Protokoll
för sammanträde
2018-09-05

Plats och tid Barsebäcks Kraft AB, 2018-09-05, klockan 13.00-14.20

Beslutande

Pia Almström (M)
Roland Palmqvist (S)
Tommy Almström (M)
Mikael Juul Sörensen (L)
Catrin Tufvesson (S)
Margareta Ottmer Svensson (C)
Johan Ericsson (M)

Ersättare

Anders Lindvall (M)
AnnaPeri Erlandsson (MP)
Sofia Lindblom (M)
Gunilla Tornqvist (S)
LarsErik Johansson (S)

Övriga

Mats Rosén,
Charlotte Malmborg

Ordförande

Sekreterare
Sekreterare

Sekreterare ____________________________________________________
Mats Rosén

Ordförande____________________________________________________
Pia Almström

Paragrafer 22-30
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Protokoll Lokala Säkerhetsnämnden

§ 22 Sammanträdet öppnas
Ordförande Pia Almström förklarar mötet öppnat.
___
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§ 23
Fastställande av dagordning
Nämndens beslut
Dagordningen fastställs.
___
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§ 24
Föregående mötesprotokoll
Nämndens beslut
Föregående protokoll godkänns.
__
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§ 25
Säkerhetsgenomgång Barsebäck Kraft AB.
Nämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna säkerhetsrapporten enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
BKAB säkerhetschef Roger Stellnert föredrar säkerhetsrapporten


Tre händelser, kategori 2 har inträffat. Samtliga av ringa betydelse.



Inga övriga händelser av signifikant strålsäkerhetsmässig betydelse har inträffat.



Projekt HINT (Hantering av interndelar)
Segmentering av interndelar i reaktor B1 pågår enligt plan.
Bassängerna i reaktorhall B2 sedan tidigare tömda och sanerade.
Hela projektet avslutas enligt plan under 2019



Tillstånd för Nedmontering och Rivning, NoR
Framtagning av underlag för ansökan av nya tillstånd är i slutskedet
Ansökan sker för miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen och för radiologiskt
tillstånd till SSM.
Ansökan om nytt miljötillstånd planeras att skickas till Mark- och Miljödomstolen i
Växjö under september 2018.
Målet är att ha samtliga tillstånd som krävs för att kunna inleda NoR, på plats i
slutet av 2019

___
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§ 26
Rapport från KSO
Nämndens beslut
Nämnden godkänner rapporten från KSO.
Ärendebeskrivning
Roland Palmqvist och Johan Ericsson deltog på KSO-mötet den 31 maj.
Uppföljning av skrivelse ställd till riksdag och regering om att inte dra ut på processen om
slutförvar av mellanaktivt avfall. Denna skrivelse redovisades för nämnden vid
sammanträdet i april.
Diskussion om utlåtande från mark- och miljödomstolen gällande vilket material som bäst
lämpar sig för cisterner till långlagring.
Kort redogörelse för den inställda folkomröstningen om slutförvar i Östhammar.
Föreslås förläggas en utbildning för nyvalda ledamöter i Varberg när den nya
mandatperioden börjar.
Sammanträdesdagar KSO 2018
- 27 september
- 29-30 november, Östhammar
___
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§ 27
Rapport från GMF
Nämndens beslut
Nämnden godkänner rapporten från GMF.
Ärendebeskrivning
Pia och Mats deltog på ”NDA Site Stakeholder Groups Summit” i Berkeley, Gloucestershire i
England. Mats föredrog de presentationer och föreläsningar de tagit del av.
GMF:s Generalförsamling 2018 sammanträder den 13 november i Wien under IAEAkonferensen 12/11-16/11.
___
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§ 28
Rivningsrådet
Nämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna rapporten från Rivningsrådet.
Ärendebeskrivning
Rivningsrådet har ej sammanträtt sedan föregående nämndssammanträde.
___
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§ 29
Inkomna skrivelser
Ärendebeskrivning
Inga skrivelser har inkommit.

__
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§ 30
Övrigt
Catrin lyfte frågan om nämndens representation vid Sillamarknaden i Barsebäck i augusti
och föreslog att nämnden i fortsättningen bör stå i kommunens tält för att underlätta
bemanning och öka flödet av besökare som kan få information om LSN.
Diskuterades även att det kan bli läge att utöka informationsinsatserna (exempelvis genom
att delta på vårmarknaden) när rivningen kommit igång, troligtvis under 2020.
___
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Information från Barsebäck Kraft AB

Lokala säkerhetsnämnden
september 2018

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

Tre händelser kategori 2
rapporterade (samtliga har
bedömts vara av ringa
säkerhetsmässig betydelse).
–
–
–

•

RO 2018/03: Brist i det fysiska
skyddet
RO 2018/04: Brist i det fysiska
skyddet
RO 2018/05: Ej driftklara nivå- och
läckagelarm i system 342

Inga övriga händelser av
signifikant strålsäkerhetsmässig
betydelse har inträffat.

