
 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-06-09  1 (4) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

 

Nämnd Lokala säkerhetsnämnden 

Datum och tid 2022-06-16, kl. 09:00 

Plats SR Gräsö, kommunkontoret i Östhammar 

Sekreterare Kersti Ingemarsson 

Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
 

 

Ärendelista 
1. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 2 

2. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 2 

3. Information från Länsstyrelsen (LST) 2 

4. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 2 

5. Information från Slutförvarsenheten 2 

6. Revidering av Kommunikationsstrategi för Lokala säkerhetsnämnden vid de  
kärntekniska anläggningarna i Forsmark 3 

7. Anmälningsärenden, utskickad information 4 

8. Anmälningsärende, föredrag med OKG AB/Uniper, SSM samt virtuellt seminarium  
om kärntekniska- och kärnavfallsanläggningar i Olkiluoto, Finland 4 

9. Övriga ärenden/frågor 4 

 

 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
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Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2022-1 

1. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 
 

2. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
 

3. Information från Länsstyrelsen (LST) 
 

4. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av årets strålsäkerhetsvärdering för Forsmark Kraftgrupp AB.  
 

5. Information från Slutförvarsenheten 
Ärendebeskrivning 
Rapport om aktuellt från Slutförvarsenheten, innehållande senaste nytt om slutförvarsan-
sökningarna samt om övrig aktuell information lämnas. 

Beslutsunderlag 
Rapport till KF 2022-06-14 om aktuellt från Slutförvarsenheten, perioden 2022-04-26 – 2022-
09-13. 
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Datum  Sid 
2022-06-09  3 (4) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2022-6 
 

6. Revidering av Kommunikationsstrategi för Lokala 
säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i 
Forsmark 

 

Förslag till beslut 
Lokala säkerhetsnämnden fastställer reviderad kommunikationsstrategi. (Bilaga). 
 

Ärendebeskrivning 
I antagen kommunikationsstrategi anges att annonser och informationsblad ges ut i Upsala 
Nya tidning och i de lokala Annonstidningarna som ges ut i Östhammars och Tierps 
kommuner.  
Föreslås att kommunikationsstrategin revideras med att annonser endast ges ut i de lokala 
Annonstidningarna som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner. 

Beslutsunderlag 
Reviderad kommunikationsstrategi 
Fastställd kommunikationsstrategi 

Ärendets behandling 
Lokala säkerhetsnämnden fastställde kommunikationsstrategi för Lokala säkerhetsnämnden 
vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark 2021-04-15, Bilaga 5. 
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Lokala Säkerhetsnämnden 
 

Dnr LSAN-2022-2 
 

7. Anmälningsärenden, utskickad information 
 

Förslag till beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
Följande information har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare 

1. Information om regeringsuppdraget att se över de lokala säkerhetsnämnderna 
skickades ut 2022-05-19. 

2. Samråd om förslag till avfallsplan för Östhammars kommun. Samrådstid 7 juni – 15 
september skickades ut 2022-06-07. 

 

8. Anmälningsärende, föredrag med OKG AB/Uniper, SSM 
samt virtuellt seminarium om kärntekniska- och 
kärnavfallsanläggningar i Olkiluoto, Finland  

 

Förslag till beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid KSO:s styrelsemöte den 6 maj 2022 medverkade OKG AB och Uniper med ett föredrag 
kring produktion och leverans av fossilfri vätgas. SSM deltog med föredrag om 
Strålsäkerhetsmyndighetens regeringsuppdrag rörande översyn av de lokala 
säkerhetsnämnderna. I anslutning till sammanträdet genomfördes ett virtuellt seminarium om 
kärntekniska- och kärnavfallsanläggningar i Olkiluoto, Finland. Videoinspelningar finns 
publicerade på KSO:s hemsida. 
Beslutsunderlag 
KSO:s hemsida 

 

9. Övriga ärenden/frågor 
 

https://www.karnkraftskommunerna.se/regeringens-expertorgan-karnavfallsradet-haller-foredrag-pa-ksos-styrelsemote/
https://www.karnkraftskommunerna.se/regeringens-expertorgan-karnavfallsradet-haller-foredrag-pa-ksos-styrelsemote/


