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Projektledarens förord

2013 var det första året med den nya organisation som kommunfullmäktige fastställt
för projektet. De nya gruppmedlemmarna har kommit väl in i gruppen och dess
arbetssätt.
Det första halvåret ägnades till stor del åt kunskapsuppbyggnad och information till
allmänheten. De 28 maj arrangerades ett seminarium för allmänheten i Oskarshamns
folkhögskola på temat ”Vad händer med det använda kärnbränslet i Clab om
slutförvaret fördröjs?”. Magnus Vesterlind från IAEA berättade om hanteringen av
använt kärnbränsle ur ett internationellt perspektiv. Flavio Lanaro redogjorde för
SSM:s syn på frågan. Därefter fick Marcus Nilzén och Olle Olsson berätta om SKB:s
planer. Kvällen avslutades med att seminariebesökarna fick ställa frågor till
föredragshållarna. Vi kunde också glädja oss åt att stora delar av Östhammars
granskningsorganisation var på plats under kvällen.
Granskningsgruppen har också studerat andra remissinstansers krav på
kompletteringar, samt SKB:s kommentarer till dessa. Gruppen har även ägnat en hel
del tid åt att gå igenom SKB:s reviderade kontrollprogram för den yttre miljön. En
generell synpunkt på programmet är att villkoren bör preciseras och i högre grad vara
mätbara.
Den 12 september genomförde projektet en studieresa till Olkiluoto i Finland. Vi fick ta
del av information om det finska kärnavfallsprogrammet och projektet med att bygga
en tredje reaktor. Därefter väntade studiebesök på platsen där det blivande
slutförvaret för använt kärnbränsle nu byggs. Vi gjorde också ett besök nere i
slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall. Studiebesöket avslutades med en tur runt
den nya reaktor som är under byggnation.
En av årets utmaningar var arbetet med granskningen av Fud-program 2013.
Yttrandet återfinns i en bilaga i denna verksamhetsberättelse.

Rolf Persson
Projektledare
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Verksamhetsberättelse 2013
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 vid en ansökan om inkapslingsanläggning presentera ett fullgott underlag för ett beslut i kommunfullmäktige.
Beslutstillfället som avses är när kommunen ska yttra sig till regeringen i tillåtlighetsärendet, ”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 påverkan lokalt och regionalt.
– Fortlöpande följa säkerhetsfrågorna.
– Bevaka övrig samhällspåverkan kopplad till kärnavfallsprojektet.
– Initiera utredningar över frågeställningar som uppkommer.
– Öka 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.
Följande aktiviteter har genomförts under 2013:
10 möten i granskningsgruppen
10 konferenser som vi
arrangerat eller deltagit i
7 möten med SKB ellerSSM
3 redovisningar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
1 studieresa
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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 den första i sitt slag i världen och därmed bli ett intressant besöksmål för både
experter och allmänhet.
Kvalitén på anläggningen ska framgå genom bl a 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: Vid kommunfullmäktige den 8 maj 2006 beslutades att ändra lydelsen
till den det har ovan. SKB kunde därigenom göra platsundersökningar för använt
kärnbränsle från 60 års drift av kärnkraftverken. Antalet kapslat ökar därmed från
4500 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 heller inte utländskt bränsle bli aktuellt att slutförvaras, och därmed också 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 den kommande ansökan måste sökanden (SKB) ange vilka volymer som ansökan
avser, dvs. hur många kapslar man vill kapsla in och deponera. Om ansökan innefattar fler kapslar än vad som tidigare angivits har kommunen möjlighet att agera i miljödomstolen.
Medborgarnas acceptans och kommunens medgivande av en platsundersökning vilade på förutsättningen att SKB:s program endast omfattar använt kärnbränsle som
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produceras i landet. Även om det i nuvarande lagstiftning är tydligt att endast svenskt
avfall får slutförvaras i landet så markerar kommunen sitt ställningstagande med detta övergripande krav.
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. Tillsammans med Östhammars kommun har vi på lokal nivå 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 ordinarie
skattemedel. För att vi även i fortsättningen ska kunna möjliggöra ett stort deltagande och höja vår kompetens så krävs en fortsatt finansiering från Kärnavfallsfonden.
LKO:s uppdrag är att vid en 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 2016 men kan även dröja ett par år till. Det
är inte otroligt att det även efter detta beslut finns behov av att bevaka frågeställningar i kärnavfallsfrågan. Bidrag från Kärnavfallsfonden avser informationsinsatser
för lokalisering av slutförvarsanläggningar, så bidrag efter lokaliseringsbeslutet faller
utanför nuvarande regelverk.
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LKO-projektets resurser och ekonomi
I LKO-projektet fanns följande anställda och internt köpta tjänster under 2013:
Projektledare LKO-projektet, Rolf Persson, 75 %
Informationsansvarig, Anna Kinch, 25 %
Administrativa tjänster köps från kommunledningskontoret motsvarande 75 % tjänst.
Till projektet fanns dessutom kopplade följande konsulter som är experter till projektledningen och arbetsgruppen:
Antonio Pereira
Bo Carlsson
Projektet köper också tjänster av Nova Högskolecentrum.
I LKO-projektets organisation medverkar ca 20 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 2013 till 3,5 miljoner kronor. En
ansökan lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten på motsvarande belopp. Hela
bidraget som beviljades kommer från kärnavfallsfonden.
Kostnaden för verksamheten under 2013, exklusive bidrag från kärnavfallsfonden
uppgår till 2 577 265 kronor.
Sammanställd resultaträkning och granskning framgår av bilagorna 9 och 10.
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Sammanfattning av 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 det MKB-samråd som genomförts för inkapslingsanläggningen är lokalisering vid
Clab huvudalternativet. En alternativ lokalisering som även utretts är i 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 sedan i stålbehållare inneslutna i kopparcylindrar vilka förses med ett lock som svetsas på kopparcylindern. SKB genomför i kapsellaboratoriet i Oskarshamns hamn ett utvecklingsprogram för att finna en fungerande teknik för detta arbete.
Kommunen följer forskning och utveckling 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. SKB har
således ändrat den ursprungliga planen att först göra en komplett ansökan för inkapslingsanläggningen och därefter en för slutförvaret. Tillstånd att bygga inkapslingsanläggningen och slutförvaret kommer samtidigt.
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Granskningsgruppens deltagare 2013
Charlotte Liliemark
Rigmor Eklind
Matti Wahlström
Elisabeth Englund
Anders Stenberg
Elisabeth Wanneby
Tobias Hörnfeldt Röhr
Kerstin Åbinger
Tobias Faccini
Catharina Lihnell Järnhester
Kaj Lindholm
Tommy Hammar
Länsstyrelsen
Övriga
Anna Kinch
Rolf Persson
Bo Carlsson
Antonio Pereira

Ordförande
(s) Vice ordförande
(v)
(kd)
(m)
(mp)
(fp)
Samhällsbyggnadskontoret
Regionförbundet
Döderhults Naturskyddsförening
Misterhultsbygdens intresseförening
Länsstyrelsen
Sekreterare
Projektledare
Expert
Expert
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Oskarshamnsmodellen
Vi har sammanfattat 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.
Kommunfullmäktige vår uppdragsgivare
Kompetent uppdragsgivare som svarar inför väljarna.
Allmänheten är en resurs
Tydlig process och konkreta förslag ger 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
Året startade med ett arbetsmöte den 9
januari för att lägga upp riktlinjerna för
kommande möten.

Stockholm
för
överläggningar.

gemensamma

Den så kallade 10-gruppen, som
består av företagsledningarna i de 10
största företagen i Oskarshamn fick
den 22 mars information om vårt
arbete i LKO-projektet.

Vid granskningsgruppens möte den 31
januari presenterades en ny medlem i
gruppen. Anna Kinch kommer att jobba
25
%
i
projektet
med
informationsinsatser
samt
sekreterarskap i granskningsgruppen. I
övrigt
ägnades
mötet
åt
verksamhetsplan för 2013 samt SSM:s
rapport om kopparkorrosion.

Vid mötet med SKB:s referensgrupp
för kopparkorrosion den 25 mars
behandlades bland annat Minicanförsöket i Äspölaboratoriet samt
provtagning och analys av koppar från
prototypförvaret.

Den 4 februari fick kommunens
Strategioch
näringslivsenhet
information om LKO-projektet.

Granskningsgruppen träffades igen
den 26 mars. En av punkterna på
dagordningen var en redovisning av
juristen Ingvar Persson som gick
igenom prövningsprocessen.

Leif Axelsson, nytillträtt oppositionsråd
i Oskarshamn,
fick en första
information
om
kommunens
engagemang i kärnavfallsfrågan.

Projektledningen var på plats den 27
mars när SSM hade en information om
översynen av finansieringslagen.

GMF,
Group
of
European
Municipalities with Nuclear Facilities,
organiserade den 26-27 februari en
konferens på temat ”Local Reality and
Radioactive Waste Management”.
Kommunen var representerad av
ordförande och vice ordförande i
granskningsgruppen.

Den 11 april genomfördes ett möte hos
SSM
för
att
diskutera
kommunikationsinsatser
kring
slutförvarsfrågan.
SKB:s VD Christopher Eckerberg och
direktör Saida Lâarouchi Engström var
inbjudna till kommunstyrelsen den 16
april. De informerade bland annat om
SKB:s
uppdrag
och
tillståndsprocessen.

Den 12-13 mars anordnades ett möte
för
samtliga
nämndspresidier
i
Oskarshamns kommun. De fick bland
annat
information
om
kärnavfallsprojektet.
Östhammars
och
Oskarshamns
kommuner träffades den 20 mars i

Samma eftermiddag vid ett möte med
granskningsgruppen gjorde
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rapport om kopparkorrosion i syrefri
miljö.

representanter för SKB en redovisning
kring sin syn på de inkomna
kompletteringskraven.
Granskningsgruppen ägnade också
en del av mötet till planering av en
kommande konferens.