SSM-inspektioner/verksamhetsbevakningar (1)
•

Verksamhetsbevakning (VB) om framtagning av NoR-SAR och tillhörande
underlag genomförd 2018-05-07
Återkommande VB för informationsutbyte om pågående arbete med att ta
fram en omarbetad säkerhetsredovisning för nedmontering och rivning
(NoR-SAR). Syftet är att från ett tidigt skede följa tillståndshavarnas arbete
för att vara väl förberedd för granskningen när ansökan kommer.
I tillsynsrapporten kommenteras att BKAB på ett tydligt och kompetent sätt
presenterat aktuell status för rivningsplaneringen samt struktur och innehåll
för NoR-SAR och tillhörande redovisningar.

SSM-inspektioner/verksamhetsbevakningar (2)
•

VB om BKAB:s avvecklingsplanering genomfördes 2018-06-18 (kvartalsvis
återkommande VB för att följa arbeten och fånga upp öppna frågor i ett tidigt
skede)

Sammanfattningsvis konstaterades att BKAB var väl förberedda och
bemannade med rätt kompetens för VB:n. Redovisningen av
informationspunkterna var tydlig och SSM fick en aktuell bild av framdriften i
BKAB:s planering inför NoR av Bvt samt tydliga svar avseende driften.
Vidare framfördes att SSM anser att BKAB har realistiska tidplaner och
ambitionsnivåer avseende förberedelserna inför NoR. Myndigheten ser
främst utmaningar i samband med erfarenhetsöverföring och
kompetenstillförsel p.g.a. pensionsavgångar och nyrekryteringar samt
etablering av nya storskaliga verksamheter såsom friklassningsstationer.

SSM-inspektioner/verksamhetsbevakningar (3)
•

VB om initial kategorisering av ELR-objekt genomförd 2018-06-18
Verksamhetsbevakningens syfte var att få aktuell information om framdriften
med den initiala kategoriseringen av objekt med extrem liten risk för
radioaktiv förorening (ELR) och att diskutera mer praktiska frågor i samband
med ett anläggningsbesök i elbyggnaden.
Vid tillsynen framkom att SSM bedömer att BKAB:s kategoriseringsprocess
är ändamålsenlig och understryker att kategoriseringen behöver vara väl
underbyggd. Sammanfattningsvis konstaterar SSM att det i stort råder
samsyn mellan BKAB och myndigheten kring syftet och ambitionsnivån med
kategoriseringen av ELR-objekt för att kunna undanta dessa objekt från
kraven på friklassningsmätningar.

SSM-inspektioner/verksamhetsbevakningar (4)
•

VB om beredskapsverksamheten genomförd 2018-06-19
Syftet var att inhämta information om hur beredskapsverksamheten på
anläggningen bedrivs samt informera om och diskutera det nya regelverk på
strålsäkerhetsområdet som nyligen trätt i kraft.
Av tillsynsrapporten framgår att SSM utifrån diskussioner och observationer
vid verksamhetsbevakningen konstaterar att BKAB bedriver en
beredskapsverksamhet anpassad till rådande förhållanden på anläggningen.

SSM-inspektioner/verksamhetsbevakningar (5)
•

VB om framtagning av NoR-SAR och tillhörande underlag genomförd
2018-06-27
Återkommande VB för informationsutbyte om detta arbete.
Sammanfattningsvis konstaterades att BKAB på ett tydligt och kompetent sätt
presenterade aktuell status av struktur och innehåll hos NoR-SAR. BKAB
följer den tidigare kommunicerade tidsplanen och planerar att lämna in
ansökan om godkännande av NoR-SAR i november 2018. SSM anser att
redovisningarnas struktur och innehåll förefaller vara ändamålsenliga.

Övrigt (1)
 Projekt HINT (Hantering av interndelar)


Segmentering av interndelar i reaktor B1 pågår enligt plan.



Bassängerna i reaktorhall B2 sedan tidigare tömda och sanerade.



Hela projektet avslutas enligt plan under 2019

Övrigt (2)
 Projekt FOCT (Fat och kokiller AB- och C-lager tomt)


Pågår ansökningsprocess för att påbörja ompackning av tidigare packat avfall,
där kriterierna för slutförvaring fasställts.

 Ingjutning av jonbytarmassor


Pågår ansökningsprocess för att återuppta ingjutning.

Övrigt (3)
 Tillstånd för Nedmontering och Rivning, NoR
 Framtagning av underlag för ansökan av nya tillstånd är i slutskedet

 Ansökan sker för miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen och för
radiologiskt tillstånd till SSM.
 Ansökan om nytt miljötillstånd planeras att skickas in till Mark- och
Miljödomstolen i Växjö under september 2018.

 Målet är att ha samtliga tillstånd som krävs för att kunna inleda NoR, på
plats i slutet av 2019

