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Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning enligt miljöbalken av 
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle 

 Miljödepartementets dnr M2007/4702/R 
Se sändlista  

  
LÄNSSTYRELSENS SLUTSATSER 
Länsstyrelsen instämmer i uppfattningen att ansökningar för tillåtlighet/tillstånd 
enligt miljöbalken till inkapsling respektive slutförvaring av använt kärnbränsle 
bör prövas samordnat. 
 
Länsstyrelsen ifrågasätter dock om den föreslagna lagändringen behövs. Läns-
styrelsen ifrågasätter också om den föreslagna lagändringen kommer att vara 
generellt tillämplig och om det är lämpligt att överlåta på sökanden att välja 
vilken miljödomstol som ska pröva ansökan. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Fråga om den föreslagna lagändringen behövs 
KBS-3-projektet kommer sannolikt att vara unikt för Sverige inom överskådlig 
tid. Syftet med det är att slutligt ta hand om det använda kärnbränslet enbart från 
den svenska kärnkraftindustrin. Den huvudsakliga anläggningen är slutförvaret, i 
vilket avfallet ska isoleras med minsta möjliga risk för läckage till biosfären i ett 
mycket långt tidsperspektiv.  
 
Förvarets isoleringsförmåga bygger på ett diversifierat system av fysiska barriärer. 
De tekniska barriärerna (kapseln och bufferten) antas bli desamma vid en 
lokalisering i Forsmark eller Oskarshamn. Däremot kommer den naturliga 
barriären, berget, att vara olika, vilket innebär att denna faktor kan förväntas ha 
avgörande betydelse för SKB:s (Svensk Kärnbränslehantering AB) val av plats för 
slutförvaret. 
 
Den centrala frågan vid prövningen av ett slutförvar på en viss plats kommer 
naturligen att vara om de tekniska och naturliga barriärerna sammantagna kan 
bedömas motsvara bästa tillgängliga teknik samt vara tillräckligt bra med särskild 
hänsyn till människors hälsa och miljön. 
 
I inkapslingsanläggningen kommer kraven på kapseln, som en av de tekniska 
barriärerna, att tillmätas en annan betydelse än i slutförvaret, om man ser till 
riskerna för omgivningspåverkan av verksamheten. De rigorösa kraven på det 
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tekniska utförandet och kontrollen av kapseln är i första hand med syfte på kraven 
i slutförvaret. 
 
Länsstyrelsen har i samrådet enligt 6 kap. miljöbalken utgått från att prövningarna 
enligt miljöbalken av en inkapslingsanläggning och av ett geologiskt slutförvar 
kommer att slutföras i ett sammanhang. Denna bedömning kan ses mot bakgrund 
av att anläggningarna utgör två delar i ett och samma avfallssystem samt bestäm-
melserna i miljöbalken. – Kravet på samordnad prövning av hela avfallssystemet 
följer av 16 kap. 7 § miljöbalken, som anger att ”vid prövningen enligt denna balk 
skall hänsyn tas till andra verksamheter eller särskilda anläggningar som kan antas 
bli behövliga för att verksamheten skall kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt 
sätt”. 
 
Länsstyrelsen har också utgått från att de olika prövningarna enligt såväl 
miljöbalken som kärntekniklagen kommer att samordnas. Motiven för denna 
bedömning framgår av prop. 1997/98:90 om följdlagstiftning till miljöbalken (sid. 
270-271), som anger följande: ”Är ärendet av det slaget att regeringen skall pröva 
tillåtligheten enligt 17 kap. miljöbalken skall miljödomstolen efter beredning av 
ärendet överlämna det till regeringen för prövning. Det kan förutsättas att miljö-
domstolens handläggning enligt miljöbalken sker parallellt med en beredning hos 
SKI av tillståndsärendet enligt kärntekniklagen. Tillåtlighetsprövning enligt 
miljöbalken och tillståndsprövning bör därvid samordnas så att miljödomstolen 
har tillgång till expertmyndigheternas granskningsrapporter i kärntekniklagärendet 
vid sin behandling av tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken. Även regeringens 
slutliga beredning och beslut enligt de båda lagarna bör ske samordnat. Efter att 
tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken har slutförts hos regeringen lämnas 
ärendet åter till miljödomstolen om det krävs tillstånd enligt miljöbalken och då 
prövas alla utsläpp och störningar från anläggningen.” 
 
