
kräver en 15 % ökning av el. Och Vattenfall vill
se klimatsmarta lösningar.

• Åldrande anläggningar innebär speciell fokus
på prestanda hos reaktortankar, reaktorinneslutningar, etc.
• Största utmaningen är kompetensförsörjning,
men nu står 75% av riksdagen bakom ett
program.
• Ett speciellt ”trainingprogram” är på gång.
• En annan utmaning är att jobba med
kostnader, parallellt med säkerhetsarbetet.

• Avfall, också mycket viktig, men bråk om
avgifter!

• Johan Svenningson, UNIPER, lyfte också fram
kompetensförsörjningen.
• Har samma syn på elektrifiering av Sverige
som Magnus Hall – Transportsektorn,
Digitalisering, CO2 -och klimatpåverkan,
Cement, Stål och Befolkningstillväxt.
• Samtidigt har vi överskott av el idag, något
som inte driver fram investeringar.

• Om forskningsmedel: Han pekade på att det satsas väldigt
lite från statens sida på energiområdet. Det är bara att
jämföra med RISE (www.ri.se), säger Johan Svenningson!
• Vad händer globalt? I Kina: tio kärnkrafts-anläggningar per
år. Samma i Ryssland.
• Han tror att kärnkraften i Sverige kommer att spela roll
fram till 2030-2040.
• Katrineholm? Går inte att förstå säger han. Och det
kommer att påverka säkerheten!

• Fredrik Hassel började med ett exempel av asymmetriska hot
av det värsta slag. På 70-talet två ”aktivister” tog sig in i en
anläggning med 100 kilo sprängämnen som de skulle aptera
men något gick fel. Efter två timmar blev de upptäcka!
Männen på bilden såg inte trevliga ute…
• Det kalla kriget gav upphov till ett omfattande program och
det byggdes skyddsrum överallt i landet.
• Programmet monterades ner men togs nyligen upp igen. Att
rusta upp alla dessa rum är ett lika långt projekt som det
första dvs 30 år…

• 11 september blev det ett ”Game Changer”
inom säkerhetstänket runt skydd av
kärntekniska anläggningar.
• En kuriosa – en grupp ryska studenter håller
på med att skriva en bok om kärnvapenindustrin i Ryssland.
• FOI är basen för SSM:s arbete med
nedrustningsfrågor och resursfrågan vilar på
en skör tråd.

• John Rydqvist tecknade en bild av de nukleära
vapnen. Även om antalet har minskat, har de
moderniserats. Oroande trend är satsningen
på taktiska vapen (Indien, Pakistan).
• Ewa Walder gick kort in på Sveriges arbete och
komplikationer, runt förbud av kärnvapen i FN.
• Magnus Ranstorp berättade bl.a. att det var
10 flygplan som skulle användas under 11
september.

• Attentat mot kärntekniska anläggningar i
Europa var redan då ett mål för extremisterna.
• Insider-problematiken är mycket svår att
hantera.
• Asymmetrisk krigsföring och Cyber-hot växer i
komplexitet och är en grå zon mellan krig och
fred.

• Henrik Öberg, SSM gick igen igenom
kopparkorrosion. Digby D. Mcdonald kommer
med en ny rapport i slutet av 2018. Andra
intressanta SSM-rapporter är 2016:30 och
2017:02 Annars inget nytt.
• Modellering av OFP med hjälp av ultraljud,
presenterades av Anders Boström från
Chalmers.

En workshop om RK&M –
planeringsmöte

António Pereira
LKO, 2017-12-14
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Introduktion
• Ett visst antal forskare samlades på Riksarkivet för ett första
arbetsmöte om en kommande RK&M workshop (Records,
Knowledge and Memory) under 2019.
• Ett syfte är att bevara minnet om existensen av ett
geologiskt förvar för använt kärnbränsle och hur vi ska
kommunicera dess existens till kommande generationer
samt berätta om risken som ett slutförvar kan innebära.
• De närvarande, utom jag, representerade olika
organisationer. Jag var där, inte som LKO:s representant
utan som privatperson. Jag lovade dock Bodil att jag skulle
summera det just startat arbete.

