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Till:   
Statens kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm 
 
 
 
Skrivelse med anledning av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, 
ansökan 061108 enligt kärntekniklagen om att få uppföra en 
inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall i form av 
använt kärnkraftsbränsle 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill 
med detta brev påpeka att den förestående ansökan från 
kärnkraftsindustrin, SKB AB, enligt kärntekniklagen om att få uppföra 
en inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall i form av använt 
kärnkraftsbränsle utgör ett direkt avsteg från gällande bestämmelser.  
MKG:s mening i detta avseende stöds av bifogat PM. MKG anser att 
Statens kärnkraftinspektion bör ha detta påpekande som en del av 
underlaget vid bedömningen av hur myndigheten ska hantera den 
inkomna ansökan. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
Catharina Lihnell Järnhester Johan Swahn 
ordförande, MKG kanslichef, MKG 
 
0491-31323 070-467 37 31 
catharina.lihnell@snf.se johan.swahn@mkg.se 
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En juridisk analys av tillståndsansökan enligt kärntekniklagen om 
en inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall. 
 
 
Kärnkraftsindustrin, Svensk Kärnbränslehantering, SKB AB, lämnar 2006-11-08 in 
en ansökan enligt kärntekniklagen till Statens kärnkraftinspektion, SKI, om att få 
bygga en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle. Samtidigt med ansökan 
lämnar SKB in en säkerhetsanalys som är både inriktad på kapselns funktion i 
slutförvaret och en systemanalys av inkapslingsanläggningens roll i KBS-
systemet.  SKB avser att år 2009 lämna in en motsvarande ansökan för slutförvar. 
Samma år planerar SKB att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och 
kärntekniklagen för både inkapslingsanläggningen och slutförvaret. Ansökan om 
tillstånd till ett slutförvar för högaktivt kärnkraftsavfall söks ytterst hos regeringen. 
SKB har en förhoppning att regeringen ska fatta beslut om tillstånd år 2011.  
 
Förfarandet att i dagsläget, där många frågor ännu är otillräckligt utredda, 
ansöka om tillstånd till en inkapslingsanläggning och därmed särskilja 
inkapslingsfrågorna från den övriga utredningen av slutförvar, är inte 
förenlig med nu gällande lagstiftning.  
 
Syftet med miljölagstiftningen är att säkerställa ett säkert slutförvar av kärnavfall 
och för detta krävs en fullständig samlad utredning av samtliga sammanhängande 
frågor. Det är direkt felaktigt att bryta ut de frågor som rör inkapslingsanläggningen 
då dessa dels handlar om kapselns funktion i slutförvaret, dels anläggningens roll i 
KBS-systemet. KBS-systemet är en tänkbar lösning på slutförvaring, men inte den 
enda lösningen och utredningen av miljökonsekvenserna skall omfatta även andra 
alternativa lösningar.  Det är inte trovärdigt att separera frågorna kopplade till 
inkapslingsanläggningen, innan utredningen är klar. Utredningen av alternativa 
lokaliseringar och utformningar är naturligtvis nära sammankopplade med 
inkapslingsmetoden. Frågorna måste därför behandlas i ett sammanhang. SKB 
framhåller dessutom själva att inkapslingen är en viktig länk i hanteringen av det 
använda kärnbränslet.  
 
Ett snart tillstånd till en inkapslingsanläggning riskerar helt uppenbart att 
begränsa den fortsatta utredningen av ett säkert slutförvar och det strider 
mot lagens syfte och ändamål.  
 
Inför regeringens prövning skall SKB AB med stöd av en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) klarlägga miljökonsekvenserna av olika alternativa 



  

 
2 

lokaliseringar och utformningar. MKB:n ska tas fram i samråd med olika aktörer 
såsom, länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda (som kan antas bli 
särskilt berörda), övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda, t.ex. MKG. Samrådet skall avse 
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och 
miljöpåverkan samt dess innehåll och utformning.  
 
Genom att verksamheten medför en betydande miljöpåverkan, skall MKB:n alltid 
innehålla en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om 
lokalisering, utformning och omfattning. MKB:n ska även ge en beskrivning av 
konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. I 
enlighet med bestämmelserna om MKB och förfarandet med samråd ska SKB 
utreda slutförvaring av kärnavfall med full insyn från ovan åberopade aktörer. De 
frågor som rör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 
miljöpåverkan samt innehåll och utformning av MKB:n, ska utan undantag 
behandlas genom samråd.   
 
Syftet med den miljökonsekvensbeskrivning som SKB skall presentera för 
Regeringen är enligt 6 kap att möjliggöra en samlad bedömning av effekter 
på människors hälsa och miljön.  
 
SKB ska, grundat på MKB-kraven i sjätte kapitlet, kunskapskravet, bevisbörde-
regeln samt försiktighetsprincipen i andra kapitlet miljöbalken, skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
Reglernas innebörd är att SKB ska genom MKB visa att de har behövliga 
kunskaper om vad som krävs i samband med en slutförvaring av kärnavfall för att i 
ett mycket långt tidsperspektiv säkerställa att verksamheten kan bedrivas utan att 
utgöra ett hot mot människors hälsa och miljön. MKB:n ska dessutom utgöra ett 
beslutsunderlag för regeringens bedömning och därmed innehålla alternativa 
lösningar för regeringen att välja mellan.  
 
En uppdelning av sammanflätade frågor som rör slutförvar av kärnavfall är 
följaktligen vare sig lämpligt eller i överensstämmelse med gällande lag.  Det är i 
dagsläget t.ex. inte visat att man kan använda samma typ av kapslar för olika 
förvaringssätt och alternativa platser. Innan tillstånd kan meddelas för inkapslingen 
måste därför SKB först utreda, inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen och 
genom samråd, hur kapslarnas utformning kan komma eller kommer att påverkas 
av alternativa förvaringsmetoder och alternativa inkapslingsanläggningar. 
 
 
 
Detta PM är författat av Jur Dr Christina Hörnberg Lindgren, lektor vid juridiska 
institutionen, Umeå Universitet. 


