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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat förslag till beredskapszoner och planeringszon  
kopplat till kärnkraftverket vid Forsmark på remiss. Vallentuna kommun har 
möjlighet att inkomma med synpunkter innan den 1 december. 
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag och regeringens beslut om nya beredskapszoner 
för verksamheter med joniserande strålning. Runt de svenska kärnkraftverken 
innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en 
ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 kilometer. Förändringen är viktig för 
att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en 
kärnkraftsolycka.
Vallentuna kommun ligger inom den planeringszon som föreslås omfatta ca 100 
kilometer. I planeringszonen ska följande skyddsåtgärder förberedas: 
- Strålningsmätning
- Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning
- Inomhusvistelse
- Begränsad extrautdelning av jodtabletter

Bakgrund
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter ska de nya beredskapszonerna vara 
implementerade i svensk beredskapsplanering senast den 1 juli 2022. 

Länsstyrelserna, som ansvarar för räddningstjänsten vid en kärnkraftsolycka, ska 
uppdatera sin beredskapsplanering enligt kraven i den nya förordningen (2003:789) 
om skydd mot olyckor. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att bidra med det stöd 
som efterfrågas. Samtidigt kommer myndigheten bland annat att upphandla och 
lagerhålla jodtabletter, se över larmnivåer på kärnkraftverken, ta fram en nationell 
strategi för strålningsmätningar, upphandla och driftsätta nya mobila dosinstrument 
inom kärnenergiberedskapen samt anpassa beslutsstöd och underlag som lämnas till 
beslutsfattande myndigheter i händelse av en olycka till nya beredskaps- och 
planeringszoner.1

1 Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats (2020) Se ”Nya beredskapszoner införs runt 
svenska kärnkraftverk”
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Ekonomiska konsekvenser
Det framgår inte av det remitterade förslaget vilka kostnader och uppgifter som 
kommer ligga på kommunal nivå. De ekonomiska konsekvenserna går därmed inte att 
bedöma.

Konsekvenser för barn
Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara 
relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef
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Yttrande över länsstyrelsens förslag 
Sammanfattning
Länsstyrelsen har remitterat förslaget av beredskapszoner och planeringszon på 
remiss till berörda instanser. 

Vallentuna kommun omfattas av förslaget på så sätt att kommunen föreslås ingå i 
planeringszonen. Detta då större delarna av Vallentuna kommun ligger inom 100 km 
radie från kärnkraftverket i Forsmark. Inom planeringszonen ska följande 
skyddsåtgärder förberedas: 

• Strålningsmätning 

• Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning 

• Inomhusvistelse 

• Begränsad extrautdelning av jodtabletter 

Kommunstyrelsens synpunkter
Kommunstyrelsen är positiv till förslaget utifrån att förbättrade möjligheter att 

genomföra effektiva och säkra skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka är 
angeläget för kommunens invånare. Ökad medvetenhet hos berörda aktörer är viktigt 
och kan bidra till att underlätta vid eventuella händelser. 

I förslaget framgår dock inte vilka effekterna kan bli för de kommunala 
verksamheterna och den kommunala räddningstjänsten vilket medför en svårighet att 
bedöma de eventuella kostnader förändringen kan medföra på kommunal nivå. 

Kommunstyrelsen i Vallentuna betonar vikten av att eventuella kostnader för 
förberedelser såväl som i samband med en händelse täcks av staten. 
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Remiss - Fastställande av beredskapszoner och planeringszon 

 

Bakgrund 
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av 

beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och 

planeringszoner kring bland annat de svenska kärn-kraftverken (Forsmark, Oskarshamn 

(Simpevarp) och Ringhals). Till följd av rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en 

Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där ändringar 

med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram. 

Länsstyrelserna i Kalmar, Halland och Uppsala har tillsammans med 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) under 2020 och 2021 gjort ett arbete i form av planeringsunderlaget Införande av 

förändrade beredskapszoner (452-2675-21). Planeringsunderlaget tillsammans med de 

remissvar som inkommit har legat till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram för-

slag på inre och yttre beredskapszoner samt planeringszon kring Oskarshamns 

kärnkraftverk. 

