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Lokala Säkerhetsnämnden 
 

1.  Val av justerare 
 
Beslut  
 
 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut  
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Lokala Säkerhetsnämnden 
 

Dnr LSN-2022-1 
 

3. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 
Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Forsmarks Kraftgrupp (FKA) alltid 
en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
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4. Information från Länsstyrelsen (LST) 
Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Informeras om förändrade beredskapszoner. Beredskapszonernas och planeringszonernas 
exakta utformning fastställs av den länsstyrelse där de kärntekniska anläggningarna är 
belägna efter att länsstyrelsen hämtat in synpunkter från andra berörda länsstyrelser, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
Fastställande av exakt utformning av beredskapszonerna för länsledningen fattas i januari och 
förordningen börjar gälla först 1/7 2022. 

Beslutsunderlag 
Presentation 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Länsstyrelsen (LST) alltid en stående 
informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Tomas Roland 
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5. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 
alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anna Porelius och Erica A Wallin 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-02-17  6 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

Dnr LSN-2021-18 
 

6. Information om bokslut 2021 
Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
En översyn av 2021 års resultaträkning för 2021 behöver göras. Ärendet kommer att 
behandlas på nästa lokala säkerhetsnämnd den 21 april 2022. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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7. Fastställande av verksamhetsberättelse 2021 för lokala 
säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i 
Forsmark 

Förslag till beslut 
Lokala säkerhetsnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2021. (Bilaga). 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2021 för lokala säkerhetsnämnden i Östhammars 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2021 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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8. Anhållan om medel för den lokala säkerhetsnämnden vid 
de kärntekniska anläggningarna i Forsmark 

Förslag till beslut 
Lokala säkerhetsnämnden anhåller om medel för verksamhetsåret 2022. 

Ärendebeskrivning 
Strålsäkerhetsmyndigheten har budgeterat 400 tkr per år till lokala säkerhetsnämnden vid de 
kärntekniska anläggningarna i Forsmark. Medlen betalas ut med 100 tkr per kvartal. 

Anhållan om medel 
Lokala säkerhetsnämnden anhåller om medel för 2022. Medlen betalas ut kvartalsvis till 
Östhammars kommuns bankgiro 233-136. Lokala säkerhetsnämnden anges som 
betalningsmottagare. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2022-2 
 

9. Övriga ärenden/frågor 
Beslut 
 



Förändrade beredskapszoner 
2021-12-13



Av Förordning om skydd mot olyckor, 4 Kapitlet § 21 c framgår att:
Beredskapszonernas och planeringszonernas exakta utformning 
fastställs av den länsstyrelse där de kärntekniska anläggningarna är 
belägna efter att länsstyrelsen hämtat in synpunkter från andra 
berörda länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.

Uppdraget



Inre beredskapszonen



Yttre beredskapszonen



Planeringszon 



• Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km ingår hela kommunen.

• Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km utgår förslaget från 
kommungränser. Detta för att underlätta informationsspridning och möjliggöra effektiva insatser.

• Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på oskäligt långt 
avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna nedan använts i utformningen av planeringszoner.

o Riktlinjer vid utformning av planeringszonen enligt kategori 3
 I de fall där liten del av kommunen berörs och där det inte är stora befolkningsmängder inom 100 km bör inte kommunen ingå i 

planeringszonen.
 I de fall där kommuner har huvuddelen av befolkningen inom eller strax utanför 100 km bör kommunen ingå i planeringszonen.
 I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om gränsdragning på kommunnivå och överväga att istället inkludera delar 

av en kommun om större del av befolkningen bor inom eller strax utanför 100 km. I detta fall då kommungränser inte används är det 
viktigt att tänka på att utformningen av planeringszonen ska vara lätt att kommunicera. Gränsdragningen bör i detta fall i möjligaste 
mån följa naturliga gränser såsom järnvägar, vägar, vattendrag och städer.

Kommuner i planeringszon 



”SSM noterar att gränser för inre beredskapszonen och yttre beredskapszonen anges också till havs. 
Vilka öar som ingår i respektive zon är en viktig planeringsförutsättning för vilka skyddsåtgärder 
som ska förberedas på dessa öar. Det är också en viktig förutsättning under en kärnkraftsolycka i 
syfte att veta vilka skyddsåtgärder som ska implementeras på olika öar. 

