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Enligt sändlista

Remiss av Program för räddningstjänst med
tillhörande delplaner
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27
Översyn av beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till
förändrade beredskaps- och planeringszoner kring bland annat de
svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn 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.
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 dock är det vissa
tillkomna paragrafer som först börjar gälla 1 juli 2022.
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet
med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av
radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4
kap 6§.
För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring svenska
kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland genomfört en revidering av
befintliga planer och upprättat nya enligt följande:


Program för räddningstjänst (huvudplan)
o Delplan Utrymning
o Delplan Strålningsmätning
o Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter
o Delplan Kommunikation
o Delplan Länsstyrelsens fältplats
o Delplan Sanering
o Delplan Larm
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Nu skickas planerna på remiss för att inhämta synpunkter från berörda
aktörer. Länsstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter på dessa
dokument så snart som möjligt, dock senast den 29 april 2022.
Synpunkter och kommentarer lämnas med hjälp av bifogat
Exceldokument ”Kommentarslogg”. Kommentarsloggen är framtagen
för att ge en struktur på kommentarerna så att de i efterhand blir sökoch filtrerbara. En annan viktig aspekt är att det går att spåra hur och
varför en kommentar bemöts på ett visst sätt.
Det vi önskar särskild återkoppling på är innehållet i de utskickade
planerna. Vad avser layout och språk så kommer detta att hanteras av
länsstyrelsen.
Vi önskar att länsstyrelserna sprider underlaget till berörda kommuner
och regioner i planeringszonen.
Svaren med återkoppling skickas till halland@lansstyrelsen.se senast
den 29 april. Svarsunderlaget som skickas in ska markeras med
diarienummer 452-9608-2021.
Vid eventuella frågor, kontakta gärna halland@lansstyrelsen.se.
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Sändlista
Danska
beredskapsstyrelsen
Falkenbergs kommun
Frivilliga flygkåren
Försvarsmakten MRV
Göteborgs universitet
Hallandstrafiken
Halmstads kommun
Hylte kommun
Jordbruksverket
Kungsbacka kommun
Kustbevakningen
Laholms kommun
Livsmedelsverket
Lokala säkerhetsnämnden,
Varberg
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västra Götaland
Marks kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polisen Region väst
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Polismyndigheten
Region Halland
Regionala resursgruppen,
RRG
Ringhals AB
Räddningstjänsten,
Storgöteborg
Räddningstjänsten Väst
Sjöfartsverket (JRCC)
SMHI
Socialstyrelsen
SOS Alarm
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sverige Radio
Trafikverket
Varbergs kommun

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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