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Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, 
yttrande över Statens Kärnkraftinspektions, SKI:s, och 
Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, rapport/skrivelse 
angående "Statens ansvar för slutförvaring av använt 
kärnbränsle" (SKI Rapport 2007:01, SSI Rapport 2007:01) 
 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har beretts tillfälle att 
lämna synpunkter på rapporten/skrivelsen "Statens ansvar för slutförvaring 
av använt kärnbränsle" (SKI Rapport 2007:01, SSI Rapport 2007:01). 
Rapporten/skrivelsen är en avrapportering av ett regeringsuppdrag i 
regleringsbrevet till Statens kärnkraftinspektion, SKI, för budgetåret 2006. 
SKI fick uppdraget att i samråd med Statens strålskyddsinstitut, SSI, lämna 
förslag till hur lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) 
kan förtydligas med avseende på det långsiktiga ansvaret för det förslutna 
slutförvaret för använt kärnbränsle. Myndigheterna tar i rapporten upp 
ansvarsfördelningen för kärnavfallshantering både i nutid och  

MKG menar att rapporten/skrivelsen är en ambitiös och grundlig 
genomgång av det nuvarande juridiska rättsläget för ansvaret för att ta fram 
ett slutförvarssystem för använt kärnkraftsbränsle. Rapporten tar även upp 
fastighetsrelaterade frågor och frågor som rör bevarandet av dokumentation 
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om slutförvaret. I rapporten gör myndigheterna däremot dock endast några 
korta överväganden om det långsiktiga ansvaret för slutförvaret efter 
tillslutning. 

MKG och har följande att anföra som ett yttrande över rapporten/skrivelsen. 

Det finns fortsatta juridiska oklarheter kring regeringens långsiktiga 
sistahandsansvar för ett slutförvar av kärnkraftsavfall 

Ett huvudkonstaterande i skrivelsen är att staten genom att ratificera den 
internationella kärnavfallskonventionen (Joint Convention on The Safety of 
Spent Fuel Management and on The Safety of Radioactive Waste 
Management, IAEA INFCIRC 546) från 1997 har tagit på sig det yttersta och 
därmed även det ytterst långsiktiga ansvaret (sistahandsansvaret) för 
slutförvaring av kärnkraftsavfall. Så här står det i artikel 21 i konventionen: 

Article 21. Responsibility of the licence holder 
1.  Each Contracting Party shall ensure that prime responsibility for the 

safety of spent fuel or radioactive waste management rests with the 
holder of the relevant licence and shall take the appropriate steps 
to ensure that each such licence holder meets its responsibility. 

2.  If there is no such licence holder or other responsible party, the 
responsibility rests with the Contracting Party which has jurisdiction 
over the spent fuel or over the radioactive waste. 

Med "licence holder" menas verksamhetsutövaren, kärnkraftsindustrin, och 
med "Contracting Party" menas det land som ratificerat avtalet, dvs i vårt fall 
Sverige och den svenska staten. 

Sistahandsansvaret enligt konventionen är dock inte infört i svensk 
lagstiftning. I finansieringslagen och kärntekniklagen läggs ansvaret för 
finansiering och för framtagande av olika slutförvarssystem på 
kärnkraftsindustrin. Statens ansvar begränsas till att se till att industrin tar 
detta ansvar och för att det finns ett finansieringssystem som fungerar så att 
det är möjligt att ansvaret uppfylls. 

I myndigheternas rapport/skrivelse står det dock att det på sidan 381*, fjärde 
stycket, i regeringens proposition 1997/98:145, Miljömålspropositionen, förs 
resonemang om sistahandsansvaret. I propositionen föreslår regeringen 
bland annat att Sverige tillträder kärnavfallskonventionen och skriver: 

Det ligger slutligen i sakens natur att staten har det yttersta ansvaret för 
att verksamheten, som den är reglerad i kärntekniklagen, fungerar även 
på mycket lång sikt. Det skulle därför inte fylla något egentligt syfte att 
ytterligare reglera denna fråga i kärntekniklagen. 

