LKO

Verksamhetsberättelse 2016
LKO. Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall.

Granskningsgruppen utarbetade ett förslag till yttrande över SKBs Fud-program 2016
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Projektledarens förord
När jag för ett år sedan fick överta ansvaret för kommunens LKO-projekt trodde vi alla att
tillståndprövningens domstolsförhandlingar skulle kunna starta redan under hösten. Nu vet
vi att det kommer att dröja till hösten 2017 innan den processen kommer igång.
Allt det svenska använda kärnbränslet förvaras fortfarande i mellanlagret i Clab. Kärnkraftsindustrins beslut om förtida nedläggning av flera kärnkraftreaktorer kommer att påverka verksamheten i mellanlagret och det har blivit än viktigare att komma fram till beslut
om den slutliga lösningen i ett slutförvar.
LKO-projektets granskningsgrupp har under året granskat SKBs ansökan och även de yttranden som SKB har lämnat till Mark- och miljödomstolen. Granskningsgruppen har lämnat sina förslag till yttranden för beslut i kommunfullmäktige.
Gruppen har även granskat FUD 2016 och lämnat ett förslag till yttrande som kommunstyrelsen har antagit och lämnat strålsäkerhetsmyndigheten.
Granskningsgruppen har informerat Kommunfullmäktige om sitt arbete i samband med
sammanträdet i mars. Eftersom det nu var längesedan kommunens ledande politiker fick
någon information om SKBs metodval anordnade Granskningsgruppen ett särskilt seminarium för kommunstyrelsen om KBS3-metoden och Clink.
Vid fullmäktiges oktobersammaträde hade gruppen anlitat Ingvar Persson från Kärnavfallsrådet för att informera fullmäktigeledamöterna om det kommunala vetot i kärnavfallsprocessen.
Jag accepterade en vänlig inbjudan att hålla ett föredrag vid Kärnavfallsrådets etikseminarium i Stockholm den 13 juni. Granskningsgruppen var även representerad vid Senixkonferensen den 13-15 juni.
2016 var ett intressant och lärorikt år för mig som ny projektledare och jag ser fram emot
det fortsatta arbetet i LKO-projektetet

Bodil Liedberg Jönsson
Projektledare
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Verksamhetsberättelse 2016
Kortfattad redovisning
LKO-projektets huvuduppgift är att förbereda ett komplett underlag för kom- munfullmäktiges 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, ”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 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.
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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 miljö- balken. Detta kommer att ske tidigast år 2017
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. Därmed faller bidrag efter lokaliseringsbeslutet utanför nuvarande regelverk.
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LKO-projektets resurser och ekonomi
I LKO-projektet fanns följande anställda och internt köpta tjänster under 2016:
Projektledare LKO-projektet, Bodil Liedberg Jönsson, 75 %
Informationsansvarig, Anna Kinch, 40 %
Administrativa tjänster köps från kommunledningskontoret motsvarande 75 % tjänst. Tillprojektet kopplades dessutom konsulter som är projektledningens och arbetsgruppens experter:
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 2016 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 2016, exklusive bidrag från kärnavfallsfonden uppgår
till 2 560 288 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 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 ko p p a r lock som svetsas på kopparcylindern. SKB genomför i kapsellaboratoriet i Oskarshamns
hamn ett utvecklingsprogram för att utveckla en säker teknik för detta arbete.
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 g ranskningsgruppens 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.
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Granskningsgruppens deltagare 2016
Namn

Kommentar

Charlotte Liliemark

Ordförande

Rigmor Eklind (s)

Vice ordförande

Sven-Gunnar Persson (kd)

Vice ordförande

Matti Wahlström (v)
Anders Stenberg (m)
Elisabeth Wanneby (mp)
Gunnar Westling (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr (fp)
Roland Johansson (fp)
Tommy Skoog (c)
Namn
Kerstin Åbinger

T o m 2016-10-31
Fr o m 2016-12-01
T o m 2016-10-31
Fr o m 2017-12-01

Tobias Faccini
Catharina Lihnell Järnhester

Repr. Regionförbundet
Repr. Döderhults Naturskyddsförening

Fredrik Barnekow

Repr. Misterhultsbygdens intresseförening

Tommy Hammar

Repr. Länsstyrelsen

Kommentar
Repr. Samhällsbyggnadskontoret

Övriga
Anna Kinch

Sekreterare

Bodil Liedberg Jönsson

Projektledare

Bo Carlsson

Expert

Antonio Pereira

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 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
ionsseminarium om kunskapsöverföring till
kommande generationer på Arlanda.

