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1. Uppdraget  
 
Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2006 uppdragit åt Statens 
kärnkraftinspektion (SKI) 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. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till 
regeringen. 
 
SKI och SSI har bildat en arbetsgrupp med uppgift att fullgöra regeringsuppdraget.  
I arbetsgruppen har från SKI ingått chefsjuristen Ingvar Persson, som fungerat som 
ordförande i gruppen, enhetscheferna Josefin Päiviö Jonsson och Göran Dahlin samt 
verksjuristerna Tomas Israelsson och Pernilla Sandgren. Från SSI har 
myndighetsspecialisten Mikael Jensen och verksjuristen Tomas Löfgren ingått i 
arbetsgruppen.  
 
SKI får i samråd med SSI härmed överlämna rapporten Statens ansvar för 
slutförvaring av använt kärnbränsle.  
 
2. Utredningsarbetet 
 
Arbetsgruppen belyser i rapporten det ansvar som enligt nuvarande lagstiftning vilar 
på reaktorinnehavarna, som ägare till kärnbränslet, Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB), som innehavare av slutförvaret, samt framtida fastighetsägare som berörs av 
slutförvaret. 
 
De frågeställningar som arbetsgruppen översiktligt berör i detta sammanhang är  
 

- tillståndshavarnas (reaktorinnehavarna respektive SKB) skyldigheter enligt 
kärntekniklagen,  

- strålskyddskrav enligt strålskyddslagen i samband med slutförvaring,  
- verksamhetsutövarens miljöansvar enligt miljöbalken,  
- uppbyggnaden av fondmedel enligt finansieringslagen,  
- verksamhetsutövarens skadeståndsansvar enligt atomansvarighetslagen,  
- kärnämneskontrollen enligt Euratomfördraget och avtalet mellan IAEA, 

Euratom och Sverige, 
- vissa fastighetsrelaterade frågor som vertikal och horisontell fastighetsbildning 

samt det kommunala planmonopolet samt  
- frågan om bevarande av dokumentation om slutförvaret. 

 
Med utgångspunkt i en sådan översiktligt beskriven ansvarsbild av den nuvarande 
lagstiftningen har arbetsgruppen formulerat ett förslag till hur det långsiktiga ansvaret 
för slutförvaret för använt kärnbränsle skall kunna växlas över från 
reaktorinnehavarna och SKB till staten.  
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3. Bakgrund  

3.1 De grundläggande principerna för ansvarsfördelningen mellan staten och 
kärnkraftföretagen  
 
Ansvarsfördelningen mellan staten och kärnkraftföretagen när det gäller slutförvaring 
av använt kärnbränsle har ägnats stort intresse i riksdagen och varit föremål för 
omfattande överväganden1. Riksdagen har därvid ställt sig bakom fyra grundläggande 
principer när det gäller hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. Dessa fyra 
grundläggande principer redovisas nedan.         
 
Den ansvarsfördelning som framkommer i dessa grundprinciper återspeglas i 
lagstiftningen. De är grundläggande för uppbyggnaden av lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). De återfinns också i lagen (2006:647) om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringslagen) som den 1 januari 2008 fullt ut kommer att ersätta den nuvarande 
lagen (1992:1537) om finansiering av framtida kostnader för använt kärnbränsle m.m.  
 
I. Den första grundläggande principen är att kostnaderna för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall skall täckas av intäkterna från den produktion av energi 
som gett upphov till dem. Med hänsyn till de långa tidsperioder som krävs för 
hantering och slutförvaring kommer utgifter att uppstå långt efter det att produktionen 
vid en anläggning, som det använda kärnbränslet kan hänföras till, har upphört. Det 
innebär att medel för framtida utgifter för hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle fortlöpande måste tas ur intäkterna från energiproduktionen.   
 
Denna princip har i sin helhet införts i finansieringslagen. Den anges också i 
kärntekniklagen. 
 
II. Den andra grundläggande principen är att en reaktorinnehavare skall svara för att 
använt kärnbränsle och kärnavfall tas om hand på ett säkert sätt. Det innebär att 
reaktorinnehavarna skall svara för att erforderliga åtgärder för hantering och 
slutförvaring faktiskt kommer till stånd. De måste se till att tekniskt kunnande, 
kompetens, utrustning, handläggning m.m. finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning 
och utnyttjas. 
 
Den andra principen finns reglerad i 10, 11 och 12 §§ kärntekniklagen. 
 
III. En tredje grundläggande princip är att staten har ett övergripande ansvar för 
använt kärnbränsle och kärnavfall. Det långsiktiga ansvaret för hantering och 
förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall bör ligga hos staten. Efter det att ett 
slutförvar har tillslutits torde det krävas att någon form av ansvar för och tillsyn av 
slutförvaret kan upprätthållas under avsevärd tid. En statlig myndighet kan komma att 
överta ansvaret för de tillslutna slutförvaren.  
 

                                                           
1 Se bland annat prop. 1980/81:90, bilaga 1, s. 319, prop. 1983/84:60, s. 38, prop. 1997/98:145, s. 381, 
prop. 2005/06:183 samt näringsutskottets betänkanden 1988/89:NU31 och 1989/90:NU24.  Jfr även  
artikel 21 enligt 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall.  
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Den svenska staten har genom att ratificera 1997 års konvention om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall 
(avfallskonventionen) åtagit sig att tillse att det primära ansvaret för säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall vilar på innehavaren av 
ifrågavarande tillstånd och skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att varje sådan 
tillståndshavare axlar sitt ansvar. Om det inte finns någon sådan tillståndshavare eller 
någon annan ansvarig part, vilar ansvaret på den fördragsslutande parten, vilken har 
domsrätt över det använda kärnbränslet eller över det radioaktiva avfallet2. 
 
Dessa förutsättningar innebär att staten bär ett ”sistahandsansvar” för att 
slutförvaringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. Det är just statens 
sistahandsansvar och förutsättningarna för finansieringen i övrigt som fört med sig att 
ett särskilt finansieringssystem för detta ändamål har byggts upp. Statens ansvar har 
två komponenter: 
 
1. Staten har ett övergripande ansvar att tillse att slutförvaringen kommer till 

stånd. 
2. Staten har ett sistahandsansvar för slutförvaringen i meningen att staten själv 

tvingas att ta på sig en beställar- och finansierarroll om kärnkraftsindustrin 
inte har förmåga att utföra uppgiften eller av annat skäl avstår från att göra det. 

 
Statens sistahandsansvar innebär inte någon begränsning av kärnkraftindustrins ansvar 
enligt kärntekniklagen.  
 
Regeringen har när det gäller denna princip uttalat att det ligger i sakens natur att 
staten har det yttersta ansvaret för att verksamhet som är reglerad i kärntekniklagen, 
fungerar även på mycket lång sikt3.   
 
IV. En fjärde grundläggande princip, som flera gånger har fastslagits av riksdagen, är 
att varje land skall ta ansvar för det använda kärnbränsle och kärnavfall som 
uppkommer i landet4. Av detta följer att slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall från kärnteknisk verksamhet i ett annat land inte får förekomma i Sverige 
annat än i rena undantagsfall. 
 
Denna fjärde princip framkommer av 5 a § andra stycket kärntekniklagen.  
 
3.2 Viktiga utgångspunkter för slutförvaringen  
 
En viktig utgångspunkt är att slutförvaringen av det använda kärnbränslet är ett realt 
åtagande som måste fullföljas. Det är en hantering som det från samhällets 
utgångspunkt inte går att välja bort.  
 
Slutförvaringen av det använda kärnbränslet har också några speciella egenskaper 
jämfört med andra anläggnings- och industriprojekt. En sådan egenskap är den långa 
projekttiden. Enligt kärnkraftindustrins planering skall deponeringen av det hittills 
genererade använda kärnbränslet vara avslutad omkring år 2060. Enligt 

                                                           
2 Jfr artikel 21 enligt 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall. 
3 Se prop. 1997/98:145, s. 381 fjärde stycket. 
4 Se prop. 1992/93:98, s. 29. 



Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle, 21 december 2006 5

arbetsgruppens egen bedömning är det inte otroligt att slutförvaret inte kommer att 
förslutas förrän år 2100 – se avsnitt 3.4.  De företag (reaktorinnehavare) som enligt 
nuvarande lagregler är ansvariga för att det använda kärnbränslet skall slutligt tas om 
hand på ett säkert sätt kan upphöra att existera innan slutförvaret slutligt förslutits. 
Dessa förhållanden är en bakgrund till regleringen enligt kärntekniklagen och 
finansieringslagen.  
  
3.3 Befintliga och planerade anläggningar för förvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall 

3.3.1 Allmänt 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som ägs av de företag som driver de 
svenska kärnkraftverken, har fått uppgiften av fullgöra de skyldigheter som vilar på 
dessa när det gäller att ta hand om det radioaktiva avfallet och det använda 
kärnbränslet från reaktorerna. 

Följande anläggningar och system är i drift: 
− Transportsystem för radioaktiva restprodukter där fartyget Sigyn fyller en central 

funktion 
− Centralt mellanlager för använt bränsle, Clab. 
− Slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR 1. 

Senare planeras även: 
− Kapselfabrik  
− Inkapslingsanläggning för använt bränsle. 
− Slutförvar för använt bränsle. 
− Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall 
− Slutförvar för rivningsavfall. 

Utöver ovanstående befintliga och planerade anläggningar finns även ett antal 
markförvar för slutdeponering av lågaktivt kärnavfall.  

3.3.2 Clab 

I Clab (Centrallager för använt bränsle) mellanlagras det använda kärnbränslet i 
bassänger insprängda i berget. Efter ca 30 års mellanlagring ska bränslet kapslas in 
och sedan transporteras vidare till slutförvaret. Clab har nyligen byggts ut för att 
kunna mellanlagra ytterligare använt kärnbränsle. Clab ligger på Simpevarpshalvön i 
nära anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) och blev klart för drift 1985. 

3.3.3 SFR  

SFR är en anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall från 
Sveriges kärnkraftverk. Avfallet består till exempel av sopor, skrot, isoleringsmaterial 
och använda skyddskläder. SFR tar även hand om en del radioaktivt avfall från 
sjukvård, industri och forskning. SFR ligger nära kärnkraftverket i Forsmark och blev 
klart för drift 1988. 

3.3.4 Markförvar för slutdeponering av lågaktivt kärnavfall 

Markförvar för lågaktivt kärnavfall finns idag vid kärnkraftverken i Oskarshamn, 
Forsmark och Ringhals samt vid Studsvik. Avfallet som deponeras i markförvar ska 
vara sådant att det inte finns några allvarliga risker för vare sig individ eller samhälle 
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100 år efter avslutad deponering, oavsett hur platsen används. Detta betyder att avfall 
med huvudsakligen kortlivade radioaktiva ämnen får deponeras i markförvar.  
  
3.4. De olika faserna konstruktion, drift och förslutning av ett slutförvar för 
använt kärnbränsle 
 
Framställningen i detta avsnitt utgår ifrån ett slutförvar enligt den så kallade KBS-3 
metoden vilken kraftindustrin i olika sammanhang har förordat. 
Platsvalsundersökningarna för var i Sverige ett slutförvar skall lokaliseras är ännu inte 
slutförda. Det finns heller ingen ansökan om ett slutförvar som anger vilken metod för 
slutförvaringen som skall användas. Syftet med detta avsnitt är främst att försöka ge 
en översiktlig bild av de tidsaspekter det kan bli fråga om fram till förslutning av ett 
slutförvar för använt kärnbränsle.  

3.4.1 Konstruktionsfasen 

 
Denna fas förväntas ta minst 8-10 år. Om vi förutsätter att Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) får tillstånd att bygga ett slutförvar år 2012 kommer 
det kunna tas i drift tidigast år 2020. Till förvarets grundkonstruktion räknas 
ovanjordsdelar, utsprängning av tillfartsvägar till det djup i berggrunden där det 
använda kärnbränslet planeras slutförvaras (ramp och schakt), själva förvarsområdet 
under jord (centralområdet på förvarsdjup) samt transporttunnlar och en rad 
deponeringsorter. I varje deponeringsort finns ett antal deponeringshål. Bara en 
mycket liten del av alla deponeringsområden (transporttunnlar och deponeringsorter) 
kommer att färdigställas innan driftfasen.  
 
3.4.2 Driftfasen 
 
Denna fas innefattar först a) provdrift som skall motsvara ungefär 5 % av allt bränsle 
och sedan b) rutinmässig drift (enl. SKI föreskrifter). Det är inte möjligt att nu 
förutsäga hur länge provdriften kommer att vara. Det kan komma att beslutas av SKI i 
enlighet med villkor för tillståndet som regeringen beslutar om. Det är heller inte klart 
om SKI kan komma att besluta om en lång utvärderingsfas mellan provdrift och 
rutinmässig drift. En möjlighet är också att utvärderingen av provdriften och fortsatt 
drift kan ske parallellt. 
 
När SKB börjar deponera i en deponeringstunnel måste de från tiden då den första 
kapseln hamnat i sitt deponeringshål försluta hela tunneln inom 3-4 månader beroende 
på risken för erosion av bentoniten. En deponeringstunnel försluts med en 
betongplugg efter det att den återfyllts. Efter det att ett flertal deponeringstunnlar 
förslutits kan SKB välja att även försluta berörda transporttunnlar så att hela 
deponeringsområden försluts. Samtidigt som detta sker behöver nya transport- och 
deponeringstunnlar byggas. Konstruktion, drift och förslutning sker därför parallellt 
och kontinuerligt genom att förvaret gradvis expanderar under hela driftfasen. SKB 
räknar med att behöva deponera i genomsnitt en kapsel per dag, motsvarande ca 200 
kapslar per år. 
 