Projektledaren deltog och föreläste vid
utbildningen ”Decommissioning and
radioactive waste management” i
Cambridge den 8-12 juli.

Projektet deltog vid ett seminarium
som MKG arrangerade den 16 maj.
Seminariet
handlade
om
prövningsprocessen om ett slutförvar
för använt kärnbränsle samt aktuella
frågeställningar
avseende
SFR,
slutförvaret för låg- och medelaktivt
kärnavfall.

Granskningsgruppen återupptog sitt
arbete efter sommaren vid ett möte den
19 augusti. På dagordningen stod bland
annat förberedelser inför ett öppet hus i
stadshuset i september samt ett
studiebesök i Finland.
Granskningsgruppens möte den
september var förlagt till Stockholm
grund av den förestående resan
Finland. Björn Hedberg, SSM, var
plats för att informera översynen
finansieringslagstiftningen.

Den 28 maj var en heldag för LKOprojektets
medlemmar.
På
förmiddagen hade granskningsgruppen
ett ordinarie möte där bland annat
Kärnavfallsrådets
kunskapslägesrapport
behandlades.
Eftermiddagen ägnades sedan åt ett
gemensamt möte med stora delar av
Östhammars granskningsorganisation.
På kvällen samma bjöd projektet in till
ett öppet seminarium på temat ”Vad
händer med det använda kärnbränslet i
Clab
om
slutförvaret
fördröjs?”.
Föreläsare från IAEA, SSM och SKB
medverkade.

11
på
till
på
av

Den
12
september
genomförde
granskningsgruppen en studieresa till
Olkiluoto i Finland. Vi får se
slutförvarsplatsen, bygget av det nya
kärnkraftverket och tar även en tur ner i
mellanlagret för lågaktivt avfall. På plats
finns också en mycket intressant
utställning som vi besöker. Mer om
studieresan i en bifogad resedagbok

LKO-projektets verksamhetsberättelse
för
2012
behandlades
vid
kommunfullmäktiges
sammanträde
den 10 juni.

Den 21 september arrangerades ett
”Öppet stadshus” där allmänheten hade
möjlighet att komma på besök. LKOprojektet var naturligtvis på plats för att
informera om sin verksamhet.

Granskningsgruppens sista möte innan
sommaren, den 12 juni, ägnades bland
annat åt yttrandet över SKB:s
komplettering av ansökan.

SKB arrangerade ett frukostmöte i
Oskarshamn den 27 september.
Projektet var där och lyssnade.
Framtidsdagarna
är
ett
årligen
återkommande
arrangemang
i
Oskarshamn. I år genomfördes de den
27-28 september. Ett bra tillfälle för
projektet att möta kommuninvånarna.

Den 13 juni var U.S. Nuclear Technical
Review Board på besök i Oskarshamn.
Ett möte ägnades åt erfarenhetsutbyte
kring kärnavfallsprogrammen i de båda
länderna.

IPPA-projektet (Implementing
Participation
Approaches
Radioactive Waste Disposal)

När
SKB:s
referensgrupp
för
kopparkorrosion träffades den 14 juni
diskuterades bland annat SSM:s
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Public
in

november ägnade framför allt åt arbete
genomförde sin slutkonferens I Prag
den 30 september – 1 oktober.
Projektet var på plats för att ta del av
projektets resultat och även delta i en
paneldiskussion.

med yttrandet över SKB:s Fud-program.
Kärnavfallsrådet genomförde den 20-21
november ett internationellt seminarium
på temat ”New insights into the
repository´s
engineered
barriers”.
Projektet var väl representerat.

Flera
av
granskningsgruppens
medlemmar var på plats när SKB
genomförde
konferensen
”The
Stockholm Talks” den 2 oktober. Under
konferensen redovisades erfarenheter,
status och utmaningar i de franska,
finska
och
svenska
kärnavfallsprogrammen.

På eftermiddagen den 21 november
hade Östhammars och Oskarshamns
kommuner
ett
möte
med
generaldirektören och ansvariga för
kärnavfallsgranskningen hos SSM.

Det 17:e mötet med referensgruppen
för kopparkorrosion den 3 oktober var
förlagt hos Microbial Analytics Sweden
AB i Mölnlycke. Karsten Pedersen
informerade bland annat om innehållet
i sin senaste rapport.

Granskningsgruppens sista möte för
året
behandlade
bland
annat
verksamhetsplanen för 2014.

En
mindre
arbetsgrupp
inom
granskningsgruppen hade ett första
möte den 8 oktober inför granskningen
av SKB:s Fud-program.
Huvudnumret vid granskningsgruppens
möte den 17 oktober var en
redovisning av SKB om Fud-program
2013.
Kommunens verksamhetsledning fick
den 18 oktober information om läget i
kärnavfallsprojektet.
SSM arrangerade den 23 oktober ett
möte för remissinstanserna som ska
yttra sig över Fud-program 2013.
Projektet var på plats.
Ytterligare ett arbetsmöte kring Fud
2013 genomfördes den 8 november.
InSOTEC
(International
SocioTechnical Challenges for Implementing
Geoligical Disposal) genomförde ett
stakeholder seminar I Berlin den 12-13
november där projektet var närvarande.
Granskningsgruppens möte den 18
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Bilageförteckning

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10

Minnesanteckningar granskningsgruppen 2013
Yttrande over SKB:s Fud-progran 2013
Kompletteringsyttrande till Mark- och miljödomstolen
Yttrande avseende reviderat förslag till kontrollprogram för yttre miljö
gällande Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till
anläggningar i ett samanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle
Yttrande över förslag till ändringar i finansieringslagen
Resedagbok från granskningsgruppens studieresa till Olkiluoto i Finland
Inbjudan till öppen föreläsning den 28 maj på temat ”Vad händer med
det använda kärnbränslet i Clab om slutförvaret fördröjs?”
Artikel om LKO-projektet i Oskarshamns
Sammanfattande räkenskapsberättelse, resultat- och balansräkning
2011
Granskning av räkenskaper och verksamhetsberättelse. Rapport över
utförd granskning, kommunens revisorer
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Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 31 Januari 2013
kl. kl 09:00 -12:00
Plats: Stadshuset, Dödershultsrummet Oskarshamn
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen

1. Mötets öppnande
Charlotte öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Det utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkändes. Förutom ändring av mötestider, se punkt
5.
4. Presentation av ny medlem i granskningsgruppen
Från och med den 1 februari kommer Anna Kinch att arbeta ca 25 % i LKO- projektet.
Arbetsuppgifterna blir först och främst att vara sekreterare på möten, uppdatera
hemsida/informationsmaterial och delta i planering av konferenser och studiebesök.
5. Verksamhetsplan för 2013
Huvuddragen för verksamhetsåret 2013 kommer att vara:
-

Konferens
Förslag på genomförande datum är den 22/5 eller den 28/5.
Förslag på föreläsningsämnen – Konsekvenserna av en förlängd mellanlagring.
Vad blir konsekvenserna för CLAB? LOMA? Ett internationellt perspektiv av Leif
Eriksson eller Magnus Vesterlind från IAEA. Finland och slutförvaret.
Vilka ska svara på frågeställningarna – SSM samt någon kritisk röst från
miljöorganisationerna
Finansiering sker med egen budget.
Inbjudna – allmänheten, beslutsfattare, Regionförbundet, Länsstyrelsen samt

Östhammars kommun
Ev. ett eftermiddagsmöte för Granskningsgruppen med någon av föreläsarna i
anslutning till konferensen.
-

Studieresa
En tredagars studieresa ska ske till Finland 2013. Föreslagna datum är (10)-11-1213/9 v 37 eller (17)-18-19-20/9 v 38

-

Mötestider 2013 Stadshuset 9-12
21 februari
26 mars
25 april
22 maj eller 28 maj beroende på när konferensen blir.
12 juni
29 augusti
Vi ska bjuda in Ingvar Persson för att tala om ”Framtida rättsliga processer” och
Magnus Vesterlind från IAEA till någon av de planerade mötesdagarna

6

Rapport från Kärnavfallsrådets rundabordsamtal med remisser
Deltagarna redovisade sina yttranden. Ingvar Persson hade en föreläsning om
”Framtida rättsliga processer” som var mycket intressant.

7

Kopparkorrosion, rapport SSM2013:07.
Antonio redovisade rapporten från SSM, se bilaga

8

Nästa möte
Nästa möte är den 21 februari, Stadshuset 9-12

9

Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 26 mars 2013
kl. kl 09:00 -12:00
Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Charlotte Liliemark, ordförande

1. Mötets öppnande
Rigmor öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkändes.
4. Information om prövningsprocessen, Ingvar Persson, sakkunnig jurist vid
Kärnavfallsrådet.
Se bifogad fil.
5. Nytt mötesdatum för april.
Mötet som är planerat till den 25/4 blir flyttat till den 16/4 på eftermiddagen detta på
grund av att SKB ska redovisar sitt kompletteringsyttrande, kallelse kommer.
6. Konferens den 28 maj på Oskarshamns folkhögskola
Preliminärt program
- 12:00 samling på folkhögskolan för granskningsgruppen, lunch tillsammans med
representanter från Östhammars kommun.
- 13:00 Möte
- 14:00 Kaffe
- 16:30 gemensam middag på folkhögskolan
- 18:00 Konferensen startar (inbjudna är allmänheten, Länsstyrelsen,
Regionförbundet och beslutsfattare).
- Föreläsning - Ett internationellt perspektiv- Magnus Vesterlind från IAEA, Konsekvenserna av en förlängd mellanlagring - Charlotte Ahlberg och Bengt
Hedberg från SSM
- 19:00 Paus
- 19:15 SKB´s planer om slutförvaret fördröjs? – Olle Olsson och Marcus Nilzen,

-

SKB
20:00 Slut

Rolf och Anna jobbar vidare med inbjudan och informationsspridning som redovisas till
nästa möte i april.
7. Kärnavfallsrådets rapport ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013,
slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ
Rapporten ska läsas av alla tills mötet den 12/6 då vi gemensamt kommer att diskutera
innehållet. Eventuella frågor som ska tas upp på mötet mailas till Rolf eller Anna.
8. Övriga frågor
Planering för studieresan i september 2013 pågår. Rolf och Anna återkommer med
information.
9. Mötet avslutas
Rigmor tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Vice ordförande
Rigmor Eklind