Mötesdeltagare
• Claudio Pescatore från Linnéuniversitet och Jonas Palm från
Riksarkivet är initiativtagare. Från Linnéuniversitet fanns också
Cornelius Holtorf (UNESCO prof.) och Anders Högberg som
har ett SKB uppdrag inom detta område. SKB hade dessutom
två representanter Erik Setzman och Sofie Tunbrant. Från
SSM kom Carl-Henrik Pettersson. Anna Storm forskare från
SU (Kulturgeografi) var med. MKG hade Johan Swahn.
Östhammars kommun representerades av Anna Bergsten.
Från Kärnavfallsrådet fanns Tuija Hilding-Rydevik. Med mig,
António Pereira, oberoende, var vi totalt, en arbetsgrupp på
tolv personer. Thomas Kaiserfeld (Kärnavfallsrådet och LU)
och en representant från utbildningsdepartementet kunde
inte närvara.

Workshopens målgrupp
• Vem ska få delta i själva Workshopen?
Det kan bli forskare från svenska och utländska
universitet, SSM, SKB, den svenska UNESCOkommissionen, Riksarkivet, andra organisationer
kopplade till kulturarvet både inom och utom
kärnteknikområdet, personer som arbetar med lagar
och regelverk, internationella specialister, lokala
stakeholders som MKG, kommuner, WMOs (“Waste
Management Organisations”), politiker och
intresserad media.

Syftet med en RK&M workshop
• Det blir en workshop och inte en konferens.
Varför?
• För att syftet är att samla ett mindre antal
intresserade (45?) till en ”brainstorm”, diskutera
principer och debattera om hur vår egen
generation ska föra vidare till kommande
generationer kunskapen runt, och existensen av
ett möjligt geologiskt förvar för använt
kärnbränsle och högaktivt avfall. Vilka vägar finns
tillgängliga?

Sammanfattning
• RK&M är ett område där FN genom UNESCO driver ett
ambitiöst program. Kärnbränslets öde är bara en mindre
del av människans kulturella arv som bör föras vidare till
kommande generationer. Området ingår inte än i UNESCOs
program.
• Workshopen ska inte begränsas till radioaktivt avfall men
det är ett huvudtema.
• Vi ska använda det svenska slutförvaret som ett ”case
study” och undersöka hur svenska organisationer och
myndigheter kan bidra och vilken roll Sverige kan axla av
betydelse för detta område.

Sammanfattning
• Finansieringen för att organisera workshopen är i
princip ordnad.
• Jag har sedan länge ett eget projekt som ryms
inom workshopens anda. Min förhoppning är att
denna workshop också ska vara intressant för
Oskarshamns kommun. Det är ett sätt att hålla
levande ”Oskarshamns-modellen”, även efter den
dag LKO:s uppdrag är avslutat. Kommunen
kommer att förbli en kärnteknisk kommun under
resten av detta århundrade.
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Inledning
Oskarshamns kommun (nedan benämnd kommunen) lämnar härmed sitt yttrande med anledning
av SKBs ”Komplettering V och bemötande – oktober 2016”, som inlämnats till Mark- och
miljödomstolen. Kommunens synpunkter berör i huvudsak villkorsförslagen för verksamheten
vid anläggningarna Clab och Clink.