Om vi utgår från att de senast byggda kärnkraftverken kommer att drivas vidare till år 
2045 vilket motsvarar OKG AB:s senaste besked beträffande reaktor Oskarshamn 3, 
kan vi räkna med att slutförvaret behöver kunna ta emot bränsle till minst år 2075. 
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Bränslet behöver nämligen mellanlagras i CLAB minst i 30 år innan det kan tas till 
slutförvaret. Den begränsade faktorn är bränslets resteffekt, som behöver gå ner till en 
acceptabel nivå för att kunna hanteras vidare. Mot bakgrund av reaktorinnehavarnas 
planer på att höja utbränningsgraden och bränslets anrikning, är det möjligt att 
bränslet behöver mellanförvaras ännu längre tid. Speciellt när det gäller bränslet till 
tryckvattenreaktorerna är detta ett särskilt problem då det bara finns 4 positioner i 
varje kapsel. SKB kan därför komma att vilja öka tiden för mellanlagringen så att 
resteffekten blir hanterbar med 4 bränsleelement för tryckvattenreaktorerna i varje 
kapsel. Det använda kärnbränslet för kokarvattenreaktorerna är lättare att optimera 
eftersom man där har 12 positioner i varje kapsel.  

3.4.3 Förslutningsfasen 

 
Med förslutning menas här inte förslutning av deponeringstunnlar som sker genom 
hela driftfasen. Förslutning bör ses som försegling av vitala delar av förvaret så att det 
inte längre kan användas, t.ex. tillfartsvägar (ramp och schakt) och förvarsområde 
(centralområde och transporttunnlar). Denna fas kan förväntas ta minst 5-10 år. 
Troligen måste någon form av kontrollprogram genomföras för att säkerställa att 
betingelserna i förvaret är som förväntat. Dessutom behövs tid för ingenjörsarbeten 
och den beslutsprocess som är nödvändig i sammanhanget. Förvaret kan därför 
sannolikt inte anses förslutet förrän tidigast år 2080. 

3.4.4 Osäkerheter 

 
De ovan angivna bedömningarna är naturligtvis behäftade med en rad osäkerheter. 
Den sammanlagda beslutsprocessen kan komma att dra ut på tiden. Det är inte 
orimligt att räkna 5 år extra.  Konstruktionsfasen kan säkert också ta lika mycket extra 
tid eftersom det inte är bestämt exakt vad som behöver mätas etc. En förlängd 
mellanlagring i CLAB på grund av hög resteffekt hos bränslet är heller inte ett 
omöjligt scenario. Här bedömer arbetsgruppen att en extra tid på 5-10 år kan vara 
trolig. 
 
Med hänsyn till dessa osäkerheter och med de förutsättningar vi har utgått ifrån kan 
slutförvaret lika gärna komma att behöva vara öppet till och med år 2100 innan det 
försluts. 
 
Dessa förutsättningar påverkas naturligtvis av om kärnkraften avvecklas tidigare eller 
senare än vad som kraftindustrin nu planerar. 
 
 
4. Lagstiftningen på det kärntekniska området   

4.1  Den grundläggande lagstiftningen 
 
Den kärntekniska verksamheten i Sverige styrs främst av följande 5 lagar: 
 
- Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen), 
 
- Miljöbalken (1998:808), 
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- Strålskyddslagen (1988:220),  
 
- Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) som den 1 januari 2008 fullt ut ersätter 
lagen (1992:1537) om finansiering av framtida kostnader för använt kärnbränsle 
m.m., 
 
- Atomansvarighetslagen (1968:45).  
 
De generella principerna för säkerhet och strålskydd i den kärntekniska verksamheten 
läggs fast i kärntekniklagen, miljöbalken och strålskyddslagen. Bestämmelserna i 
dessa lagar kompletteras av förordningar och myndighetsföreskrifter som innehåller 
mer detaljerade bestämmelser. En kärnteknisk anläggning får inte innehas eller drivas 
utan tillstånd utfärdade enligt kärntekniklagen och miljöbalken. Det krävs alltså två 
separata tillstånd, utfärdade enligt två olika lagar, för att få inneha och driva en 
kärnteknisk anläggning   
 
Kärntekniklagen är till sin karaktär en säkerhetslag som särskilt är inriktad på att dels 
ta tillvara säkerheten vid den kärntekniska verksamheten, dels ta tillvara Sveriges 
åtaganden på icke-spridningsområdet samt på tillsyn över och insyn i denna 
verksamhet. Kärntekniklagen innehåller också de centrala bestämmelserna som rör 
omhändertagande och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle. 
 
Miljöbalken syftar till att skydda miljön och människors hälsa mot miljöfarlig 
verksamhet. Kärnteknisk verksamhet är enligt balken definierad som miljöfarlig 
verksamhet. Bestämmelserna i balken omfattar bestämmelser om såväl 
anläggningssäkerhet som strålskydd samt buller, ljus och annat som kan ha skadlig 
inverkan.    
 
Strålskyddslagen syftar till att skydda människor, djur och miljön från skadliga 
effekter till följd av strålning. Strålskyddslagen är särskilt viktig när det gäller att 
skydda anställda som är sysselsatta i radiologiskt arbete 
 
Finansieringslagen innehåller bestämmelser som rör finansieringen av framtida 
kostnader för slutförvaring av använt kärnbränsle, avveckling och rivning av 
kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Reaktorinnehavarna skall betala 
avgifter till staten som fonderar medlen i en särskild fond, Kärnavfallsfonden, för att 
kunna användas när de behövs för att kunna tillgodose lagens syften5.   
 
Atomansvarighetslagen reglerar den civilrättsliga ansvarigheten för skador som 
uppkommer till följd av en radiologisk olycka i kärntekniska anläggningar och under 
transport av kärnämne. Innehavaren av en kärnteknisk anläggning har ett strikt ansvar 
för skador till följd av en radiologisk olycka, d.v.s. oberoende av vållande. 
Anläggningsinnehavarnas ansvar är begränsat till ca 3,3 miljarder kronor. Ansvaret 
skall vara täckt av en försäkring. 
 

                                                           
5 Finansieringslagen kommer i vissa avseenden den 1 mars 2007 samt i sin helhet den 1 januari 2008 
att ersättas av lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet.  
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4.2 Kärntekniklagen 
 
Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) innehåller 
grundläggande bestämmelser om säkerheten i samband med kärnteknisk verksamhet. 
Lagen är speciellt inriktad på att ta tillvara säkerheten vid den kärntekniska 
verksamheten samt på tillsyn och insyn i sådan verksamhet. 

4.2.1 Kärnteknisk verksamhet 

 
Kärntekniklagen gäller kärnteknisk verksamhet. Kärntekniklagen använder begreppet 
”kärnteknisk verksamhet” som ett samlingsbegrepp för vad lagen omfattar. Begreppet 
är av central betydelse för lagens systematik och avgränsning.  
 
Med kärnteknisk verksamhet avses 
- uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 
- avställning och rivning av en kärnteknisk anläggning 
- förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av eller annan 

bearbetning med kärnämne eller kärnavfall, 
- införsel till riket av kärnämne eller kärnavfall,  
- utförsel ur riket av kärnavfall6. 
 
Av intresse i detta sammanhang är att slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall är kärnteknisk verksamhet enligt kärntekniklagen. 
 
4.2.2 Begreppet kärnteknisk anläggning 
 
De anläggningar som avses med begreppet kärnteknisk anläggning enligt 
kärntekniklagen är kärnkraftsreaktorer, forskningsreaktorer, bränslefabrik, 
anläggningar för hantering, bearbetning m.m. av kärnämne eller kärnavfall, och 
anläggningar för lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. I 
begreppet ”anläggningar för hantering och bearbetning av kärnämnen och kärnavfall” 
hör bland annat anläggningar för inkapsling av använt kärnbränsle. 
 
Förutom anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor) anges särskilt 
”annan anläggning i vilken kärnreaktion kan ske”, som forskningsreaktor. Anläggning 
i vilken en kärnreaktion kan ske avser den i dag förekommande fissionsreaktorn. 
Utformningen av punkterna 1 a och 1 b innefattar också den så kallade 
fusionsreaktorn. Någon fusionsreaktor finns ännu inte uppförd någonstans i världen, 
men forskning om utveckling av en sådan reaktor pågår.  
 
Utanför lagen faller anläggningar där kärnomvandling sker på annat sätt, exempelvis i 
accelerator för produktion av radioaktiva isotoper. I anläggningar av detta slag sker 
inte någon självunderhållande kärnreaktion och de innehåller heller inte några 
upplagrade energimängder.  
 
Det ligger i sakens natur att till den kärntekniska anläggningen hör enbart byggnader i 
vilka den kärntekniska verksamheten bedrivs. Även om olika anordningar för till 
exempel fysiskt skydd av en kärnteknisk anläggning är en del av och en förutsättning 

                                                           
6 Jfr 1 § lagen (1984:3 om kärnteknisk verksamhet 
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för den kärntekniska verksamheten, kan inte själva anordningarna i sig - staket, 
detektorer, byggnader för kontroll av passage in eller ut från anläggningen m.m. - 
sägas utgöra en kärnteknisk anläggning.   
 
En fråga som uppkommer är hur en kärnkraftsreaktor som varaktigt stängts av och är 
under avveckling skall definieras. Enligt Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 
1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet), bilaga 1, punkt 2, upphör 
kärnkraftverk och andra kärnreaktorer ”att vara sådana anläggningar när allt 
kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen”. 
 
4.2.3 Begreppet drift av en kärnteknisk anläggning 
 
Innebörden av begreppet drift av kärnteknisk anläggning är centralt vid tillämpningen 
av kärntekniklagen. För att driften av en kärnteknisk anläggning skall kunna utföras 
på ett säkert sätt krävs det att en mängd olika uppgifter utförs utöver det rent tekniska 
handhavandet av anläggningen. Det är fråga om organisatoriska, administrativa och 
personella uppgifter. 
 
De grundläggande bestämmelserna i kärntekniklagen enligt 3 och 4 §§ ger 
tillsammans med de allmänna skyldigheterna för tillståndsinnehavare enligt 10 § en 
adekvat bestämning av begreppet drift av en kärnteknisk anläggning. Enligt dessa 
bestämmelser skall tillståndsinnehavaren vid drift av en kärnteknisk anläggning vidta 
de åtgärder som krävs för  
 

- att förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande 
eller annat som kan leda till radiologisk olycka (kärnsäkerhet), 

- att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkommet använt 
kärnbränsle och kärnavfall (avfallshantering), 

- att avveckla och riva de kärntekniska anläggningar i vilka verksamheten inte 
längre skall bedrivas (rivning och avveckling), 

- att förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall (fysiskt skydd), 
samt  

- att se till att de förpliktelser efterlevs som följer av Sveriges 
överenskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar och spridning av 
kärnvapen (kärnämneskontroll). 

 
SKI har bemyndigats att besluta om närmare föreskrifter av de åtgärder som avses 
enligt dessa bestämmelser. Mot den bakgrunden bör med begreppet "drift av en 
kärnteknisk anläggning" bland annat avses alla de åtgärder eller uppgifter som 
föreskrivs i SKI:s föreskrifter som utfärdats med stöd av detta bemyndigande. 
Åtgärderna gäller såväl tekniska, organisatoriska, administrativa och personella 
uppgifter. Självfallet finns det även andra åtgärder än de som framgår av SKI:s 
föreskrifter som kan komma att omfattas av begreppet ”drift av en kärntekniska 
anläggning”. Avgörande är om åtgärderna syftar till att förebygga fel i eller felaktig 
funktion i den kärntekniska verksamheten. 
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4.2.4 Innebörden av begreppet säkerhet 
 
Innebörden av begreppet säkerhet anges i 4 § kärntekniklagen. Av bestämmelsen 
framgår att säkerheten vid kärnteknisk verksamhet skall upprätthållas genom att de 
åtgärder vidtas som krävs för att förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, 
felaktigt handlande eller annat som kan leda till en radiologisk olycka. Kraven avser 
också haveribekämpande och konsekvenslindrande åtgärder. Genom de på detta sätt 
angivna kraven framhålls att säkerheten vid kärnteknisk verksamhet bestäms inte bara 
av utformningen av tekniska system m.m. utan också av organisatoriska, 
administrativa och personella faktorer. 
 
I förarbetena till lagen anges att med radiologisk olycka avses händelse eller 
förhållande som medför strålningsrisker utöver vad som accepteras vid normaldrift 
och som skulle kunna komma att beröra allmänheten. Som radiologisk olycka är att 
anse också radioaktiva utläckage, utöver tillåtna gränsvärden, som sker utsträckt i 
tiden. I SKI:s föreskrifter (SKIFS 2004:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar 
återfinns en definition av radiologisk olycka som knyter an till vad som anges i 
förarbetena. 
 
I säkerheten i vidsträckt mening ingår också åtgärder för att förhindra olovlig 
befattning med kärnämnen och kärnavfall. Med detta avses åtgärder för att säkerställa 
att kärnämnen används uteslutande för fredliga ändamål och i övrigt för att uppfylla 
internationella överenskommelser som ingåtts i detta syfte. Det är alltså fråga om 
åtgärder som i första hand följer av Sveriges anslutning till icke-spridningsfördraget 
och som bland annat avser att förhindra spridning av kärnvapen och obehörig 
befattning med kärnämne och använt kärnbränsle. Åtgärder skall vidare vidtas för 
fysiskt skydd av anläggningar och transporter mot yttre påverkan, som obehörigt 
intrång, hot, sabotage och dylikt.   

4.2.5 Tillstånd 

 
Kärnteknisk verksamhet får – med vissa undantag - inte bedrivas utan tillstånd. För 
verksamhet som är av liten omfattning eller avser vetenskaplig verksamhet vid 
universitet och liknande institutioner finns undantag. Regeringen eller i vissa fall SKI 
eller Statens strålskyddsinstitut (SSI) prövar frågor om tillstånd. 
 