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 16 april 2013
kl 13-16:30
Plats: Föreläsningssalen, Företagscentrum
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Inbjudna gäster från SKB:
Tomas Rosengren
Helene Åhsberg
Johan Andersson
Olle Olsson
Jenny Rees
Olle Zellman
Mikael Gontier
Saida L Engström

1. Mötets öppnande
Charlotte öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Granskas vid nästa möte
4. Redovisning av SKB:s kompletteringsyttranden från ansökan enligt miljöbalken.
Huvudpunkten för dagens möte var en redovisning av SKB:s kompletteringsyrkande.
De medverkande från SKB redovisade för olika delar i yttrandet. Gruppen kunde
konstatera att yttrandet är väl disponerat och lätt att orientera sig i även om SKB inte
går kommunen till mötes i alla delar. Under mötet kunde en väsentlig kritik från
kommunen få sin förklaring. Kommunen har i sitt kompletteringsyttrande ifrågasatt
varför SKB inte redan nu ansöker om att få lagra 10 000 ton i Clab istället för 8 000 ton.
Anledningen till kommunens ifrågasättande är att SKB beräknar den lagrade mängden i
Clab kommer att uppgå till 8 000 ton redan år 2023. Vi det tillfället kommer inte
slutförvaret att vara färdigställt.
Under mötet informerade Helene Åhsberg om att SKB övervägt att redan i detta läge

ansöka om att få lagra 10 000 ton i Clab. Motivet till att SKB inte gjorde det i denna
ansökan var att man kunde riskera att den nu pågående prövningen skulle kunna bli
fördröjd. I så fall skulle man inte kunna gå in med en separat ansökan om att få utöka
lagringskapaciteten. SKB:s redovisning bifogas minnesanteckningarna.
5. Konferens den 28 maj på Oskarshamns folkhögskola
Anna redovisar planeringen för konferensen den 28 maj.
Preliminärt program
- 12:00 samling på folkhögskolan för granskningsgruppen, lunch tillsammans med
representanter från Östhammars kommun.
- 13:00 Möte
- 14:00 Kaffe
- 16:30 gemensam middag på folkhögskolan
- 18:00 Konferensen startar (inbjudna är allmänheten, Länsstyrelsen,
Regionförbundet och beslutsfattare).
- Föreläsning - Ett internationellt perspektiv- Magnus Vesterlind från IAEA,
konsekvenserna av en förlängd mellanlagring - Charlotte Ahlberg och Bengt
Hedberg från SSM
- 19:00 Paus
- 19:15 SKB:s planer om slutförvaret fördröjs? – Olle Olsson och Marcus Nilzen,
SKB
- 20:00 Slut
Rolf och Anna jobbar vidare med inbjudan och informationsspridning.
6. Studieresan
Studieresan till Finland kommer att genomföras mellan den 11-13 september-13.
Preliminärt program:
11/9 ons.
9:00 avresa Oskarshamn
11:30 Lunch
14:00- 18:00 konferens (4 tim) i land på deras konferenscenter
Fika med smörgås
19:30 ombordstigning på Viking Amorella
20:00 Buffé
12/9 tors.

6:30 frukost
8:00 Avresa studiebesöket, Eurajoki
10:00- 16:00 studiebesök
18:30 ankomst Åbo
20:30 ombordstigning Viking Grace
21:00 middag

13/9 fred.

6:00 frukost
6:30 ankomst Stockholm
9:30 fm. fika
11:30 ankomst Oskarshamn

Rolf och Anna jobbar vidare och återkommer med mer information vid nästa möte.
7. Nästa möte.
Blir den 28/5 i samband med konferensen. Vi träffas på Folkhögskolan och har möte
mellan kl 9-12. Fokus ska ligga på kompletteringsyttrandet från ansökan enligt
miljöbalken. Utdrag från kompletteringen som rör Oskarshamn och
granskningsgruppens yttranden skickas ut till alla. Detta material ska användas som
utgångspunkt för vidare arbete.
8. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 28 maj 2013
kl 9-12:00
Plats: Oskarshamns förskola
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Elisabeth Englund (kd)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Tobias Facchini, regionförbundet

1. Mötets öppnande
Charlotte öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Godkändes och lades till handlingarna
4. Kommunens yttrande över SKB:s komplettering av ansökan.
Remissen kom till kommunen den 13 maj och yttrandet ska vara klart och inlämnat
senast 26 augusti. Synpunkter på remissen ska vara Rolf tillhanda senast den 5/6 så att
Rolf, Antoni och Bo kan förbereda dessa inför mötet den 12/6. Tidsplanen från Nacka
tingsrätt har kommit, se bifogad fil.
5. Gruppens reflektioner över Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport:
Rapporten väcker många frågor och funderingar. T ex tekniska frågor kring
bentonitleran, återvinning av avfallet och ett bättre omhändertagande. Rådet för också
ett resonemang om etiska principer som kan vara vägledande för val av metod för
omhändertagande av det använda kärnbränslet.
6. Förberedelser inför mötet med Östhammars granskningsorganisation.
Gruppen fastställde följande frågor som intressanta att diskutera med Östhammars
granskningsorganisation.
- Remissvar
- Kunskapslägesrapporten
- Radiologiska frågor i Mark- och miljödomstolen
- Vattenfall- 60 års drift
- Tidplanen
- SFR – slutförvar

7. Förberedelser inför seminariet på kvällen
Kvällens moderator, Kaj Nilsson, medverkade under denna punkt vid mötet.
Förberedelser av frågeställningar till experterna, ex.
- Varför bara 8 000 ton i ansökan för mellanlagring?
- Torrförvaring hur avancerat ar det att bygga en sådan anläggning?
- Att utöka Clab med en 3:e bassäng har en processtid på ca 10 år, hur tänker man
här?
- Platsval för mellanlagring – finns det andra alternativ?
8. Övriga frågor
Studieresan till Finland kommer att genomföras mellan den 11-13 september-13.
Preliminärt program:
11/9 ons.
9:00 avresa Oskarshamn
11:30 Lunch
14:00- 18:00 konferens (4 tim) i land på deras konferenscenter
Fika med smörgås
19:30 ombordstigning på Viking Amorella
20:00 Buffé
12/9 tors.

6:30 frukost
8:00 Avresa studiebesöket, Eurajoki
10:00- 16:00 studiebesök
18:30 ankomst Åbo
20:30 ombordstigning Viking Grace
21:00 middag

13/9 fred.

6:00 frukost
6:30 ankomst Stockholm
9:30 fm. fika
11:30 ankomst Oskarshamn

Viktigt! Om man inte har möjlighet att delta på resan måste man höra av sig till
Anna före den 9 augusti, då avbokning kan ske utan kostnad för projektet.
Anna nås på tel. 0491-76 42 78 el 070-22 38 263
e-post anna.kinch@oskarshamn.se
9. Nästa möte.
Mötet den 29/8 är flyttat till den 19/8 kl 13-16 i Oskarshamnssalen, Stadshuset
10. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2013
kl 9-12:00
Plats: Stadshuset, Döderhultsrummet
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Anders Stenberg, (m)
Elisabeth Englund (kd)
1. Mötets öppnande
Charlotte öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Godkändes och lades till handlingarna
4. Kommunens yttrande över SKB:s komplettering av ansökan.
Remissen kom till kommunen den 13 maj och yttrandet ska vara inlämnat senast 26
augusti. Den ska skrivas på av Peter Wretlund och Ann-Christin Vösu. I nuläget har vi
inga fler krav på kompletterande utredningar. SKB har vid två olika tillfällen, den 16 april
och den 28 maj, lämnat kompletterande information som besvarat viktiga
frågeställningar. Kärnavfallsrådets rapport tar upp många intressanta frågeställningar
som bör belysas och lyftas fram i vårt yttrande. Det bör även göras en koppling till EUdirektivet i yttrandet. Rolf tar kontakt med Östhammar för att ta del av deras synpunkter
för en ev. samsyn i frågan. Ett underlag ska tas fram av Bo och Rolf snarast så att
partigrupperna kan ta del av detta.
5. Gruppens reflektioner över seminariet den 28 maj
Mötet med Östhammar – Det fanns säkert olika förväntningar på mötet. Gruppen
konstaterade också att ett möte av denna karaktär bör förberedas bättre. Det är
också svårt att få bra diskussioner i en så stor grupp.
Lokalen – Folkhögskolans lokaler passade bra för ändamålet, bra mat och trevlig
omgivning.
Föreläsningen – Intressanta redovisningar av föredragshållarna som gav svar på
många av våra frågor.
Övrigt – dagen blev lång. Vi bör ha en tydlig agenda. Antalet deltagare från
allmänheten var godkänt.