Allmänt
Kommunens allmänna uppfattning är att SKB i sitt bemötande inte anger konkreta villkor kring
hur man avser att utforma och driva verksamheten. I kommunens yttrande gällande sakgranskningen, daterat 2016-05-09, framför kommunen behovet av tydligt utsagda villkor.
Villkoren är en viktig del i det underlag som kommunen ska ta ställning till i samband med
kommunens vetobeslut.
SKB framför att deras redovisning baseras på en referensutformning av de planerade
anläggningarna och att man inte vill ha detaljerade villkor som styr anläggningarnas utformning.
Kommunen har förståelse för att detta medför fördelar i form av ökade frihetsgrader för SKB
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vid anläggningsutformning och driftrutiner. Kommunen anser emellertid att de villkor som
kommunen föreslagit inte på ett avgörande sätt begränsar SKBs val av detaljlösningar. De
villkorsförslag som kommunen presenterat är av funktionskaraktär med syfte att begränsa
negativ hälso- och miljöpåverkan; verksamheten kan med utgångspunkt från kommunens
villkorsförslag i praktiken utföras på olika sätt. Kommunen vill påstå att vid redovisning med
referensanläggningar som grund är motivet ännu starkare för tydliga villkor som ska säkra
acceptabla hälso- och miljöeffekter av verksamheten.
Annat väsentligt argument för tydliga villkor är att tillståndet för verksamheten inte följer SKB i
det fall verksamheten övertas av annan juridisk person. Med de snabba förändringar av ägarkonstellationer som råder i en alltmer globaliserad ekonomi, finner kommunen det vara en risk
att framtida verksamhet kan komma att styras med lägre miljöambitioner än de SKB företräder.
Nedan kommenterar kommunen SKBs villkorsförslag i samma ordning som visas i SKBs
bilaga K:1.

Allmänt villkor (villkor 1)
Kommunen anser att ansökan med beskrivningar ska kunna följas upp med det allmänna
villkoret och att det inte ska råda någon tvekan om vad som krävs av tillståndshavaren.
SKB hävdar, med hänvisning till att man redovisar referensanläggningar, att ordet ska, i stället
för ordet kan, medför en detaljreglering av verksamheten. Kommunen ställer sig frågan vad det
allmänna villkoret har för betydelse om verksamheten enbart kan genomföras. Med ordet kan
krävs att olika alternativ redovisas så att åtagandena i beskrivningen blir konkreta för en
utomståendes bedömning. I annat fall blir det svårt att vid tvistigheter kring verksamheten utläsa
och tolka vad tillståndshavaren åtagit sig i ansökan.

Buller (villkor 2)
Kommunen framförde i sin sakgranskningsyttrande att Väg 743 i tillståndet ska omfattas av
bullerkrav. Kommunen uppfattning är att transporterna är att anse som följdverksamhet och
stöder sig på målet MÖD 2003:45. Kommunens lämnar följande förslag till villkorets lydelse:
Egna och av tillståndshavaren upphandlade transporter till och från anläggningen åläggs
villkor gällande buller från vägtrafik vid bostäder. Villkoren ska tillgodose krav eller
rekommendation från behörig myndighet.

Kemiska produkter och avfall (villkor 3)
SKB har tillmötesgått kommunens förslag.

Damning (villkor 4)
Kommunen har inga invändningar till SKBs förslag.

Transporter (villkor 5)
Kommunen accepterar SKBs förslag. Beträffande ”i första hand” anser kommunen att denna
fråga ska regleras i kommunens förslag i villkor 9.
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Kontrollprogram (villkor 6)
Kommunen har inga invändningar till SKBs förslag.

Buller under tiden för inkapslingsdelen (villkor 7)
Kommunen har inga invändningar till SKBs förslag.

Utsläpp till vatten (villkor 8)
SKBs villkorsförslag reglerar inte explicit förutsättningarna vid dimensionering av föreslagen
dagvattendamm för sedimentation. SKB beskriver dock i bemötandet under avsnitt 9.10.1 att
dammen ska dimensioneras för att klara minst ett 10-års regn. I SKB rapport R10-20
”Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp” anges dammens yta till cirka 400 kvm. Vidare sägs i
rapporten att: ”Dammens utlopp kommer sannolikt att utformas som en utloppsbrunn med
oljeavskiljare”.
Kommunen anser att modern dagvattenrening under de kontrollerade förhållanden som Clink
utgör omfattar både partikelfilter (t.ex. sandfilter) och oljeavskiljare. Kommunen anser att
dagvattendammen efter sedimentationssteget ska innehålla ett partikelfilter, t.ex. sandfilter och
oljeavskiljare.
Kommunen anser vidare att en ökning av flödesutjämningen i dagvattendammen från ett 10årsregn till ett 100-årsregn ska gälla. Ökningen medför att Clinks långa drifttid (60-70 år)
beaktas, dvs att det statistiskt inte ska uppträda ett regn som medför att dammen bräddar.
Kommunen står fast vid sitt tidigare förslag till villkor för vattenhanteringen och anser att
förslaget uppfyller elementära krav på hantering och rening av dagvatten. Kommunens förslag
till villkorets lydelse är:
•