Granskningsgruppen höll sitt första möte för
året den 4 februari. Huvuddelen av mötet ägnades åt en genomgång av ansökningsprocessen
för SKBs tillståndsansökan för slutförvar och
inkapslingsanläggning. Gruppen tog beslut om
den övergripande planeringen för arbetet 2016
och slog fast vilka mötestider som skulle gälla.

Projektledaren och vice ordförande deltog i
GMF och ENWD s möte i Östhammar den 2-3
juni. Projektledaren informerade om LKOprojektets arbete.
Den 13 juni var projektledaren inbjuden att
hålla ett föredrag i samband med Kärnavfallsrådets etikseminarium i Stockholm. I seminariet
deltog även vice ordförande. LKO deltog även i
Senix-konferensen den 14-15 juni.

Granskningsgruppens möte den 4 mars ägnades
huvudsakligen åt att förbereda gruppens förslag
till yttrande över SKBs tillståndsansökan.
Gruppen diskuterade även vilka externt anordnade aktiviteter som var intressanta att delta i
under våren.

Granskningsgruppen hade sitt sista möte före
sommaren den 16 juni och genomförde då ett
intressant studiebesök på Clab.

Den 14 mars informerade projektledaren kommunfullmäktige om det pågående LKO-arbetet.

Den 21 juni ordnade Granskningsgruppen rett
möte där SKB fick möjlighet att informera
kommunstyrelsen om arbetet med KBS3metoden och Clink.

Den 18 mars träffades granskningsgruppen och
arbetade bland annat vidare med sitt förslag till
yttrande om SKBs ansökan. Bilaga 2.

Den 30 juni hade SKB besök av sin Schweitsiska motsvarighet Nagra. Projektledaren deltog
i informationsutbytet.

Granskningsgruppen och delar av kommunfullmäktige deltog i SKB-dagen som anordnades på Norra Latin i Stockholm den 13 april.

NOVA hade den 9 september besök av koreanska kärnkraftsforskare som ville informera sig
om kommunens kärnavfallsarbete. Projektledaren deltog i informationsutbytet.

Kommunstyrelsen behandlade ett förslag till
yttrande över SKBs ansökan den 19 april.

Granskningsgruppen hade vid sitt möte den 13
september besök av juristen Peggy Lerman som
informerade gruppen om miljöbalkens vetoregler.
Anders Ström från SKB hade en egen punkt på
dagordningen där han informerade gruppen om
FUD 2016.

Den 21 april träffade granskningsgruppen och
gick igenom Kärnavfallsrådets granskningsrapport med särskilt fokus på kapitel 4 som hanterar etiska aspekter på kärnavfallsarbetet.
Den 9 maj antog kommunfullmäktige yttrande
över SKBs ansökan och lämnade detta till
mark- och miljödomstolen.

Nagra gjorde ett nytt besök i Oskarshamn med
politiker och tjänstemän den 15 september. projektledaren deltog i utbytet.

Den 20 maj sammanträdde granskningsgruppen
och gick bland annat igenom Östhammars
kommuns förslag till yttrande över SKBs ansökan, SSMs yttranderapport om Clink och kunskapsöverföring till kommande generationer.