Tillståndet gäller enbart för det ändamål och på det sätt som följer av 
tillståndsbeslutet, det vill säga den kärntekniska verksamhet som anges i tillståndet. 
Någon kärnteknisk verksamhet utöver det som anges i tillståndet får inte bedrivas. 
Dessa regler är grundläggande för kärntekniklagen. 
 
Det är straffbart att bedriva kärnteknisk verksamhet utan tillstånd. Den som bedriver 
kärnteknisk verksamhet utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst två år. Är 
brottet uppsåtligt och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och 
högst fyra år.  

4.2.6 Tillståndshavaren 

 
Med kärnteknisk verksamhet avses bland annat innehav av en kärnteknisk anläggning. 
Ett tillstånd att driva en kärnteknisk anläggning ställs således till en angiven 
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innehavare. Tillståndet att driva en viss kärnteknisk anläggning, exempelvis en 
kärnkraftsreaktor, gäller alltså enbart tillståndsinnehavaren och ingen annan.  
 
Av förarbetena till kärntekniklagen framgår, att med hänsyn till den vikt, som i ett 
tillståndsärende måste läggas vid en sökandes förutsättningar att uppfylla de krav som 
ställs på verksamheten, får en tillståndshavare inte utan vidare överlåta ett givet 
tillstånd på någon annan. Om överlåtelse sker av en kärnteknisk anläggning måste den 
nye innehavaren söka tillstånd för att inneha och driva anläggningen.  
 
I samband med ansökan om tillstånd så prövas sökandens sakkunskap och 
förutsättningar i övrigt att bedriva den kärntekniska verksamheten på ett betryggande 
sätt. Vidare prövas sökandens möjligheter att fortlöpande upprätthålla säkerheten och 
strålskyddet.  
 
Tillståndet innefattar en rätt för tillståndshavaren att bedriva den kärntekniska 
verksamhet som anges i tillståndet. Lagen nämner inget om ägaren till en anläggning. 
Den som vill bedriva kärnteknisk verksamhet och för detta ändamål arrenderar mark 
och anläggningar eller genom ett nyttjanderättsavtal kan utnyttja mark och byggnader 
kan söka och få tillstånd för att på den arrenderade marken och byggnaderna bedriva 
den kärntekniska verksamheten. Det viktiga i sammanhanget är att arrende- eller 
nyttjanderättsavtalet inte inskränker tillståndshavarens möjligheter att fullt ut ta 
ansvar för den kärnteknisk verksamhet som tillståndet omfattar. Skyldigheter och 
rättigheter enligt kärntekniklagen tillkommer enbart tillståndshavaren och inte den 
formella ägaren till marken eller byggnaderna. 
 
4.2.7 Tillståndshavarens allmänna skyldigheter 
 
Den uppställda målsättningen i kärntekniklagstiftningen för säkerhetsarbetet är att - så 
långt det över huvud taget är möjligt - undanröja riskerna för en radiologisk olycka 
och därmed ytterst för förluster av liv eller egendom. Kärntekniklagen har därför 
utformats så att tillståndsinnehavaren har givits ett ansvar för driften av den 
kärntekniska verksamheten som närmar sig det strikta. 
 
Bestämmelsen i 10 § ålägger en tillståndsinnehavare att inte bara följa de villkor och 
föreskrifter som uppställs av regeringen eller SKI utan även själv vara verksam för att 
vidta alla de åtgärder som behövs för  
- att upprätthålla säkerheten,  
- att tillse att uppkommet kärnavfall och kärnämne som inte används på nytt skall 
kunna hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt, 
- att den anläggning, i vilken verksamheten inte längre skall bedrivas, avvecklas och 
rivs på ett säkert sätt.  
 
Häri ligger ett ansvar för att klarlägga vilka åtgärder som behövs och hur dessa 
åtgärder skall kunna vidtas.  
 
Tillståndsinnehavaren skall inte bara svara för att säkerheten upprätthålls under 
driften utan har också ansvaret för att använt kärnbränsle och kärnavfall tas om hand 
och slutförvaras.  
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Några bestämmelser i kärntekniklagen riktar sig särskilt till dem som har tillstånd att 
inneha eller driva en kärnkraftsreaktor. Dessa tillståndshavare skall enligt 11 § 
kärntekniklagen svara för att det bedrivs en allsidig forsknings- och 
utvecklingsverksamhet om slutförvaring av kärnavfall och rivning av anläggningar.  
 
Enligt 12 § kärntekniklagen är de berörda reaktorinnehavarna skyldiga att gemensamt 
upprätta eller låta upprätta ett program för denna verksamhet, som skall granskas och 
utvärderas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer vart tredje år. I 
samband därmed får det ställas upp villkor för den fortsatta verksamheten. Regeringen 
har i 25 § kärntekniklagen delegerat granskningen och utvärderingen till SKI, som 
efter fullgjort uppdrag skall överlämna handlingarna i ärendet till regeringen med eget 
yttrande. 
4.2.8 Tillståndshavarens långsiktiga skyldigheter 
 
Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet är ett långsiktigt åtagande. 
Slutförvarsfrågorna har nämligen en direkt anknytning till bestämmelsen i 14 § 
kärntekniklagen om tillståndsinnehavarens långsiktiga skyldigheter. Även om ett 
tillstånd återkallats eller löpt ut kvarstår tillståndsinnehavarens skyldigheter, att på ett 
säkert sätt hantera och slutförvara använt kärnbränsle och kärnavfall samt att avveckla 
och riva anläggningen. Ansvaret kvarstår tills alla skyldigheter fullgjorts eller 
befrielse från dem medgetts av regeringen. Skyldigheterna har inte fullgjorts förrän ett 
slutförvar slutligt förslutits. 
 
Kärntekniklagens bestämmelser innebär således att tillståndet att inneha och driva en 
kärnteknisk anläggning kan komma att kvarstå under många decennier efter det att 
verksamheten faktiskt upphört.   
 
Tillståndsinnehavarens förutsättningar att kunna ta detta långsiktiga ansvar enligt 
kärntekniklagen måste därför prövas ingående. 
 
4.2.9 SKI:s föreskrifter om kärnteknisk verksamhet  
 
SKI har gett ut följande föreskrifter: 
 

- Kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar (SKIFS 2000:1), 
- Säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall (SKIFS 2002:1), 
- Säkerhet i kärntekniska anläggningar (SKIFS 2004:1), 
- Konstruktion och utförande av kärnkraftreaktorer (SKIFS 2004:2), 
- Fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar (SKIFS 2005:1), träder i kraft den 

1 januari 2007, 
- Mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar (SKIFS 2005:2), 
- Undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare (SKIFS 2006:1), 

träder i kraft den 1 februari 2006. 
 
SKI:s föreskrifter (SKIFS 2002:1) om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och 
kärnavfall syftar till att främja säkerheten i ett slutförvar så att spridning av 
radioaktiva ämnen förhindras eller fördröjs. Den säkerhet som avses i föreskrifterna 
bör alltså tolkas som förmågan hos ett slutförvar att hindra spridning av radioaktiva 
ämnen. 
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Föreskrifterna förutsätter att driftövervakning och underhåll av ett slutförvar pågår till 
dess att förslutning skett. Förslutningen innebär att tunnlar och schakt fylls igen upp 
till markytan. Den igenfyllnad av till exempel deponeringsutrymmen som sker under 
den tid anläggningen är i drift (driftförslutning) anses enligt föreskrifterna inte som 
förslutning i detta avseende. 
  
4.3 Strålskyddslagen (1988:220) 

4.3.1 Allmänt 

 
Strålskyddslagen har som syfte att skydda människor, djur och miljö mot skadlig 
verkan av strålning. Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning. 
Till den förra kategorin hör exempelvis gamma-, röntgen- och partikelstrålning och 
till den senare optisk strålning, radiofrekvent strålning, lågfrekventa elektriska och 
magnetiska fält samt ultraljud. Lagen omfattar även strålning från naturliga 
strålkällor. 

Strålskyddslagen är alltså en skyddslag som reglerar vad som kallas verksamhet med 
strålning. Uttrycket "verksamhet med strålning" omfattar enligt 5 § strålskyddslagen 
dels all slags hantering av radioaktiva ämnen, dels användning av eller därmed 
jämförlig befattning med tekniska anordningar som kan alstra såväl joniserande som 
icke-joniserande strålning. Till begreppet "verksamhet med strålning" hänförs t.ex. 
innehav och drift av kärntekniska anläggningar. Exempel på tekniska anordningar är 
röntgenapparater, solarier, TV-apparater, elektronmikroskop och mikrovågsugnar. 

Strålskyddslagen har karaktären av ramlag och får i många avseenden sitt konkreta 
innehåll genom föreskrifter som enligt bemyndigande i lagen meddelas av regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer. Denna myndighet är Statens 
strålskyddsinstitut (SSI). Lagen ger möjlighet att anpassa tillstånds- och 
tillsynsförfarandet till strålkällornas farlighet och behovet av särskild kompetens hos 
brukaren. Tillämpningsföreskrifter till lagen finns i strålskyddsförordningen 
(1988:293). 

I 3 § strålskyddslagen ges en möjlighet att bestämma en nedre gräns för lagens 
tillämpningsområde. Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva undantag från lagen eller vissa 
bestämmelser i den, om det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts. Från 
strålskyddssynpunkt ofarliga mängder av radioaktivitet samt tekniska anordningar 
som endast avger svag joniserande strålning kan alltså helt undantas från lagens 
tillämpningsområde. Denna s.k. friklassning innebär att sådant material i 
fortsättningen kan hanteras utan hinder av strålskyddslagens bestämmelser. 
 
Vid kärnteknisk verksamhet tillämpas lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och 
strålskyddslagen parallellt. Genom kärntekniklagen regleras säkerheten och genom 
strålskyddslagen strålskyddet. Med stöd av dessa lagar har en uppdelning gjorts 
mellan Statens kärnkraftinspektion (SKI) och SSI och lagstiftningen samordnats. 
Särskilt tillstånd vid kärnteknisk verksamhet krävs normalt inte enligt 
strålskyddslagen.  
 
Däremot regleras villkor och föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet 
med stöd av strålskyddslagen. En särskild bestämmelse om detta finns i 27 § 
strålskyddslagen som anger att om ett tillstånd har meddelats enligt kärntekniklagen 



Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle, 21 december 2006 15

eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till 
strålskyddet. Regeringen har enligt 14 § strålskyddsförordningen (1988:293) delegerat 
till SSI att pröva frågor om villkor enligt 27 § strålskyddslagen. 

4.3.2 SSI:s strålskyddskrav i samband med drift av kärntekniska anläggningar 

 
För personalstrålskydd finns väl förankrade internationella rekommendationer, främst 
från den internationella strålskyddskommissionen (ICRP, 1990). Inom den Europeiska 
unionen finns ett bindande regelsystem som återfinns dels i t.ex. EU-
förordningar(1996) som gäller direkt i alla medlemsländer, dels i EU-direktiv vilkas 
materiella innehåll måste implementeras i de nationella regelverken. Utöver allmänna 
aktsamhetsregler som återfinns i den svenska strålskyddslagen finns särskilda 
strålskyddskrav på den licensierade, kärntekniska verksamhet som bedrivs vid 
slutförvaret SFR 1. Regler för personalstrålskydd återfinns i föreskrifter utgivna i 
SSI:s författningssamling SSI FS. Vissa av dem gäller vid all verksamhet med 
joniserandestrålning, medan andra är specifika för verksamhet med joniserande 
strålning vid kärntekniska anläggningar. De tillämpliga föreskrifterna redovisas i 
faktarutan nedan. 
 
 
 
 
 
4.3.3 SSI:s strålskyddsföreskrifter tillämpbara på kärntekniska verksamheter 
 

- Arkivering vid kärntekniska anläggningar, SSI FS 1997:1. 
- Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med 

joniserande strålning, SSI FS 1998:3. 
- Dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning, SSI FS 1998:4. 
- Mätning och rapportering av persondoser, SSI FS 1998:5. 
- Läkarundersökning för arbete med joniserande strålning, SSI FS 1998:6. 
- Personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska 

anläggningar, SSI  FS 2000:10. 
- Skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen vid 

vissa kärntekniska anläggningar, SSI FS 2000:12. 
- Hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar, 

SSI FS 2001:1. 
 
4.3.4 SSI:s strålskyddskrav i samband med slutförvaring av kärnavfall 

 
SSI:s krav på slutförvar finns formulerade i ”Statens strålskyddsinstituts föreskrifter 
om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle och kärnavfall” (SSI FS 1998:1 och SSI FS 1999:1).  Föreskrifterna 
trädde i kraft 1999-02-01.  
 
De omfattar inte bara tiden efter förslutning av ett slutförvar utan också övriga steg i 
avfallshanteringen som företas i samband med slutförvaringen (behandling, 
mellanlagring, transport). Kraven som ställs i SSI FS 1998:1 är kortfattat följande: 
 



Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle, 21 december 2006 16

- Helhetssyn 
Människors hälsa och miljön skall skyddas från skadlig verkan av joniserande 
strålning, dels under den tid då de olika stegen i det slutliga omhändertagandet 
av använt kärnbränsle och kärnavfall genomförs, dels i framtiden. 
Gränsöverskridande effekter skall inte överskrida de som accepteras inom 
Sveriges gränser (3 §). 
 
- Optimering och BAT 
Vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall skall 
optimering ske och hänsyn tas till bästa möjliga teknik (4 §). Optimering 
innebär att stråldoserna till människor begränsas så långt detta rimligen kan 
göras med hänsyn tagen till både ekonomiska och samhälleliga faktorer. 
 
- Hälsoskydd 
Ett slutförvar för använt kärnbränsle eller kärnavfall skall utformas så att den 
årliga risken för skadeverkningar efter förslutning blir högst 10-6 för en 
representativ individ i den grupp som utsätts för den största risken (5 §). 

