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Förord
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk imättades 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 Mark.
Nämndens ordförande har under verksamhetsperioden varit Ann-Charlotte
Stenkil (M).
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Verksamhetsberättelse 2020-01-01- 2020-12-31
Lokala säkerhetsnämndens uppgifter
I förordningen (SFS 2007:1054) med instruktioner för lokala säkerhetsnämnder vid
kärntekniska anläggningar, som trädde i haft 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 kärnenergi olyckor 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 kärnluaftverks
närområde, Varberg, Kungsbacka och Mark.
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 2020 bestod nämnden av följande
politiker.

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

Kommun
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka

Adjungerad ledamot:
Lisa Dahlberg (S)

Mark

Ersättare
Anton Andersson (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 och Magnus Eriksson tjänstgj01t som sekreterare.
Lokala säkerhetsnämndens verksamhet
Nämnden har hållit fyra protokollförda sammanträden under 2020. Vid
sammanträdena diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten vid Ringhals och
andra kärnkraftsfrågor. V id fyra 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. Tre av sammanträdena har skett på distans.
Nämnden deltar i det organiserade samarbetet mellan de svenska
kärnkraftskommunerna genom organisationen Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO). Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Clu·istofer
Bergenblock (C), Jeanette Qvist (S) och sekreteraren har deltagit på KSOsammanträden.
Ringhals kärnkraftverk deltog på kommunfullmäktige i Varberg 20 oktober och
informerade om produktion, avveckling av Ringhals 1 och 2 samt framtida planering.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och webbsänds.
Info1mation om nämndens arbete, protokoll och övrig information finns tillgänglig
på Varbergs kommuns hemsida.
Studieresor
Lokala säkerhetsnämnden har inte genomfö1t någon studieresa under 2020.
Aktuellt från Ringhals
Vid samtliga sammanträden 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.
A vveclding Ringhals 1 och 2
Ringhals 2 stängdes ner 30 december 2019 och är i avställningsdrift som komn1er att
pågå till 1 juni 2022.
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I slutet av oktober gick Ringhals 1 in i planerad Coast down-drift vilket iimebär
att effekten långsamt sjunker då bränslet inte längre räcker för att ge full
effekt. Minskning av effekten pågick fram till blockets slutliga avställning vid
årsskiftet 2020.
Den 7 april beviljade Mark- och Miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalk.en
för nedmontering och rivning av Ringhals 1 och 2. Däimed är alla
miljötillstånd som behövs för avvecklingen klara.
Covid-19
Den 10 mars konstaterades det första fallet av Covid-19 hos en
medarbetare på Ringhals. Krisledningen etablerades i enlighet med
verksamhetens pandemiplan. På grund av situationen med Covid-19 har Ringhals
krisledning under året följt sjukfrånvaron samt utvecklingen i närområdet.
Omställningsavtal
För att förbereda den framtida organisation som krävs vid tvåblocksdrift,
kopplat till bemanning och kompetens, har Ringhals och
personalorganisationerna förhandlat fram ett omställningsavtal för Ringhals
AB.
Säkerhet
Under 2020 har 82 rapportervärda omständigheter inträffat där nedanstående äi· av
något större intresse men har inte lett till några säkerhetsmässiga konsekvenser:
•
•
•

Ringhals 3 - Skada i mekanisk anordning på grund av konosionsangrepp på
reaktorinneslutningens tätplåt.
Ringhals 3 - En krets i härdens nödky lsystem ej driftklar i drifttillstånd varm
avställning.
Ringhals 3 och 4 - Stängartid för isolerventiler i huvudångledning utanför
specificerat gränsvärde vid prov.