LKO var representerade vid GMF/ENWDs
höstmöte i Cherbourgh den 6-7 oktober.
Granskningsgruppen hade den 10 oktober ett
möte med Ingvar Persson för att ta del av hans
kunskaper om det kommunala vetot vid miljöbalksprövning av kärnavfallsprocessen. Ingvar

Den 1 juni deltog projektledaren och experten
Antonio Pereira i Kärnavfallsrådets diskuss-
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höll samma kväll ett föredrag i ämnet för kommunfullmäktige.
Den 19 oktober deltog projektledaren i Linnéuniversitetets seminarium om kunskapsöverföring till kommande generationer.
Projektledaren deltog i ett erafarenhetsutbyte
med en delegation från Kärnkraftskommuner i
Kina den 3-4 november.
Granskningsgruppen hade möte den 16 november. Vid mötet gick SKB igenom sitt yttrande
till Mark- och miljödomstolen.
Dessutom gjorde gruppens expert Bo Carlsson
en genomgång av FUD 2016.
Projektledaren deltog tillsammans med Östhammars kommun i ett årligen återkommande
möte med SSMs generaldirektör i Stockholm
den 23 november.
Granskningsgruppen sammaträdde den 8 december och beslutade då att lämna ett förslag
till yttrande över FUD 2016 till kommunstyrelsen. Se Bilaga 3. Vid mötet diskuterades även
hur gruppen skulle arbeta fram ett förslag till
yttrande över SKBs Komplettering V och förslag till villkor.
Projektledaren redovisade granskningsgruppens
förslag till yttrande över FUD 2016 vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 december.
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Bilageförteckning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Minnesanteckningar granskningsgruppen 2016
Förslag till yttrande till Mark och Miljödomstolen över SKBs ansökan
Förslag till yttrande över FUD 2016
Sammanfattande räkenskapsberättelse, resultat- och balansräkning 2016
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Datum

Vår beteckning

2016-04-12
Ert datum

Er beteckning

Tjänsteställe/handläggare

Strategi- och näringslivsenheten
Bodil Liedberg Jönsson
E-post: bodil.liedbergjonsson@oskarshamn.se
Tel: 0491-76 47 42

Yttrande över SKBs ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall,
mål M 1333-11
________________________________________________________________________________________________
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Inledning
Oskarshamns kommun lämnar härmed sitt yttrande över sakgranskningen av SKBs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. I yttrandet läggs tonvikten huvudsakligen
på anläggningarna i Oskarshamn och verksamheten där.
Oskarshamns kommun (nedan benämnd Kommunen) har i tidigare yttranden till myndigheterna framfört sina synpunkter när det gäller behov av kompletteringar. Kommunen
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
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har vid dessa tillfällen framfört önskemål om att SKB ska tydliggöra vissa sakuppgifter i
ansökan. Anledningen var att det inte visade sig praktiskt att i det läget särskilja önskemål om kompletteringar från vissa sakgranskningsfrågor. I detta yttrande upprepas därför
flera av Kommunens tidigare framförda synpunkter på ansökan i sak.
För att förtydliga Kommunens synpunkter på ansökan är dessa i yttrandet sammanfattade
i kursiv stil under varje avsnitt.

Kommunens allmänna ställningstagande till slutförvarssystemet
Oskarshamns kommun är en kärnkraftskommun där det både produceras kärnenergi och
hanteras avfall. SKBs nuvarande anläggning Clab, i Oskarshamn, är en oumbärlig del i
kärnkraftverkens drift eftersom det är den enda anläggningen som tar emot använt kärnbränsle för mellanlagring. Den svenska kärnbränslecykeln är, idag och under lång tid
framöver, helt beroende av Clabs existens. Här, mitt i det småländska skärgårdslanskapet,
förvaras merparten av landets samlade högaktivt radioaktiva avfall. Platsen kommer
också att ha en central roll i slutförvarssystemet när Clab kompletteras med den integrerade inkapslingsanläggningen Clink. Kommunen har således tilldelats en avgörande roll i
kärnkraftens produktion och omhändertagande av kärnkraftens avfall.
Kommunens önskan är att ett slutförvarssystem etableras. En förutsättning är att SKBs
planer kan förverkligas på ett för samhället säkert sätt. Både Clink och Clab kan avvecklas så snart det sista avfallet har deponerats.
Skulle ett slutförvarssystem inte kunna realiseras kvarstår Clab som mellanlager. Kommunens anser att en sådan utveckling är oacceptabel. Kommunens bestämda uppfattning
är att Clab, under inga omständigheter, får betraktas som ett permanent förvar för använt kärnbränsle och kärnavfall.