 
 

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2022-06-14 
Rapport från Slutförvarsenheten till KF 
Perioden 2022-04-26 – 2022-09-13 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
Kärnbränsleförvaret 
Den 27 januari 2022 meddelade regeringen tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd 
enligt kärntekniklagen för SKB:s ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning i 
Oskarshamns kommun och ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Besluten finns 
att läsa på regeringens hemsida.  
SKB lämnade i februari in ett förslag på tidsplan för den fortsatta handläggningen till 
Mark- och miljödomstolen och har föreslagit att de ska redovisa sina slutliga yrkanden och 
villkorsförslag under första halvåret 2023. Mark- och miljödomstolen har gett SKB anstånd 
med att ge in yttranden till den 30 juni 2023.  
Flera miljöorganisationer (Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, 
Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)) lämnade den 27 april in en 
gemensam en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut. Rättsprövning innebär att 
Högsta förvaltningsdomstolen kan upphäva ett regeringsbeslut som strider mot någon 
rättsregel på det sätt sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av 
omständigheterna. Miljöorganisationerna anser att regeringsbesluten strider mot 
miljöbalkens rättsregler och bygger på felaktiga bedömningar. Miljöorganisationernas 
begäran finns att läsa på MKG:s hemsida. 

SFR – fortsatt drift och utbyggnad 
Den 22 december 2021 meddelade regeringen tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd 
enligt kärntekniklagen för SKB:s ansökan om att bygga ut det befintliga slutförvaret för 
kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Besluten finns att läsa på regeringens 
hemsida.  
Regeringens beslut innebär att ärendena åter handläggs av Mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt respektive Strålsäkerhetsmyndigheten. Mark- och miljödomstolen har att 
besluta om tillstånd enligt miljöbalken och sätta villkor för verksamheten enligt den 
lagstiftningen. I den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen ska Strålsäkerhets-
myndigheten bland annat godkänna en ny säkerhetsredovisning innan SKB får påbörja 
utbyggnaden av SFR.  
Den 31 mars lämnade SKB in nya underlag till mark- och miljödomstolen bestående av 
bland annat yrkanden och förslag till villkor. Eventuella synpunkter på yrkanden och 
villkorsförslag ska lämnas till domstolen senast den 15 juni. Underlagen finns att läsa på 
SKB:s hemsida. Kommunstyrelsen har lämnat ett yttrande som finns att läsa på 
kommunens slutförvarsweb. Yttrandet kommer att presenteras på referensgruppens möte 
den 28 juni. 
Mark- och miljödomstolen har presenterat en tidsplan för den fortsatta handläggningen av 
ärendet. Efter den nu pågående tiden för yttranden kommer SKB ges möjlighet att senast 

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/slutforvaret-for-anvant-karnbransle/
https://www.mkg.se/nyheter/naturskyddsforeningen-mfl-begar-rattsprovning-av-karnbransleforvarsbeslutet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/regeringen-tillater-fortsatt-och-utokad-slutforvaring-av-kortlivat-lag--och-medelaktivt-radioaktivt-avfall-i-forsmark/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/regeringen-tillater-fortsatt-och-utokad-slutforvaring-av-kortlivat-lag--och-medelaktivt-radioaktivt-avfall-i-forsmark/
https://skb.se/nyheter/nytt-steg-i-provningen-for-forvarsutbyggnad/
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/


 
 

den 15 september yttra sig över de inkomna yttrandena. Därefter kommer övriga parter 
ges möjlighet att senast den 31 oktober yttra sig skriftligt inför huvudförhandlingen. 
Huvudförhandling planeras att hållas den 29 november till 1 december i mark- och 
miljödomstolens lokaler i Nacka. Även SKB:s ansökan om havsvattenuttag planeras att 
hanteras vid denna förhandling.  