Länsstyrelsen i Uppsala län vill i detta skede delge de förslag som finns för berörda 

kommuner länsstyrelser, SSM och MSB för att på så vis få in synpunkter i enlighet med 

FSO 4 kap. 21c§ innan beredskaps-zonerna och planeringszonen fastställs. 
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Beredskapszoner  
Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken inom vilka åtgärder för 

att kunna hantera en olycka ska förberedas. Det ska finnas en inre beredskapszon med en 

ungefärlig utsträckning på 5 kilometer och en yttre beredskapszon med en ungefärlig 

utsträckning på 25 kilometer. 

I förslagen till utformning av beredskapszonerna har naturliga gränser i form av 

exempelvis järnvägar eller vägar använts i möjligaste mån. Skälet är bland annat att de 

som berörs enkelt ska kunna veta om de befinner sig i en beredskapszon eller inte men 

även att sådana gränser underlättar det operativa arbetet för räddningstjänst och polis, till 

exempel vid upprättandet av vägspärrar.1 

I förslagen till utformning av beredskapszoner har effektivitet varit en viktig faktor. I 

vissa fall är därför avståndet till kärnkraftverket kortare än den föreslagna utsträckningen 

och i andra fall tvärtom. Detta kan till exempel bero på om och var det gått att identifiera 

lämpliga gränser som beskrivs i stycket ovan.2 

I SSM:s rapport, 2017:27 Översyn av beredskapszoner, redovisades förslag till nya inre 

och yttre beredskapszoner runt kärnkraftverken av Länsstyrelserna, SSM och MSB. 

Dessa förslag har utgjort en utgångspunkt i föreliggande arbete och har i vissa fall 

reviderats. 
 

I den inre och yttre beredskapszonen ska följande beredskapsplanerings finnas enligt 

FSO:  

• Varning  

• Utrymning  

• Inomhusvistelse  

• Förhandsutdelning av information  

• Förhandsutdelning och kompletteringsutdelning av jodtabletter  

 

Utrymning av den inre beredskapszonen på 5 km ska kunna prioriteras framför utrymning 

av den yttre beredskapszonen.   

 
1 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
2 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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Beredskapszoner kring Forsmarks kärnkraftverk 

Inre beredskapszon  

En översyn av gränsdragning har gjorts sedan rapporten 2017:27 Översyn av 

beredskapszoner. Gränsdragningen har ändrats för att förtydliga att hela Forsmarks bruk 

ingår i den inre beredskapszonen. Vidare ändras gränsdragningen till att följa Forsmarksån ut 

mot Kalleröfjärden, vilket medför att boende på Grynören och Kallerö omfattas av zonen.  

 

För den inre beredskapszonen gäller i övrigt samma ställningstagande som redovisades i 

rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den inre beredskapszonen följer vägar där utgångspunkten är att 

boende på båda sidor om vägarna omfattas av samma beslut om 

skyddsåtgärder. Gränsdragningen ger möjlighet att spärra av den inre 

beredskapszonen på olika platser. Av särskild betydelse är att väg 76, som är 

den viktigaste transportleden i denna del av Uppsala län, kan hållas öppen om 

omständigheterna är sådana att det är lämpligt. Öarna utanför kustlinjen som 

definieras av inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. Gräsö 

ingår inte i beredskapszonen.3 

 

Yttre beredskapszon  

För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som redovisades i 

rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att 

samhällen som ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om 

vägarna som samhällena är belägna. Öarna utanför kustlinjen som definieras 

inom den inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i den yttre 

beredskapszonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig 

verksamhet för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om 

skyddsåtgärder, till exempel sjukhuset i Östhammar och den kommunala 

servicen i Östhammar, Gimo, Österbybruk och Öregrund.4 

 

 
Se bifogade filer för den geografiska utformningen av inre- och yttre beredskapszonen.   

 
3 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
4 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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Planeringszon  

Kring kärnkraftverken ska det finnas en planeringszon med en utsträckning på cirka 100 

kilometer. 