På öppet hav kan de skyddsåtgärder som anges för respektive zon dock inte förberedas. Däremot kan 
områden spärras av för att förhindra att personer vistas för nära den drabbande anläggningen. SSM 
föreslår att planeringen för avspärrning till havs är flexibel så att det område som spärras av i 
samband med en kärnkraftsolycka kan anpassas till rådande förhållanden och de skyddsåtgärder 
som vidtas över land. 

Det är i förslaget inte tydligt hur de gränser som anges ute till havs för inre beredskapszonen och 
yttre beredskapszonen ska tillämpas operativt i detta hänseende. Motsvarande resonemang om 
skyddsåtgärder på öar och flexibel avspärrning till havs bör även gälla för planeringszonen. 

SSM föreslår att Länsstyrelsen i Uppsala län överväger att se över gränserna till havs för inre 
beredskapszonen och yttre beredskapszonen med beaktande av ovanstående synpunkter.”

Avvikande yttrande från SSM



• Länsstyrelsen menar att det blir lättare att kommunicera vilka områden som berörs till 
allmänheten och att planera för och vidta skyddsåtgärder om det är tydligt vilka öar som ingår 
respektive inte ingår. 

• Med gränsdragningen som SSM föreslår skulle gränsen stanna vid kustlinjen som illustreras i 
bilden. Länsstyrelsen menar att detta skulle skapa otydlighet om vilka öar som ingår respektive 
inte ingår i yttre beredskapszonen.

Länsstyrelsens svar och motivering till att 
SSMs synpunkter inte beaktas





Kontakt

Telefon: 010-223 30 00
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala
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Verksamhetsberättelse 2021 
för lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna  
i Forsmark 
 
Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 
1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 
2007:1054). Nämnden skall följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och inhämta 
information om planerat eller utfört säkerhets- och strålskyddsarbete vid de 
kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen 
av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa 
materialet och informera allmänheten om det.  
 
Företagen som har kärntekniska anläggningar i Forsmark är Forsmarks kraft-
grupp AB (FKA) och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 
 
 
Ledamöter Ersättare 
 
Östhammar   
Margareta Widén-Berggren (S) ordf. Jonas Lennström (S) 
Lennart Norén (S) Lisbeth Persson (S) 
Mohammad Sabur (V) Mika Muhonen (S) 
Bertil Alm (C) Maj-Britt Nilsson (C) 
Gunnel Wahlgren (C) Anders Bäckman (C) 
Ann Wendel (C) Jakob Spangenberg (C) 
Lennart Owenius (M) vice ordf. Rune Nilsson (L) 
Anna-Lena Söderblom (M) Anders Bäckström (M) 
Erik Helén (KD) Pär-Olof Olsson (M) 
Christer Lindgren (SD) Martin Wahlsten (SD)  
 
 
Tierp 
Lotta Carlberg (C) Lars Lindgren (C) 
Jessica Tindre Falk (M) Sara Nordfors (L)  
Margareta Magnusson (S) Lars-Olof Färnström (S)  
 
 



 

 2 (3) 

 
Sekreterare 
Kersti Ingemarsson har varit sekreterare under 2021.  
 
Årets händelser 
Med hänvisning till Covid-19 pandemi och Folkhälsomyndighetens råd och 
riktlinjer har Lokala säkerhetsnämnden genomfört digitala sammanträden via 
plattformen Zoom vid alla de fem fastställda sammanträdestillfällena, vilket har 
fungerat väl. Öppna möten för allmänheten har ställts in. 
 
Lokala säkerhetsnämnden har haft sammanträden 
 
25 februari där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Länsstyrelsen och Slutförvarsenheten medverkat med information. På samman-
trädet beslutades om verksamhetsberättelse 2020, anslag 2021, digitala möten 
samt remiss gällande föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall. 
Informerades om förlängd mandatperiod för ledamöter och ersättare i Lokala 
säkerhetsnämnden, nya riktlinjer för strålskydd vid radiologiska nödsituationer 
där platsen är okänd på förhand samt kring delaktighet på våra sammanträden. 
Ordförande på sammanträdet var Lennart Owenius (M), vice ordförande. 
 