Övrig aktuell information 
Referensgruppsmöte 26 april – aktuellt läge i prövningarna 
På referensgruppens möte den 26 april informerade SKB om det aktuella läget i 
prövningarna av slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnaden av SFR. Mötet 
websändes och går att se i efterhand via kommunens slutförvarsweb.  

Samråd om hamnen i Forsmark 
SKB ansökte 2016 om utökad verksamhet vid hamnen i Forsmark bland annat för att 
möjliggöra transport av bergmassor från hamnen. Ansökan har varit vilandeförklarad i 
avvaktan på regeringens beslut om de båda slutförvaren. SKB har fortsatt arbeta med 
utformningen av hamnen sedan ansökan lämnades in och avser nu att genomföra vissa 
åtgärder i vattenområdet i eller i anslutning till hamnen som inte ingick i den tidigare 
ansökan. Ansökan behöver därför kompletteras och ett nytt samråd genomföras. 
SKB genomförde under perioden 14 april till 13 maj ett så kallat avgränsningssamråd. Ett 
digitalt samrådsmöte genomfördes den 3 maj. Vid mötet deltog representanter från SKB, 
Östhammars kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Sjöfartsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten och Forsmarks kraftgrupp AB (FKA). Växande kommun har lämnat ett 
skriftligt yttrande som finns att läsa på kommunens slutförvarsweb.  
SKB har meddelat att de har för avsikt att lämna in en tilläggsansökan sommaren 2022. 

Havsvattenuttag för utbyggnaden av SFR 
SKB lämnade den 28 februari in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att ta upp 
havsvatten i Forsmark för att säkra tillgången på processvatten vid utbyggnad och fortsatt 
drift av SFR. Domstolen kungjorde den 6 april ansökan. Synpunkter på ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt senast den 15 juni. Kommunstyrelsen har lämnat ett yttrande som finns att läsa på 
kommunens slutförvarsweb. Yttrandet kommer att presenteras på referensgruppens möte 
den 28 juni. 

Kärnavfallsrådets seminarium 
Kärnavfallsrådet anordnade den 11 maj ett seminarium i Stockholm. På seminariet 
presenterades dels rådets kunskapslägesrapport för 2022 och dels samlades olika aktörer 
för en diskussion om processen framåt för slutförvaret för använt kärnbränsle. 
Programmet och samtliga presentationer från seminariet finns att läsa på 
Kärnavfallsrådets hemsida.  

Huvudförhandling om utökad mellanlagring i Clab 
Huvudförhandling om tillstånd enligt miljöbalken för utökad lagringskapacitet i det 
centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) hölls i Oskarshamn den 24-25 maj. En 
fråga som fick stort fokus under förhandlingen var reservvattenkylning och om system för 
det skulle inrättas i samband med kapacitetshöjningen i Clab eller först vid byggandet av 
inkapslingsanläggningen (dvs. när Clab blir Clink). Mark- och miljödomstolen kommer att 
meddela sin dom den 13 juli. 

https://www.slutforvarforsmark.se/vara-webbsandningar/
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/
https://www.karnavfallsradet.se/seminarium-om-klr-2022-och-processen-framat-0


 
 

Ansökan om medel för projekt om informationsbevarande 
Linnéuniversitet lämnade den 31 maj in en ansökan till Formas om medel för ett projekt 
om informationsbevarande med titeln ”Förändring för alltid: hållbart långtidsminne om 
slutförvaren för kärnavfall”. Om medel beviljas kommer projektet till stor del att 
genomföras på plats i Östhammar. Linnéuniversitet är huvudsökande och tänkt 
projektledare men Östhammars kommun, SKB och MKG deltar som projektparter. Beslut 
om eventuella medel meddelas i november.  

Årlig överläggning med Strålsäkerhetsmyndigheten 
Varje år genomförs en överläggning mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun 
och Strålsäkerhetsmyndigheten. Årets överläggning genomförs den 2 juni.  