Med anledning av att det i vissa fall är svårt att ta fram en planeringszon genom att enbart 

följa kommungränser har vägledande principer och riktlinjer att förhålla sig till vid 

utformning av planeringszoner tagits fram. Att enbart följa kommungränser innebär att 

avstånden från kärnkraftverken blir onödigt stora eller, i vissa fall, för korta. För att i 

möjligaste mån tolka kravet på en planeringszon med en utsträckning på ca 100 km i 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, har nedanstående vägledande principer 

och riktlinjer legat till grund vid utformningen och som kopplar till de övergripande 

målen med förändrade beredskapszoner som redovisas i SSM:s rapport 2017:27. 

 

I planeringszonen ska följande skyddsåtgärder förberedas enligt FSO:  

• Strålningsmätning  

• Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning  

• Inomhusvistelse  

• Begränsad extrautdelning av jodtabletter  
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Krav och vägledande principer 

Grundförutsättning: Kravet i förordningen om ändring i Förordning (2003:789) om skydd 

mot olyckor är att det ska finnas en planeringszon på cirka 100 km från kärnkraftverket. 

Planeringszonerna som föreslås kommer huvudsakligen utgöras av hela kommuner. 

Nedanstående kategorisering har använts i arbetet för att i möjligaste mån behandla alla 

kommuner på samma sätt. 

Grundförutsättning: Kravet i förordningen om ändring i Förordning (2003:789) om skydd 

mot olyckor är att det ska finnas en planeringszon på cirka 100 km från kärnkraftverket. 

Planeringszonerna som föreslås kommer huvudsakligen utgöras av hela kommuner. 

Nedanstående kategorisering har använts i arbetet för att i möjligaste mån behandla alla 

kommuner på samma sätt. 

• 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. 
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Planeringszon kring Forsmarks kärnkraftverk  

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

o Kommuner Uppsala län: Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Uppsala, Knivsta 

och Heby  

o Kommuner Gävleborgs län: Gävle  

o Kommuner Stockholm län: Sigtuna  

 

 

• Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km ska man så långt som det 

är möjligt utgå från kommungränser  

o Kommuner Uppsala län: Håbo   

Större delen av Håbo kommun med halva tätorten Bålsta ligger inom 100 km 

och därför inkluderas hela kommunen.  

 

o Kommuner Gävleborgs län: Sandviken  

De större tätorterna i Sandvikens kommun ligger inom 100 km. De 

tillkommande delarna utanför 100 km är glest befolkade och därför inkluderas 

hela Sandvikens kommun i planeringszonen.  

 

o Kommuner Stockholms län: Vallentuna 

Större delarna av Vallentuna kommun ligger inom 100 km. 

 

• Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på 

oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna (se s. 4) använts i 

utformningen av planeringszoner.  

 
o Kommuner Uppsala län: Enköping  

Enköping kommun: Större delen av kommunens befolkning bor i närheten 

av 100 km och det är svårt att avgränsa planeringszonen med hjälp av andra 

geografiska landmärken. Därför inkluderas hela Enköpings kommun. 

 
o Kommuner Gävleborgs län: Ockelbo och Hofors 

Ockelbo kommun: Ockelbo kommun ligger delvis inom 100 km från 

kärnkraftverket. Även centralorten och en stor del av befolkningen finns inom 

detta avstånd. Delar av kommunen sträcker sig dock förhållandevis långt 

utanför en 100-kilometerscirkel kring kärnkraftverket och skulle därför kunna 

exkluderas från planeringszonen. Eftersom det är svårt att finna lämpliga 

alternativa gränsdragningar och eftersom det rör sig om glesbefolkade 

områden, bedöms dock nyttan av att kunna inkludera hela kommunen 

överväga eventuella ökade kostnader. Hela Ockelbo kommun ingår därför i 

planeringszonen.  

 

Hofors kommun: Större delen av kommunens befolkning bor i närheten av 

100 km och därför inkluderas hela Hofors kommun.  
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o Kommuner Stockholms län: Upplands-Bro, Upplands Väsby, Österåker och 

Norrtälje  

Norrtälje kommun: Ligger till största del inom 100 km med undantag av 

vissa skärgårdsöar vid Kobbfjärden, Svenska Högarna och Svenska Björn. 

