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Upphävande av nybyggnadsförbud invid
atomreaktor i Barsebäck, Kävlinge kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver länsstyrelsens förordnande från den 27 november 1970 om
nybyggnadsförbudet invid atomreaktor i Barsebäck (dnr IIIG6-20-70).

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen mottog den 2 oktober 2018 en ansökan från Kävlinge kommun om
upphävande av nybyggnadsförbud för Barsebäckshamn enligt kommunstyrelsens
beslut den 19 september 2018 § 129.
Förslag till stadsplan för Barsebäcks fiskeläge (12-BAS-170) antogs 21 september 1970
av kommunfullmäktige för dåtida Löddeköpinge kommun. Stadsplanen fastställdes en
tid därefter den 16 februari 1973 med ett markerat undantag för planens västra delar.
Anledningen till detta var eventuellt buller från en ny storflygplats på Saltholm.
Storflygplats på Saltholm ingick i den översiktliga planeringen av Storköpenhamn på
60-70-talet. Idén förlorade aktualitet på 80-talet men har aktualiserats 2005 av Allan
Widman (L) [2005/06:T318]. Undantaget härrör även från beslutet som fattades
1969 att uppföra Barsebäcksverket. Reaktorförläggningskommittén föreslog den 23
december 1969 att ingen ytterligare bebyggelse på 2 km avstånd ifrån
Barsebäcksverket skulle få ske. Beslutet om nybyggnadsförbud fattades av
Länsstyrelsen den 27 november 1970. Beslutet följde 81-82 och 121 §§ i dåvarande
1947 års byggnadslag. Byggnadslagstiftningen gav på den tiden rätt att förbjuda
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nybyggnation vid vissa anläggningar som t ex i närheten av befästningar, flygplatser,
atomenergianläggningar, militära anläggningar. Nybyggnadsförbudet från
atomenergianläggningar gällde då det var strålningsrisk för allmänheten.
Syftet med nybyggnadsförbudet för atomenergianläggning (kärnkraftverk) var att
skapa en buffertzon då det vid olycka fanns strålningsrisk för allmänheten.
Kärnkraftverkets två reaktorer togs ur drift 1999 respektive 2005. Barsebäck kraft AB
har i oktober 2018 lämnat in ansökan om nedmontering. (De skyddsåtgärder som kan
komma att behövas i samband med nedmonteringen kommer att beslutas i Mark- och
miljödomstolen i Växjö). Ny byggnadsförbudet som avses i detta ärende har haft sin
verkan och kan inte längre anses vara aktuellt då verket inte längre är i bruk. Kävlinge
kommun har därför ansökt hos länsstyrelsen om att nybyggnadsförbudet upphävs.

Figur 1: Tillhörande karta med blå begränsningslinje från 27 november 1970.
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Länsstyrelsen har sänt ärendet på remiss till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), som
den 23 oktober 2018 yttrat att nybyggnadsförbudet kring kärnkraftverket i Barsebäck
kan upphävas. Bakgrunden är att dåvarande Statens strålskyddsinstitut (SSI) fattade
2007 beslut om att Barsebäck Kraft AB ska placeras i hotkategori III (dnr SSI
2007/3248-31). Hotkategori III motsvarar bereskapskategori 3 i enlighet med
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för
tillståndspliktiga verksamheter med joniserande strålning (SSMFS 2018:1).
Placeringen i beredskapskategori baseras på vilka hälsoeffekter en postulerad allvarlig
händelse kan leda till för arbetstagare på anläggningen och för människor utanför
anläggningsområdet.
Beslutet från 2007 innebär att dåvarande SSI bedömt att det inte kan inträffa händelser
på det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck som motiverar att brådskande
skyddsåtgärder för allmänheten vidtas. Därmed krävs ingen beredskapsplanering för
allmänheten kring anläggningen.
Barsebäck är på förslag att pekas ut som av riksintresse för energiproduktion. Något
beslut är ännu inte fattat. Vid framtida nybyggnation i närheten av Barsebäck kommer
det efter ett eventuellt utpekande att behöva bedömas huruvida det påverkar
riksintresset eller inte.

Skäl för beslutet
Enligt 81 § byggnadslagen (1947:385), BL, i dess lydelse vid tidpunkten för
länsstyrelsens beslut, fick ej nybyggnad utan länsstyrelsens medgivande äga rum inom
område i närheten av atomreaktor eller annan atomenergianläggning, varest risk
kunde antagas föreligga för skadlig strålning från anläggningen. Enligt 82 § BL gavs
länsstyrelsen vidare möjlighet att i vissa fall förordna om att vad i 81 § sades skulle äga
motsvarande tillämpning.
Länsstyrelsen förordnade den 27 november 1970 med stöd av 82 § jämförd med 81 §
och 121 § första stycket BL att nybyggnad utan länsstyrelsens tillstånd ej må företagas
inom ett område invid den i stadsplanen för Barsebäcksverket i dåvarande
Löddeköpinge kommun för bebyggelse avsatta marken. Området markerades på en
till beslutet hörande karta och omfattade ca 2 km från kraftverket.
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Beslutet motiverades av det aktuella kärnkraftverket och ett behov av en buffertzon.
Efter att kärnkraftverket stängts av år 2005 föreligger inte längre något har behovet av
någon buffertzon runt verket. Förbudet har således förlorat sin aktualitet och borde
egentligen ha upphävts i varje fall senast år 2007 i samband med dåvarande Statens
strålskyddsinstituts (SSI) beslut om inplacering av Barsebäck Kraft AB i viss
hotkategori. Att det föråldrade förordnandet inte upphävts tidigare även formellt och
att det inte uppmärksammats att detta inte skett får anses bero på ett förbiseende. Det
saknar dock större betydelse eftersom förordnandet utgjort en skyddsbestämmelse
som efter nedläggandet av kärnkraftverket inte haft något syfte att fylla. Sedan
länsstyrelsen uppmärksammat kommunen på frågan har kommunen nu inkommit med
en ansökan om att nybyggnadsförbudet ska upphävas.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget med hänsyn till att kärnkraftverket i Barsebäck
är nedlagt och att det enligt SSM inte längre behövs någon beredskapsplanering för
allmänheten kring anläggningen att nybyggnadsförbudet inte längre är motiverat utan
ska upphävas. Länsstyrelsen beslutar därför att med bifall till kommunens ansökan
upphäva nybyggnadsförbudet.
Efter upphävandet av nybyggnadsförbudet enligt länsstyrelsens förordnande prövas
fortsatt nybyggnation enligt bl.a. plan- och bygglagen (2010:900).
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, se
nedan.
Detta beslut har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Petar Cavala med
planhandläggare Anna Jansson Thulin som föredragande. I handläggningen har även
beredskapshandläggare Lars Persson, enheten för samhällsskydd och beredskap samt
länsassessor Peter Wencel, rättsenheten medverkat.
Petar Cavala
Anna Jansson Thulin
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och miljödomstolen
i Växjö. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen i Skåne, Enheten för
samhällsplanering, 205 15 Malmö.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur
ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska
ändras.
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även namn och telefonnummer. Om ni har
handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del
av beslutet. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet
meddelades. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tel 0102241100 (växel).