Övriga omständigheter är av låg säkerhetsmässig betydelse.
Myndighetsärenden
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har förelagt Ringhals att senast 31 december 2022
visa på tålighet mot laster i komponentkylsystemet vid rörbrott mot
reaktorky!systemet.
SSM har förelagt Ringhals att för reaktorerna Ringhals 3 och Ringhals 4 ändra de
säkerhetstekniska driftförutsättningarna (STF) så att tiderna för avhjälpande
underhåll (reparationskriterierna) för de konsekvenslindrande systemen är maximalt
7 dygn, från tidigare 30 dygn.
SSM har förelagt Ringhals att senast 30 april 2029 redovisa helhets bedömningar av
säkerheten och strålskyddet för Ringhals 3 respektive Ringhals 4 samt de åtgäi·der
som dessa har resulterat i.
SSM har förelagt Ringhals att senast 30 september 2021 för reaktorerna Ringhals 3
och 4 komplettera med redovisning avseende oberoende härdkylning med bakgrund
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till värdering av tålighet mot extrema yttre händelser. Till 31 januari 2022 ska
Ringhals även komplettera med en beskrivning av värdering av effekter av
jordbävning i tillgodoräknade byggnadsstrukturer.
SSM godkände uppstart av Ringhals 3 efter reparation av inneslutningens tätplåt.
Som villkor för detta godkännande gäller bland annat att under nästkommande
revisionsavställning ska reaktorinneslutningens tätplåt friläggas och kontrolleras i
tillräcklig omfattning vid minst två likvärdiga onu·åden.

Ringhals har haft tre reaktorer i drift
Block
Rl
R3
R4

typ

kokvattenreaktor
tiyckvattenreaktor
t1yckvattenreaktor

driftstart
1976
1981
1983

nettoeffekt
881 MW
1063 MW
1130MW

Produktion 2020
Block

Prod. TWh

Rl
R3

4,8
5,5

R4

6,3

Produktionsresultatet 2020 var cirka 16,5 TWh.

Utsläpp från Ringhals
Stråldoser från joniserade strålning mäts i millisiveii (mSv). Den totala påverkan på
omgivningen från Ringhals fyra block var 0,0008 mSv 2020*. Det ligger långt under
dosrestriktionen för utsläpp (0, 1 mSv), det vill säga utsläppet innebär under 1/100 del
av vad som är tillåtet eller mindre än en tusendel av vad en person får från den
naturliga bakgrundsstrålningen.
Dosgränsen för dos till personal är 20 mSv/år. Den maximala individdosen blev 7,7
mSv och medeldosen till dem som tog dos på Ringhals blev 1,0 mSv. Den
sammanlagda kollektivdosen blev den lägsta någonsin sedan staiien.
* Preliminär siffra. Orsaken till den högre dosen 2020, jämfört med tidigare år, är att
alla kärntekniska anläggningar i Sverige numera tillämpar en ny beräkningsmodell.
Den nya modellen är mer konservativ och ger en faktor 4 högre beräknad stråldos,
för samma utsläpp, än den tidigare beräkningsmodellen.

Ekonomi
Det statliga anslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten är 400 000 kr per år. Övriga
intäkter uppgick till 0 kronor. Kostnaderna för 2020 uppgick till 261 849 kronor.
Överskottet blev 137 893 kronor.
Nämndens räkenskaper har granskats av auktoriserad revisor från revisionsfirman
KPMG.
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Ekonomi 2020
RESULTATSAMMANSTÄLLNING

Intäkter
Statligt anslag

400 000
400 000

Kostnader
Arvoden och sammanträdesersättningar
Information och administration 1
Revisor
Övrigt2

-74 449
-149 403
-25 000
-13 255
-262 107

BALANSRÄKNING

Ingående balans 200101

928 755

Resultat

137 893

Förändring kortfristiga skulder och fodringar

2 162

Totalsumma, överskott

140 055

Utgående balans 201231

1 068 810

Redovisningsprinciper
Lokala Säkerhetsnämnden följer lagen om kommunal redovisning och i huvudsak
även de rekommendationer som Rådet för Kommunal Redovisning lämnar.
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Ersättning till Varbergs kommun för administration (faktureringar, kallelser, löner/arvoden,
hemsida, lokaler, sekreterarlön) samt annonseringar.
2
Resor, konferenser, bilhyra, kaffe, representation, ränta etc
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