Regeringen ansåg vid denna tidpunkt att det inte fanns behov av att föra in 
sistahandsansvaret i den svenska lagstiftningen. Trots detta uttalande har 
                                            
* I den version MKG hittat på regeringens hemsida finns texten sidan 356. Se 
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1305). 
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regeringen nu, efter propåer från kommunerna där platsundersökningar för 
ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle sker, Östhammar och 
Oskarshamn, gett myndigheterna i uppdrag att ge förslag på en ändring av 
kärntekniklagen för att reglera frågan om statens långsiktiga ansvar för ett 
slutförvar.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt 
att konventioner som Sverige tillträder inkorporeras i svensk lag. Frågan om 
hur statens långsiktiga ansvar för ett slutförvar för kärnavfall efter tillslutning 
är en fråga som det går att lagstifta om. MKG anser dock inte att den i 
rapporten/skrivelsen föreslagna ändringen ska genomföras eftersom den 
behandlar statens sistahandsansvar för kärnavfallsfrågan i sin helhet och 
inte endast efter tillslutning (se nedan). 

Den i rapporten/skrivelsen föreslagna ändringen av kärntekniklagen bör inte 
genomföras 

Rapporten/skrivelsen är myndigheternas svar på regeringens uppdrag att 
lämna förslag till hur kärntekniklagen (1984:3) kan förtydligas med 
avseende på det långsiktiga ansvaret för det förslutna slutförvaret för använt 
kärnbränsle. I bilaga 1 till rapporten/skrivelsen finns ett förslag till 
författningsändring där ett tillägg görs i § 14 i lagen med följande stycke: 

14 § Om det inte skulle finnas någon tillståndshavare eller någon 
annan part som kan göras ansvarig för att fullgöra skyldigheterna 
enligt 10 §, ansvarar staten för de skyldigheter och rättigheter som 
tidigare åvilat tillståndshavaren. 

Skyldigheterna enligt § 10 är enligt följande: 

10 § Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall svara 
för att de åtgärder vidtas som behövs för 
1. ---, 
2. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten 
uppkommet kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte 
används på nytt, och 
3. --- 

I rapporten/skrivelsen anger myndigheterna att det enligt den arbetsgrupp 
som tagit fram rapporten är det inte lämpligt att redan nu försöka lagreglera 
statens sistahandsansvar för slutförvaret. Enligt arbetsgruppens bedömning 
kommer det nu aktuella slutförvaret för använt kärnbränsle inte vara slutligt 
förslutet förrän cirka år 2100. En lagreglering av statens sistahandsansvar 
redan nu – hundra år innan det enligt arbetsgruppens bedömning kan få 
någon materiell betydelse – skulle kunna innebära ett minskat incitament för 
de aktuella aktörerna att fullt ut ta sitt långsiktiga ansvar.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det 
föreslagna lagförslaget inte uppfyller det uppdrag som regeringen gett 
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myndigheterna. Regeringen har bett om ett lagförändringsförslag som 
förtydligar det långsiktiga ansvaret för ett slutförvar efter tillslutning. Den 
föreslagna lagändringen markerar statens sistahandsansvar i en mycket 
bredare mening. MKG anser därför att den i rapporten/skrivelsen föreslagna 
lagändringen inte bör genomföras.  

MKG anser dessutom att en ny utredning bör tillsättas som utför det 
ursprungliga uppdraget och som även kan utreda andra frågor som är av 
betydelse efter förslutningen av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle 
(se sista punkten i yttrandet). 

För att förhindra kärnvapenspridning måste ett slutförvar enligt 
kärnkraftsindustrins KBS-metod övervakas i flera hundra tusen år 

Rapporten/skrivelsen behandlar helt riktigt frågan om övervakning av ett 
slutförvar enligt kärnkraftsindustrins KBS-metod efter tillslutning för att 
förhindra att plutonium i slutförvaret kommer till användning i kärnvapen. 
Detta problem finns kvar i flera hundra tusen år och det kommer att krävas 
fysiskt skydd (s k safeguards) av slutförvaret under denna tid i den mån 
samhället bedömer att det behövs. Enligt internationella atomenergiorganet, 
IAEA, och dess europeiska motsvarighet, Euratom, behövs med nuvarande 
internationella situation övervakning av ett slutförvar som byggs enligt den 
KBS-metod som kärnkraftsindustrin vill använda. I rapporten/skrivelsen 
spekuleras det visserligen om att det kan vara möjligt att tillsluta förvaret så 
att det inte finns någon möjlighet till återtagande. Med tanke på ett det 
endast behövs en tekniknivå från 1800-talet för att ta sig ner 500 m i berg är 
detta uteslutet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
poängterar att för att förhindra kärnvapenspridning måste slutförvar enligt 
industrins KBS-metod stå under övervakning under en lång tid efter 
tillslutning. 