Referensgruppsmöte 28 juni – med fokus på SFR 
På referensgruppens möte den 28 juni kommer Slutförvarsenheten att presentera de 
yttranden som kommunen lämnat över SKB:s yrkanden och förslag till villkor gällande 
SFR samt över ansökan om havsvattenuttag. Det kommer även ges en kort presentation av 
eventuella andra yttranden som lämnats till domstolen i de båda ärendena samt övrigt 
aktuellt i prövningarna. Mötet kommer att websändas via kommunens YouTube-kanal 
och även vara möjligt att se i efterhand via kommunens slutförvarsweb.  

SKB:s begäran om deldom i artskyddsärendet 
SKB har sökt och av länsstyrelsen beviljats dispens enligt artskyddsförordningen för 
åtgärder vid anläggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle. Dispensen gäller åtgärder 
på bland annat groddjur och orkidéer i gölar som påverkas av byggandet av slutförvaret. 
Flera miljöorganisationer överklagade dock dispensen och målet har varit vilandeförklarat 
i avvaktan på regeringens beslut om slutförvaret.  
SKB lämnade den 15 mars in en begäran om deldom för att fånga och flytta gölgroda och 
större vattensalamander till nyanlagda gölar. SKB anser att huvuddelen av de åtgärder för 
vilka artskyddsdispens meddelats bör prövas samordnat med den fortsatta prövningen av 
slutförvaret för använt kärnbränsle men att fångst/flytt bör vidtas i god tid och därför bör 
brytas ut för avgörande under 2022. Skriftväxling pågår i ärendet. 
 
 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR.  
Ansökningshandlingarna finns på SKB:s hemsida. Alla handlingar i ärendena, förutom de som är 
belagda med sekretess som till exempel det fysiska skyddet runt anläggningen, är offentliga.  

Östhammars kommuns slutförvarswebb och nyhetsbrev 
På kommunens slutförvarswebb www.slutforvarforsmark.se hittar du information om de slutförvar 
som är eller kan bli aktuella i Östhammars kommun. På hemsidan hittar du även webbsändningar 
av Referensgruppens möten och en dokumentbank med bland annat kommunens yttrande i 
prövningarna.  
På hemsidan kan du även anmäla dig till Slutförvarsenhetens nyhetsbrev.  

https://www.youtube.com/user/osthammarskommun
https://www.slutforvarforsmark.se/vara-webbsandningar/
http://www.slutforvarforsmark.se/
https://www.slutforvarforsmark.se/vara-webbsandningar/
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/
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Kommunikationsstrategi för Lokala säkerhetsnämnden 
vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmarks  
Bakgrund 

Lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av den statliga förordningen (SFS 
2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska anläggningar. 

Nämnden ska 

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den
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,

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.

Syfte 

Kommunikationsstrategins syfte är att vara vägledande för att Lokala säkerhets-
nämndens beslut om aktiviteter och verksamheter bidrar till att nämnden verkar enligt 
den instruktion nämnden lyder under.  

Målgrupper 

Målgrupper för Lokala säkerhetsnämndens informationsarbete är 

• allmänheten
• myndigheter på det lokala planet
• institutioner på det lokala planet

Bilaga 5, Lokala säkerhetsnämnden § 20/2021 
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Lokala säkerhetsnämnden som informationsmottagare 

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) är de två 
verksamhetsutövarna i Forsmark, FKA för driften vid kärnkraftverket och SKB för 
driften av slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR.  

Lokala säkerhetsnämnden skall ha minst fem sammanträden per år. En målsättning är att 
representanter för FKA och/eller SKB informerar om aktuella och för verksamheterna  
väsentliga frågor vid varje sammanträde. 

Lokala säkerhetsnämnden ska hålla sig underrättad om SKB:s ansökan om tillstånd att 
bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt den planerade utbyggnaden av SFR.  

Genom remittering från Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödepartementet av 
utredningar med anknytning till kärnsäkerhet och radioaktivt avfall får nämnden insyn i 
pågående och planerade förändringar. Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Miljödepartementet är därför viktiga samarbetsparter. 

Strålsäkerhetsmyndigheten skall beredas möjlighet att vara närvarande vid nämndens 
sammanträden. 