•
•
•
•
•

Utsläpp av spillvatten ska ske till OKGs avloppsreningsverk eller till annat reningsverk som
uppfyller de vid var tidpunkt gällande kraven i ”Allmänna bestämmelser för brukande av
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)” eller motsvarande
branschöverenskommelse.
För släckvatten från brand, som inte omhändertas inom kontrollerat område, ska
säkerställas överledning till dagvattendammen.
Dagvatten som leds till dagvattendammen ska före utsläpp till recipienten avskiljas från
partiklar och förses med oljeavskiljare.
Tillåtet innehåll av föroreningar i dagvatten före utsläpp i recipienten ska bestämmas i
samråd med tillsynsmyndigheten.
Länshållningsvatten från arbeten i jord och berg ska före utsläpp renas om halterna
överstiger de halter som fastställs för dagvattnet enligt förra punkten.
Dagvattendammen ska dimensioneras och underställas driftförhållanden som medför att
bräddning från dammen inte kan ske annat än vid ett 100-årsregn.

Dialogforum (villkor 9)
Ett problem som kommunen tagit upp vid sakgranskningen är den stora tidsrymd som råder från
det att tillstånd för verksamheten ges till dess att igångsättning av verksamheten sker samt
verksamhetens långa drifttid. Kommunen har därför föreslagit att ”dynamiska villkor” bör
utformas, dvs villkor som kan anpassas till samhällets behov framgent.
3(4)
Oskarhamn/LKO/Bo Carlsson/Yttrande nov. 2016/

2017-01-10
I villkor 9 i SKBs bilaga K:1 formuleras villkoret ”Dialogforum”. SKBs åtagande är där att
delge och föra en dialog kring lokal miljöpåverkan till följd av anläggandet och driften av Clink.
Vidare ska en redovisning av forumets arbete ske i den årliga miljörapporten.
Kommunen finner syftet med dialogforum vällovligt, men anser att dialogforum inte uppfyller
krav på ett villkor i ett tillstånd. Villkorets syfte är att säkra miljöbalkens mål och
tillämpningsområde. Vidare ska ett villkor vara så utformat att det inte råder någon tvekan om
vad som krävs av tillståndshavaren.
Kommunen anser att formen, att efterhand samråda och förhandla i lokala miljöfrågor,
möjliggör en anpassning av verksamhetens villkor under en längre tidsrymd. För att villkoret
ska få en mening att avväga olika intressen, vilket miljöbalken bygger på, anser kommunen att
villkoret bör utformas mer stringent och att namnet ”Dialogforum” bör övervägas att bytas ut
mot t.ex. ”Förhandling i lokala miljöfrågor”.
Kommunens förslag till villkor är:
Tillståndshavaren ska med Oskarshamns kommun och behörig tillsynsmyndighet samt
myndigheter som kommunen kan föreslå, minst en gång per år mötas för att avhandla lokala
miljöfrågor utifrån miljöbalkens mål och tillämpningsområde. Inom ramen för dessa möten ska
tillståndshavaren fortlöpande lämna information om sådana förhållanden i verksamheten som
kan ge upphov till lokal miljöpåverkan eller som är av betydelse för kommunen.
Tillståndshavaren ska svara för finansieringen av nämnda möten.
Med anknytning till villkor 9 hemställer kommunen om bemyndigande för berörd
tillsynsmyndighet att föreskriva villkor, se nedan ”Förslag till bemyndiganden för Clink”.

Återställningsplan (villkor 10)
Kommunen har inga invändningar till SKBs förslag.