Det behövs ett långsiktigt miljöövervakningsprogram efter det att slutförvaret 
är förslutet 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt 
att ett miljöövervakningsprogram inrättas efter tillslutning för att övervaka 
miljön ovan jord. Även om risken för kortsiktiga utsläpp från förvaret är låg 
kan den omedelbara etableringen av ett miljöövervakningsprogram göra det 
lättare att upprätthålla ett sådant program under tusentals år. Uppgiften för 
ett miljöövervakningsprogram är inte endast at upptäcka radioaktiva läckor, 
Till exempel kan även grundvattenförhållandena övervaknas för att 
upptäcka förändringar som kan utgöra ett hot mot slutförvarets 
miljösäkerhet. 



  

 
5(9) 

Frågan om hur kärnkraftsindustrin ska kunna ta ett ekonomiskt ansvar för 
tiden efter tillslutning av ett slutförvar bör utredas 

Rapporten/skrivelsen beskriver hur den nuvarande lagstiftningen, främst 
genom finansieringslagen (2006:647), ska säkerställa kärnkraftsindustrins 
ekonomiska ansvar för slutförvaring av kärnkraftsavfall. Risken för att de 
medel som fonderas i kärnavfallsfonden inte ska räcka till för att genomföra 
en säker slutförvaring är tänkt att hanteras genom att kärnkraftsindustrin ska 
ställa säkerheter till förfogande och om så anses behövas även betala en 
riskavgift.  

När den nya lagen togs fram togs ingen hänsyn till de synpunkter som fanns 
från olika aktörer att det även behövs ett system för att hantera kostnader 
som tillkommer efter tillslutning av förvaret. Kostnader som inte vore 
omöjliga att uppskatta är kostnader för övervakning för att förhindra 
kärnvapenspridning och kostnader för att sköta ett eventuellt reservat som 
ligger ovanför slutförvaret (se nedan). En möjlighet är att skapa en speciell 
fond vars avkastning finansierar dessa utgifter. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att en utredning 
bör göras för att ändra i finansieringslagen så att ansvaret för kostnader för 
slutförvar av kärnavfall efter tillslutning läggs på kärnkraftsindustrin. 
Exempel på kostnader är övervakning för att hindra kärnvapenspridning, 
miljöövervakning, skötsel av natur- och kulturmiljö och skötsel av märkning 
av slutförvaret med information till framtiden, m m. 

Staten måste äga avfallet efter tillslutning och ägandet av marken ovanför 
måste vara långsiktigt stabilt 

I rapporten/skrivelsen diskuteras äganderätten av innehållet i slutförvaret 
kopplat till ägandeförhållandena till den eller de fastigheter som ligger 
ovanför slutförvaret. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
håller med myndigheterna om att staten efter tillslutning måste äga 
innehållet i slutförvaret. MKG anser att det därför är viktigt att 
ägarförhållandena av området ovanför slutförvaret efter tillslutning hanteras 
så att stabila långsiktiga ägarförhållanden etableras. 

Möjligheten till medborgarövervakning (societal verification) som en del av 
övervakningsbehovet för att långsiktigt förhindra kärnvapenspridning från ett 
slutförvar enligt kärnkraftsindustrins KBS-metod 

Som tidigare konstaterats behöver ett slutförvar enligt kärnkraftsindustrins 
KBS-metod under lång tid övervakas för att förhindra att plutonium från 
förvaret används i kärnvapen. Ett bidrag till övervakning är så kallad 
medborgarövervakning (societal verification) som går ut på att 
tillgängligheten av information och tillträde till en yta för allmänheten 
förhindrar att ett område eller en resurs används för oönskade syften. Om 
området ovanför slutförvaret görs attraktivt för närvaro av allmänheten 
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stärks möjligheten av att medborgarövervakning kan bidra till den formella 
övervakningen av slutförvaret. 

Flexibiliteten för landanvändning efter tillslutning får inte begränsas av 
kortsiktiga intressen 

Det finns olika möjligheter för långsiktigt användning av området ovanför 
slutförvaret. En möjlighet är att tillgängligheten till områdets natur- och 
kulturvärden blir en del av användningen. För att inte minska flexibiliteten i 
val av användning av området ovanför slutförvaret måste staten och 
kärnkraftsindustrin redan nu agera för att inte byggnader och andra 
kulturföremål förstörs och att inte ödeläggelse av naturvärden sker på grund 
av att markägare upplever att det inte spelar någon roll eller på att de tjänar 
på det. 