6. Planering av höstens arbete
19/8 – måndag möte 13-16, Stadshuset, Oskarshamnssalen, yttrandet ska vara klart
26/8 – Yttrandet skickas in
11-13/9 - studieresa till Finland, möte på plats i Stockholm innan avres, Rolf bjuder in
Björn Hedberg
17/10 - torsdag möte 9-12 Stadshuset, Oskarshamnssalen,
bjuda in SKB för en dragning av FUD-en
20/11 - onsdag möte 9-12 Stadshuset, Döderhultsrummet
11/12 - onsdag möte 9-12 Stadshuset, Döderhultsrummet
7. Fud-program 2013
Fud-programmet kommer den 1/10. Vi har redan nu fått ta del av innehållsförteckningen
men kan konstatera att det är svårt att göra några ytterligare förberedelser med ledning
av denna.
8. Övriga frågor/information
Planeringen för studieresan till Finland pågår.
Viktigt! Om man inte har möjlighet att delta på resan måste man höra av sig till
Anna före den 9 augusti, då avbokning kan ske utan kostnad för projektet.
Anna nås på tel. 0491-76 42 78 el 070-22 38 263
e-post anna.kinch@oskarshamn.se
Öppet stadshus den 21 september mellan kl 10-14
SKB anordnar en internationell konferens i Stockholm den 2 oktober med en
redovisning av kärnavfallsprogrammen från Finland, Frankrike och Sverige. Eftersom
det finns ett stort intresse från gruppens medlemmar att delta beslutades att hyra en
buss som åker upp över dagen. Rolf fick i uppdrag att anmäla de som vill åka med.
Ev. kommer Naturskyddsföreningen att anordna ett seminarium i Oskarshamn under
hösten 2013.
9. Nästa möte.
19/8 kl 13-16 i Oskarshamnssalen, Stadshuset
10. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 19 augusti 2013
kl 13:00-15:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Elisabeth Englund (kd)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Charlotte Liliemark, ordförande
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Tobias Facchini, regionförbundet
1. Mötets öppnande
Rigmor öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Godkändes och lades till handlingarna
4. Kommunens yttrande över SKB:s komplettering av ansökan.
Inga synpunkter har inkommit från partigrupperna
Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn kommer också att avge ett yttrande,
framförallt utifrån sin roll som tillsynsmyndighet.
Granskningsgruppen ställer sig bakom yttrandet.
5. Reviderad tidplan från MMD
Det finns synpunkter på tidsplanen från MMD. Rolf får i uppdrag att göra en skrivelse till
MMD för att påtala att tidsspannen behöver tydligöras. Peter Wretlund ska skriva under
dokumentet. Redovisas på nästa möte.
6. SKB:s komplettering nr 2
Bo Carlsson ser över kontrollprogrammet och gör ett förslag på skrivning. Har ett utkast
färdigt till studieresan den 11/9.
7. Inför studiebesöket i Finland
Avresa sker från Stadshuset den 11/9 kl 8:30, se program i bilaga.
8. Öppet hus i Stadshuset den 21 september
Öppet Stadshus den 21 september mellan kl 10-14.
Bo Carlsson och Tobias Hörnfeldt Röhr anmälde sitt intresse för att finnas på plats och
informera om Granskningsgruppens arbete.
Rolf återkommer med mer information

9. Övriga frågor/information
Anmälda deltagarna till Stockholm Talk 2 oktober 2013 är Antoni, Lisa, Bo, Matti, Lotta,
Elisabeth, Anders, Anna och Rolf.
Rolf återkommer med information vart, hur och när vi åker.
Den 20-21 november inbjuder Kärnavfallsrådet till ett internationellt symposium om de
tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle.
Intresserade att delta är: Rigmor, Matti, Kerstin. Bo, Elisabeth, Anders, Anna och Rolf.
Rolf återkommer med mer information
Anna informerade om arbetet med informationen på kommunens hemsida
Mötet den 20 november kommer att flyttas. Ny mötestid bestäms på mötet den 11/9
Nästa möte.
11/9 på studieresan i Stockholm, Rolf bjuder in Björn Hedberg
10. Mötet avslutas
Rigmor tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Rigmor Eklind

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 11 september 2013
kl 14:00-17:30
Plats: Stockholm, Vikingterminalens konferenscentrum
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Elisabeth Englund (kd)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
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
Extra gruppdeltagare
Leif Axelsson (m), utvecklingsgruppen
Frånvarande:
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
1. Mötets öppnande
Charlotte öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Vid mötet i augusti fick Rolf i uppdrag att författa en skrivelse till MMD och påtala den
korta tiden för remissvar avseende SKB:s komplettering nr 3. En kontakt togs därefter
med SSM för att höra deras åsikt. Enligt SSM var den angivna tidplanen realistisk
eftersom det bara handlar om att bedöma om ansökan är komplett. Yttrande i sak
kommer senare. Med anledning av SSM:s bedömning beslutades att inte skicka någon
skrivelse till MMD.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna
4. Kommunens yttrande över SKB:s komplettering nr 2 avseende
kontrollprogrammet.
Bo Carlsson redovisar yttrandet. Det diskuterades om det går att ställa krav på
redovisning av vilka standarder och regelverk som ska användas i kontrollplanen. I
dagsläget finns inget sådant men man överlåter till tillsynsmyndigheten att fastsälla
detta.
Belastningen på väg 743 kommer att öka betydligt och därmed olycksrisken. Här borde
kommunen kunna ställa krav i samband med sakframställan.
Hänvisningarna i yttrandet ska även innehålla sidanvisning. Det ska även till en
sammanfattande avslutning på dokumentet.
Rolf och Bo gör ändringar och återkommer inom kort.

5. Genomgång av det finska slutförvarsprogrammet
Antonio Pereira redovisar för den finska beslutsprocessen

6. Redovisning av Posivas säkerhetsanalys
Antonio Pereira redovisar

7. Information om översynen av finansieringslagstiftningen,
Björn Hedberg från SSM
Förslaget som ligger kommer att träda i kraft 2017 och i samband med detta blir det en
lagändring. I förslaget räknar man med en driftstid på 50 år på landets kärnreaktorer.
Det är det som ligger till grund när man beräknar avgiften som ska sättas av till
kärnavfallsfonden. I fonden kommer man att placera 40 % av kapitalet i
aktier/värdepapper.
Övrigt – Viktigt att alltid först kolla av med SSM innan man anordnar aktiviteter som t.ex.
seminarium, föreläsningar och utbildningar om man tänker sig att använda medel ut
kärnavfallsfonden till detta.
Kommunerna redovisar direkt till SSM ej via Länsstyrelsen
8. Öppet hus i Stadshuset den 21 september
Bo Carlsson kommer att finnas på plats som representant för granskningsgruppen den
21 september mellan kl 10-14.
9. Övriga frågor/information
Anmälda deltagarna till Stockholm Talk 2 oktober 2013 är Antonio, Lisa, Bo, Matti,
Lotta, Elisabeth, Anders, Anna och Rolf.
Rolf återkommer med information vart, hur och när vi åker. (Buss är bokad avresa
Oskarshamns stadshus kl 04:00)
Den 20-21 november inbjuder Kärnavfallsrådet till ett internationellt symposium om de
tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle.
Intresserade att delta är: Rigmor, Matti, Kerstin. Bo, Elisabeth, Anders, Kaj Lindholm,
Charlotte Liliemark, Antonio Pereira Anna och Rolf (samt Tobias Facchini som anmäler
sig själv).
Rolf återkommer med mer information
Mötet den 20 november ska strykas
Mötet den 18/11 kl 13-16,Stadshuset Oskarshamnssalen, ska FUD-en behandlas
Nästa möte.
17/10 kl 9-12 Stadshuset, Oskarshamnssalen. Rolf får i uppdrag att bjuda in SKB för en
redovisning av FUD-en.
10. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 17 oktober 2013
kl 9:00-12:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Deltagare från SKB
Olle Olsson
Peter Wikberg
Jenny Rees
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
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. Redovisning av SKB:s Fud- program 2013
Olle Olsson:
Fud- rapporten blev klar i månadsskiftet maj/juni och har därefter granskats internt inom
SKB. Rapporten är ett krav enligt kärnteknikslagen och ske lämnas in i september vart
tredje år och innehålla bl.a. en plan för det kommande sex åren.
Fud:en och andra ansökningar följs åt så därför finns det en hel del hänvisningar till
sådana handlingar i den här Fud- rapporten.
Olle Olsson och Peter Wikbergs redovisning finns i bifogade power point
presentationer.
5. Förslag till läsanvisningar av Fud- programmet
Läslistan som är utskickat kompletteras med hela kap 17 sid 247-259.

6. Planering av det fortsatta arbetet med Fud-program 2013
Lilla gruppen jobbar fram ett utkast till förslag som ska redovisas på mötet den 18/11.
Synpunkter på ”Fudden” skickas till Bo eller Rolf före fredagen den 8 november.
Till mötet den 11/12 ska yttrandet vara klart.

7. Övriga frågor/information
Den 20-21 november inbjuder Kärnavfallsrådet till ett internationellt symposium om de
tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle i Stockholm.
Anmälda är Rigmor, Matti, Lotta, Kaj, Lisa, Rolf, Anna, Anders, Bo, Antoni.
Det finns lite olika önskemål om resvägar och boende Anna återkommer med mer
information under v 43. Har ni frågor hör ni av er till Anna.
Nästa möte.
18/11 kl 13-16 Stadshuset, Oskarshamnssalen.
8. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 november 2013
kl 13:00-16:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
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 utkast till yttrande över FUD- programmet
En del justeringar ska göras för att tydligöra språket i vårt yttrande.
Synpunkter på yttrande ska lämnas till Rolf före den 4/12 och yttrandet ska vara klart till
mötet den 11/12.
5. Förfrågan från SKB om redovisning av PLAN- rapporten
PLAN- rapporten kommer vart tredje år och ska redovisa framtida kostnader för
kärnavfallet och ligger till grund för kärnavfallsavgiften.
SKB har ställt frågan om gruppen är intresserad av att få en redovisning av PLANrapporten. Granskningsgruppen är intresserade, Rolf kontaktar SKB för förslag på ett
datum.
6. Verksamhetsplan för 2014
Mötesdatum:
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
Ämnen:
Alternativa metoder

Slutförvaret – allmänt
Kommunens åtagande
Djupa borrhål
Veto- beslutet; vad gäller kan man ställa villkor
Förbereda inför domstolsförhandlingen
Informera KS
Seminarium till allmänheten – Kärnavfallsrådet, kunskapslägesrapport
Ta del av Östhammarsyttrande
SFL
Bevaka fördröjning av processen
7. Övriga frågor/information
Den 20-21 november inbjuder Kärnavfallsrådet till ett internationellt symposium om de
tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle i Stockholm.
Anmälda är Rigmor, Matti, Lotta, Kaj, Rolf, Anna, Anders, Bo, Antoni.
Nästa möte.
11/12 kl 9-12 Stadshuset, Döderhultsrummet (avslutas med gemensam lunch)
8. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch
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Datum

