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Förord
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder
för närvarande under Miljödepartementet. Nämndens ledamöter utgörs av förtroendevalda 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 2019-01-01- 2019-12-31
Lokala säkerhetsnämndens uppgifter
I förordningen (SFS 2007 : 1054) 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 utfö1ts 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. Den 31 december 2019 bestod nämnden av följande
politiker.

Ledamöter
Christofer Bergenblock (C)
Gunnel \Vandel(L)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S)
Björn Lindström (SD)
Thure Sanden (M)
Fredrik Hansson (C)
Eva Borg (S)
Jana Nilsson (S)
Ann-Charlotte Stenkil (M)

Kommun
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Varberg
Varberg

Adjungerad ledamot:
Lisa Dahlberg (S)

Mark

Ersättare
Amina Krcic (M)
Alexander Keuken (M)
Susanna Thunberg (C)
Ann-Kristin Herdell (KD)

Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
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Malin Kjellberg (S)
Håkan Johannesson (S)
Maria Karlsson (SD)
Marianne Pleijel (M)
Ulrika Landergren (L)
Johan Tolinsson (S)

Varberg
Varberg
Varberg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka

Adjungerad ersättare:
Tomas Johansson (M)

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 2019 . Vid
sammanträdena diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten vid Ringhals och
andra kärnkraftsfrågor. Vid tre av sammanträdena har företrädare för Ringhals
kärnkraftverk deltagit. På ett 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, adjungerade ledamöter samt
sekreterare har deltagit på KSO-sammanträden .
Ringhals kärnkraftverk deltog på kommunfullmäktige i Mark 26 september, Varberg
15 oktober och Kungsbacka 5 november och informerade om produktion, avveckling
av Ringhals 1 och 2 samt framtida planering. Kommunfullmäktiges sammanträden är
öppna för allmänheten och webbsänds.
Information om nämndens arbete, protokoll och övrig information finns tillgänglig
på Varbergs kommuns hemsida.

Studieresor
Lokala säkerhetsnämnden har inte genomfö1t någon studieresa under 2019.
Aktuellt från Ringhals
Vid tre av sammanträdena har företrädare för Ringhals kärnkraftverk redogjort för
aktuella händelser, produktion, myndighetsärenden, säkerhetsläget, avveckling av
Ringhals 1 och 2 samt 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 2 stängdes ner 30 december 2019. Ringhals 1 planeras att stängas ner senast
31 december 2020.
Kompletterande underlag till ansökan om flytt av det kärntekniska tillståndet
för Ringhals 1 och Ringhals 2 till Vattenfall håller på att tas fram.
Underlaget ska skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast andra kvartalet 2020.

Oberoende härdkylning, OBH
Projektet löper på enligt plan och utvändigt bö1jar byggnaderna se allt mer
färdigställda ut. Det första provdriftsprogrammet på Ringhals 3 är utfört.

Säkerhet
Under 2019 har 114 rapportervärda omständigheter inträffat. Samtliga
omständigheter är av låg säkerhetsmässig betydelse.
Myndighetsärenden
Ringhals har förelagts att visa att nödkylning av härdens resteffekt med varmt
bränsle kan upprätthållas i den omfattning som behövs, i händelse av ett stort brott på
extern huvudcirkulationsloop.
Ringhals har förelagts att säkerställa efterlevnaden av fördjupad
strålskyddsutbildning. Tidsatt åtgärdsplan ska redovisas till Strålskyddsmyndigheten.
Ringhals har förelagts att upprätta analyser av det fysiska skyddet som utgår
från den nu gällande dimensionerande hotbeskrivningen. Analyserna ska
redovisas till SSM senast I september 2020.

Ringhals har haft fyra reaktorer i drift
Block
Rl

typ

kokvattenreaktor

driftstart
1976

R2

tryckvattenreaktor

1975

R3

tryckvattenreaktor

1981

R4

tryckvattenreaktor

1983

Produktion 2019
Block

Prod. TWh

Rl

6,7

R2

5,1

R3

8,2

R4

8,0

Produktionsresultatet 2019 var cirka 28 TWh.
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nettoeffekt
881 MW
852MW
1063 MW
1103 MW

Utsläpp från Ringhals 2019
Stråldoser vid joniserad strålning mäts i millisivert (mSv). De totala utsläppen från
Ringhals fyra block var 0,00042 mSv 2019. Det ligger långt under dosrestriktionen
för utsläpp (0,1 mSv), det vill säga utsläppet innebär cirka 1/200 del av vad som är
tillåtet eller fyra tusendelar av vad en person får från den naturliga
bakgrundsstrålningen.
Dosgränsen för dos till personal är 20 mSv/år. Den maximala individdosen blev 5,8
mSv och medeldosen till dem som tog dos på Ringhals blev 0,9 mSv. Den
sammanlagda kollektivdosen blev den lägsta någonsin sedan sta1ien.

Ekonomi
Det statliga anslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten är 400 000 kr per år. Inga
övriga intäkter inkom under 2019.
Kostnaderna för 2019 uppgick till 308 250 kronor. Överskottet blev 91 750 kronor.
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Magnus Eriksson
Sekreterare

Ann-Charlotte Stenkil
Ordförande
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