Behovet av samordning gäller även kraven på miljökonsekvensbeskrivningen för 
att möjliggöra en samlad bedömning av effekterna på människors hälsa och 
miljön (6 kap. 3 §). Länsstyrelsen har därför framhållit behovet av en enda 
gemensam miljökonsekvensbeskrivning för att motsvara miljöbalkens krav på 
underlag för denna bedömning och för att underlätta kommunikationen mellan 
olika myndigheter och övriga deltagande i beslutsprocessen. Arten, styrkan och 
räckvidden av möjliga störningar ska bedömas, likaså indirekta konsekvenser av 
verksamheten, t.ex. olyckor och störningar av trafik samt hushållning med 
resurser, liksom beräknade kostnader (se prop. 1997/98:45 om miljöbalken). 
 
Detta sammantaget talar för att prövningen enligt miljöbalken av KBS-3-projektet 
ska ske samordnat samt att denna prövning i första hand ska fokusera på riskerna 
med slutförvaret. Som framgår av den remitterade promemorian ger reglerna i    
20 kap. 8a § miljöbalken stora möjligheter för en miljödomstol att i det enskilda 
målet åstadkomma en samordnad prövning vid en och samma miljödomstol. 
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Med fokus på riskerna med slutförvaret bedömer Länsstyrelsen att en sådan 
samordnad prövning i första hand bör göras av den miljödomstol inom vars 
verksamhetsområde slutförvaret föreslås bli placerat. 
 
Det samråd som nu genomförs enligt 6 kap. miljöbalken visar att det finns 
anledning att förutsätta att SKB kommer att, med stor tydlighet, påvisa sambandet 
mellan de båda verksamheterna samt därmed nödvändigheten av en samordnad 
prövning. Skälen för en samordning och ett överlämnande enligt miljöbalken 
torde därmed bli uppenbara för de berörda miljödomstolarna – vilket endast blir 
aktuellt i det fall inkapslingen och slutförvaringen föreslås ske inom olika 
miljödomstolars verksamhetsområden. 
 
Därmed ifrågasätter Länsstyrelsen behovet av den föreslagna lagändringen. 
 
 
Fråga om gränsdragning mellan generell norm och beslut i enskilt fall 
Det aktuella lagförslaget bygger på rätten för Riksdagen att meddela lag. Denna 
rätt regleras i Regeringsformen.  Regeringsformens regler i detta hänseende om 
den s.k. normgivningsmakten bygger på en åtskillnad mellan å ena sidan generella 
föreskrifter och å andra sidan beslut i enskilda fall. Lagformen får inte användas 
för beslut i enskilda fall. Det innebär att Riksdagen inte genom lag får fatta ett 
beslut som uttryckligen anges avse endast ett visst konkret fall (se prop. 1973:90 
sid. 203). I rättsfallet RÅ 1980 1:92 fann Regeringsrätten att lagändringarna 
visserligen hade föranletts av ett konkret fall (statens förvärv av Kockums varv) 
men att de enligt sin ordalydelse var generellt tillämpliga. Vidare framgick i 
motiven till lagstiftningen klart att en generellt gällande lagstiftning var åsyftad.   
 
Den i remissen föreslagna ändringen i 20 kap. 8 § miljöbalken har en generell 
utformning. Till skillnad från ovan nämnda rättsfall framgår i den remitterade 
promemorian ingenting som tyder på att den föreslagna regeln skulle komma att 
tillämpas i något annat fall. Frågan om att bygga fler anläggningar i Sverige för 
slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle är antagligen inte aktuell. 
Länsstyrelsen är därför inte övertygad om att det inte är fråga om ett i grundlagen 
förbjudet ”lex in casu”. I varje fall är det anmärkningsvärt att denna fråga inte har 
behandlats i den remitterade promemorian. 
 
 
Fråga om det lämpliga i att en enskild part kan välja forum  
Den föreslagna lagändringen innebär – som påpekats i promemorian – att den 
enskilde sökanden avgör vilken av de möjliga miljödomstolarna som ska pröva 
ansökan. Detta synes främmande för svensk rättstradition. Länsstyrelsen ifråga-
sätter om en sådan ordning är lämplig. Möjligheten, enligt 20 kap. 8a § miljö-
balken, för en miljödomstol att – om det finns särskilda skäl för det – överlämna 
mål till en annan miljödomstol påverkar enligt Länsstyrelsens mening inte det 
principiella i detta ifrågasättande. 
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- - - 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit länsråd Leif Byman, 
beslutande, chefsjurist Christer Segerström, miljövårdsdirektör Leif Sandin och 
avdelningsdirektör Mats Lindman, föredragande. 
 
 
 
 
Leif Byman 
  Mats Lindman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sändlista 
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Svensk Kärnbränslehantering AB 
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun 
- - -  
Landshövdingen, LB, CS, LS, MLi, SE, HB, MJÅ 
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