Det är svårt att avgränsa planeringszonen i skärgårdsområdet, därför 

inkluderas hela Norrtälje kommun i planeringszonen. Zonen utökas i och med 

detta till största delen över öppet vatten. Det är viktigt att Sjöfartsverket och 

Kustbevakningen tar med dessa områden i sin planering.  

 

Österåkers kommun: Åkersberga tätort ligger strax utanför 100 km och 

huvuddelen av befolkningen i kommunen bor nära 100 km. Därför inkluderas 

hela Österåkers kommun i planeringszonen.  

 

Upplands Väsby kommun: Kommunen delas i mitten av 100 km. Då det 

saknas andra geografiska kända landmärken som skulle kunna avgränsa 

planeringszonen, inkluderas hela Upplands Väsby kommun i 

planeringszonen.  

 

Upplands-Bro kommun: Centralorten Kungsängen ligger strax intill 100 km 

och cirka halva kommunen är inom 100 km.  

Därför inkluderas hela Upplands-Bro kommun i planeringszonen. 

 
o Kommuner Dalarnas län: Avesta  

Avesta kommun: Tätorten Avesta ligger cirka en mil utanför 100 km, där det 

bor cirka 16 000 invånare av totalt cirka 23 000 invånare i hela Avesta 

kommun. På grund av svårigheter att hitta lämpliga geografiska 

avgränsningar för planeringszonen än kommungränsen, inkluderas hela 

Avesta kommun i planeringszonen då det blir enklare planerings - och 

kommunikationsmässigt.  
 

o Kommuner Västmanlands län: Sala  

Sala kommun: Tätorten Sala ligger strax intill 100 km. Då huvuddelen av 

befolkningen i kommunen bor nära 100 km inkluderas hela Sala kommun i 

planeringszonen. 

 

Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen: Söderhamn, Täby och 

Hedemora. 

  

o De delar av Söderhamns kommun som är innanför 100 km är till mesta 

delen glesbygd och öppet vatten och det är därför inte rimligt att hela 

kommunen ingår i planeringszonen. Därför ingår inte Söderhamns kommun i 

planeringszonen.  

 

o Mycket liten del av Täby kommun hamnar inom 100 km och därför 

exkluderas hela kommunen från planeringszonen.  

 

o Mycket liten del av Hedemora kommun hamnar inom 100 km (glesbygd) 

och därför exkluderas hela kommunen från planeringszonen.  
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Figur 2 Länsstyrelsen Uppsalas förslag på planeringszon kring kärnkraftverket i 

Forsmark. OBS: Svarta cirkeln illustrerar endast 100 km radien från Forsmarks 

kärnkraftverk och visar inte zonens avgränsning.   

 

Synpunkter på beredskapszoner och planeringszon  
Länsstyrelsen i Uppsala län vill ha era synpunkter på de förslagna beredskapszonerna samt 

planeringszon kring Forsmarks kärnkraftverk senast den 1 december till 

martin.sahlberg@lansstyrelsen.se. 

 

Kontakt  

Vid eventuella frågor kontakta:  

Martin Sahlberg 

martin.sahlberg@lansstyrelsen.se 

010-22 33 201 

 

 

  

mailto:martin.sahlberg@lansstyrelsen.se


 

Remiss 
  

9(10) 

2021-11-09 

  

7824-2021 

  

 

 

Sändlista  

Strålsäkerhetsmyndigheten  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen i Västmanlands län  

Länsstyrelsen i Dalarnas län  

Länsstyrelsen i Gävleborgs län  

Uppsala kommun  

Älvkarleby kommun  

Tierps kommun  

Östhammar kommun  

Enköping kommun  

Håbo kommun  

Knivsta kommun  

Heby kommun  

Gävle kommun  

Sandviken kommun  

Ockelbo kommun  

Hofors kommun  

Söderhamn kommun 

Hedemora kommun  

Avesta kommun  

Sala kommun  

Upplands-Bro kommun  

Upplands Väsby kommun  

Sigtuna kommun  

Vallentuna kommun  

Täby kommun  

Österåker kommun  

Norrtälje kommun  

Åland 
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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