 
- Miljöskydd 
Slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall skall 
genomföras så att biologisk mångfald och hållbart nyttjande av biologiska 
resurser skyddas mot skadlig verkan av joniserande strålning (6 §). 
 
- Intrång och tillträde  
Ett slutförvar skall främst utformas med hänsyn till dess skyddsförmåga. Om 
åtgärder vidtas för att underlätta tillträde eller försvåra intrång skall effekterna 
på slutförvarets skyddsförmåga redovisas (8 §). Konsekvenserna av ett intrång 
i slutförvaret skall redovisas(9 §). 
 
- Tidsperioder 
En bedömning av ett slutförvars skyddsförmåga skall redovisas: 
För de första tusen åren efter förslutning skall bedömningen av slutförvarets 
skyddsförmåga baseras på kvantitativa analyser av effekterna på människors 
hälsa och miljön (11 §). För tiden efter tusen år efter förslutning skall 
bedömningen av slutförvarets skyddsförmåga baseras på olika tänkbara 
förlopp för utvecklingen av slutförvarets egenskaper, dess omgivning och 
biosfären (12 §). 

4.3.5 SSI:s monitering  

 
Övervakning av joniserande strålning i miljön utförs av flera skäl för att 

 
- uppskatta stråldos till allmänheten från strålningskällor i miljön, 
- få ett underlag för att kunna skydda människors hälsa och den biologiska 

mångfalden, 
- informera allmänheten och myndigheter om strålnivån i miljön, 
- ge underlag för nationell och internationell rapportering, 
- kontinuerligt följa förändringar och känna nivån av radioaktiva ämnen och 

strålningskällor i miljön, 
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- och kunna se om verksamheter sprider aktivitet eller aktivitet byggs upp i 
miljön, 

- ha en beredskap mot radiologiska olyckor.   
 
Beredskapen mot radiologiska olyckor kräver ett kontinuerligt mätprogram som 
snabbt kan visa en förhöjd strålning i miljön från kärntekniska olyckor eller 
kärnvapenanvändning.  
 
Ett miljöövervakningsprogram har funnits sedan slutet på 1950-talet. Idag övervakas 
kontinuerligt radioaktiva ämnen i utomhusluften och externdosraten utomhus. 
Regelbundna mätningar utförs av radioaktiva ämnen i yt- och dricksvatten, mjölk, 
blandad kost och i människokroppen. 
 
SSI rapporterar mätningar till Europeiska kommission i enlighet med 
rekommendationer i Euratomfördragets artiklar 35/36. Fördragets artikel 36 syftar till 
”övervakning av radioaktivitetsnivån i miljön för att bedöma exponeringen av 
befolkningen som helhet”. Detta sker genom ”fortlöpande kontroll av 
radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord/mark”. Kontrollen av mark har ersatts med 
kontroll av externstrålning och livsmedelskontamination.  Kommissionen 
rekommenderar övervakning av externa miljödosrater av gammastrålning samt 
radioaktiva ämnen i luftburna partiklar, ytvatten, dricksvatten, mjölk och blandad 
kost.  
 
Utöver miljöövervakningen finns även andra kontrollprogram. 
Övervakning av radioaktiva ämnen i miljön utförs runt deponier av radioaktivt avfall. 
Övervakning av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten genomförs 
enligt EU:s dricksvattendirektiv.  
 
Ett utökat miljöövervakningsprogram har initierats i anslutning till det nationella 
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Övervakning av radioaktiva ämnen i marin miljö 
i Östersjön och Nordostatlanten genomförs inom ramarna för OSPAR- och 
HELCOM-konventionerna.  
 
Radioaktiva ämnen på luftburna partiklar har också följts under lång tid av 
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Flertalet mätningar började i samband med 
kärnvapenprovsprängningarna på 1950-talet. Då var motivet för övervakningen att 
bedöma dosen till människor från pågående kärnvapensprängningar och att bygga upp 
kunskap för att kunna minska skadorna för befolkningen om en massiv 
kärnvapenanvändning skulle bli verklighet. Som exempel kan nämnas att 
mätprogrammet snabbt fångade upp konsekvenserna av Tjernobylolyckan år 1986. 
  
 
4.4 Miljöbalken 

4.4.1 Miljöbalkens bakgrund, mål och tillämpningsområde 

 
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling skall bygga på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
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människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl.  
 
I balken anges också vad som skall gälla för att miljöbalkens mål skall uppnås. 
Miljöbalken skall således tillämpas så att: 
 

- människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

- värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
- den biologiska mångfalden bevaras,  
- mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 
tryggas,  

- återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så satt ett kretslopp uppnås . 

 
Miljöbalkens tillämpningsområde är alltså mycket vidsträckt. Reglerna kan tillämpas 
för all verksamhet och alla åtgärder som påverkar miljön – från stora industriprojekt 
till små enstaka åtgärder av privatpersoner. 
 
4.4.2 Miljöfarlig verksamhet 
 
En nyhet i miljöbalken, i förhållande till vad som gällde enligt tidigare 
miljölagstiftning, är att frågor om strålning - såväl joniserande som icke joniserande - 
omfattas av bestämmelserna i balken. 
 
Av miljöbalken framgår att användning av anläggningar som kan medföra olägenhet 
för människors hälsa eller miljön är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. I 
förarbetena till balken anges särskilt drift av kärntekniska anläggningar som exempel 
på användning som är att betrakta som miljöfarlig verksamhet . Vidare anges att 
användning av anläggningar som kan medföra olägenhet för omgivningen genom bl.a. 
joniserande strålning är att betrakta miljöfarlig verksamhet. All kärnteknisk 
verksamhet är såldes miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 
 
4.4.3 Tillstånd enligt miljöbalken 
 
Av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att 
kärnteknisk verksamhet inte får bedrivas utan tillstånd enligt miljöbalken. Frågor om 
tillstånd enligt miljöbalken för kärnteknisk verksamhet prövas av miljödomstolen. 
Bestämmelserna i balken innebär alltså att det krävs två separata tillstånd för att få 
inneha och driva en kärnteknisk anläggning, dels ett tillstånd enligt kärntekniklagen, 
dels ett tillstånd enligt miljöbalken.   
 
Av förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar framgår vidare att 
kärnteknisk verksamhet alltid skall förutsättas medföra betydande miljöpåverkan. 
Detta får en särskild betydelse när det gäller omfattningen av en 
miljökonsekvensbeskrivning och förfarandet för att ta fram en sådan. 
 
Av miljöbalken framgår att balken skall tillämpas parallellt med annan lagstiftning 
som reglerar verksamheten. Det innebär att miljöbalken gäller parallellt med 
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kärntekniklagen och strålskyddslagen. Den som bedriver kärnteknisk verksamhet är 
alltså skyldig att förutom bestämmelserna i kärntekniklagen även beakta och tillämpa 
balkens regler.  
 
Miljöbalken omfattar förutom olägenheter vid joniserande strålning även säkerheten 
hos anläggningar, tillsynsfrågor och verksamhetsutövares egenkontroll. Det är således 
möjligt att med stöd av miljöbalken ingripa mot alla former av kärnteknisk 
verksamhet.   
 
4.4.4 Miljökonsekvensbeskrivningen 
 
En miljökonsekvensbeskrivning skall alltid ingå i en ansökan enligt miljöbalken. När 
det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på 
denna samt planer och planeringsunderlag gäller reglerna i 6 kap. miljöbalken. En 
ansökan enligt miljöbalken skall innehålla uppgifter om det samråd som skett enligt 6 
kap 4 - 6 §§ miljöbalken.    
 
I samband med att en ansökan om tillstånd prövas är miljödomstolen skyldig, enligt 6 
kap. 9 § miljöbalken, att ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller 
kraven enligt 6 kap. miljöbalken. Vid prövningen skall innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas. 
Resultatet av den prövningen skall sedan framgå av tillståndsbeslutet. 
 
 
4.4.5 Rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler 
 
I 2 kap. miljöbalken återfinns s.k. allmänna hänsynsregler vilka måste iakttas av var 
och en som utövar verksamhet eller vidtar en åtgärd som inte är av försumbar 
betydelse. Dessa principer är följande: 
 

- Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen återfinns i 2 kap. 3 § miljöbalken och innebär att 
förebyggande åtgärder och andra försiktighetsmått skall vidtas så snart det kan 
befaras att en viss åtgärd skulle kunna utgöra en olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. I den mån kunskap om sambandet mellan verksamheten och 
olägenheten saknas, men det finns skäl att anta att ett samband likväl 
föreligger, bör bristen på bevisning om orsakssamband inte frita 
verksamhetsutövaren från skyldigheten att vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas.7 

 
- Kunskapskravet 

I 2 kap. 2 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig kunskap om i vilken 
utsträckning verksamheten medför olägenhet för människors hälsa och miljön 
och hur sådana olägenheter kan förebyggas eller begränsas. Hur långt 
skyldigheten sträcker sig får rimligen variera med verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning. Det är naturligtvis skillnad på vilka krav som 
kan ställas på en enskild persons kunskap om vardagliga åtgärders påverkan 

                                                           
7 Prop. 1997/98:45 s. 198-199 Del 1 s. 210. 
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på miljön och på de krav som kan ställas på den som avser att bedriva 
industriell verksamhet. I förarbetena anges emellertid att det är den eventuella 
effekten av en verksamhet eller åtgärd, och inte vem som vidtar åtgärden eller 
utövar verksamheten, som skall vara avgörande för vilken kunskap som 
behövs.8 

 
- Principen om bästa möjliga teknik 

Principen om bästa möjliga teknik återfinns i 2 kap. 3 § 1 miljöbalken. För 
yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga 
skador och olägenheter. ”Teknik” omfattar inte endast produktionsanordningar 
utan även metoder för produktion som utbildning och arbetsledning. Med 
bästa möjliga teknik avses både den använda teknologin och det sätt på vilket 
en anläggning utformas, uppförs, underhålls, drivs samt avvecklas och tas ur 
bruk. Tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt vara industriellt 
möjlig att använda inom branschen ifråga. Den skall vara tillgänglig och inte 
bara förekomma på experimentstadiet men behöver dock inte finnas i Sverige. 
Bedömningen om vad som är bästa möjliga teknik innefattar även det 
övergripande resultatet för miljön. Hänsyn bör t. ex. tas till råvaror och 
energiförbrukning.9 

 
- Lokaliseringsprincipen 

Av 2 kap. 4 § miljöbalken framgår att verksamheter och åtgärder skall 
lokaliseras till platser som är lämpliga med hänsyn till miljöbalkens mål och 
där minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. 
Valet av plats för slutförvaret har stor betydelse för vilka miljöstörningar som 
uppkommer. Verksamheter eller åtgärder skall således lokaliseras till platser 
som är lämpliga. Lämplighetsbedömningen bör ske med utgångspunkt i 
balkens syfte, de grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelserna 
samt förekommande miljökvalitetsnormer.10 

 
- Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen 

Dessa båda principer följer av 2 kap. 5 § miljöbalken. Kretsloppsprincipen 
innebär att vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna 
användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas med minsta möjliga 
resursförbrukning och utan att naturen skadas. Hushållningsprincipen har 
avseende råvaror och produkter ett nära samband med kretsloppsprincipen. 
Bästa effekt nås i samband med konstruktion och tillverkning. Principerna 
tillämpas exempelvis genom att en resurs- och energisnål process används och 
genom återanvändning eller återvinning, varigenom en material kan komma 
till ny användning eller förvandlas till ny råvara. Då minskas behovet att 
förbruka ändliga naturresurser så att dessa räcker även för kommande 
generationer. Det är även angeläget att minska avfallsmängderna och därmed 
omfattningen av deponier liksom belastningen av skadliga ämnen på mark och 
vatten. Förutom att hushålla med råvaror är det av betydelse att hushålla med 
energi. Därför bör alla verksamhetsutövare ha en effektiv energianvändning 
och hushålla med energi.11 

                                                           
8 A.a s. 211. 
9 A.a. s. 216. 
10 A.a s. 219. 
11 A.a. s. 222. 
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- Produktvalsprincipen 

Produktvalsprincipen i 2 kap. 6 § miljöbalken tillämpas vid användning och 
försäljning av kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön. Principen begränsar 
sig till att avse skyldigheten att undvika sådana farliga ämnen och beredningar 
som kan ersättas med mindre farliga motsvarigheter.12 

 
- Skälighetsregeln 

Slutligen finns en skälighetsregel i 2 kap. 7 § miljöbalken. Den innebär att 
hänsynsreglerna skall tillämpas under förutsättning att det inte kan anses vara 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan 
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. En sådan avvägning får emellertid aldrig leda till att en 
miljökvalitetsnorm åsidosätts. 

 
I motiven anges att hänsynsreglerna måste tillämpas så att inte orimliga krav ställs på 
verksamhetsutövaren med hänsyn till den effekt skyddsåtgärderna och 
försiktighetsmåtten kommer att ha på miljön och kostnaderna för dessa åtgärder. 
Någonstans går en gräns där marginalnyttan för miljön inte uppväger de kostnader 
som läggs ned på försiktighetsmåtten.13 
 
Vad gäller bedömningen av var gränsen går för vad som kan anses vara en orimlig 
kostnad är utgångspunkten att tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser skall ske 
för att tillgodose miljöbalkens mål. Huruvida kostnaden för en åtgärd är orimlig skall 
bedömas framför allt med hänsyn till miljönyttan som åstadkoms genom åtgärden.  
 