Vår beteckning

2013-08-23

KS-2013/530-1

Ert datum

Er beteckning

M 1333-11
Tjänsteställe/handläggare

LKO-projektet
Rolf Persson
E-post: rolf.persson@oskarshamn.se
Tel: 0491-76 47 57 , Fax: 0491-887 90

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Yttrande avseende kompletteringsbehov gällande Svensk
Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall
Oskarshamns kommun (nedan benämnd Kommunen) yttrar sig härmed i frågan huruvida
Kommunen begär ytterligare kompletterande utredningar/uppgifter angående SKB:s
ansökan om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle och kärnavfall.
Kommunen har, förutom att ha tagit del av SKB:s skriftliga svar på Kommunens begäran
om komplettering, haft möte med SKB den 16 april där SKB presenterade förtydliganden
i sin ansökan. Kommunen fick vid mötet nöjaktiga svar på flera av sina frågor.
Vidare har SKB i ett föredrag vid en av Kommunen arrangerad öppen föreläsning den 28
maj med titeln ”Vill du veta!? Vad händer med det använda kärnbränslet i Clab om
slutförvaret fördröjs?”, förtydligat tidplanen och informerat om möjliga åtgärder vid en
eventuell fördröjning av slutförvarets färdigställande och drift. Vid föreläsningen bidrog
med föredrag också företrädare för SSM och IAEA. Föreläsningen var välbesökt av
allmänhet och politiker, bland åhörarna fanns också ett tjugotal personer från
Östhammars kommun vilka handlägger slutförvarsärendet i Östhammar.
Med anledning av SKB:s skriftliga svar på Kommunens begäran om komplettering och
de villkor som SKB föreslår, särskilt bör nämnas den utredning som prövotidsförfarandet
förutsätter kring utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten från Clink, samt den
kompletterande information som SKB lämnat enligt ovan, har Kommunen inga
ytterligare krav på SKB beträffande kompletterande utredningar/uppgifter i ansökan.
Kommunen har koncentrerat sin granskning på de förhållanden som kan emotses för
Clab och Clink. Kommunen har tagit del av och noterat den stora mängd yttranden med
kompletteringskrav som inkommit från övriga remissinstanser och anser många krav som
relevanta. Kommunen har särskilt uppmärksammat Kärnavfallsrådets remissvar, vilket
också finns som bilaga i Rådets rapport ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013,
slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ”.
Kommunen anser att Kärnavfallsrådet pekar på väsentliga frågor att ta ställning till, bl.a.
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hur premisserna KASAM/autonomiprincipen, säkerhetsprincipen och ansvarsprincipen
för ett slutförvarssystem är förenliga.
Även Rådets diskussion kring informations- och kunskapsbevarandet över lång tid finns
skäl att klargöra; frågan gäller inte enbart vetskapen om att ett slutförvar finns utan också
hur framtida generationer ska kunna hantera eventuella spörsmål som kan uppstå kring
slutförvaret.
En tredje punkt som Kommunen uppmärksammat är Rådets resonemang kring
valideringen av slutförvaret (”marknadskontrollen” enligt Rådets vokabulär). Endast
verifiering kan ske av olika delar i slutförvarssystemet och inget konkret bevis är möjligt
att ta fram för förvarets bestånd över lång tid, dvs en validering av systemet går inte att
göra. Kommunens åsikt är att tilltron till systemet och dess skapare i ett sådant fall måste
vara mycket stark för att få samhällets acceptans. Punktvis är situationen inte så idag. Det
råder för närvarande inte tillräckligt samförstånd inom ”forskarsamhället” gällande vissa
frågor bl.a. hur säkringen av idealtillståndet, vilket säkerhetsanalysen vilar på, ska
genomföras.
Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn kommer också att avge ett yttrande,
framförallt utifrån sin roll som tillsynsmyndighet.
OSKARSHAMNS KOMMUN

Lena Granath
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Ann-Christine Vösu
Kommundirektör
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Datum

Vår beteckning

2013-12-16

KS2013/815-1

Ert datum

Er beteckning

SSM2013-4030
Tjänsteställe/handläggare

LKO-projektet
Rolf Persson
E-post: rolf.persson@oskarshamn.se
Tel: 0491-76 47 57 , Fax: 0491-887 90

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Yttrande över SKB:s Fud-program 2013

Innehåll
Inledning ....................................................................................................................................... 1
Kommunens frågor i FUD 2010 ................................................................................................... 2
Avfallet (använt kärnbränsle, styrstavar och härdkomponenter) .................................................. 2
Allmänt ........................................................................................................................................ 2
Avfall som idag ligger i Clab ....................................................................................................... 3
Avfall som inkommer till Clab .................................................................................................... 3
Avfall som genereras i ersättningsreaktorer (tredje generationen) .............................................. 3
Samfunktionsprovningen .............................................................................................................. 4
Torr mellanlagring av använt kärnbränsle .................................................................................... 4
Lokalisering av SFL ...................................................................................................................... 4
Omtanke om kommande generationer .......................................................................................... 5

Inledning
Oskarshamns kommun (nedan benämnd kommunen) vill först framhålla att FUD 2013
håller hög kvalitet. Redovisningen är väl disponerad och lättillgänglig trots ärendets
komplexitet.
I granskningen av FUD 2013 har kommunen i huvudsak inriktat sig på hur slutförvarsystemet berör Oskarshamn. Kommunens kommentarer är därför främst knutna till
mellanlagringen av avfall i Clab samt till etableringen och driften av inkapslingen och
inkapslingsanläggningen. Kommunens har dock några synpunkter på det övriga
slutförvarssystemet samt på etableringen av SFL.
Som redovisats i kommunens tidigare yttrande till FUD 2010 är det angeläget att mellanlagringen i Oskarshamn inte får permanent karaktär. Omständigheter som direkt och
indirekt påverkar igångsättningen och driften av hela slutförvarsystemet är därför av vikt
att analysera och beakta.
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Kommunens frågor i FUD 2010
Några för kommunen viktiga frågor som ställdes i kommunens yttrande kring FUD 2010
gällde:





Behovet av mellanlagringsutrymme i Clab och åtgärder, fysiskt och tidsmässigt,
kring mellanlagringen vid förseningar i start och drift av slutförvarssystemet
Egenskaperna hos det avfall som ska kapslas in och den torkningsprocess som krävs
Hanteringen vid återtag av kapslar
SKBs planer för markförvar

Beträffande mellanlagringen i Clab har SKB i FUD 2013 bemött denna fråga på sådant
sätt att kommunen har fått större, om än inte fullständig, klarhet i hur SKB avser att
hantera mellanlagringen. SKB noterar också att man har för avsikt att fortsätta med en
utredning i frågan under kommande FUD-period.
Beträffande egenskaperna hos avfallet har SKB redovisat hur man principiellt avser att
hantera avfallet utifrån den kunskap som man idag har om avfallet. Viktiga delar kvarstår
dock; SKB redovisar i avsnitt 10.4.1 hur man under nästa FUD-period ska ta fram mer
kunskap om de avfall som ska inkapslas.
Beträffande återtag har SKB inte klarlagt hur man praktiskt ska hantera återtagna kapslar,
vart dessa ska transporteras och hur de ska lagras och behandlas.
Av FUD 2013 framgår att SKB i högre grad vill använda markförvar för avfall med
sådan aktivitet att deponering i konventionell markdeponi är möjlig. SKB överväger i
detta sammanhang att etablera nytt markförvar och/eller utvidga befintliga markförvar.
Kommunens tidigare frågor kring markförvar kvarstår dock.

