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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över

Samrådsunderlag för ansökan om tillstånd till nedmontering och rivning av
Ringhals 1 och 2 samt anläggande och drift av markförvar
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra utifrån sitt övergripande uppdrag att verka för en god
folkhälsa.
Generella synpunkter

Folkhälsomyndigheten anser att konsekvenser för människors hälsa behöver synliggöras och
beaktas på ett tydligare sätt i samrådsunderlagets olika delar än vad som nu är fallet. I detta
sammanhang vill Folkhälsomyndigheten poängtera att hälsa inte enbart innebär frånvaro av
sjukdom utan även inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, liksom att även
skillnader i förutsättningar för god hälsa i befolkningen bör beaktas. Sammantaget anser
Folkhälsomyndigheten därför att betydligt fler aspekter bör vägas in i den samlade
konsekvensbedömningen.
Synpunkt på text angående tillämpliga lagar, sid 3

Folkhälsomyndigheten anser att det bör förtydligas vilka lagar som är tillämpliga för respektive
tillståndsansökan. Av avsnitt 2, sid 3 i samrådsunderlaget framgår att Ringhals AB överväger att
ansöka om tillstånd för ett markförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Av avsnitt 3, sid
3 framgår att ”Samrådet avser både ansökan enligt miljöbalken och ansökan om markförvar
enligt kärntekniklagen.”
Förslag på omfattning av faktorer som bör utredas i kommande miljökonsekvensbeskrivning
(sid 15, avsnitt 7.5 samt 8.)

Folkhälsomyndigheten anser att en utredning av hälsokonsekvenser bör göras utifrån fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande. Utöver buller, damm, vibrationer och kemikalieförbrukning,
som tas upp i samrådsunderlaget som sannolika miljöfaktorer att ta hänsyn till, kan psykiskt
välbefinnande och oro, men också faktorer som är kopplade till områdets tillgänglighet vara
aktuella utifrån ett hälsoperspektiv. Andra potentiella faktorer är hälsopåverkan från kemikalier,
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luftföroreningar och ljuskällor, det senare särskilt under rivningsskede om rivning kommer att
pågå stor del av dygnet.
Folkhälsomyndigheten anser även att hälsokonsekvensbedömningen bör inkludera hur
befolkningens hälsa kan påverkas på kort respektive lång sikt och för olika grupper, och ha
särskilt fokus på de grupper som löper störst risk för ohälsa.
Vidare föreslår Folkhälsomyndigheten att en kartläggning, som även inkluderar närliggande
geografiska områden, bör göras i syfte att utreda effekter på tillgänglighet för t.ex. friluftsliv,
bärplockning och fysisk hälsa.
Kartläggningen bör även identifiera känsliga objekt som t.ex. förskolor och äldreboenden.
Identifiering av konsekvenser för befolkningen och människors hälsa i alternativa
utformningar, sid 9 avsnitt 5.2.4. markförvar

Folkhälsomyndigheten föreslår att konsekvenser för befolkningen och människors hälsa även
utreds i de alternativa utformningarna, så att jämförelser mellan olika tillvägagångssätt och
placeringar kan göras innan slutlig plan för nedläggning och rivning fastställs.
Synpunkter på preliminär disposition, sid 16

Folkhälsomyndigheten anser att konsekvenser för hälsan behöver synliggöras tydligare och
föreslår därför att konsekvenser för hälsa i föreslagen disposition behandlas i en egen separat
punkt.
Förslag åtgärder och kontrollprogram i kommande samrådsprocess

Folkhälsomyndigheten anser att det i kommande samrådsprocess bör läggas förslag på åtgärder
som har beaktat eventuella negativa hälsokonsekvenser för olika grupper i befolkningen.
Folkhälsomyndigheten anser dessutom att ett förslag till hur påverkan på befolkningen och
människors hälsa kan följas upp i ett miljökontrollprogram bör tas fram.

Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschefen Agneta Falk Filipsson. Utredaren Tove
Sandberg Liljendahl har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Tove Sandberg Liljendahl
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