Ny situation gällande avvecklingen av reaktorer
Det har nyligen uppstått oklarheter om kärnkraftens betydelse för landets energiförsörjning. Reaktorerna O1 och O2 i Oskarshamn samt R1 och R2 i Ringhals ska enligt ägarnas beslut läggas ner i förtid. Dessutom överväger Vattenfall att tidigarelägga avvecklingen av de resterande reaktorerna. SKBs givna omständigheter för slutförvarssystemet
ändras härigenom. Den totala mängden avfall minskar men flödena av radioaktivt avfall
som ska mellanlagras ökar temporärt. Mellanlagret Clab (och det framtida Clink) påverkas härmed på olika sätt.
Kommunen vill att SKB utreder konsekvenserna av en tidigarelagd stängning av reaktorer och hur detta påverkar anläggningarna och verksamheten i Clab och Clink, i förhållande till vad som angivits i ansökan.

Villkor för verksamheten
Ett tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken (nedan benämnd MB)
är i princip permanent, vilket innebär att tillståndet och villkoren i tillståndet gäller så
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länge som omprövning inte har gemomförts. Tillsynsmyndigheten kan visserligen meddela förelägganden med krav eller initiera en omprövning av villkoren, men detta är en
process som sannolikt sätts igång först om betydande fel har uppkommit i verksamheten.
Villkoren är heller inte bundna till SKB, eftersom tillståndet är knutet till verksamhetsutövaren, vilken via företagsförvärv kan vara någon annan i framtiden. Företagsspecifika,
egenvalda kvalitetssystem har därför liten relevans så länge som dessa inte införlivas i
tillståndets villkor. Flera villkor som nu fastställs för verksamheten kommer, på grund av
den långa initierings- och driftsfasen, att tillämpas först långt fram i tiden. Man kan därför befara att villkor som ställs idag inte tillfullo kommer att möta samhällets behov den
dag verksamheten startas.
Kommunen anser att SKB ska föreläggas ”dynamiska” villkor (villkor som uppdateras
efterhand) alternativt att det i domen bestäms att villkoren ska omprövas efter viss tid.
Senare i tillståndsprocessen ska Oskarshamns och Östhammars kommuner via sin vetorätt tillstyrka eller avstyrka ansökan. Det beslutet ska tas innan ärendet går tillbaka från
regeringen till, dels Mark- och miljödomstolen som ger tillstånd och fastställer villkor
enligt MB, dels Strålsäkerhetsmyndigheten för meddelande om villkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen. Kommunen anser att sättet att bedriva verksamheten,
vilket i hög grad styrs av de villkor som fastställs, starkt påverkar kommunen och dess
invånare. En avgörande del av kommunens beslutsunderlag för veto-beslutet utgörs således av de villkor som SKB anser sig kunna underställas och som Mark- och miljödomstolen föreskriver. Alltsedan kärnavfallsprocessen startade har det varit Kommunens tydliga uppfattning att alla frågeställningar av betydelse ska vara redovisade och genomgångna när Kommunen har att ta ställning till etableringen. Brister i detta avseende försvårar Kommunens beslut.
Kommunen anser att villkoren för verksamheten ska vara förhandlade och tydligt och
klart redovisade, innan ansökan går vidare till regeringen för tillåtlighetsprövning.

Allmänna villkoret
Det föreslagna allmänna villkoret i ansökan föranleder kommunen att kommentera SKBs
beskrivningar i ansökan i allmänhet. Verbet ”kan” används i beskrivningarna, vilket inte
kan anses vara ett bindande åtagande.
Kommunen vill se verbet ”kan” utbytt mot annat verb som mera stringent uttalar vad
SKB avser att göra i de fall formuleringarna har bäring på SKBs åtaganden enligt allmänna villkoret.

Buller
Beträffande buller har SKB föreslagit bullerbegränsningar genom villkor 2 och 3 (bilaga
K:1). I villkor 3 anges att begränsningen ska gälla buller vid bostäder i omgivningen.
Kommunen tolkar detta som att begränsningen, förutom i området kring själva anläggningen Clink, också ska gälla väg 743. Kommunen åberopar därvid dom från Miljööverdomstolen (MÖD) i målet MÖD 2003:45.
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Kommunen anser att bullervillkoren, förutom i omgivningen av anläggningen Clink, även
ska gälla väg 743. Egna och av SKB upphandlade transporter bör kunna åläggas krav
som tillgodoser att nämnda villkor följs.