Vad gäller yrkesmässig verksamhet ställs krav på att bäst möjliga teknik skall 
tillämpas. I dessa fall utgår bedömningen av vad som är ekonomiskt rimligt från 
branschförhållanden och inte den aktuella verksamhetsutövarens betalningsförmåga. 
Verksamheten skall, om det skulle medföra orimliga kostnader att nå upp till en 
godtagbar nivå, inte vara tillåten.14 
 
4.4.6 Efterbehandlingsansvaret enligt miljöbalkens regler 
 
En annan bärande princip i miljöbalken ger uttryck för att den som förorsakar 
miljöstörningar också har att bekosta nödvändiga åtgärder som behövs för att 
förebygga eller avhjälpa olägenheter och fastslogs redan i samband med 
miljöskyddslagens tillkomst. Principen är internationellt vedertagen och går under 
beteckningen PPP (Polluter Pays principle).15 
 
Principen att det är förorenaren som skall betala innebär inte endast ett ansvar för att 
förebygga skador och olägenheter utan innebär också ett ansvar för den som har 
orsakat att skada eller olägenhet har uppkommit för miljön, att avhjälpa sådan skada. 
Skyldigheten för avhjälpandet bör i princip kvarstår till dess olägenheterna har 
upphört oavsett om verksamheten lagts ned eller överlåtits. 

                                                           
12 A.a. s. 225-226. 
13 A.a. s. 232. 
14 A.a s. 232. 
15 A.a. s. 213. 
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10 kap. miljöbalken tillämpas på mark och vattenområden samt byggnader och 
anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa och miljö. 
 
Efterbehandlingsansvaret innebär således att den ansvarige i skälig omfattning skall 
utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för 
människors hälsa eller miljön 
 
Lagstiftaren har ansett att skyldigheten i princip bör kvarstå till dess olägenheterna har 
upphört oavsett om verksamheten lagts ned eller överlåtits. Det ansvar som avses i 
förevarande bestämmelse är en skyldighet att avhjälpa skador och olägenheter 
antingen genom praktiskt handling eller genom finansiering av sådana åtgärder. I 
många fall kan ett bättre resultat uppnås genom att skyldigheten får avse ett 
kostnadsansvar.16 
 
Miljöbalken saknar en enhetlig definition av vem som är förorenaren och i 
förlängningen vem som faktiskt är ansvarig. I 10 kap. 2 § utpekas dock som ansvarig 
för efterbehandling den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en 
åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövaren). Ny vägledande 
praxis saknas, men Koncessionsnämnden för Miljöskydd har många gånger i sin 
tidigare verksamhet tagit ställning i frågan. Det avgörande för nämndens praxis 
avseende verksamhetsutövaransvaret synes ha varit vem som faktiskt och rättsligt har 
möjlighet att ingripa.17 Den som kan kontrollera verksamheten är således 
verksamhetsutövaren. 
 
I den mån kunskap om sambandet mellan verksamheten och olägenheten saknas, men 
det finns skäl att anta att ett samband likväl föreligger, bör bristen på bevisning om 
orsakssamband inte frita verksamhetsutövaren från skyldigheten att vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas. Även om verksamhetsutövaren har följt gällande tillstånd 
för verksamheten kan han åläggas ett efterbehandlingsansvar. Den omständigheten att 
tillståndet följs kan emellertid påverka skälighetsbedömningen i 10 kap. 4 § 
miljöbalken. I förarbetena anges att det vid skälighetsbedömningen bör vägas in om 
verksamheten har bedrivits på ett vid den tiden accepterat sätt och med iakttagande av 
de villkor som gällt för verksamheten.18 
 
Om någon verksamhetsutövare inte står att finna, då denne t. ex. har upphört som 
juridisk person, går efterbehandlingsansvaret över till fastighetsägaren om denne vid 
tidpunkten för förvärvet kände till eller borde ha upptäckt föroreningarna, 10 kap. 3 § 
miljöbalken. 
 
Här förutsätts således ett förvärv för att en fastighetsägare skall anses subsidiärt 
ansvarig. I de fall då en verksamhetsutövare har haft nyttjanderätt till en fastighet och 
verksamhetsutövaren av någon anledning upphör kan en fastighetsägare endast i 
undantagsfall åläggas att stå för kostnader för utredning eller efterbehandling.19 

                                                           
16 A.a s. 234. 
17 SOU 2006:39 s. 108. 
18 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 121 
19 Se 10 kap 5 § och 8 § 2 st miljöbalken. 
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4.4.7 Miljöansvarsutredningens delbetänkande Ett utvidgat miljöansvar (SOU 
2006:39) 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga 
och avhjälpa miljöskador antogs den 21 april 2004 och är ett s.k. minimidirektiv, 
vilket innebär att medlemsstaterna får behålla eller införa strängare bestämmelser av 
samma typ. Senast den 30 april 2007 skall direktivet vara införlivat i nationell rätt. 
Direktivet gäller för miljöskador, som även omfattar skador som orsakas av luftburna 
element, om de förorsakar skador på vatten, mark eller skyddade arter eller skyddade 
naturliga livsmiljöer. Den grundläggande principen i direktivet är den att 
verksamhetsutövare vars verksamhet har orsakat en miljöskada eller ett överhängande 
hot om en sådan skada skall åläggas ett ekonomiskt ersättningsansvar. 
 
I artikel 4 anges emellertid att direktivet inte skall tillämpas på sådana kärntekniska 
risker, miljöskador eller överhängande hot om sådana skador som kan orsakas av 
verksamheter som omfattas av fördraget om upprättande av Europeiska 
atomenergigemenskapen eller av tillbud eller verksamheter för vilka ansvar eller 
ersättning omfattas av något av de internationella instrument som anges i bilaga, bl. a 
Pariskonventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område 
och Brysselkonventionen av den 17 december 1971 om skadeståndsansvar vid 
sjötransport av atomsubstans.  
 
Det civilrättsliga ansvaret för skador som uppkommer till följd av atomolyckor i 
atomanläggningar – t.ex. slutförvar - och under transport av atomsubstanser regleras i 
Sverige i atomansvarighetslagen (1968:45). Lagen bygger på nyss nämnda 
Pariskonventionen och Brysselkonventionen (se avsnitt 4.6). 
 
Härav följer således att direktivet inte skall tillämpas på ansvarsfrågor som rör 
kärnteknisk verksamhet.  
 

4.5 Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet 
 
En ny lag, lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet, kommer den 1 januari 2008 att fullt ut ha ersatt lagen 
(1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.. 
Förutom reaktorinnehavarna omfattar den nya lagen samtliga som har tillstånd att 
inneha eller driva kärntekniska anläggningar som ger upphov till använt kärnbränsle 
och kärnavfall som måste slutförvaras under lång tid.  
 
Nedan redovisas reaktorinnehavarnas skyldigheter enligt den nya lagen. 
 
Enligt såväl den nu gällande som den nya lagen, är reaktorinnehavarna skyldiga att 
betala en avgift för att finansiera framtida kostnader för slutförvaring av använt 
kärnbränsle, långlivat kärnavfall som genererats till följd av driften av 
kärnkraftreaktorerna samt avveckling och rivning av kärnkraftreaktorerna och andra 
kärntekniska anläggningar.  
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Avgiftsmedlen, som betalas in till staten, skall fonderas i en särskild fond benämnd 
Kärnavfallsfonden. Fondens medel skall placeras på räntebärande konto i 
Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Medlen i 
Kärnavfallsfonden skall täcka såväl aktuella som framtida kostnader för 
omhändertagandet.  
 
Avgiften som reaktorinnehavarna skall betala fastställs av regeringen vart tredje år 
och bestäms med utgångspunkt i den totala kostnaden för samtliga åtgärder som 
behövs för att ta om hand det använda kärnbränslet och kärnavfallet samt för 
avveckling och rivning av anläggningarna. Vid beräkningen skall utgångspunkten 
vara att varje reaktor, som inte permanent har tagits ur drift, har en total driftstid om 
40 år, dock skall den återstående driftstiden alltid antas vara minst sex år. 
 
Reaktorinnehavarnas samt statens och kommunernas kostnader för information till 
allmänheten ingår också i avgiften. Även statens kostnader för kompletterande 
forsknings- och utvecklingsverksamhet samt vissa myndighetsuppgifter får ingå i 
avgiften. 
 
Enligt den nya lagen skall det vara möjligt att kräva att den som har tillstånd att 
inneha och driva en kärnkraftsreaktor ställer säkerhet genom att ett eller flera 
ägarbolag åtar sig att i tillståndshavarens ställe betala de avgifter som följer av lagen. 
 
Utöver skyldigheten att betala en kärnavfallsavgift, åläggas reaktorinnehavarna enligt 
den nya lagen att betala en riskavgift. Riskavgiften syftar till att skydda staten mot 
den ekonomiska risk som staten bär för de kostnader som skall täckas av 
kärnavfallsavgifter.  
 
De fonderade avgiftsmedlen får användas för de kostnader som reaktorinnehavarna 
får för att ta om hand och slutförvara det använda kärnbränslet och kärnavfallet samt 
för avveckling och rivning av anläggningarna. SKI beslutar hur och i vilken 
utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som 
reaktorinnehavarna har för åtgärder som var inberäknade i underlaget när avgiften 
bestämdes. 
 
Syftet med finansieringssystemet enligt så väl den nuvarande som den nya lagen är att 
så långt det är möjligt minimera risken för att staten tvingas stå för sådana kostnader 
som omfattas av tillståndshavarnas betalningsansvar. 
 
 
 
4.6 Atomansvarighetslagen (1968:45) 
 
4.6.1 Paris- och Brysselkonventionerna 
 
Den nuvarande svenska regleringen av ansvaret för skador som uppkommer till följd 
av radiologiska olyckor i kärntekniska anläggningar och under transport av vissa typer 
av kärnämnen eller kärnavfall finns i atomansvarighetslagen (1968:45). Denna lag 
bygger på Sveriges internationella åtaganden. 
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De konventioner som binder Sverige, och som har arbetats fram inom OECD, är 
Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område från 1960 och den 
därtill kompletterande Brysselkonventionen från 1963 (med ändringsprotokoll 
antagna 1964 och 1982). En motsvarande internationell ansvarsreglering på området 
är Wienkonventionen om skadeståndsansvar för atomskada, vilken har tagits fram 
inom ramen för FN:s atomenergiorgan IAEA. Till den konventionen är endast stater 
som står utanför Paris- och tilläggskonventionen parter. 
 
Paris- och Brysselkonventionen utgör ett ersättningssystem i tre steg. 
 
Steg 1 är anläggningsinnehavarens ansvar. Anläggningsinnehavaren bär det primära 
ansvaret för en olycka i enlighet med de nationella regler som fastställts på grundval 
av bestämmelserna i Pariskonventionen. Ansvaret är begränsat till ett visst belopp. 
 
Steg 2 utgör intervallet mellan anläggningsinnehavarens ansvar och 
anläggningsstatens ansvar enligt Brysselkonventionen.  
 
Steg 3 utgör intervallet mellan anläggningsinnehavarens ansvar och det ansvar enligt 
vilket samtliga stater anslutna till Brysselkonventionen gemensamt skall betala efter 
en särskild formel. 
 
4.6.2 Atomansvarighetslagen 
 
Innehavaren av den kärntekniska anläggningen bär hela ansvaret för de skador som 
uppkommer i samband med driften av anläggningen. Skadeståndsansvaret är strikt, 
vilket innebär att innehavaren är ansvarig oberoende av vållande. Ansvaret kan endast 
utkrävas av innehavaren och inte av någon annan.  
 
Ansvaret är enligt konventionen begränsat till ett visst belopp (ansvarsbeloppet) som 
skall betalas ut vid varje olyckstillfälle. Enligt atomansvarighetslagen är de svenska 
anläggningsinnehavarnas ansvar 3,3 miljarder kronor för varje olyckstillfälle.  
 
Ansvaret skall vara täckt av en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet. Ansvaret 
är kanaliserat till anläggningsinnehavaren vilket innebär att ingen annan än denna 
skall kunna åläggas ersättningsskyldighet.  
 
Anläggningsinnehavarens ersättningsansvar omfattar även skador som har uppkommit 
i andra stater än konventionsstater, förutsatt att olyckan inträffat i Sverige. Regeringen 
kan dock bestämma att anläggningsinnehavarens ansvar inte skall omfatta skador i en 
stat som inte är konventionsstat, om inte ersättning i den staten skulle ha betalats för 
en skada i Sverige (reciprocitetsprincipen).  
 
Utöver de ersättningsregler som har föranletts av Pariskonventionen och 
Brysselkonventionen har ett fjärde steg införts i atomansvarighetslagen. Av 31 a § 
atomansvarighetslagen framgår att i de fall en anläggningsinnehavare i Sverige är 
ansvarig och de ersättningar som utgår enligt 1 - 3 ersättningsstegen inte räcker till för 
att ersätta uppkommen skada, så betalar den svenska staten ersättning upp till sex 
miljarder kronor om skadan uppkommit i Danmark, Finland, Norge eller Sverige samt 
för skador som har uppkommit ombord på fartyg eller luftfartyg som är registrerade i 
något av dessa länder. Därutöver ersätts skador som svenska medborgare eller 
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svenska juridiska personer har lidit, oavsett var skadan har inträffat. Även skador i en 
annan Brysselstat ersätts, dock endast enligt reciprocitetsprincipen. 
 
4.6.3 2004 års ändringsprotokoll 
 
Efter ett omfattande moderniseringsarbete undertecknades år 2004 ändringsprotokoll 
till Paris- och Brysselkonventionerna. Ändringarna träder i kraft när de ratificerats, 
godtagits eller godkänts av två tredjedelar av de fördragsslutande parterna.  
 