Avfallet (använt kärnbränsle, styrstavar och härdkomponenter)
Allmänt
Säkerhetsanalysen i slutförvarssystemet är uppbyggd med utgångspunkt från referensutformningar i systemet, t.ex. dess barriärer, och referensförhållanden i systemets
omgivning, t.ex. klimatförändringar. Referenserna har SKB i ett första skede bestämt i
konceptfasen som valda förutsättningar, vilka säkerhetsanalysen vilar på. I nästa skede,
konstruktionsfasen, utformas slutförvarssystemets olika delar i detalj. Resultatet kan
därvid, enligt leveransstyrmodellen avsnitt 10.2.3, medföra en revidering av tidigare
bestämd referensutformning och följaktligen också en eventuell revidering av säkerhetsanalysen.
Avfallets egenskaper (”Källtermen”) är en hörnsten i konstruktionsfasens kravspecifikation. SKB beskriver hur man på olika sätt, bl.a. via undersökningar, statistik och
beräkningar, bättre, med avseende på slutförvarssystemets krav, ska kunna fastställa
relevanta egenskaper hos avfallet. Man påpekar svårigheter vid bestämning av
egenskaperna i skadat avfall och summerar i avsnitt 10.4.1 vad som måste vara kartlagt
gällande avfallets egenskaper inför preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) för Clink
och slutförvaret.
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Processen att från Clabs bassänger lyfta, torka och kapsla in avfallet är i sin helhet
oprövad. Kommunen vill fästa uppmärksamheten på att avfallets egenskaper därvid inte
bara har betydelse för den långsiktiga säkerheten, dvs att korrekta förhållanden nås i
kapseln, utan också för själva hanteringen före förslutning av kapseln. Risken för att
omgivningen exponeras av avfallet i anläggningens omgivning är väsentligt högre i icke
kapslat tillstånd än när avfallet slutgiltigt är inneslutet i kapslarna. Kommunen är därför
angelägen om att hela hanteringsprocessen i Clink redovisas tydligt där vidtagna
säkerhetsåtgärder framgår.
Nedan pekar kommunen på några förhållanden avseende avfallets egenskaper som
kommunen anser vara viktiga att utreda under kommande FUD-period.
Avfall som idag ligger i Clab
I FUD 2013 har SKB utgångspunkten att inkapslingen igångsätts i rutinmässig drift år
2030. Vid förseningar eller driftproblem i slutförvarssystemet medför detta
konsekvensen att nuvarande mellanlagring i Clab förlängs. Kommunen efterlyser
kunskap och information om och hur avfallets egenskaper kan förändras över tiden på
sådant sätt att antagna konstruktionsförutsättningar inte kommer att gälla. Vidare vill
kommunen veta i vilket tidsperspektiv som förändringarna kan få genomslagskraft
avseende antagna konstruktionsförutsättningars giltighet, d v s finns det någon framtida
tidsgräns när osäkerheten kring avfallets egenskaper är så stora att KBS3-konceptet
äventyras?
Om slutförvarssystemet kan förutses bli avsevärt försenat anser kommunen att SKB bör
bedriva forskning om använt kärnbränsles beständighet under perioder som är betydligt
längre än 60 år samt vilken mellanlagringsmetod, eventuellt i förening med en förbehandling (konditionering), som är bäst lämpad. Såvitt kommunen känner till finns
begränsad erfarenhet om avfallets förändring under längre tids mellanlagring i vatten.
Avfall som inkommer till Clab
SKB beskriver att avfallets egenskaper är avhängigt det bränsle som reaktorägarna
anskaffar samt hur ägarna hanterar bränslet i energiprocessen. Kommunen anser att rutin
och kriterier bör finnas där det framgår hur reaktorägare ska anskaffa och hantera
bränslen i syfte att avfallen inte får egenskaper som medför att konstruktionsförutsättningarna i slutförvarssystemet blir ogiltiga. Kommunen anser att SKB bör
upprätta och redovisa sådan rutin och kriterier i sin kvalitetssäkring av systemet.
Avfall som genereras i ersättningsreaktorer (tredje generationen)
SKB berör i avsnitt 3.4.1 det avfall som skulle uppstå om nuvarande reaktorer ersätts
med nya kok- och tryckvattenreaktorer, dvs reaktorer drivna i princip med samma teknik
som idag. SKBs mening är att detta avfall kommer att vara annorlunda jämfört med
avfallet från dagens reaktorer. Kommunen anser att SKB under kommande period i sitt
FUD-program närmare bör utreda konsekvenserna av att hantera detta avfall i hela slutförvarsprocessen på sådant sätt att både kortsiktig och långsiktig säkerhet kan
upprätthållas.
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Samfunktionsprovningen
SKB avser att före provdrift göra en samfunktionsprovning där attrapper simulerar
avfallet. Vad kommunen förstår kommer därför själva provdriften att bli en stor del i
kunskapsuppbyggnaden avseende de verkliga konsekvenserna. Kommunens åsikt är att
provdriftens syfte inte är att följa upp sådana resultat som kan prövas och valideras i
tester och försök före provdriftens igångsättning. SKB bör i Fud-programmet tydligare
redovisa planerna för utveckling och framförallt demonstration av de olika moment som
ska utföras i inkapslingsanläggningen.

Torr mellanlagring av använt kärnbränsle
SKB uppger att man utreder frågan om att öka avfallsutrymmet i Clab genom att
mellanlagra styrstavar och härdkomponenter i torrt mellanlager. Man skulle därmed frige
utrymme för ytterligare mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab.
SKB har i sin föredragning av FUD 2013 framfört att man vid kapacitetsbrist i Clab,
oaktat kompaktkassetter och torr mellanlagring av styrstavar och härdkomponenter,
förmodligen ser ett torrt mellanlager, begränsat i storlek, som bästa lösning även för
använt kärnbränsle. Ett viktigt skäl skulle vara att marginalkostnaden för en sådan
utökning av mellanlagringen är betydligt lägre än för en utökning av bassängerna i Clab.
Kommunen anser att SKB under kommande FUD-period, åtminstone konceptuellt, bör
utreda om och hur torr mellanlagring av använt kärnbränsle kan utföras som komplement
till Clab. Som tidigare framförts i flera sammanhang hyser kommunen farhågor för
sådana förseningar i igångsättning och drift av slutförvarsystemet att Clabs
nuvarande utrymme temporärt inte kommer att räcka till.

Lokalisering av SFL
Av FUD 2013, avsnitt 2.2.2, framgår att SKB under kommande FUD-period avser att
värdera den långsiktiga säkerheten för SFL. SKB kommer också att under denna period
analysera krav på förvarsplats och fastställa lokaliseringsfaktorer.
SFL kommer att innehålla olika typer av radioaktivt avfall inneslutna på olika sätt. De
tekniska barriärerna, t.ex. betong, som omger avfallet kommer i ett långt tidsperspektiv
att degenerera. Förvaret kommer därvid att principiellt likna markförlagda ”vanliga
deponier”, vilkas miljöpåverkan, utifrån kraven i den svenska deponeringsförordningen
(Förordning 2001:512), bygger på principen om kontrollerat utläckage.
En kritisk process efter förslutning är om grundvattennivån sänks och förvaret får
tillgång till luftens syre. Hastigheten i försämringen av de tekniska barriärerna ökar i
sådant fall betydligt. SFL bör således inte förläggas i ett område där grundvattensänkningar, som helt eller delvis torrlägger SFL, riskerar att göras i framtiden.
I avsnitt 6.7 beskriver SKB platsvalsprocessen för SFL. Kommunens mening är att SKB
bör ta fram ett brett urval av kommuner i vilka kraven på förvarsplats för SFL kan uppfyllas.
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Omtanke om kommande generationer
En bärande tanke i KBS-systemet är att kommande generationer inte ska belastas med
nuvarande generations avfall och att slutförvaringen ska vara så säker att någon kontroll
av slutförvaret efter förslutning inte ska behövas. Informationsbevarandet, dvs kunskapen
om att avfallet finns på angiven plats, anses dock betydelsefullt.
Kommunen ställer frågan om det inte är större belastning för kommande generationer att
ha vetskap om avfallet i berggrunden, utan att kunna kontrollera och evaluera de
processer som deponeringsmetoden bygger på? Kommande generationer kommer att ha
vetskap om risken men kan inte kontrollera och utvärdera de grundläggande processer
som styr risken.
Processerna som säkerhetsanalysen bygger på i KBS-3-metoden är antagna utifrån idag
etablerad teori samt från försök i laboratorium och i fält. Kontroll är efterhand önskvärd
för evidens (visshet) om att processerna fungerar som antagits och följaktligen att
säkerheten är tillfredsställande. SKB säger att sådan kontroll påverkar säkerheten, vilket
är en viktig synpunkt. Men kan metoder utvecklas som har som mål att via mätning på
något sätt (t.ex. via geofysiska mätningar från markytan) kunna bedöma antagna förhållanden i slutförvaret?
Kommunen anser att det i forskningen och utvecklingen av ett så betydelsefullt projekt
som KBS-3 utgör, bör innehålla åtminstone en vetenskaplig granskning och redovisning
av möjligheterna att använda och utveckla mätmetoder för evidens av de grundläggande
processerna, eller deras markörer, i ett förslutet förvar. Med vetenskaplig menar
kommunen att granskningen ska kunna göras av övriga ”forskarsamhället” och leda till
samma slutsats, dvs att bestämma om möjligheterna finns till någon form av relevant
kontrollmetod eller inte. Finns möjligheten bör kommande FUD-program omfatta
utveckling av sådan metod.
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Er beteckning

2013-09-23

Tjänsteställe/handläggare

Strategi- och näringslivsenheten
Rolf Persson
E-post: rolf.persson@oskarshamn.se
Tel: 0491-76 47 57 , Fax: 0491-887 90

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Yttrande avseende reviderat förslag till kontrollprogram för yttre miljö
(bilaga KP) gällande Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om
tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring
av använt kärnbränsle och kärnavfall
Inledning
Oskarshamns kommun (nedan benämnd Kommunen) lämnar härmed synpunkter på
SKB:s bilaga KP, daterad 2013-06-26, innehållande ett reviderat förslag till
kontrollprogram. Bilaga KP omfattar av SKB föreslagna villkor och kontrollprogram.
Kommunen lämnar synpunkter på främst kontrollprogrammet men kommenterar även
villkoren, eftersom formuleringen i villkoren styr kontrollprogrammets innehåll.
Kommunens synpunkter berör främst verksamheten i Oskarshamn.
SKB har i KP anmält att detaljerade kontrollprogram kommer att tas fram efterhand som
verksamheten preciseras via projektering och utförande. Kommunen ser därför
nuvarande KP som SKB:s norm för de kommande kontrollprogrammen och
synpunkterna som Kommunen lämnar nedan är främst inriktade på SKB:s principiella
sätt att utforma och genomföra kontrollprogram för verksamheten.
Kontrollprogrammets omfattning
Kontrollprogrammet ska primärt säkra att verksamhetens villkor följs. Kommunen delar
SKB:s synpunkt att kontrollprogrammet explicit ska knytas till villkoren och inte omfatta
den kontroll som omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll
(1998:901).
Godkännande av kontrollprogrammet
SKB uttalar att detaljerade kontrollprogram efterhand kommer att tas fram och att dessa
sänds till tillsynsmyndigheten för kännedom. Kommunen instämmer i SKB:s motivering
för tillvägagångssättet men anser att kontrollprogrammen ska sändas till
tillsynsmyndigheten för godkännande. Först därefter kan verksamheten utövas.