Hantering av kemikalier och avfall samt användning
av kemiska produkter
SKB menar att det efter avveckling/rivning av Clink inte förväntas någon förorening av
marken i området, vilket innebär att spill och läckage till mark inte ska förekomma.
SKB har i förslag till villkor (villkor 4, bilaga K:1) också föreskrivit hur kemiska produkter och avfall ska hanteras och förvaras. Villkoret omfattar dock enbart att förebygga spill
till icke hårdgjorda ytor. Kommunen anser att även spill till hårdgjorda ytor ska förebyggas. Villkoret blir därmed klarare vad gäller uppsamling av spill och läckage och förebygger förorening av dagvattnet från hårdgjorda ytor.
Kommunen anser också att villkoret ska förtydligas och omfatta verksamhet som medför
hantering av kemiska produkter som t.ex. brandövning med skum. Kommunen vill peka
på den senare tidens upptäckt av PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark.
PFAS har unika toxiska egenskaper (hormonstörande och cancerframkallande) och mark
som har förorenats är svår att återställa.
Kommunen anser att SKBs förslag till villkor 4, första stycket, ska omformuleras enligt
följande: ”Hantering av avfall och kemikalier samt användning av kemiska produkter
ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till såväl icke hårdgjorda som hårdgjorda
ytor förebyggs. Eventuellt spill och läckage ska omgående samlas upp och tas om hand.”

Avfall till MLA respektive SFR
SKB använder MLA (OKGs markdeponi i Simpevarp) för slutförvaring av lågaktivt avfall från Clab. Den totala mängden från Clink till MLA beräknas bli cirka 12 ton per år.
I sin ansökan presenterar SKB två alternativa strategier för avfall bestående av luftfilter
(HEPA-filter); antingen kan filtren bytas ofta och hanteras som lågaktivt avfall eller kan
de bytas sällan och hanteras som medelaktivt avfall.
Kommunen ifrågasätter detta sätt att hantera avfall. Om man byter filter ofta kan filtren
deponeras i MLA som lågaktivt avfall. Om man byter filter sällan får man högre koncentration av radioaktiva partiklar i filtren och dessa måste då som medelaktivt avfall köras
till SFR. Mängden uppsamlat radioaktivt material är dock detsamma, men får med SKBs
alternativa strategier olika destination (MLA respektive SFR).
Kommunen anser att det i villkor ska föreskrivas att filter från rening av luft inom kontrollerat område, ska deponeras i SFR. Detta ska således gälla oavsett hur ofta filtren
byts.
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Transporter
I SKBs rapport R-05-48 rörande väg 743 konstateras att befintlig vägsträcka i nuvarande
skick ger:
en förhöjd olycksrisk
en förhöjd konsekvensrisk vid inträffad olycka
en otrygghet för trafikanter och boende
minimalt utrymme till gång- och cykeltrafikanter
begränsad sikt vid vissa utfarter
barriäreffekter (svårt för boende att ta sig över vägen)
konflikter mellan fordon med olika hastighet
Mot bakgrund av riskerna och olägenheter som trafiken på väg 743 redan idag medför,
anser Kommunen att SKBs villkor kring transporter (villkor 6, bilaga K:1) måste preciseras. I villkoret anger SKB att ”Vägtransporter…. ska i första hand ske helgfri måndag fredag mellan….”.
Kommunen anser att så länge som ”i första hand” inte är definierat kan villkoret inte kontrolleras. Ett villkor ska kunna kontrolleras, vilket också SKB säger i villkor 12 (bilaga
KP) genom att ”för verksamheten ska finnas kontrollprogram med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod”.
I kontrollprogrammet för transportvillkoret (avsnitt 4.5) anges att samråd ska ske med
tillsynsmyndigheten om ett flertal transporter skulle behövas (således utöver ”i första
hand”) på andra tider än vad villkoret tillåter. Kommunen anser inte detta vara en kontrollåtgärd, snarare en begäran som borde finnas formulerad i villkor 6.
Kommunen anser att SKB ska omformulera villkor 6 beträffande transporter så att villkoret blir stringent och kontrollerbart.

