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Lokala säkerhetsnämnden
vid Ringhals kärnkraftverk
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Verksamhetsberättelse 2018
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Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder
för närvarande under Miljö- och energidepartementet. Nämndens ledamöter
utgörs av fö1troendevalda från de tre kommunerna belägna i närområdet kring
Ringhals kärnkraftverk, Varberg, Kungsbacka och Marie
Nämndens ordförande har under verksamhetsperioden varit Ann-Charlotte
Stenkil (M).
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Verksamhetsberättelse 2018-01-01- 2018-12-31
Lokala säkerhetsnämndens uppgifter
I förordningen (SFS 2007: I 054) med instruktioner för lokala säkerhetsnämnder vid
kärntekniska anläggningar, som trädde i kraft 1 januari 2008, framgår att nämndens
uppgifter är följande:
2 § Den lokala säkerhetsnämnden ska särskilt:
1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid-den
berörda kärntekniska anläggning som nämnden är utsedd för,
2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som
har utförts eller planeras vid anläggningen
3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid
anläggningen
4. ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och
beredskapsplaneringen, och
5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala
planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av
beredskapen mot kärnenergiolyckor.

Lokala säkerhetsnämndens sammansättning
Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i Ringhals kärnkraftverks
närområde, Varberg, Kungsbacka och Marie
Regeringen utser representanter för kommunerna i inre beredskapszonen, det vill
säga från Varberg och Kungsbacka. Därutöver har nämnden rätt att till sig adjungera
ledamot från Marks kommun.
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Ledamöter
Kommun
Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande Varberg
Jana Nilsson (S), vice ordförande
Varberg
Birgit Hagebrand (M)
Varberg
GunnelV/andel(L)
Varberg
Stefan Stenberg (C)
Varberg
Malin Kjellberg (S)
Varberg
Björn Lindström (SD)
Varberg
Eva Borg (S)
Kungsbacka
Hans Forsberg (M)
Kungsbacka
Fredrik Hansson (C)
Kungsbacka
Adjungerad ledamot:
Tony Larsson (MP)

Mark

Ersättare
Göran Dahl (M)
Hans Hjortsjö (M)
Kristina Lindfeldt (-)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Bengt Eliasson (S)

Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
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Göran Andersson (MP)
Ingrid Jordebo (SD)
Ulrika Landergren (L)
Johan Tolinsson (S)
Lisa Andersson (M)

Varberg
Varberg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka

Adjungerad ersättare:
Rolf Wallerdal (S)

Mark

Lokala säkerhetsnämndens administration och sekretariat är placerade på
kommunstyrelsens förvaltning i Varbergs kommun. Under verksamhetsperioden har
Marcus Andersson tjänstgjort som sekreterare.

Lokala säkerhetsnämndens verksamhet
Nämnden har hållit fyra protokollförda sammanträden under 2018. Vid
sammanträdena diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten vid Ringhals och
andra kärnkraftsfrågor. Vid va1je sammanträde har företrädare för Ringhals
kärnkraftverk deltagit. På två av mötena har företrädare för Strålskyddsmyndigheten
deltagit. Nämnden har informerats om och följt arbetet med säkerhets-, strålskyddsoch beredskapsplaneringsfrågor.
Sammanträdet i november var förlagt till Ringhals kärnkraftverk.
Nämnden deltar i det organiserade samarbetet mellan de svenska
kärnkraftskommunerna genom organisationen Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO). Nämndens ordförande, vice ordförande och adjungerade ledamöter har
deltagit på KSO-sammanträden.
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Ringhals kärnkraftverk deltog på kommunfullmäktige i Varberg 20 mars och
informerade om produktion, avveckling av Ringhals 1 och 2 samt framtida planering.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och webbsänds.
Nämnden arrangerade ett informationsmöte för allmänheten på Campus Varberg 18
oktober. Representanter för Lokala säkerhetsnämnden, Ringhals kärnkraftverk och
Länsstyrelsen i Hallands län medverkade på mötet. Trots annonsering av Varbergs
kommun, länsstyrelsen och Ringhals i olika kanaler kom endast ett fåtal personer på
mötet.
Information om nämndens arbete, protokoll och övrig information finns tillgänglig
på Varbergs kommuns hemsida.