Lokala säkerhetsnämnden som informationsförmedlare 

Sammanträden 

Att hålla vissa av Lokala säkerhetsnämndens sammanträden öppna är ett sätt att för en 
bredare allmänhet informera om aktuella frågor som berör Forsmark och de 
kärntekniska anläggningarna.  

En målsättning är att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret 
är öppet för allmänheten. 

Annonser och informationsblad 

Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i 
Forsmark. Detta görs genom annonsering i Upsala Nya tidning och i de lokala 
Annonstidningarna som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner.  

Bilaga 5, Lokala säkerhetsnämnden § 20/2021 
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Alla Kärnkraftskommuner (KSO) har en gemensam hemsida som kontinuerligt 
uppdateras med information från alla Lokala säkerhetsnämnder. 
http://www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/lokala-sakerhetsnamnden/ 

Informationens innehåll ska som utgångspunkt ha Lokala säkerhetsnämnden uppdrag, 
det vill säga  

• information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har
utförts eller planeras vid anläggningarna.

• information om planering av beredskap mot kärnenergiolyckor vid anläggningen

Bilaga 5, Lokala säkerhetsnämnden § 20/2021 
3 av 3
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Kommunikationsstrategi för Lokala säkerhetsnämnden 
vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmarks  
 
Bakgrund 
 
Lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av den statliga förordningen (SFS 
2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska anläggningar.  
 
Nämnden ska 
 
1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den 

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,  

 
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. 

 
 
Syfte 
 
Kommunikationsstrategins syfte är att vara vägledande för att Lokala säkerhets-
nämndens beslut om aktiviteter och verksamheter bidrar till att nämnden verkar enligt 
den instruktion nämnden lyder under.  
 
 
Målgrupper 
 
Målgrupper för Lokala säkerhetsnämndens informationsarbete är  
 

• allmänheten 
• myndigheter på det lokala planet 
• institutioner på det lokala planet 
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Lokala säkerhetsnämnden som informationsmottagare 
 
Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) är de två 
verksamhetsutövarna i Forsmark, FKA för driften vid kärnkraftverket och SKB för 
driften av slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR.  
 
Lokala säkerhetsnämnden skall ha minst fem sammanträden per år. En målsättning är att 
representanter för FKA och/eller SKB informerar om aktuella och för verksamheterna  
väsentliga frågor vid varje sammanträde. 
 
Lokala säkerhetsnämnden ska hålla sig underrättad om SKB:s ansökan om tillstånd att 
bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt den planerade utbyggnaden av SFR.  
 
Genom remittering från Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödepartementet av 
utredningar med anknytning till kärnsäkerhet och radioaktivt avfall får nämnden insyn i 
pågående och planerade förändringar. Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Miljödepartementet är därför viktiga samarbetsparter. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten skall beredas möjlighet att vara närvarande vid nämndens 
sammanträden. 
 
 
Lokala säkerhetsnämnden som informationsförmedlare 
 
Sammanträden 
 
Att hålla vissa av Lokala säkerhetsnämndens sammanträden öppna är ett sätt att för en 
bredare allmänhet informera om aktuella frågor som berör Forsmark och de 
kärntekniska anläggningarna.  
 
En målsättning är att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret 
är öppet för allmänheten. 
 
Annonser och informationsblad 
 
Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i 
Forsmark. Detta görs genom annonsering i de lokala Annonstidningarna som ges ut i 
Östhammars och Tierps kommuner.  
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Alla Kärnkraftskommuner (KSO) har en gemensam hemsida som kontinuerligt 
uppdateras med information från alla Lokala säkerhetsnämnder. 
http://www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/lokala-sakerhetsnamnden/ 
 
Informationens innehåll ska som utgångspunkt ha Lokala säkerhetsnämnden uppdrag, 
det vill säga  
 

• information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har 
utförts eller planeras vid anläggningarna 
 

• information om planering av beredskap mot kärnenergiolyckor vid anläggningen 
 

 

http://www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/lokala-sakerhetsnamnden/
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