Utsläpp till luft
Angående utsläpp av radioaktiva ämnen till luft har SKB föreslagit utredning under prövotid (punkt P1 i bilaga K:1), vilken Kommunen bifaller.
Beträffande utsläpp till luft från maskiner, fordon och transporter anser Kommunen att
det för SKBs egna, eller av SKB upphandlade maskiner och transporter, bör föreskrivas
ett villkor som ”följer med” i den fortlöpande utvecklingen när det gäller krav på minskade utsläpp. Detta gäller både farliga föroreningar (Euro-klassning) och klimatpåverkan
(mindre bränsleåtgång och icke-fossila bränslen). Ett sådant åtagande kan utföras genom
att t.ex. föreskriva att maskiner och fordon får ha en maximal ålder eller att t.ex. följa
Trafikverkets ”Generella miljökrav vid entreprenadupphandling”. Dessa miljökrav uppdateras och revideras fortlöpande.
Kommunen föreslår följande villkor för utsläpp till luft:
SKB ska vid inköp och drift av egna eller upphandlade maskiner och transporter följa de
miljökrav, som vid var tidpunkt för inköp eller upphandling minst uppfyller Trafikverkets
” Generella miljökrav vid entreprenadupphandling” eller annan liknande offentlig verksamhets miljökrav vid entreprenadupphandling.
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Utsläpp till vatten
Angående utsläpp av radioaktiva ämnen till vatten har SKB föreslagit utredning under
prövotid (punkt P2 i bilaga K:1), vilken Kommunen bifaller.
SKBs ambition att förbättra nuvarande dagvattensystem är lovvärd. Dagvatten är ofta en
betydande utsläppskälla, vilket framgår av allt större ansträngningar i samhället görs för
att minska påverkan från förorenade dagvatten. Vanligtvis föreligger föroreningarna
bundna till partiklar i dagvatten, vilket innebär att reningen är förhållandevis enkel.
Särskilt viktig är partikelavskiljningen om släckvatten vid brand kan avledas till dagvattensystemet. Kan släckvattnet dessutom innehålla radioaktiva partiklar är partikelreningen ännu viktigare. Kommunen kan inte i SKBs ansökan se någon klar beskrivning av vad
ett släckvatten vid brand skulle kunna ha för innehåll eller vart vattnet skulle kunna avrinna. Kommunen önskar därför en redovisning av möjligt innehåll i släckvattnet och hur
detta omhändertas vid en brand i Clink.
För att partikelrening ska kunna fungera får bräddning av vattnet inte ske, vilket tillgodoses med utjämningsmöjligheter i t.ex. en damm. Detta föreslås av SKB. De bör dock
ange med vilken marginal som dammvolymen klarar olika nederbördsmängder. Detta bör
exempelvis redovisas för ett 100-årsregn.
Kommunen anser att SKB bör rena dagvatten från partiklar innan det släpps ut i Herrgloet och säkra erforderligt utjämningsbehov. Det villkor som SKB har föreslagit (villkor
10, bilaga K:1) föreskriver att dagvattnet ska ledas till dagvattendamm och att det dagvatten som kan innehålla olja ska ledas genom oljeavskiljare. Villkoret har inget funktionskrav, dvs krav på reningsgrad. I Forsmark finns reningskrav föreskrivet (villkor 9, bilaga
K:1).
Kommunen anser att SKB ska åläggas reningsvillkor för utgående dagvatten till recipient. Kommunen föreslår därför nedan, i förslag till villkor, att SKB i samråd med tillsynsmyndigheten fastställer gränsen för tillåtet innehåll av föroreningar i vatten.
Spillvatten överleds idag till OKGs avloppsreningsverk. I samband med att verksamheten
vid kärnkraftverket upphör, uppstår frågan om annan lösning är planerad eller om OKGs
reningsverk kommer att drivas vidare och vem som i så fall blir huvudman. Kommunen
vill se SKBs plan för spillvattnet och föreslår villkor även för detta vatten.
Kommunen föreslår följande villkor för utsläpp till vatten:
•

•
•

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.
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•
•
•

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 extrema nederbördsförhållanden.

