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Anhållan om inrättande av lokal säkerhetsnämnd i 
Lund 
 

Lunds Naturskyddsförening anhåller härmed att regeringen inrättar en lokal 
säkerhetsnämnd med anledning av att forskningsanläggningen ESS byggs i 
Lund.  

Allmänheten måste ha rätt till insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid 
ESS. Enligt Århuskonventionen som Sverige ratificerade 2005 har medborgarna 
rätt att få tillgång till miljöinformation och möjlighet att påverka miljöbeslut. 

ESS är inte en kärnteknisk anläggning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet. Vad gäller strålsäkerheten finns dock ingen anledning att behandla 
ESS på annat sätt än de kärntekniska anläggningar som avses i denna lag och 
övriga regler som följer av den. 

Lunds Naturskyddsförening har i över ett decennium följt planeringen och 
byggandet av ESS. Med anledning av detta anser föreningen att strålsäkerheten 
vid ESS måste tas på största allvar. Vi har noterat att Strålsäkerhetsmyndig-
heten preliminärt har klassat ESS som en anläggning i hotkategori II, dvs. en 
anläggning där det kan uppstå en nödsituation som kan medföra vissa 
hälsoeffekter utanför anläggningsområdet. 

Lunds Naturskyddsförening anser att en lokal säkerhetsnämnd behövs i Lund av 
två skäl. Dels behöver kommunen ha en hög kunskap om strålskyddsarbetet och 
olycksberedskapen vid ESS, och dels behöver Lunds invånare ha tillgång till 
högkvalitativ information om säkerheten vid anläggningen.  
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Kommunen har ansvar för att värna medborgarnas säkerhet och trygghet. Om 
kommunen inte har tillräckliga kunskaper om anläggningens risker kan detta 
öka sannolikheten för svåra konsekvenser i händelse av en olycka. Sannolik-
heten för en allvarlig nödsituation vid ESS-anläggningen är låg, men om en 
sådan skulle inträffa blir konsekvenserna mycket svåra, bland annat på grund 
av att bebyggelse med bostäder planeras tätt intill anläggningen. 

Vi anhåller därför att regeringen utser en lokal säkerhetsnämnd i Lund. Vi 
önskar också att Lunds Naturskyddsförening får nominera en eller två 
ledamöter till nämnden. I de befintliga lokala säkerhetsnämnderna sitter enligt 
vår vetskap idag endast politiker. Detta tycker vi är föråldrat. Sedan nämnderna 
instiftades på 1980-talet har bland annat Århuskonventionen om rätt till miljö-
information trätt i kraft. Att låta lokala miljöorganisationer vara representerade i 
säkerhetsnämnderna tror vi kan öka kvaliteten på arbetet. Då öppnas nya 
informationskanaler, och därmed minskar risken för att fokus på strålsäkerhet 
grumlas av ekonomiska eller arbetsmarknadspolitiska intressen som 
kommunala representanter kan ha av en anläggning som ESS eller en 
kärnteknisk anläggning. 

 

Med vänlig hälsning 

Lunds Naturskyddsförening 

 

 

Tomas Björnsson, ordförande 

Kontaktperson: Margit Anderberg, epost manderberg@bredband.net 