Prövotidsförfaranden och provisoriska föreskrifter
Kommunen har i tidigare yttrande bifallit utredning över prövotid gällande radioaktiva utsläpp
till luft och vatten (punkt P1 respektive punkt P2 i bilaga K:1).
SKB anger att luftfiltret (punkt P1) ska vara av typen HEPA-filter, som är ett partikelfilter. EUstandarden klassificerar HEPA-filtren beroende på dess avskiljningsgrad av partiklar. Relativt
stor skillnad råder mellan klasserna. Kommunen anser att punkt P1 ska innehålla uppgift om
vilken standard på HEPA-filter som SKB avser att installera. Vidare anser kommunen, som
tidigare, att filtret ska deponeras i SFR.

Förslag till bemyndiganden för Clink
Utöver SKBs förslag till bemyndiganden för utsläpp till vatten hemställer kommunen om
bemyndigande enligt följande.
Behörig tillsynsmyndighet bemyndigas att föreskriva villkor inom ramen för miljöbalkens mål
och tillämpningsområde rörande olika typer av lokala miljöfrågor avhandlade enligt villkor 9.
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LKO; Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall
Bokslut 2017-12-31

RESULTATRÄKNING

2017
kr

2016
kr

2015
kr

2014
kr

Intäkter
Överföres från fg år
Årets statliga bidrag
Överföres till nästa år, förutbetalt bidrag
Summa intäkter

1 752 434
3 247 844
-2 176 726
2 823 552

1 769 863
2 509 361
-1 752 434
2 526 790

1 940 442
2 577 265
-1 769 863
2 747 844

1 784 719
2 657 871
-1 940 442
2 502 148

Kostnader
Lönekostnader
Lokalkostnader
Konsultkostnader exkl resor
Kontorsmaterial
Resekostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-883 890
-36 071
-1 631 378
-10 489
-208 059
-53 665
-2 823 552

-895 951
-39 768
-1 451 470
-520
-92 348
-80 231
-2 560 288

-903 917
-39 900
-1 469 740
-495
-294 288
-39 504
-2 747 844

-792 517
-44 425
-1 458 542
-16 327
-110 804
-86 747
-2 509 361

0

-33 498

0

-7 213

Årets resultat

BALANSRÄKNING

2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
kr
kr
kr
kr

Tillgångar
Fordran på Oskarshamns kommun
Summa tillgångar

2 176 726
2 176 726

1 752 434
1 752 434

1 769 863
1 769 863

1 940 442
1 940 442

Skulder
Förutbetalda intäkter
Summa skulder

2 176 726
2 176 726

1 752 434
1 752 434

1 769 863
1 769 863

1 940 442
1 940 442

Bilaga 4

LKO; Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall
Bokslut 2017-12-31

RESULTATRÄKNING

2017
kr

2016
kr

2015
kr

2014
kr

Intäkter
Överföres från fg år
Årets statliga bidrag
Överföres till nästa år, förutbetalt bidrag
Summa intäkter

1 752 434
3 247 844
-2 476 726
2 523 552

1 769 863
2 509 361
-1 752 434
2 526 790

1 940 442
2 577 265
-1 769 863
2 747 844

1 784 719
2 657 871
-1 940 442
2 502 148

Kostnader
Lönekostnader
Lokalkostnader
Konsultkostnader exkl resor
Kontorsmaterial
Resekostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-883 890
-36 071
-1 331 378
-10 489
-208 059
-53 665
-2 523 552

-895 951
-39 768
-1 451 470
-520
-92 348
-80 231
-2 560 288

-903 917
-39 900
-1 469 740
-495
-294 288
-39 504
-2 747 844

-792 517
-44 425
-1 458 542
-16 327
-110 804
-86 747
-2 509 361

0

-33 498

0

-7 213

Årets resultat

BALANSRÄKNING

2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
kr
kr
kr
kr

Tillgångar
Fordran på Oskarshamns kommun
Summa tillgångar

2 476 726
2 476 726

1 752 434
1 752 434

1 769 863
1 769 863

1 940 442
1 940 442

Skulder
Förutbetalda intäkter
Summa skulder

2 476 726
2 476 726

1 752 434
1 752 434

1 769 863
1 769 863

1 940 442
1 940 442