Studieresor
Lokala säkerhetsnämnden har inte genomfört någon studieresa under 2018.
Aktuellt från Ringhals
Vid vaije sammanträde har företrädare för Ringhals kärnkraftverk redogjort för
aktuella händelser, produktion, myndighetsärenden, säkerhetsläget och
revisionsarbetet på de fyra reaktorerna. Under året har informationen till nämnden
kompletterats med skriftliga sammanfattningar som bifogats nämndens protokoll.
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Avveckling Ringhals 1 och 2
Ringhals styrelse beslutade i november att förlänga driften av Ringhals 1 och 2 med
upp till sex månader. Slutlig avställning för Ringhals 2 kommer enligt det nya
beslutet ske senast 31 december 2019 och för Ringhals l senast 31 december 2020.
4 december höll Ringhals samrådsmöte för närboende och allmänhet med anledning
av ansökan till miljödomstolen om att montera ned och riva reaktorerna Ringhals l
och 2. Samrådet berörde även Ringhals planer på att upprätta ett markförvar för
uppläggning av rivningsavfall som är lågaktivt.

(

I slutet av juli meddelade Mark- och miijödomstolen sitt beslut att Ringhals har fått
tillstånd att stänga reaktor l och 2, samt utöka mellanlagringen av radioaktivt avfall
på området vid kraftverket.

(

Oberoende härdkylning, OBH
I december 2014 beslöt Strålskyddsmyndigheten att alla svenska reaktorer måste
förses med oberoende härdkylning. Kravet är en följd av olyckan i Fukushima i mars
2011 och en förutsättning för tillstånd och att driften ska kunna fo1tsätta efter år
2020. Ringhals styrelse fattade 17 november det formella beslutet om att investera i
oberoende härdkylning på Ringhals 3 och 4. Därmed säkras långtidsdriften bo1tom år
2020.
Revisioner
9 maj startade revison av Ringhals 3. Revisionen löpte på bra och flera stora arbeten
genomfördes, bland annat byte av huvudtransformator och så kallade vickersventiler.
22 juli startade revision av Ringhals 1. Arbeten som utfördes under avställningen var
bland annat robusthöjande åtgärder för att åtgärda CPU-problematik.
Ringhals 4 har från 28 augusti till 17 september genomfö1t sin årliga
revisionsavställning som gick enligt plan. Revisionen innebar utbyte av ventiler på
turbinanläggningen och rensning av musslor ur huvudkylvattentunneln.

(

30 oktober startade Ringhals 2 sin revisionsavställning vilket också blir den sista
innan blocket ställs av för avveckling december 2019.

Säkerhet
Under 2018 har 129 rapp01tervärda omständigheter inträffat. Samtliga
omständigheter är av låg säkerhetsmässig betydelse.
Vid en skyddsrond upptäcktes utrustning som lämnats obevakad utomhus på
Ringhals 3 inhägnade driftområde under några timmar. Utrustningen är
klassad som en HASS-strålkälla (High Activity Sealed Source). Den används
vid oförstörande provning (röntgen) på turbin och tillhör leverantören som
utför provningarna. Händelsen är preliminärt kategoriserad som en INES 1 på den
sjugradiga skalan, det vill säga en avvikelse.

5

Vid en skyddsrond 27 augusti påträffades två obehöriga personer på
Ringhals industriområde, personerna fiskade utanför skumbalken till Rl2
havsvattenintag. När vakten påtalade att det är ett brott att befinna sig på
området försvann personerna utan att de kunde identifieras. En polisanmälan
är gjord, rubricerad som olaga intrång.
Det ihållande varma vädret i sommar innebar att havsvattentemperaturen i
slutet av juli närmade sig gränsvärdet för Ringhals 2 som är 25 grader. Beslut togs 27
juli att ta Ringhals 2 ur drift då prognosen för temperaturen i havet visade att
anläggningens gränsvärde skulle överskridas. Ringhals 2 fick klattecken för återstart
3 augusti då temperaturen med god marginal sjunkit under gränsvärdet.
Myndighetsärenden
Ett nytt föreläggande delgavs Ringhals under sommaren, "Rl-R4 Föreläggande
om utredning avseende tillgängligheten i de konsekvenslindrande systemen".
Enligt föreläggandet ska Ringhals utreda påverkan av att minska tiden för att
utföra avhjälpande underhåll av bland annat filtrerad tryckavlastning från
reaktorinneslutningen från dagens tillgängliga tid på 30 dygn till 7 dygn.
Riksarkivet inspekterade 26 mars 2018 arkivvården vid Lokala
säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Riksarkivet har i beslut 18 april
2018 förelagt nämnden att vidta vissa åtgärder. Nämnden har under hösten
2018 genomfört förändringar inom arkivvården och Riksarkivet har godkänt
vidtagna åtgärder.
Ringhals har fyra reaktorer i drift