Paris- och Brysselkonventionerna utgör även efter ändringsprotokollen ett 
ersättningssystem i tre steg. Det första steget uttrycker liksom tidigare vilken nivå 
som gäller för anläggningsinnehavarens ansvar enligt Pariskonventionen, men 
ansvarsnivån höjs avsevärt och uttrycks nu som ett lägsta godtagbart belopp, - 
“referensbeloppet” – vilket utgör 700 miljoner euro. Detta måste vara täckt av 
försäkring eller annan ekonomisk garanti. Denna lösning innebär att det numera finns 
en uttrycklig möjlighet för konventionsstaterna att införa ett obegränsat 
skadeståndsansvar för anläggningsinnehavare. 
 
I det andra steget, som enligt tilläggskonventionen utgörs av intervallet mellan 700 
miljoner och 1 200 miljoner euro, är utgångspunkten att staten där den ansvariga 
anläggningsinnehavarens anläggning är belägen bär ansvaret. Detta ansvar kan 
minska, eller till och med bortfalla, beroende på hur långt anläggningsinnehavarens 
eget ansvar i det första steget sträcker sig. 
 
Enligt det tredje steget ansvarar konventionsstaterna med stöd av 
tilläggskonventionen tillsammans för ersättningen i intervallet mellan 1 200 miljoner 
euro och 1 500 miljoner euro. 
 
De mest påtagliga förändringarna som följer av den reviderade Pariskonventionen kan 
sammanfattas enligt följande: 
 

- ansvarsbeloppet höjs väsentligt och skall vara lägst 700 miljoner euro per 
anläggningsinnehavare och olycka, 

 
- Pariskonventionen medger att konventionsstaterna får införa ett obegränsat 

ansvar för anläggningsinnehavaren, 
 

- anläggningsinnehavaren är även fortsättningsvis skyldig att täcka sitt ansvar 
med en försäkring; även om en konventionsstat inför ett obegränsat ansvar för 
anläggningsinnehavaren skall försäkringsbeloppet knytas till referensbeloppet 
som gäller för ett begränsat ansvar, dvs. 700 miljoner euro; 
konventionsstaterna är skyldiga att täcka skadorna i den mån en försäkring 
inte finns eller är otillräcklig för att täcka anläggningsinnehavarens ansvar,  

 
- anläggningsinnehavarnas skadeståndsansvar undantas inte länge för skador till 

följd av naturkatastrofer,  
 

- anläggningar för slutförvar och kärntekniska anläggningar som nedmonteras 
eller är under avveckling omfattas uttryckligen av Paris- och 
Brysselkonventionerna,  
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- skadebegreppet omfattar även inkomstförlust som direkt orsakas av en 

betydande försämring av miljön, kostnader för rimliga åtgärder som har 
vidtagits eller skall vidtas för att återställa eller kompensera miljöskador av 
betydelse, 

 
- Pariskonventionen blir tillämplig inte enbart i fråga om skada som uppkommer 

i en konventionsstats territorium eller havsområden eller ombord på ett fartyg 
eller flygplan registrerat i en konventionsstat, utan också under vissa 
förutsättningar för skada som inträffar i en icke-konventionsstat eller ombord 
på fartyg eller flygplan registrerat i en sådan stat, 

 
- preskriptionstiden för personskada förlängs till 30 år. 

 
Regeringen tillsatte år 2004 som en följd av ändringsprotokollet till 
Pariskonventionen en utredning med uppgift att göra en översyn av regleringen i 
svensk rätt om ansvaret för skador. Utredningen lägger i betänkande ”Översyn av 
atomansvaret” (SOU 2006:43) fram ett förslag till ny lag om ansvar och ersättning vid 
radiologiska olyckor. Den nya lagen föreslås träda i kraft den dag då 2004 års 
ändringsprotokoll träder i kraft.   
 
4.6.4 anläggningar för slutförvar av använt kärnbränsle 
 
Ändringsprotokollen innebär som nämnts i föregående avsnitt att vissa definitioner 
har ändrats och att nya begrepp har förts in i konventionen. Bland annat framgår det 
att anläggningar för slutförvar och atomanläggningar som nedmonteras 
och är under avveckling omfattas uttryckligen av Paris- och Brysselkonventionerna.  
 
 
5. Tillsynsmyndigheterna på det kärntekniska området 
 
5.1 Statens kärnkraftinspektion (SKI) 
 
5.1.1 SKI:s tillsynsuppgifter 
 
Kärntekniklagen lägger fast att tillsynen över efterlevnaden av lagen och av villkor 
eller föreskrifter som beslutats med stöd av lagen samt övervakning och kontroll av 
slutförvar skall utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. I förordningen 
(1984:14) om kärnteknisk verksamhet har regeringen beslutat att denna tillsyn, 
övervakning och kontroll skall utövas av Statens kärnkraftinspektion (SKI). 
 
SKI har också getts myndighetsuppgifter enligt den nya lagen (2006:647) om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.  
 
5.1.2 Målet för tillsynen 
 
Målet för tillsynen av anläggningar i drift är att SKI fortlöpande skall ha en aktuell 
och oberoende bild av säkerhetsläget och kvaliteten i säkerhetsarbetet, att fortlöpande 
ha kontroll av efterlevnaden av kraven samt att verka pådrivande i säkerhetsarbetet 
vid anläggningarna. Tillsynen av efterlevnaden av kraven skall huvudsakligen ske 
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genom en systemtillsyn av tillståndshavarnas egenkontroll. Egenkontrollen 
kompletteras på vissa områden av oberoende tredjepartskontroll eller direkt kontroll 
utförd av SKI. 
 
Tillsynen av egenkontrollen sker genom anläggningsbevakning, inspektion, 
granskning och händelseuppföljning. Resultaten från dessa aktiviteter ger underlag för 
både beslut om åtgärder av olika slag och för samlade säkerhetsvärderingar. Vid 
inspektioner och granskningar kan frågor väckas som behöver redas ut mer ingående 
innan SKI kan ta ställning till det som observationer och de eventuella farhågor dessa 
väckt. Tillsynen stöds därför av utrednings- och forskningsarbete. Resultat från dessa 
arbeten återförs också till de samlade säkerhetsvärderingarna. Forsknings- och 
utredningsarbetet, liksom vad som i övrigt framkommer från den löpande tillsynen 
och de samlade säkerhetsvärderingarna, utgör det underlag som behövs för att 
fortlöpande kunna utvärdera säkerhetskraven enligt SKI:s föreskrifter. 
 
5.1.3 Anläggningsbevakning 
 
Anläggningsbevakningar är centrala inslag i den löpande tillsynen. Syftet med 
anläggningsbevakningen är att 
 

- upprätthålla en översiktlig bild av de delar av verksamheterna som har 
betydelse för säkerheten och hur dessa verksamheter utvecklas och förändras 
över tid, 

- på ett tidigt stadium fånga upp planer på förändringar samt signaler och brister 
som kan behöva kontrolleras mer ingående genom inspektioner eller 
granskningar, 

- följa upp beslut där SKI förelagt tillståndshavaren att t.ex. upprätta ett 
åtgärdsprogram som kan ske genom mindre stickprov och där inspektioner 
eller granskningar inte är nödvändiga, och 

- informera och kommunicera SKI:s syn i olika frågor och i ett tidigt skede göra 
SKI:s krav tydliga så att tillståndshavaren får klart för sig de förväntningar 
som SKI ställer på åtgärder nödvändiga för säkerheten. 

 
Anläggningsbevakningar kan ske både anmält och oanmält. 
 
Anläggningsbevakningar ger underlag till samlade säkerhetsvärderingar. 
 
5.1.4 Inspektioner 
 
Inspektioner genomförs för att SKI skall kunna bedöma hur en tillståndshavare 
efterlever bestämmelserna enligt SKIFS och de förelägganden och villkor som SKI 
beslutat om för en viss verksamhet. I inspektionen ingår också att bedöma kvaliteten i 
säkerhetsarbetet och tillståndshavarens förmåga att arbeta förebyggande, att hantera 
avvikelser och lära av erfarenheter, med syfte att upprätthålla och fortlöpande 
utveckla säkerheten i den kärntekniska verksamheten. Inspektionerna kräver vanligen 
medverkan från flera fackområden inom SKI för att sakliga och riktiga observationer 
och bedömningar skall kunna göras. 
 
Vid en inspektion samlas information in på ett systematiskt sätt om den inspekterade 
verksamheten. Detta sker oftast genom en inledande granskning av de delar av 
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anläggningens lednings- och kvalitetssystem som styr hur den berörda verksamheten 
är organiserad och drivs. Denna granskning följs sedan av strukturerade intervjuer 
med anläggningens personal för att kartlägga den praxis som faktiskt finns och 
tillämpas. Den samlade bilden av hur verksamheten bedrivs bedöms mot gällande 
krav. 
 
Resultatet av inspektionen dokumenteras i en inspektionsrapport med förslag till 
tillsynsåtgärder. Vanligen följs en inspektion av ett tillsynsbeslut med krav på 
åtgärder för att rätta till de brister i olika avseenden som observerats.  
 
Inspektionerna kan variera i omfattning och inriktning samt beröra en eller flera 
anläggningar beroende på syftet med inspektionen. Inspektionerna kan därmed vara 
omfattande men också bestå av en begränsad insats med få deltagare. 
 
Inspektionerna ger underlag till samlade säkerhetsvärderingar. 
 
5.1.5 Granskningar 
 
Vid en granskning bedöms hur en tillståndshavare efterlever bestämmelserna enligt 
SKIFS och de förelägganden och villkor som SKI beslutat om för en viss verksamhet. 
 
Granskningar görs av  
 

- sådana tekniska och organisatoriska ändringar av en anläggning eller dess 
verksamhet samt sådana ändringar av den centrala säkerhetsdokumentationen 
som skall anmälas enligt SKI:s föreskrifter, 

- ansökan av en tillståndshavare om undantag från bestämmelser enligt 
kärntekniklagen eller SKIFS, 

- andra frågor och förhållanden som SKI anser kan ha betydelse för säkerheten. 
 
Granskningar innebär en analys och bedömning av de sakfrågor som berörs i ärendet. 
Dessutom ingår att bedöma hur anläggningens egenkontroll genomförs i anslutning 
till det aktuella fallet. Resultatet av granskningarna dokumenteras i en 
granskningsrapport med förslag till beslut. 
 
Granskningarna ger underlag till samlade säkerhetsvärderingar. 
 
5.1.6 Uppföljning av händelser 
 
Erfarenhetsåterföring med uppföljning och bedömning av säkerhetsrelaterade 
händelser som inträffar i svenska och utländska kärnkraftanläggningar är en viktig del 
i den löpande tillsynen. Bestämmelser om utredning, rapportering och kategorisering 
av sådana händelser som inträffar i svenska anläggningar finns i SKI:s föreskrifter. 
Dessutom finns internationella rapporteringssystem (benämnda IRS och INES) som 
SKI rapporterar svenska händelser till och i sin tur får information om inträffade 
händelser i andra länder som kan ha betydelse för bedömning av förhållanden i 
svenska anläggningar. 
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Inom SKI görs en bedömning av tillståndsinnehavarnas egna analyser av de inträffade 
händelserna i svenska anläggningar, vilka slutsatser som dragits och vilka åtgärder 
som vidtagits för att förhindra ett upprepande.  
 
Därutöver sker inom avdelningar och enheter också en löpande uppföljning av 
inträffade händelser och förhållanden som har betydelse för erfarenhetsåterföringen 
och kunskapsuppbyggnaden inom deras respektive fackområden. 
 
Som ett led i denna erfarenhetsåterföring och händelseuppföljning lagrar SKI också 
detaljerade uppgifter om händelserna i egna databaser för att därigenom kunna göra 
trendanalyser och bättre se mönster. Dessa analyser ger underlag till de samlade 
säkerhetsvärderingarna. 
 
Vid händelser eller andra förhållanden som allvarligt påverkat säkerheten vid en 
anläggning genomför SKI en egen och fristående utredning, s.k. RASK (Rask Analys 
av Störningar i Kärntekniska anläggningar). Denna utredning syftar då till att klargöra 
händelseförlopp, konsekvenser, bakomliggande orsaker och om de åtgärder som har 
vidtagits vid anläggningen är tillräckliga för att SKI skall kunna ta ställning till frågan 
om för fortsatt drift.  
 
5.1.7 Samlade säkerhetsvärderingar 
 
Samlade säkerhetsvärderingar görs för att få ett helhetsperspektiv som enskilda 
tillsynsinsatser inte kan ge. Detta perspektiv är nödvändigt för att SKI skall kunna 
uttala sig om att den samlade effekten av ett antal åtgärder, som tillståndshavarna 
vidtar över tid, och att de utvecklar säkerheten på det sätt som avses i lagar, 
föreskrifter och tillståndsvillkor. Helhetsperspektivet är också en förutsättning för att i 
tid fånga upp tecken på brister utifrån mindre händelser och avvikelser som var för sig 
inte är allvarliga men som sammantagna bildar mönster. Därutöver ger de samlade 
säkerhetsvärderingarna viktigt underlag för SKI:s prioritering av sina tillsynsinsatser.  
 
De samlade säkerhetsvärderingarna innebär att resultaten från alla tillsynsaktiviteter 
rörande en viss tillståndshavare och dennes kärnkraftanläggningar årligen ställs 
samman och systematiskt utvärderas mot de krav som ställs på förutsättningarna för 
och de olika leden i djupförsvaret. Även sådana resultat från utrednings- och 
forskningsarbeten som kan ha betydelse för värdering av anläggningarna och 
tillståndshavarens verksamheter tillförs de samlade säkerhetsvärderingarna. 
Värderingarna dokumenteras i en rapport för varje tillståndshavare och dennes 
kärnkraftanläggningar. Denna rapport kommuniceras sedan direkt med den högsta 
ledningen för anläggningarna. Konstateras avvikelser och brister som inte tidigare 
fångats upp i enskilda tillsynsinsatser eller som ökar i betydelse när de vägs samman 
till en helhetsbild kan de samlade värderingarna leda till tillsynsbeslut med krav på 
åtgärder. 
De samlade säkerhetsvärderingarna uppdateras sedan en gång under kalenderåret. 
 
