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Protokoll Lokala Säkerhetsnämnden

§ 15
Sammanträdet öppnas
Ordförande Pia Almström förklarar mötet öppnat.
___
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§ 16
Fastställande av dagordning
Nämndens beslut
Dagordningen fastställs.
___
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§ 17
Föregående mötesprotokoll
Nämndens beslut
Föregående protokoll godkänns.
__
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§ 18
Säkerhetsgenomgång Barsebäck Kraft AB
Nämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna säkerhetsrapporten.
Ärendebeskrivning
Sekreteraren föredrar inkommen säkerhetsrapport från Åsa Carlson, VD Barsebäck Kraft. Se
bilaga.
___
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§ 19
Rapport från KSO
Nämndens beslut
Nämnden godkänner rapporten från KSO.
Ärendebeskrivning
Roland Palmqvist närvarade vid KSO-mötet den 15 maj i Stockholm.
Två föredragande från regeringskansliet och en från SKB (Svensk kärnbränslehantering AB).
Särskilda utredaren gick igenom remissen om ny Kärntekniklag. Största förändringen blir att
man delar upp avfall och säkerhet på två olika delar samt att man behandlar statens
sistahandsansvar med klargörande vad gäller slutförvar.
Det görs även modifieringar i hur man får använda delar av kärnavfallsfonden.
Avsnitten kring nedläggning utvecklas.
Ny definition om vad som menas med permanent stängd reaktor. Beredskapszonerna
ändras.
KSO hade under sammanträdet 15 maj diskuterat om man skulle göra ett gemensamt
yttrande utifrån vad som särskilt berör de lokala säkerhetsnämnderna, exempelvis kring
förändringarna i beredskapszonerna.
SKB berättade om processen kring slutförvar och deras synpunkter. De har lämnat in
kompletteringar till miljö- och energidepartementet som behandlar frågan vidare. Avvaktan
på beslut gällande hur slutförvarsfrågan kommer hanteras.
Diskuterade ny gemensam information från de lokala säkerhetsnämnderna och att det bör
finnas en gemensam kommunikationsstrategi för KSO vilken bör involvera kommunernas
kommunikationsavdelningar.
Därtill godkändes revisionsrapport för 2018 samt verksamhetsplan för 2019 diskuterades
där eventuellt studiebesök i Ryssland diskuterades då Ryssland precis ansökt om
medlemskap i GMF.
Till KSO representant i GMF:s valberedning inför GMF:s generalförsamling i höst utsågs Ted
Lindqvist.
Föredragningarna från KSO kommer publiceras i Netpublicator när de kommit sekreteraren
tillhanda.
___
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§ 20
Rapport från GMF
Nämndens beslut
Nämnden godkänner rapporten från GMF.
Ärendebeskrivning
Den 11-12 juni hålls nästa GMF-möte. Besök planerat till en kommun i östra Frankrike med
fokus på slutförvar. Det blir rundvandring med franska motsvarigheten till SKB samt besök
på anläggningen. Roland deltar.
___
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Rivningsrådet
Nämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna rapporten från Rivningsrådet.
Ärendebeskrivning
Rivningsrådet har inte sammanträtt sedan föregående nämndssammanträde.
___
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§ 22
Inkomna skrivelser
Nämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser.
Ärendebeskrivning
-

Miljö- och energidepartementet, förordnande av ledamöter och ersättare Lokala
säkerhetsnämnden 2019–2022

-

Miljö- och energidepartementet, med anledning av val av ledamöter 1 mars

-

Revisionsberättelse Lokala säkerhetsnämnden 2018

__
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§ 23
Övriga frågor
Inkommen remiss - Ny Kärntekniklag
Mats Rosén berättar om en inkommen remiss från Miljö- och energidepartementet ”Ny
kärntekniklag – med förtydligat ansvar”. Remissen ska besvaras senast 2 september men
nämnden har fått anstånd att besvara den senast den 10 september.
Roland, Sofia, Pia, Catrin och Mats samordnar för att ta fram ett förslag till yttrande att
behandlas av Lokala säkerhetsnämnden vid nästa sammanträde den 9 september. Synkas
ihop med eventuellt förslag till gemensamt yttrande från KSO. Handlingarna till remissen
finns publicerade i Netpublicator.
Sillamarknaden augusti
Ny sida till informationsbladet kommer tryckas med uppdaterade namn och
kontaktuppgifter efter nämndens nya sammansättning.
Förslag att vi står tillsammans med Kävlinge kommun, det blir en trevligare inramning men
viktigt att det ändå framgår att det är LSN (bild och upptryckt broschyr).
Utgångspunkten är att man deltar som representant för Lokala säkerhetsnämnden, inte
som representant för respektive parti.
Öppna nämndsammanträden
Förslag att ha öppna nämndsammanträde en gång om året för allmänheten (Varberg har
gjort det). Exempelvis ha en informationspunkt med någon som kan förklara LSN:s roll och
redogöra för arbetet med nedläggningen av BKAB.
___
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§ 24
Sammanträdet avslutas
Ordförande Pia Almström förklarar sammanträdet för avslutat.
___