Långsiktigt ägande och landanvändning av ytan ovanför slutförvaret måste 
utredas 

Frågan om långsiktigt ägande av marken ovanför slutförvaret aktualiserar 
frågan om hur dessa ytor ska utnyttjas efter tillslutningen av slutförvaret. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det behövs 
en utredning för att utreda frågan om ägande och användning av mark ovan 
jord efter tillslutningen av ett kärnavfallsslutförvar. Utredningen bör även få 
uppdraget att föreslå åtgärder för att förhindra att kultur- och naturvärden 
förstörs innan ett eventuellt beslut tas om att göra området till en 
nationalpark och ett kulturreservat. 

Ytan ovanför ett slutförvar enligt KBS-metoden måste märkas ut för att 
varna framtida generationer för innehållet och göra det möjligt för dem att 
övervaka förvaret för att förhindra kärnvapenspridning 

Rapporten/skrivelsen diskuterar även frågan om information till eftervärlden. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning anser att ett slutförvar enligt 
KBS-metoden måste märkas ut för att varna framtida generationer för 
innehållet och göra det möjligt för dem att övervaka förvaret för att förhindra 
kärnvapenspridning. Även om en sådan märkning kommer att förstöras av 
den första istiden kommer den förmodligen kunna fungera som en markör i 
10 000-tals år. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser 
att en utredning bör göras av denna fråga. 

Behov av medel för statens kostnader för kompletterande forsknings- och 
utvecklingsverksamhet och kopplingen till behovet av en oberoende 
förstudie av den alternativa metoden djupa borrhål 

Samhällets sistahandsansvar gör också att eventuella brister då det gäller 
den långsiktiga säkerheten i det framtida slutförvaret blir en fråga som 
samhället är ansvarig för att hantera och åtgärda. Miljöorganisationernas 
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kärnavfallsgranskning, MKG, anser att detta ger myndigheterna en särskild 
roll då det gäller den långsiktiga säkerheten i den nuvarande MKB-
processen. Frågor som har lyfts i detta sammanhang är t.ex. alternativa 
metoder och alternativa platser, som kan ha säkerhetmässiga fördelar 
jämfört med industrins föreslagna KBS-metod och de nu föreslagna 
platserna.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det behövs 
medel för av kärnkraftsindustrin oberoende utredningar som behövs 
genomföras inom arbetet med att ta fram ett slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle. Eftersom rapporten/skrivelsen utförligt behandlar 
ansvarsförhållandet inom kärnavfallsområdet så vill MKG ta upp frågan om 
hur av kärnkraftsindustrin oberoende utredningar kan bli gjorda om industrin 
självt vägrar att ta ansvaret för att göra dem eller det visar sig att de inte kan 
göra dem på ett för ett rättvisande sätt för att utgöra ett beslutsunderlag.  

Ett exempel på en utredning som enligt MKG behöver göras är en 
oberoende förstudie till en utredning av förutsättningarna för att slutförvara 
använt kärnkraftsbränsle i djupa borrhål. En sådan studie är viktig att få till 
stånd eftersom användningen av djupa borrhål för slutförvaring av använt 
kärnkraftsbränsle skulle kunna vara långsikt miljömässigt säkrare sätt än 
den KBS-metod som kärnkraftsindustrin utvecklar. En förstudie kan svara 
på vilka frågor som behöver utredas och vilken tid och vilka resurser som 
behövs. MKG anser att det är viktigt att miljödomstolar, myndigheter och 
regering har ett fullgott underlag vad gäller alternativa metoder så att 
miljöbalkens krav på alternativredovisningar uppfylls. 

MKG konstaterar att finansieringslagen (2006:647) anger att: 

4 § Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för 
1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och 
slutförvaring av restprodukter, 
2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och 
rivning av kärntekniska anläggningar, 
3. tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som behövs för att de åtgärder som 
avses i 1 och 2 skall kunna vidtas, 
4. statens kostnader för sådan forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som behövs för att pröva de åtgärder 
som avses i 1–3, 
5. ........ 