Resurshushållning
Kommunen anser att det bör ställas villkor på byggmaterial och byggteknik för anläggningen, liksom för dess drift.
Kommunens förslag till villkor är:
SKB åtar sig att upprätta en handlingsplan där man föreskriver att vid val av material
för uppförande och drift av anläggningen, ska man välja sådana som är gynnsamma ur
ett hälso- och resurshushållningsperspektiv. Handlingsplanen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast ett år före byggstart av anläggningen.

Information/kommunikation
Den oro för radioaktiva utsläpp som av olika anledningar kan uppstå hos allmänheten är
en olägenhet som kan sorteras in under 2§, MB. Kommunen anser att en relativt enkel
åtgärd för att förebygga och mildra sådan oro är att delge information om pågående och
planerad verksamhet.
Kommunen har lämnat synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten omfattande bl.a. ett
önskemål om en rutin där man fortlöpande ger Kommunen information om uppförande,
drift och framtida rivning av Clink. Kommunen blir på detta sätt uppdaterad och har aktuell information och kunskap nog för att kunna bemöta och hantera sakargument om det
i samhället skulle uppstå en diskussion om verksamheten vid Clink.
Kommunen anser att SSM, med sin tillsyn och det förtroende man har i Kommunen, är
lämpad att föreskriva en sådan rutin.
Utöver denna information föreslår Kommunen att SKB minst en gång om året ska informera närboende om verksamheten. Informationen ska syfta till att öka kunskapen om
SKBs verksamhet vid Clink. Kommunen ser gärna att SKB formulerar ett villkor som
säkrar att relevant information årligen delges närboende.

Kontrollprogrammet
Kommunen har tidigare lämnat synpunkter (daterade 2013-09-23) till Mark- och miljödomstolen på SKBs kontrollprogram (bilaga KP). Nedan sammanfattas synpunkterna.
SKB nämner att detaljerade kontrollprogram efterhand kommer att tas fram och att dessa
sänds till tillsynsmyndigheten för kännedom. Kommunen instämmer i SKBs motivering
för tillvägagångssättet men anser att kontrollprogrammen ska sändas till tillsynsmyndigheten för godkännande.
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Beträffande villkorens utformning anser Kommunen att det i flera fall krävs en precisering i villkorsskrivningen för att möjliggöra ett kontrollprogram som är stringent i förhållande till villkoren. En grundläggande princip är att respektive villkor ska vara kontrollerbart, dvs kriteriet för villkoret ska kunna styrkas på ett tillförlitligt sätt. Vidare ska
det framgå hur avvikelser hanteras vid överskridande av villkor.
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Inledning
Oskarshamns kommun (nedan benämnd kommunen) lämnar härmed sitt yttrande över SKBs
Fud-program 2016. Kommunens synpunkter är främst relaterade till de förhållanden som, direkt eller
indirekt, berör SKBs anläggningar i Oskarshamns kommun.

Allmänt
SKB beskriver i Fud 2016 överskådligt och på ett föredömligt sätt slutförvarssystemet och dess olika
delar. En utförlig beskrivning görs också kring avvecklingen och de frågor som där måste lösas, inte
minst på grund av den förtida avställningen av reaktorer. Diskussionen som SKB för om behovet av
ytterligare kunskap och utveckling anser kommunen vara öppen och relevant.
Kommunen har endast ett fåtal synpunkter, vilka redovisas nedan med referens till hithörande avsnitt i
Fud 2016.

Mellanlagring
(avsnitt 3.4.3)
För att vinna utrymme och öka lagringskapaciteten i Clab redogörs för alternativet att segmentera de
styrstavar från kokvattenreaktorer (BWR) som ligger i Clab. Segmenteringen kan enligt SKB utföras i
mottagningsdelen på Clab. Styrstavarna skulle därvid lyftas upp ur bassängerna, segmenteras och
sedan läggas tillbaka. Kommunen saknar uppgift om åtgärden föranleder konsekvenser för hanteringen
av övrigt avfall i Clab eller för avfall som fortlöpande inkommer till Clab.