(

Block
Rl
R2
R3
R4

typ

kokvattenreaktor
tryckvattenreaktor
tryckvattenreaktor
tryckvattenreaktor

driftstart
1976
1975
1981
1983

nettoeffekt
881 MW
904MW
1063 MW
1123 MW

Produktion 2018
Block

Prod. TWh

Rl
R2
R3
R4

6,6
6,7
8,1
8,7

Produktionsresultatet 2018 var cirka 30, 1 TWh, den högsta produktionen under ett år
sedan Ringhals startade.
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Utsläpp från Ringhals 2018
Stråldoser vid joniserad strålning mäts i millisivert (mSv). De totala utsläppen från
Ringhals fyra block var 0,0003 rnSv 2018. Det ligger långt under gränsen för utsläpp
(0, l mSv), det vill säga utsläppet innebär cirka 1/300 del av vad som är tillåtet eller
tre tusendelar av vad en person får från den naturliga bakgrundsstrålningen.

Dosgränsen för dos till personal är 20 mSv/år. Den maximala individdosen blev 6
mSv och medeldosen till dem som tog dos på Ringhals blev 0,9 mSv. Den
sammanlagda kollektivdosen blev den lägsta någonsin sedan starten.

(

(

Ekonomi
Det statliga anslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten är 400 000 kr per år. Övriga
intäkter uppgick till 24 000 kronor. Kostnaderna för 2018 uppgick till 409 000
kronor. Överskottet blev 15 000 kronor.

Nämndens räkenskaper har granskats av auktoriserad revisor från revisionsfirman
KPMG.
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Ekonomi 2018
RESULTATSAMMANSTÄLLNING
Intäkter
Statligt anslag
Övriga intäkter'

(

400 000
23 745
423 745

Kostnader
Arvoden och sammanträdesersättningar
Information och administration2
Revisor
Övrigt3

-82
-300
-18
-7
-408

488
005
125
982
600

BALANSRÄKNING
824 099

Ingående balans 180101

423 745
-408 600

Intäkter
Kostnader
Totalsumma, överskott

15 144

Utgående balans 181231

839 244

Redovisnings principer
Lokala Säkerhetsnämnden följer lagen om kommunal redovisning och i huvudsak
även de rekommendationer som Rådet för Kommunal Redovisning lämnar.

Ann-Charlotte Stenkil
Ordförande
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Marcus Andersson
Sekreterare
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Ersättning från andra nämnder
-Velastar 2017.
Ersättning till Varbergs kommun för adminish·ation (faktureringar, kallelser, löner/arvoden,
hemsida, lokaler, sekreterarlön) samt annonseringar.
3
Resor, konferenser, bilhyra, kaffe, representation, etc
2
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Rnpport fn'ln oberoende rcvisur
Lokala siikcrhctsniimndcn viu Ringlrnls kiirnkraftvcrk

(

Vi har reviderat den finansiella rapporteringen för Lokala siikerhetsn~mnden vid
Ringhals kärnkraftverk (Nämnden), vilken består av resultatsammanställning för t1r
2018, bulansrUkning per elen 31 december 2018, redovisningspi'inciper samt protokoll
och annnn dokume11tation.
Vi anser att de rcvisionsbevis vi har i11hföntat är tillräckliga som grund för vårt
uttalande.

(

Uttalande
Enligt vår uppfattning iir lokala sHkcrhctsnäi'nndcns finansiella rapportering för det
rttkenskapsår som slutade den 31 december 2018 i allt viisentligt upprättade i enlighet
me<l de rcdovisningsprincipcr som til!Umpas och beskrivs i den finansiella rapporten.

Granslmingsnoteringar gjorda vid revision avseende Lokala
Säkcrhetsnämndcn, Varberg
Översiktlig genomgång av protokoll och slickprovsgnmskning av lcvcrantörsf'akturor
utan anmärkning.
Nämnden har erhållit 400 tkr (400 tkr) från Strålsäkerhel!'>thyndigheten. Årets i"esultat
uppgår till 15 .tkr (-24 7 tkr).
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Varberg 2019-02-11
KPMG AB
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Emil Andersson
Auktoi'iscrnd revisor
Ccrtificrnd kommunal yrkesrcvisor