15 april där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Länsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Slutförvarsenheten medverkat 
med information. På sammanträdes beslutades om arbetsordning, kommunikat-
ionsstrategi, val av sekreterare, dataskyddsombud, arbetsordning och rutiner för 
deltagande i sammanträden på distans, remiss gällande föreskrifter om omhän-
dertagande av kärntekniskt avfall. Informerades om KSO:s nya webbplats samt 
föredrag om blykylda SMR-reaktorer i Oskarshamn. Ordförande på samman-
trädet var Margareta Widén Berggren (S). 
 
17 juni där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, Läns-
styrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Slutförvarsenheten medverkat med 
information. På sammanträdes beslutades om att föreslå kommunstyren besluta 
om ersättning till ej tjänstgörande ersättare. Informerades om SSM:s föredrag  
på KSO:s sammanträde 21 maj 2021. Ordförande på sammanträdet var Marga-
reta Widén Berggren (S). 
 
23 september där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering 
AB, Strålsäkerhetsmyndigheten och Slutförvarsenheten medverkat med inform-
ation. På sammanträde beslutades om sammanträdesdagar 2022 och om sam-
manträdesformer; distans/fysiskt/hybrid. Ordförande på sammanträdet var Mar-
gareta Widén Berggren (S). 
 
16 december där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Slutförvarsenheten medverkat med information.  
På sammanträdet godkändes delårsrapport per 31 augusti 2021, Verksamhets-
plan 2022 fastställdes, information om Östhammars kommuns remissvar på 
SSM:s förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008-
463), kommunfullmäktiges beslut om finansiering till ej tjänstgörande ersättare 
i lokala säkerhetsnämnden, föredrag i kärnavfallsfrågan med fokus på Clab och 
regeringsbeslutets konsekvenser för den sammanhållna ansökan samt kommun-
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fullmäktiges beslut om entledigande av ledamot (C) och förslag till ny ledamot 
och ersättare i lokala säkerhetsnämnden. Ordförande på sammanträdet var Ber-
til Alm (C). 
 
Följande information har skickats ut till Lokala säkerhetsnämndens ledamöter 
och ersättare där ärenden fallit under intervall då sammanträde inte har varit 
närliggande:  
a) Lokala säkerhetsnämndens protokoll 2020-12-03  
b) SKB:s information till Lokala säkerhetsnämnden 2020-12-03  
c) Milkas pressmeddelande: Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark  
d) Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 
enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndighet-
en, KSAU § 365/2020-12-08. KS-2020-733  
e) samt yttrande från KSO 2020-12-10.  
f) Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens utkast av rapporten Nationell plan 
för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
KS § 25/2021-02-09. KS-2020-768  
g) samt yttrande från KSO 2021-01-29. SSM 2019-1704.  
h) Yttrande från KSO över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter 
om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer, 
2021-01-29. SSM 2020-6463-1. 
i) KF Östhammar yttrande 2021-07-06 sammanhängande system slutförvar o 
kärnavfall (protokollsutdrag, yttrande, reservation, voteringsrapport). 
j) Yttrande från Östhammars kommun om förslag till nationell strategi för Sve-
riges kompetensförsörjning inom strålsäkerhet (SSM2021-6186) 
k) Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala. Överklagan av Kommunfullmäktige 
i Östhammars kommun beslut den 13 oktober 2020 att tillstyrka Svensk Kärn-
bränslehantering AB:s ansökan om anläggningar i ett sammanhängande system 
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (7941-20 E) 
 
Övrigt 
Representanter för lokala säkerhetsnämnden har deltagit (digitalt) på samtliga 
KSO och GMF-möten. Vidare har lokala säkerhetsnämnden erhållit kontinuer-
lig information från vår egen slutförvarsenhet.  
 
 
Lokala säkerhetsnämnden 
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