Sida | 11

Protokoll Lokala Säkerhetsnämnden

Information från Barsebäck Kraft AB
Lokala säkerhetsnämnden maj 2019

Avvikelser säkerhet inkl. fysiskt skydd
Utfall sedan föregående rapportering:
•

Tre händelser kategori 2 har
rapporterats till SSM (bedömts
vara av ringa resp. måttlig
säkerhetsmässig betydelse).
–

–
–

•

RO 2019/02: Upptäckt av kärnämne
inom anläggningen (ringa
säkerhetsmässig betydelse)
RO 2019/03: Brist i det fysiska skyddet
(måttlig säkerhetsmässig betydelse)
RO 2019/04: Brist i det fysiska skyddet
(ringa säkerhetsmässig betydelse)

Övriga händelser av signifikant
strålsäkerhetsmässig betydelse
–

Vid tömning och sanering av
bränslebassänger hittades sondklipp
med detektorer innehållande små
mängder kärnämne (se RO 2019/02
ovan).

SSM-inspektioner/verksamhetsbevakningar (1)
 Verksamhetsbevakning (VB) om BKAB:s avvecklingsplanering
genomförd 2019-01-15
I tillsynsrapporten (fastställd 2019-03-19) sammanfattas VB:n med att
BKAB återigen var väl förberedda och bemannade med rätt kompetens
samt att SSM utifrån redovisningen fick en tydlig och aktuell bild av
BKAB:s avvecklings-planer och de för 2019 planerade projekten.
 Inspektion av förutsättningar för omkonditionering av FOCT-avfall
genomförd 2019-02-28

Av tillsynsrapporten (fastställd 2019-04-11) framgår att SSM:s
bedömning är att BKAB uppfyller gällande krav avseende den planerade
omkonditionering alternativt har förutsättningar att uppfylla kraven när
den planerade omkonditioneringen genomförs. Vid inspektionen och
efterföljande granskning av dokumentation identifierade SSM fem
förbättringsområden.

SSM-inspektioner/verksamhetsbevakningar (2)
 VB av BKAB:s servicedrift och avvecklingsförberedelser genomförd
2019-03-01
Tillsynsrapporten (fastställd 2019-03-26) behandlar bl.a. uppföljning av
tidigare arkivinspektion, inträffade händelser m.m. samt resultatet av
genomgång av ett antal dokument som begärdes in i samband med
genomförd VB. Bland slutsatserna anges bl.a.
 att begärt stickprov av klimatdata för arkiv visade på bristfällig
hantering av avvikande mätvärden. SSM förväntar sig att BKAB
framgent säkerställer att klimatet kan hållas inom föreskrivna
intervall i arkivlokalerna.
 att genomförda segmenteringar av styrstavs- och neutrondetektorledrörsställ inte omfattades av tidigare anmälda
delmomentsredovisningar. SSM betonar att framgent bör ev.
utökning av omfattning av anmält delmoment eller behov av
uppdaterad delmomentsredovisning stämmas av med SSM innan
åtgärd.
 att det var ordning och reda i de besökta lokalerna

Övrigt (1)
 Projekt HINT (Hantering av interndelar)
Erfarenhetsmöte efter avslutade åtgärder genomförs i maj.
 Projekt FOCT (Fat och kokiller AB- och C-lager tomt)

Omkonditionering av FOCT-avfallet planeras att starta under maj.
 Ingjutning av kvarvarande jonbytarmassa
Avvaktar resultat av SSM:s granskning av TBS B.04:2 (anmält till SSM
2018-09-14).
 Noterade brister i transportdokumentation gällande transport av
kontaminerad skyddsutrustning (skyddskläder för tvätt) har åtgärdats.

Framtagning av SSM:s granskningsrapport pågår.

Övrigt (2)
 Ansökan om godkännande av ny säkerhetsredovisning NoR-SAR och
tillhörande redovisningar inskickad till SSM 2019-04-16.
 Förberedelser inför etablering av ny organsation anpassad för NoR
pågår. Anmälan av organisationsändring planeras att inlämnas under
juni 2019. Ny organisation planeras att införas i december 2019.

 Organisationen ska under 2019 växa från 50 till ca 65 medarbetare.
Flertalet rekryteringar pågår.
 Miljödomstolsförhandlingar för nytt miljötillstånd äger rum 12-13
november.

 Kontrakt för segmentering av reaktortankar tecknat med konsortium
mellan Uniper Anlagenservice och Nukem. Båda dessa har erfarenheter
från tidigare liknande segmentering. Arbetet påbörjas Q3 2020.
 Förberedelser för kontrakt för uttag av turbinkomponenter pågår. Arbetet
planeras påbörjas på BKAB ca Q3 2020.