Postadress

Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress

Varvsgatan 8

Växel

Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90

Hemsida

www.oskarshamn.se

Kommunens e-post adress

kommunen@oskarshamn.se
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Tidsperspektiv på villkoren
Kommunen har i tidigare remissomgång, i yttrande daterat 2012-03-12, påtalat att
verksamhetens villkor kommer att fastställas av Miljödomstolen för en verksamhet som
blir igångsatt först efter lång tid. Kommunen vill återigen uppmärksamma Mark- och
miljödomstolen på frågan om villkorens giltighet över tid och hänvisar till Kommunens
diskussion i nämnda yttrande under rubriken ”Villkor för verksamheten”.
Enligt SKB:s senaste tidplan ska provdrift igångsättas först år 2030 (avsnitt 1.1.3 i KP).
Kommunen anser det orimligt att de villkor som ska gälla är fastställda 15 år före igångsättning av den huvudsakliga verksamheten. Villkoren bör efterhand anpassas till
samhällets utveckling och omprövas med visst tidsintervall.
Stringens avseende kontroll i förhållande till villkor
Beträffande villkorens utformning anser Kommunen att det i flera fall krävs en
precisering i villkorskrivningen för att möjliggöra ett kontrollprogram som är stringent i
förhållande till villkoren. En fundamental princip är att respektive villkor ska vara
kontrollerbart, dvs kriteriet för att villkoret är uppfyllt ska kunna styrkas på ett
tillförlitligt sätt. Vidare ska det framgå hur avvikelser hanteras vid överskridande av
villkor.
SKB säger under punkten 12 i villkorskrivningen (sida 8) att ”för verksamheten ska
finnas kontrollprogram med angivande av mätmetod, mätfrekvens och
utvärderingsmetod…”. SKB har således valt att via mätning säkra villkoren. I
kontrollprogrammet ska således dessa uppgifter finnas för respektive villkor med
undantag för allmänna villkoret (villkor 1). Subjektiv bedömning gäller inte i annat fall
än om störning i omgivning konstateras som medför olägenhet för människa eller miljön
(anges i sista styckena i respektive avsnitt 4.1 till 4.6).
Exempel
Kommunen ger nedan några exempel på ofullständigheter i kontrollprogrammet och
efterlyser stringens där kontrollprogrammets innehåll logiskt byggs upp utifrån
respektive villkors krav.
Villkor för transporter (villkor 6)
I villkoret anges ”Vägtransporter….ska i första hand ske helgfri måndag-fredag
mellan….”. Villkoret med nuvarande utformning kan inte kontrolleras så länge som
uttrycket ”i första hand” inte är definierat.
Mot bakgrund av olycksriskerna jämte andra olägenheter som trafiken på väg 743 redan
idag medför (se SKBs rapport R-05-48) anser Kommunen att villkoret måste preciseras
och att kontrollen ska omfatta vad SKB enligt ovan fastslagit under punkt 12 i
villkorsskrivningen, dvs vad, hur och när SKB kommer att mäta för att konstatera att
villkoret efterlevs. I kontrollprogrammet sägs visserligen att in- och utpasseringskontroll
ska ske till industriområdet, men detta är ingen direkt mätning på när själva
vägtransporterna sker. Inte sällan ställs lastbilstransporter utanför industrianläggningar i
väntan på lämplig infartstid. Vidare anges inte i villkoret vilken korrigerande åtgärd som
ska vidtas om villkoret överskrids.
I kontrollprogrammet för transportvillkorer (avsnitt 4.5) anges också att samråd ska ske
med tillsynsmyndigheten om ett flertal transporter skulle behövas (således utöver ”i
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första hand”) på andra tider än vad villkoret tillåter. Kommunen anser inte detta vara en
kontrollåtgärd, snarare en begäran som borde finnas i villkoret.
Villkor för utsläpp till vatten (villkor 10)
I villkoret anges att länshållningsvatten och uppsamlat dagvatten ska ledas till
dagvattendamm för sedimentering. Syftet med sedimentationsdammen är att partiklar ska
sedimentera i dammen. Kontrollen av villkoret är, så som det är formulerat,
okomplicerad. Man ska i princip bara konstatera att vattnet passerar dammen.
Kommunen har i sitt yttrande 2012-03-12, diskuterat dagvattenfrågan och vill att
utsläppet till recipient ska regleras via ett funktionsvillkor som säger att vattnet ska renas
från partiklar. Kommunen anser att det finns enkla och kostnadseffektiva tekniska
lösningar angående partikelrening av dagvatten. SKB har i kontrollprogrammet
förmodligen tagit fasta på funktionen; man anger att kontroll ska ske av ”att dammen har
avsedd reningsfunktion”. Vilket kriterium som ska gälla för ”avsedd funktion” finns inte,
vare sig i kontrollprogrammet eller i villkoret.
Kommunen menar att det för det första i villkoret ska anges ett funktionsvillkor, t.ex. att
partikelavskiljning ska ske med angivande av ett kriterium, t.ex. maximal suspenderat
material. Vidare ska det i kontrollprogrammet anges vad, hur och när kontroll ska ske av
att, dels att allt dagvatten leds till dammen, dels att kriteriet för partikelavskiljning är
uppfyllt samt hur SKB hanterar frågan om villkoret överskrids.
Sammanfattande kommentar
Kommunen anser att SKB:s principer för att bedriva kontroll av föreskrivna villkor, inte
uppfyller de krav som bör ställas på ett kontrollprogram. SKB bör enligt Kommunens
mening omformulera villkor och kontrollprogram så att respektive villkor är
kontrollerbart, dvs att det finns ett kriterium för att villkoret är uppfyllt och att detta kan
styrkas på ett tillförlitligt sätt. Vidare ska det för varje villkor framgå hur avvikelser
hanteras vid överskridande av villkor.
OSKARSHAMNS KOMMUN

Peter Wretlund
kommunstyrelsens ordförande

Ann-Christine Vösu
kommundirektör
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Datum

Vår beteckning

2013-12-16

KS2013/762-1

Ert datum

Er beteckning

M2013/1587/Ke
Tjänsteställe/handläggare

Strategi- och näringslivsenheten
Rolf Persson
E-post: rolf.persson@oskarshamn.se
Tel: 0491-76 47 57 , Fax: 0491-887 90

Regeringskansliet
Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Svar på remiss: Förslag till förändringar i lagen om
finansiella åtgärder för hantering av restprodukter
från kärnteknisk verksamhet och förordningen om
finansiella åtgärder för hantering av restprodukter
från kärnteknisk verksamhet
Förslaget innebär att kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas så att upp till 40 procent
av kapitalet får placeras i svenska och utländska noterade aktier. Det är rimligt att förvänta sig att
fondens avkastning därmed ökar. Jämfört med nuvarande placeringsmöjligheter ökar dock
statens risk. I rapporten redovisas också andra förslag, till exempel avseende
kompletteringsbeloppet, som syftar till att minska statens risk. Det är viktigt att de föreslagna
åtgärderna ses som en helhet där det inte är möjligt att undandra vissa delar. Med hänsyn till de
föreslagna förändringarna biträder också kommunen förslaget att storleken på
kompletteringsbeloppet i fortsättningen ska beräknas av staten istället för som nu av
kärnkraftsindustrin.
Kommunen ställer sig bakom förslaget att avgiftsberäkningen ska baseras på 50 års driftstid,
istället för nuvarande 40 års driftstid, för kärnkraftsreaktorerna. Förändringen speglar bättre de nu
rådande förhållandena.
Enligt nuvarande lydelse i finansieringslagen kan inte kommunens kostnader för den kommande
tillåtlighetsprövningen täckas av medel från kärnavfallsfonden. Oskarshamns kommun välkomnar
därför förslaget som innebär att även kommunernas kostnader för prövning av frågor om
slutförvaring kan ersättas ur kärnavfallsfonden. Lydelsen i 4 § 7 bör dock utformas så att det
tydligare framgår att det innefattar de anläggningar som ingår i ett samlat system för slutförvaring
av använt kärnbränsle. Det bör även omfatta anläggningar som nuvarande SFR (slutförvar för
kortlivat radioaktivt avfall) samt ett kommande SFL (slutförvar för långlivat avfall).

Postadress

Besöksadress

Växel

Hemsida

Kommunens e-post adress

Box 706
572 28 Oskarshamn

Varvsgatan 8

Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90

www.oskarshamn.se

kommunen@oskarshamn.se

Resedagbok från Granskningsgruppens studieresa
den 11-13 september 2013 till Posiva - Olkiluoto, Finland
Onsdagen den11 september
8:30
Nästan hela granskningsgruppen samt några speciellt inbjudna är på plats
utanför Stadshuset. Solen skiner och man kan känna en lätt förväntan i
luften. Det är alltid lika intressant att få bege sig ut i världen för att ta till
sig mer kunskap i frågorna som rör kärnkraft och slutförvar. Bussen
rullar i väg med siktet inställt på vår första anhalt som är Stockholm.
11:15
Lunch på Stavsjö värdshus. Det bjuds på många olika alternativ så alla
hittar något som passar. Efter cirka 40 min rullar vi vidare mot
Stockholm och Viking terminalen där vi har bokat in oss på
konferensavdelningen.
14:00
Nu är vi på plats. Bo Carlsson en av experterna i granskningsgruppen
inleder med en genomgång av Kommunens yttrande över SKB:s
komplettering nr 2 avseende kontrollprogrammet. Sedan tar Antonio
Pereira även han expert i granskningsgruppen vid och redovisar Posivas
säkerhetsanalys. Tyvärr har vi ingen dator med oss så han får rita och
berätta.
Efter fika pausen kommer Björn Hedberg från SSMStrålsäkerhetsmyndigheten och informerar om översynen av
finansieringslagstiftningen.
19:00
Nu är det dags att gå ombord på Viking Amorella som ska ta oss
till Åbo under natten. Efter en gemensam middag så blir det en
tidig kväll för oss alla.
Torsdag den 12 september
6:30 (finsktid)
Klockan ringer tidigt (finland är en timme före oss) vi laddar med
en ordentlig frukost innan det är dags att gå iland. På kajen står
bussen och väntar så det är bara att kliva om bord för en resa norr
ut på nästan två timmar.
10:00
Så är vi framme i Posiva i Olkilouto. Här bjuds det på fika innan
vi får en intressant föreläsning om hela anläggningen,
slutförvarsplatsen, kärnkraftverken och hela processen rörande
slutförvaret. Vi får också en guidad tur på området med buss. Vi
ser slutförvarsplatsen, bygget av det nya kärnkraftverket och tar
även en tur ner i mellanlagret för lågaktivt avfall. På plats finns
också en mycket intressant utställning som vi besöker

16:00
Återresa till Åbo. Det är ganska tyst i bussen alla är nog lite trötta
och det är många intryck som ska bearbetas. På resan tillbaka gör
busschauffören en liten avstickare till en fantastiskt gammal stad
så vi får till oss lite finländsk kultur på vägen.
18:00
När vi rullar in i Åbo lyser solen och vi bestämmer oss för att ta en
promenad i centrum innan det är dags att kliva ombord på båten
igen.
20:00
Samlas vi på terminalen för att checka in på Viking Grace. Efter
lite köande hittar vi våra hytter. Det blir snabba ryck för vi har
återsamling klockan 21:00 då det är gemensam middag.
God mat, trevligt sällskap samt roliga och utvecklande diskussioner
vad mer kan man begära av en middag!? Tror alla somnade nöjda
med väldigt trötta efter dagens aktiviteter.
Fredagen den 13 september
5:30
Då börjar resans sista dag med frukost. Vi stiger av i Stockholm klockan 6:30 för att fortsätta
vår resa hem till Oskarshamn med buss. Det är en mulen och grå dag med känslan är positiv,
alla är glada det är ett svagt sorl på bussen så jag antar att diskussionerna från gårdagen
forsätter. Vi närmar oss Oskarshamn och solen tittar återigen fram.
11:30
Bussen stannar vid Stadshuset, några ska vidare på möten och andra tar helg, vardagen rullar
på som vanligt. Men man kan nog konstatera att vi har blivit lite klokare och skaffat oss lite
mer kunskaper som troligtvis gör att vi kan fatta bra och kloka beslut i framtiden.