Det låg- och medelaktiva avfallet
(avsnitt 6)
Kommunen saknar beskrivning av, utöver radioaktiva ämnen, andra typiska karaktäristika som
fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper hos det låg- och medelaktiva avfallet. Kommunens
bedömning är att sådana egenskaper kan ha stor betydelse för avfallets hantering, konditionering och
deponering.
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Det använda kärnbränslet
(avsnitt 7)
I avsnitt 7 redogörs för hur det använda bränslet ska kartläggas för att fastställa dess olika egenskaper.
I hanteringen ingår torkning av bränslet innan det installeras i kapslarna. Kommunen saknar en
beskrivning av torkningsmetoden och hur stipulerad nivå på torkningen ska nås samt vad som speciellt
behöver göras i detta avseende för skadat bränsle.

Cementbaserade material
(avsnitt 9)
En väsentlig komponent för avsedd funktion i samtliga förvar (slutförvar, SFR, SFL och markförvar)
är cementbaserade konstruktioner. SKB gör en grundlig genomgång av de konsekvenser som bland
annat felaktiga recept och felaktig hantering kan medföra. Eftersom förvarens radioaktivitet över tiden
avklingar minskar också förvarets farlighet vad gäller radioaktiva utsläpp.
Kommunen saknar uppgift om beständigheten hos cementbaserade konstruktioner relaterad till
respektive förvars tid under vilken risk finns för störning med avseende på radioaktivitet för människa
och miljö. För t.ex. markförvar anges att denna tid är 50 år (sid. 33).

Berg
(avsnitt 11)
Kommunen har i sina tidigare yttranden oroat sig för att igångsättningen av slutförvarssystemet
försenas på ett sätt som medför att Clabs lagringskapacitet inte räcker till. Utbyggnad av Clab eller
annan mellanlagring måste då tillgripas. Samma konsekvens kan uppstå om oförutsedda
omständigheter i slutförvaret konstateras, vilka kan medföra att kapselinstallationerna måste stoppas i
avvaktan på korrigerande mått och steg.
Osäkerheter kring utförandet av slutförvaret reduceras efterhand genom klargörande resultat i SKBs
forsknings- och utvecklingsprojekt. Ofta har dessa projekt kunnat utföras under kontrollerade former
eller med tillämpliga jämförelser från liknande processer. Så är dock inte fallet med berget i Forsmark.
Bergrum finns inte etablerat där bergets egenskaper kan studeras under verkliga förhållanden motsvarande vad som skett i bergrummet på Äspö i Oskarshamn. Bergegenskaperna är, som SKB påpekar
på flera ställen, platsspecifika. Åtskillig kunskap kan, enligt SKB, därför först fastställas genom detaljundersökningar när man etablerat sig på förvarsnivån.
SKBs planerade detaljundersökningar är omfattande och kommunen har inga synpunkter på innehållet
i dessa. Kommunen saknar dock en diskussion om tidsåtgången för detaljundersökningarna inklusive
resultatens konsekvenser för förvaret. Kommunen frågar om sannolika utfall från detaljundersökningarna rörande olika förhållanden och egenskaper i berget finns förberedda i SKBs
handlingsprogram, inklusive tillhörande åtgärder, och ryms olika utfalls konsekvenser inom angiven
tidplan för slutförvarets igångsättning och drift?
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LKO; Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall
Bokslut 2016-12-31

RESULTATRÄKNING

2016
kr

2015
kr

2014
kr

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

1 742 795
2 526 790
-1 742 795
2 526 790

1 913 374
2 577 265
-1 742 795
2 747 844

1 764 864
2 657 871
-1 913 374
2 509 361

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

-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
-1 293 842
-16 327
-110 804
-251 446
-2 509 361

-33 498

0

0

Årets resultat

BALANSRÄKNING

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

Tillgångar
Fordran på Oskarshamns kommun
Summa tillgångar

1 742 795
1 742 795

1 742 795
1 742 795

1 913 374
1 913 374

Skulder
Förutbetalda intäkter
Summa skulder

1 742 795
1 742 795

1 742 795
1 742 795

1 913 374
1 913 374