Därutöver görs varje år en sammantagen värdering av säkerhets- och strålskyddsläget 
vid alla de svenska kärnkraftanläggningarna. Denna värdering som görs tillsammans 
med Statens strålskyddsinstitut, SSI, resulterar i en rapport, benämnd RUS, som 
tillställs regeringen. 
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Vart tionde år skall en tillståndshavare genomföra en samlad analys och 
helhetsbedömning av säkerheten av sin kärntekniska anläggning. 
Helhetsbedömningen skall avse dels på vilket sätt anläggningen vid 
bedömningstillfället efterlever bestämmelserna enligt SKIFS samt de villkor och 
förelägganden som beslutats med stöd av kärntekniklagen, dels om det finns 
förutsättningar för att driva anläggningen på ett säkert sätt fram till nästa 
bedömningstillfälle, med hänsyn tagen till den utveckling som skett inom vetenskap 
och teknik. Analyserna, bedömningarna och de åtgärder som föranleds av dessa skall 
dokumenteras och redovisas för SKI.       
 
5.1.8 Andra tillsynsaktiviteter 
 
Ett viktigt inslag i tillsynen är också inspektörernas löpande kontakt med 
anläggningarna via telefon och dygnsrapporteringen. Den senare innehåller 
information om anläggningens driftlägen under dygnet, inträffade händelser och 
störningar samt andra omständigheter som kan ha betydelse för säkerheten.  
 
Dessutom granskas och utvärderas anläggningarnas årsrapporter. Dessa skall 
innehålla en samlad redovisning av verksamheten vid anläggningen, med 
faktaredovisningar samt erfarenheter som vunnits och de slutsatser som dragits med 
hänsyn till säkerheten. 
 
I den löpande tillsynen ingår även möten med representanter från anläggningarna ör 
att diskutera frågor kring tolkning av lagar och föreskrifter, säkerhetsaspekter som kan 
bli aktuella vid kommande större ändringar av en anläggning eller av dess 
organisation samt ny kunskap som framkommit genom utredning och forskning. 
 
5.2 Statens strålskyddsinstitut (SSI) 
 
5.2.1 Tillsynsmetoder 
 
SSI är tillsynsmyndighet enligt strålskyddslagen för all verksamhet med strålning20. 
SSI:s tillsynsuppgifter är bland annat att 
 

- meddela de strålskyddsföreskrifter som behövs, 
- utöva tillsyn över efterlevanden av strålskyddslagen och föreskrifter, 
- ha övergripande och slutligt ansvar för att olika strålskyddsintressen 

tillvaratas, 
- ansvara för riskbedömning och principer för riskhantering, 
- rekommendera och ange aktivitets- och dosgränser, 
- ha ett samordnande ansvar för målinriktad forskning och följa upp den 

internationella utvecklingen, 
- verka för utveckling och standardisering av mätteknik och mätmetoder. 

I SSI:s tillsynspolicy framhålls att inspektioner är en prioriterad tillsynsmetod, och att 
de ska genomföras på ett sådant sätt att de ger bästa tänkbara effekt för strålskyddet. 
 

                                                           
20 Jfr 15 § strålskyddsförordningen 
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Med inspektion avses den tillsynsåtgärd som innebär att SSI på plats kontrollerar en 
verksamhet med strålning. Syftet med inspektion är att kontrollera och bedöma 
efterlevnaden av lag, föreskrifter och villkor. I detta ingår även att följa och bedöma 
utvecklingen av strålskyddsverksamheten hos inspektionsobjektet genom uppföljning, 
genomgång och diskussioner med dess representanter. 
 
De metoder som främst används vid inspektioner är intervjuer, dialoger, iakttagelser, 
mätningar, provtagningar och dokumentgranskningar. Inspektionerna ska baseras på 
SSI:s prioriteringar. Prioriterade tillsynsobjekt är: 

- de som ger eller kan ge höga stråldoser, 

- där risken är stor för att många får eller kan få låga men inte försumbara 
stråldoser och 

- sådana som SSI behöver mer kännedom om. 
 
Beroende på valet av tillsynsobjekt och syftet med inspektionen kan olika 
inspektionstyper väljas. Exempel på inspektionstyper som används inom SSI är 
systeminspektioner, detaljinspektioner och temainspektioner. En inspektion kan även 
ha drag av flera typer. 
 
Systeminspektion 
 
Vid en systeminspektion granskas tillsynsobjektets organisation, administrativa 
rutiner, samordning inom organisationen, ansvarsfördelning och kompetens. Avsikten 
med en systeminspektion är att få en god kännedom om hela eller delar av 
tillsynsobjektets kvalitetssystem. 
 
Detaljinspektion 

En detaljinspektion koncentreras på en del av tillsynsobjektets verksamhet. En 
händelse med betydelse från strålskyddssynpunkt initierar ofta en detaljinspektion. 
Ibland kan en detaljinspektion vara en del av uppföljningen av tidigare inspektioner. 
 
Temainspektion 

En temainspektion består av ett antal detaljinspektioner som utförs samordnat mot 
flera tillsynsobjekt och med ett gemensamt tema, t.ex. utbildning eller 
luftprovtagningssystem vid de kärntekniska anläggningarna. En inspektör utses som 
samordnare för temainspektionen och svarar för den övergripande planeringen och 
uppföljningen av inspektionen. 
 
 
 
 
5.2.2 Delegering av tillsyn och tillsynsvägledning 
 
Av förarbetena till strålskyddslagen framgår att avsikten är att tillsynsförfarandet ska 
kunna anpassas och utformas på det sätt som är lämpligt i det aktuella fallet och att 
det därför bör vara möjligt att delegera tillsynsverksamheten.  Mandat för detta har 
dock givits i begränsad omfattning. 
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SSI:s ansvar är dock både övergripande och slutligt, dvs. även om vissa 
tillsynsuppgifter skulle kunna delegeras till andra tillsynsorgan bär SSI alltid det 
slutliga ansvaret för att försäkra sig om att tillsynen av strålskyddet genomförs. 

Från den 1 juli 2006 är SSI tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken. Rollen 
innebär inte att SSI också får operativt tillsynsansvar enligt miljöbalken, utan den 
avser endast tillsynsvägledning av balkmyndigheter. På motsvarande sätt tillämpar 
operativa balkmyndigheter inte strålskyddslagen vid sin tillsyn, utan det sker med stöd 
av miljöbalken.  

Miljöbalken omfattar även strålskyddsfrågor (i balken används begreppet miljöfarlig 
verksamhet). Detta innebär att balkmyndigheter med ansvar för tillsyn över 
miljöfarlig verksamhet också är skyldiga att utöva tillsyn över frågor som rör 
strålskydd. 

5.3 Länsstyrelserna 
 
Av miljöbalken framgår att användning av anläggningar som kan medföra olägenhet 
för människors hälsa eller miljön är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. I 
förarbetena till balken anges särskilt drift av kärntekniska anläggningar som exempel 
på användning som är att betrakta som miljöfarlig verksamhet . Vidare anges att 
användning av anläggningar som kan medföra olägenhet för omgivningen genom bl.a. 
joniserande strålning är att betrakta miljöfarlig verksamhet .  
 
Miljöbalken skall tillämpas parallellt med annan lagstiftning som reglerar 
verksamheten. Det innebär att miljöbalken gäller parallellt med kärntekniklagen och 
strålskyddslagen. Den som bedriver kärnteknisk verksamhet är alltså skyldig att 
förutom bestämmelserna i kärntekniklagen även beakta och tillämpa balkens regler. 
Det är således möjligt att med stöd av miljöbalken ingripa mot alla former av 
kärnteknisk verksamhet.     
 
Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för kärnteknisk verksamhet är länsstyrelsen.   
 
Länsstyrelsens allmänna skyldigheter som tillsynsmyndighet framgår av 26 kap. 
miljöbalken. Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken innehåller 
bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter enligt miljöbalken samt 
om tillsynsmyndigheternas skyldigheter  
 
Av bestämmelserna framkommer att tillsynsmyndigheten, på eget initiativ eller efter 
anmälan, i nödvändig utsträckning skall kontrollera efterlevnaden av miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt 
vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig 
verksamhet som omfattas av tillstånd, vilket bland annat avser kärnteknisk 
verksamhet, skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är 
tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och 
liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna 
tillgodoses. 
 
Länsstyrelsen får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
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stöd av balken skall efterlevas. Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med 
vite. 
  
Länsstyrelsen skall som tillsynsmyndighet anmäla överträdelser av bestämmelser i 
balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, till polis- eller 
åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Tillsynsmyndigheten beslutar 
även om miljösanktionsavgift. 
 
Den lagtekniska uppdelningen mellan kärntekniklagen, strålskyddslagen och 
miljöbalken innebär att SKI, SSI och länsstyrelsen var för sig självständigt prövar 
frågor som rör kärnteknisk verksamhet. Det finns inga undantag i möjligheterna för 
länsstyrelserna att ingripa mot kärnteknisk verksamhet med stöd av miljöbalken. 
 
 
6. Kärnämneskontroll 
 
6.1 Skyldigheten för tillståndshavare att förhindra spridning av kärnvapen 
 
Enligt 3 § kärntekniklagen skall kärnteknisk verksamhet bedrivas på sådant sätt att de 
förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges internationella åtaganden i 
överenskommelser som avser att förhindra att kärnvapen sprids till länder som inte 
redan har sådana. Det gäller i första hand det så kallade icke-spridningsfördraget 
(NPT). Åtaganden från svensk sida avseende icke-spridning kan ha verkningar i fråga 
om en tillståndshavares rättigheter. Med hänsyn till det intresse som tillvaratas genom 
sådana åtaganden är en tillståndshavare i princip skyldig att tåla de begränsningar i 
hans rättigheter som följer av detta.  
 
I paragrafen klargörs också att överenskommelser för att förhindra olovlig befattning 
med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle omfattas av 
bestämmelserna även i de fall överenskommelserna inte i första hand syftar till att 
motverka spridning av kärnvapen. 
 
6.2 Inspektioner enligt kärntekniklagen 
 
Enligt 17 § kärntekniklagen är den som bedriver eller har tillstånd att bedriva en 
kärnteknisk verksamhet skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten 
 
1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs 
för tillsynen, och 
2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats, där han bedriver verksamhet, för 
undersökningar och provtagningar, i den omfattning som behövs för tillsynen. 
    
Denna skyldighet gäller även sådana inspektioner som rör kärnämneskontrollen.  
Polismyndigheten skall enligt 17 § kärntekniklagen lämna det biträde som behövs för 
tillsynen. 
 
6.3 Inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av 
kärnvapen 
 
Lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av 
spridning av kärnvapen gäller inspektioner som avses i avtal som Sverige har ingått 
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med Internationella atomenergiorganet, IAEA, för kontroll enligt Förenta nationernas 
fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Det avtal som avses gäller det så 
kallade Tilläggsprotokollet av den 22 september 1998 till avtalet mellan Belgien, 
Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, 
Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike, Europeiska atomenergigemenskapen och 
Internationella atomenergiorganet (IAEA) rörande tillämpningen av artikel III.1 och 
III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (SÖ 2000:29). 
Bestämmelserna i lagen gäller sådana inspektioner som inte kan genomföras med stöd 
av kärntekniklagen.  
 
Om Internationella atomenergiorganet gör anmälan om en inspektion skall regeringen 
fatta beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka åtgärder som får 
vidtas. Regeringen har utsett SKI att vid behov närvara vid inspektionen och bistå en 
inspektionsgrupp. SKI får också besluta i frågor som avser verkställighet av 
regeringens beslut. Frågor av särskild vikt skall hänskjutas till regeringen. Om 
inspektionens omfattning föranleder det, får regeringen utse flera myndigheter att 
närvara. 
 
En inspektion som IAEA:s internationella inspektionsgrupp genomför enligt lagen får 
innefatta 
 

- att inspektionsgruppen och observatörer tillsammans med representanter för 
SKI och eventuellt andra svenska myndigheter ges tillträde till områden, 
anläggningar eller byggnader, 

- att inspektörer tillåts att ta med sig och använda mätapparatur och annan 
teknisk utrustning för att mäta strålning eller för att i övrigt samla in och 
registrera uppgifter, 

- att mätningar utförs, att prover tas och att poster av kärnämne räknas, 
- att sigill eller annan identifikationsmärkning eller anordningar placeras på 

objekt för att påvisa intrång eller annan manipulation, 
- att dokument som har betydelse för kontrollen granskas, 
- andra tekniskt beprövade åtgärder som är godkända av Internationella 

atomenergiorganets styrelse, 
- att prover och uppgifter förs ut ur landet för undersökning och analys. 

    
En inspektion kan alltså omfatta även ett slutförvar för använt kärnbränsle.  
 
Vid en inspektion får inspektörerna inte vidta åtgärder som äventyrar säkerheten eller 
skyddet för människors hälsa eller för miljön. Inspektörerna får inte heller vidta 
åtgärder som innebär att den verksamhet som bedrivs på platsen hindras, om inte detta 
är nödvändigt för att uppnå syftet med inspektionen. 
 
Om det behövs får regeringen eller SKI begära biträde av polismyndigheten som skall 
lämna det biträde som behövs. 
 
IAEA har under ett antal år behandlat frågan om kärnämneskontroll eller safeguard i 
samband med slutförvaringen av använt kärnbränsle. Det mest omfattande arbetet 
som gjorts hittills är den s.k. SAGOR-rapporten (Safeguards for the Final Disposal of 
Spent Fuel in Geological Repositories) från 1998 som utgör en referens för 
diskussioner som nu förs inom IAEA. År 1997 tog IAEA fram sitt Policy Paper  No. 
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15 där safeguards för slutförvar behandlas. Det viktigaste elementet i detta dokument 
är att IAEA fastslår att kärnämneskontroll av ett slutförvar kommer att krävas så länge 
det finns ett kontrollavtal i kraft.  
 