Med på resan var:
Lotta Liliemark ordförande, Rigmor Eklind politiker (S), Matti Wahlstöm politiker (V),
Elisabet Englund politiker (Kd), Anders Stenbergpolitiker (M), Leif Axelsson politiker (M),
Lisa Wanneby politiker (Mp), Tobias Hörfelt/Röhr politiker (Fp), Kaj Lindholm
Misterhultsbygdens intresseförening, Kerstin Åbinger tjänsteman, Bo Carlsson expert,
António Pereira expert , Tommy Hammar Länsstyrelsen , Tobias Faccini Regionförbundet,
Ted Lindquist tjänsteman, Rolf Persson projektledare och Anna Kinch sekreterare
Vid pennan
Anna Kinch
LKO- projektet
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Vad händer med

LKO
projektet?
Som kommuninnevånare
har du säkert stött på LKO
projektet någon gång. Projektet startade 1995 och
hade då som huvuduppgift
att förbereda frågan om Oskarshamn var en av de kommuner som kunde bli
aktuell för ett slutförvar av
använt kärnbränsle, LKO
står för Lokal Kompetensuppbyggnad Oskarshamn.
Ett stort arbete har lagts
ner för att bland annat informera och göra kommuninnevånarna delaktiga i
kärnavfallsfrågan. Medlemmarna i LKO:s arbetsgrup-

per har mött mycket människor på olika platser runt om
i kommunen för att få en
dialog och skapa debatt.
Efter att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
under 2011 lämnat in sin
ansökan för att få bygga slutförvar av använt kärnbränsle
i Forsmark, Östhammars
kommun, är LKO projektets
övergripande uppdrag att
granska SKB:s ansökan om
att få bygga en inkapslingsanläggning i anslutning till
CLAB, mellanlagret för använt kärnbränsle i Simpevarp
Arbetet i LKO projektet

har sedan starten genomförts i den anda som utvecklats i projektet enligt
Oskarshamnsmodellen med
transparens och öppenhet
som främsta ledstjärnor.
– Oskarshamnsmodellen
har fått stort genomslag och
modellen har använts internationellt i olika sammanhang, säger Rigmor Eklind,
kommunfullmäktigeledamot och vice ordförande i
granskningsgruppen.
Några av de krav som
kommunen ställer på lokaliseringsprocessen är att inkapslinganläggningen ska

byggas och drivas med teknik och säkerhetstillämpningar som ligger i framkant
av utvecklingen. Och oavsett hur många kapslar som
ska kapslas in är det endast
avfall som uppstått i Sverige
som kan bli aktuellt.
– Anläggningen kommer
troligen att bli den första i
sitt slag i världen och kommer att väcka stor uppmärksamhet bland både fackfolk
och allmänhet.
Ledningen för LKO projektet sker idag genom
granskningsgruppen beteende av politiker, olika

intresseföreningar i närområdet, kommunala tjänstemän
och
experter.
Granskningsgruppen har
ansvaret för att bevaka säkerhetsoch
miljöfrågor
avseende inkapslingsanläggningen.Uppdraget för projektet kompletteras även
med ett mer generellt ansvar
för kärnavfallsfrågan i sin
helhet.
Kom, lyssna och fråga experter om kärnavfallet
Den 28 maj arrangerar
LKO en öppen föreläsning
på Oskarshamns Folkhögskola, här är allmänheten

välkommen att ställa frågor
till expertis om vad som
händer med det använda
kärnbränslet i Clab om slutförvaret fördröjs.
Här nedan berättar Rolf
Persson,
projektledare,
Charlotte Liljemark, granskningsgruppens ordförande
och Rigmor Eklind, granskningsgruppens vice ordförande om hur de ser på det
unika demokratiprojektet
som blivit känt långt utanför
Sveriges gränser.

”Vårt uppdrag
är att presentera
ett fullgott underlag
för ett beslut i
kommunfullmäktige”
Rolf Persson
Projektledare

Vårt viktigaste uppdrag just
nu är att granska SKB:s ansökan om att få bygga en
inkapslingsanläggning i anslutning till Clab.

”LKO är ett
demokratiprojekt
som är helt unikt ”

Det finns ingen sådan anläggning någonstans i världen, därför är det viktigt att
ansökan är komplett och att
de som granskar är nog-

granna. Strålsäkerhetsmyndigheten har en viktig roll i
detta sammanhang”

Charlotte Liljemark
Ordförande i granskningsgruppen

När jag 2001 flyttade från
Stockholm till Oskarshamn
var det för att få leva min
dröm på landet med familj,
hästar och natur.
Vad jag inte alls räknat med
var att vår gård ligger i området som undersöktes för
ett eventuellt framtida slutförvar.
Jag tog mig till ett möte
med en av LKOs arbetgrupper och ifrågasatte precis allt
kring slutförvarsprojektet eftersom jag inte kunde hitta
en enda positiv sak med att
förlägga ett slutförvar till
kommunen.
Mina synpunkter och frågeställningar togs emot med
respekt från LKO-projektet
och istället för att bli serverad
en färdig argumentation väl-

komnades mina tankar och
mitt tvivel och man övertygade mig om att mitt ifrågasättande var värdefullt för
processen och att jag borde
engagera mig i projektet.
Idag är jag ordförande i
den arbetsgrupp som kvarstår i projektet och trots att
10 år har gått sedan jag involverades i slutförvarsfrågan
är arbetet fortfarande lika
spännande och det återstår
massor att lära.
Jag har under åren kunnat
konstatera att det är svårt att
hitta en så komplex frågeställning som slutförvarsfrågan. Det krävs att hänsyn tas
till såväl tekniska, miljömässiga, ekonomiska, etiska och
politiska frågeställningar
samtidigt som man inte får

tappa det grundläggande
perspektivet att ingens synpunkt ärmindre viktig än
någon annans.
Med några års perspektiv
på arbetet inom LKO är det
idag lätt att se att vi här har
ett demokratiprojekt som
vid sin start var helt unikt
och långt före sin tid vad
gäller frågor som öppenhet,
delaktighet och reellt inflytande och som jag trots min
från början långt ifrån positiva inställning till ett slutförvar i kommunen är
väldigt glad över att vara en
del av.

”Det viktiga är
att vi politiker är
pålästa och intresserade av frågan”
Rigmor Eklind
Vice ordförande i
granskningsgruppen

Jag var med redan från starten 1995 när det bildades
två arbetsgrupper. De hade
till uppgift att förbereda frågan om Oskarshamn var en
av flera kommuner som
kunde bli aktuellt för ett
slutförvar
av
använt
kärnbränsle
När beslutet togs om att
säga ja till platsundersökning
i Oskarshamn så bildades det
flera arbetsgrupper för att
förbereda frågan. Jag var ord-

förande i säkerhetsgruppen
en av flera arbetsgrupper som
bildades. Säkerhetsgruppen
hade till uppgift att ha fokus
på den långsiktiga säkerheten, som rör sig om upp till
tusentals år in i framtiden. I
gruppen ingick flera politiker
men också kommunmedborgare från bl a räddningstjänsten, naturskyddsföreningen,
lärare m fl. Det var viktigt att
involvera så många som möjligt i detta svåra beslut.

Under de år som arbetet
har pågått har många varit
med och kommit med kloka
och viktiga synpunkter.
För oss som politiker har
det varit viktigt att få höra
och ta del av Oskarshamnarnas åsikter.
Det är viktigt att vi politiker är pålästa och intresserade
av frågan, för att vi ska kunna
fatta beslut om en inkapslingsanläggning i vår kommun.

LKO, Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall
Bokslut 2013-12-31

RESULTATRÄKNING

2013
kr

not

2012
kr

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

842 130
3 500 000
-1 764 864
2 577 266

1 698 742
1 801 258
-842 129
2 657 871

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

-878 763
-38 120
-1 189 484
-41 596
-161 469
-267 834
-2 577 266

-964 989
-45 305
-1 316 718
-35 039
-208 007
-87 813
-2 657 871

Årets resultat

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Fordran på Oskarshamns kommun
Förutbetalda kostnader
Summa tillgångar
Skulder
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Summa skulder

1

0

0

2013-12-31
kr

2012-12-31
kr

1 764 864
0
1 764 864

853 252
0
853 252

1 764 864
0
1 764 864

842 129
11 123
853 252

-73 207

26 509

Noter:
Not 1 Konsultkostnader exkl resor
I beloppet ingår en för liten bokförd kostnad
pga felscannade fakturor tidigare år.
Beloppen har korrigerats under 2013.

not

1