En möjlig tolkning av lagen är att statens kostnader för att pröva om 
tillståndshavarna, kärnkraftsindustrin, tar fram en säkert slutförvar även 
innefattar en kontroll av att industrin har valt rätt metod. I så fall kan 
myndigheterna använda kärnavfallsfondsmedel för den oberoende förstudie 
av den alternativa metoden djupa borrhål som MKG vill ha gjord. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att 
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myndigheterna bör ta vara på det mandat de har enligt 4 § punkt 4 i 
finansieringslagen (2006:647), och initiera den forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som behövs för att kunna pröva ett slutförvar. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, föreslår att en 
utredning tillsätts för att föreslå ändringar av lagstiftningen för att förtydliga 
möjligheten att statens kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet 
kan tas ur kärnavfallsfonden för att se till att oberoende kunskap tas fram så 
att underlag för att jämföra industrins metodutvecklingsarbete med 
alternativa kärnavfallshanteringsmetoder. På ett liknande sätt kan det finnas 
ett behov av statliga forsknings- och utvecklingsmedel för att utreda 
alternativa lokaliseringsalternativ. 

Behov av ett samhälleligt mål och av beslutsprocesser som garanterar att 
samhällsintresset tillgodoses 

Det sistahandsansvar som samhället har för kärnavfallet medför även ett 
tydligt behov av samhälligt mål för slutförvaret och beslutsprocesser som 
garanterar att samhällsintresset tillgodoses. Behovet av ett samhälligt mål 
för slutförvarsprojektet har bl.a. lyfts av Statens råd för kärnavfallsfrågor, 
KASAM, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
instämmer i detta.  

Då det gäller den nuvarande beslutsprocessen för slutförvaret ser MKG 
stora möjligheter till förbättring. Verksamhetsutövaren är inte en lämplig part 
för att hålla i samrådet, då det på sikt inte kommer vara 
verksamhetsutövaren som ansvarar för den långsiktiga säkerheten i 
slutförvaret utan samhället. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, anser att MKB-processen bör förbättras och att en oberoende instans 
involveras i arbetet, t.ex. på det sätt som har gjorts inom 
tunnelkommissionen, Hallandsåsen.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, föreslår att en ny 
utredning tillsätts för att se över viktiga ansvarsfrågor inom 
kärnavfallsområdet 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har ovan sett behovet 
av att få svar på ett antal frågor som gäller statens sistahandsansvar och 
långsiktiga ansvar för kärnkraftsavfall. MKG föreslår därför att en ny 
utredning tillsätts för att se över viktiga ansvarsfrågor inom 
kärnavfallsområdet. En sådan utredning skulle enligt ovanstående 
kommentarer kunna innehålla: 

- ett nytt uppdrag att föreslå lagstiftningsändringar som förtydligar statens 
långsiktiga ansvaret för ett slutförvar efter tillslutning 

- ett uppdrag att föreslå ändringar i finansieringslagen så att ansvaret för 
kostnader för slutförvar av kärnavfall efter tillslutning (övervakning för att 
hindra kärnvapenspridning, miljöövervakning, skötsel av natur- och 
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kulturmiljö, skötsel av märkning med information till framtiden m m) läggs 
på kärnkraftsindustrin 

- ett uppdrag att utreda frågan om ägande och användning av mark ovan 
jord efter tillslutningen av ett kärnavfallsslutförvar. Utredningen bör även få 
uppdraget att föreslå åtgärder för att förhindra att kultur- och naturvärden 
förstörs innan beslut tas långsiktig landanvändning av marken ovanför 
slutförvaret 

- ett uppdrag att utreda frågan om märkning av ytan ovanför slutförvaret 
med information till framtiden. 

-  ett uppdrag att utreda om det behövs ändringar av lagstiftningen så att 
statens kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet enklare kan 
tas ur kärnavfallsfonden för att se till att oberoende kunskap tas fram så att 
underlag för att jämföra industrins metodutvecklingsarbete med alternativa 
kärnavfallshanteringsmetoder. På ett liknande sätt kan det finnas ett behov 
av statliga forsknings- och utvecklingsresurser för att utreda alternativa 
lokaliseringsalternativ. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, avslutar med att åter 
upprepa att rapporten/skrivelsen är en ambitiös och grundlig genomgång av 
det nuvarande juridiska rättsläget för ansvaret för att ta fram ett 
slutförvarssystem för använt kärnkraftsbränsle. Rapporten/skrivelsen är 
därför rekommenderad läsning för den som vill få en överblick av 
ansvarsförhållande inom kärnavfallsområdet. 

 

Med vänlig hälsning, 

 
 
 
Jenny Lundström Johan Swahn 
 
ordförande, MKG kanslichef, MKG 
 070-467 37 31 
 johan.swahn@mkg.se 