Detta innebär att kärnämneskontrollen kommer att ske även efter att förvaret 
förslutits.  Dessa dokument behöver nu uppdateras och det senaste initiativet är 
bildandet av ”Application of Safeguard to Geological Repositories, ASTOR” som 
kommer att vara ett viktigt forum för behandling av frågor om hur framtida kontroll 
av kärnbränslecykelns slutsteg. Genom att Sverige är representerat i projektet ges 
möjlighet att del påverka och dels tidigt få kunskap om vilka krav som kommer att 
ställas på dessa anläggningar. 
 
6.4 Områdesbegreppet enligt tilläggsprotokollet med IAEA 
 
I och med att Sverige ratificerat det så kallade Tilläggsprotokollet till Avtalet med 
IAEA (INFCIRC/193) skall för varje kärnteknisk anläggning ett område – site - kring 
densamma definieras. I de flesta fall sammanfaller detta område med industristaketet 
runt om anläggningen men flera undantag finns. Dessutom skall även byggnader som 
finns i närheten och som är funktionellt relaterade till anläggningen ingå i området. 
Alla byggnaderna som ingår i området skall redovisas till storlek och användning. 
Dessutom skall byggnaderna vara utmärkta och identifierade på den karta som skall 
bifogas redovisningen. 
 
I Tilläggsprotokollet är definitionen av en site följande: 

Site betyder den yta avgränsad av staten i anläggningsbeskrivningen för en 
anläggning inkluderande avstängda anläggningar och i information avseende a 
plats utanför en anläggning där kärnämne regelbundet används inkluderande 
avstängda anläggningar utanför en anläggning där kärnämne regelbundet 
använts (detta gäller platser med heta celler eller där aktiviteter rörande 
konvertering, anrikning, bränsletillverkning eller upparbetning utförts).  

 
Den skall även inkludera alla anläggningar, samlokaliserade med 
anläggningen eller platsen för bidrag eller användning av betydelse 
inkluderande: heta celler för behandling av bestrålat material som inte 
innehåller kärnämne; anläggningar för bearbetning, lagring och avyttring av 
avfall; och byggnader förknippade med specificerade aktiviteter identifierade 
av staten i artikel 2a(iv) ovan. (2a(iv) – (Produktion av kärnteknisk utrustning) 

 
Här kan man notera att det talas bara om en yta och byggnader på densamma. I fallet 
med slutförvar så kommer huvuddelen av anläggningen att vara under jord och 
eventuellt kommer efter förslutning anläggningen bara utgöras av underjordsdelen. 
Problemet med definitionen av ”siten” diskuterades 2004 i samband med ett möte i 
Saltzgitter, Tyskland, inom IAEA:s stödprogramsprojekt ”Development of Safeguards 
for Final Disposal of Spent Fuel in Geological Repositories, SAGOR Phase II”. 
Förslag att projicera hela underjordsdelen upp till ytan samt en tillräckligt stor 
buffertzon runt om diskuterades. Ingen överenskommelse kunde nås bland annat på 
grund av att frågan om ägarförhållandet av markytan och jordvolymen ner till 
förvaret. Frågan är viktig då möjligheten för IAEA att sätta upp 
övervakningsinstrument är beroende av tillgängligheten av markytan. Sedan är det en 
annan fråga om det över huvud taget blir aktuellt. 
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Det ovan nämnd IAEA projektet är avslutat och år 2006 ersatt av ett nytt projekt 
”Application of Safeguard to Geological Repositories, ASTOR”. Projektet har en 
varaktighet av 10 år med avstämning efter 5 år. För närvarande deltar 9 länder aktivt 
och 3 som observatörer i projektet. Dess första arbetsmöte kommer att hållas i oktober 
2006 och ett av de prioriterade ämnena för diskussion är just definitionen av området 
för ett slutförvar. 
 
6.4 Euratomfördraget 
 
I och med Sveriges medlemskap i EU så omfattas Sverige och svenska kärntekniska 
anläggningar av Euratomfördraget. I fördragets avsnitt II kapitel 7 finns bestämmelser 
om kontroll av kärnämne. 
Artikel 77 ger det övergripande mandatet för kontroll åt Kommissionen som enligt 
bestämmelserna i kapitel 7 skall försäkra sig om att inom medlemsstaternas territorier 
 
a) Malmer, råmaterial och speciella klyvbara material inte används för andra 
ändamål än de av förbrukarna uppgivna, 
b) Föreskrifterna om försörjning iakttas liksom alla särskilda 
kontrollförpliktelser, som gemenskapen har avtalat med ett tredje land eller en 
internationell organisation. 
 
Artikel 78 första stycket är tillämpligt avseende ett slutförvar. Enligt denna artikel 
skall den som upprättar eller driver en anläggning för framställning, separation eller 
annan användning av råmaterial eller speciella klyvbara material eller för behandling 
av bestrålade kärnbränslen underrätta kommissionen om anläggningens 
grundläggande tekniska data, om kännedom om dessa data behövs för att förverkliga 
de mål som anges i artikel 77. 
 
Enligt artikel 81 får kommissionen skicka inspektörer till medlemsstaternas territorier. 
Dessa skall när som helst ha tillgång till alla data samt tillträde till alla platser och hos 
alla personer som i sitt yrke befattar sig med material, utrustningar eller anläggningar, 
vilka är föremål för den i kapitel 7 avsedda kontrollen.  
 
För tillämpningen av Euratomfördraget har kommissionen enligt artikel 79 i fördraget 
givit ut en förordning – KOMMISSIONENS FÖRORDNING (Euratom) nr 302/2005 
av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll. Denna ger 
detaljerade regler för kärnämneskontrollen. Ett av de viktigaste elementen för 
kontrollen är den anläggningsbeskrivning som skall upprättas innan anläggningen tas i 
drift och som sedan skall uppdateras varefter anläggningen förändras. Tillämpligt här 
är bilaga I-D till förordningen som utgör mallen för lagringsanläggningar. Vidare 
skall bilaga II till förordningen följas för att ge den information som krävs för att 
uppfylla kraven i tilläggsprotokollet (se 6.2). Under driften av slutförvaret skall 
driftrapporter/inventarieförändringsrapporter och inventarieförteckningar regelbundet 
lämnas till kommissionen.  
 
Hur förhållandet och kravbilden kommer att utformas av kommissionen för ett 
förslutet förvar är inte fastställt. Dessutom pågår nu en total översyn av 
kommissionens kärnämneskontroll vilket när den är klar kommer att förändra 
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kommissionens och medlemsstaternas roller. Vidare kommer det att påverka 
anläggningarna och även relationen till IAEA. 
 
 
7. Fastighetsrelaterade frågor  
 
7.1 Vertikal och horisontell fastighetsbildning 
 
Av 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994)följer att fast egendom är jord. Härmed omfattas 
inte bara markytan utan även visst utrymme i höjd och djupled. En s.k. 
tredimensionell fastighet är i sin helhet avgränsad både horisontellt och vertikalt, 
vilket innebär att fastigheten kan avgränsas inte endast i markplanet utan också i 
vertikalplanet, dvs. i höjd och djupled. De utrymmen som kommer att utgöra 
tredimensionella fastigheter är sådana som upptar större anläggningar, t ex byggnader, 
broar, bergrum och tunnlar eller delar av sådana anläggningar.21  
 
Fastighetsbildning sker genom ny- eller om ombildning, 5-8 kap. och 10-12 kap. 
fastighetsbildningslagen (1970:988). Utgångspunkten är att tredimensionella 
fastigheter inte skall särbehandlas. Det innebär att tredimensionella fastigheter, likt 
andra fastigheter, kan komma att överlåts, lagfaras, intecknas och pantsättas enligt 
jordabalkens regler.22 
 
Av 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988) framgår att fastighetsbildning skall 
ske så, att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, 
omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Särskilt beaktas 
att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt 
område. Om fastigheten skall användas för bebyggelse skall den vidare kunna få 
godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Vidare ställs som krav att fastigheten 
kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Om 
ändamålet med fastighetsbildning kan tillgodoses på något annat sätt än genom 
fastighetsbildning får denna inte äga rum. En tredimensionell fastighet får ny- eller 
ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att 
tillgodose det avsedda ändamålet. 
 
Bestämmelsen innebär att lantmäterimyndigheten skall pröva vad som är den bästa 
fastighetsrättsliga lösningen för att tillgodose behoven i det enskilda fallet. Under 
förutsättning att fastighetsbildning över huvud taget skall komma i fråga skall 
lösningen först sökas inom ramen för traditionell fastighetsbildning eller annan 
sedvanlig lantmäteriåtgärd (marköverföring, bildande av servitut m.m.) Uttrycket 
”andra åtgärder” innebär att prövningen även skall avse frågan om det går att 
tillgodose ändamålet på ett bra sätt med en kombination av sedvanliga lösningar, 
exempelvis marköverföring kombinerat med servitutsbildning eller 
gemensamhetsanläggning. Tanken med bestämmelsen är att tredimensionella 
fastigheter skall bildas endast i klart befogade fall och att tredimensionell 
fastighetsbildning regelmässigt skall vara enbart ett subsidiärt instrument i förhållande 
till traditionell fastighetsbildning.  
 

                                                           
21 Prop. 2002/03:116, s.1 
22 Prop. 2002/03:116, s. 41 
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För tredimensionell fastighetsbildning fordras alltså bl.a. att ”åtgärden är lämpligare 
än andra åtgärder”. Så blir för det första fallet om syftet över huvud taget inte kan 
tillgodoses genom något eller några av de vanliga instrumenten. Som exempel nämns 
i förarbetena avskiljandet av ett bergrum som inte har någon anknytning till en annan 
fastighet och som är avsett att brukas självständigt under överskådlig tid.  
 
Ett annat exempel är avstyckning av ett utrymme, ovanpå en kommersiell anläggning, 
avsett att bebyggas och förvaltas av en annan intressent. Kravet på att ”åtgärden är 
lämpligare” är vidare uppfyllt om ändamålet i och för sig skulle kunna tillgodoses på 
andra sätt men dessa lösningar av skilda skäl framstår som olämpliga. En anledning 
till att inte välja en servitutsupplåtelse eller någon annan traditionell 
fastighetsbildningsåtgärd kan vara att en sådan åtgärd skulle innebära betydande 
kostnader eller leda till påtagliga förvaltningsmässiga olägenheter eller rättsliga 
oklarheter. 
 
I samtliga fall måste det dock ”stå klart” att tredimensionell fastighetsbildning är 
lämpligare än andra åtgärder. 
 
Vid tillämpning av det s.k. lämplighetsvillkoret är det givetvis av betydelse att en 
tredimensionell fastighet skall ha en ”kärna” bestående av en viss anläggning eller en 
del av en anläggning. Den aktuella anläggningens beskaffenhet, såsom dess 
konstruktion och storlek, får därmed central betydelse vid lämplighetsprövningen. För 
att ett utrymme skall anses vara lämpligt för en tredimensionell fastighetsbildning 
torde det sålunda vara nödvändigt att anläggningen är konstruerad på ett sådant sätt 
och befinner sig i ett sådant skick att fastigheten har förutsättningar att bestå som en 
självständig enhet.23 
 
För arbetsgruppen står det klart att slutförvaret för använt kärnbränsle bör utgöra ett 
utrymme under mark som är lämplig för tredimensionell fastighetsbildning.  
 
7.2 Det kommunala planmonopolet 
 
I 1 kap. 2 § plan och bygglagen (1987:10) anges att det är en kommunal angelägenhet 
att planlägga användningen av mark och vatten. Här regleras det s.k. kommunala 
planmonopolet vilket ger kommunerna rätt att initiera och besluta om planer. 
Fastighetsbildning får inte ske i strid mot gällande detaljplan. 
 
I motiven anges att införandet av tredimensionell fastighetsindelning inte på något 
avgörande sätt förändrar kommunens möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen 
reglera markanvändningen på, över och under markytan men att vissa frågeställningar 
som rör allmänna platser kan uppstå som följd härav. Med allmänna platser avses i 
plan och bygglagen vägar, parker och övriga områden som är allmänt tillgängliga och 
avsedda för gemensamt behov inom planområdet eller inom ett större område. Dessa 
kan komma att beröras av tredimensionell fastighetsbildning när olika nivåer inom ett 
område skall användas för skilda funktioner. Ett exempel är situationer där tunnlar för 
gatutrafik redovisas som allmän plats på sin nivå medan markytan ovanför utgör 
kvartersmark24. 
 

                                                           
23 Prop 2002/03:116, s. 137-138 
24 Prop. 2002/03:116 s. 108-109. 
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Numera är det tillåtet för allmän platsmark och kvartersmark att överlappa varandra. 
Det finns heller inte några hinder för att låta kvartersmark överlappa kvartersmark. 
Det innebär att markytan ovanför ett slutförvar för kärnavfall kan bli aktuell som 
antingen allmän platsmark eller kvartersmark, dvs. det skulle teoretiskt sett kunna 
byggas bostäder på en fastighet ovanför slutförvaret. En av förutsättningarna är att 
kommunen finner det lämpligt. 
 
7.3 Hur har SKB planerat att ordna med fastighetsfrågorna  
 
Oavsett var det slutliga slutförvaret av använt kärnbränsle kommer att placeras har 
SKB för avsikt, enligt Saida Laarouchi Engström, avdelningschef på SKB, att om 
möjligt förvärva all mark som krävs för anläggningen, dvs. inte endast berggrunden 
utan även mark ovanför slutförvaret. Om sådant förvärv inte är möjligt ser SKB 
servitutsrätt som ett tänkbart alternativ för att lösa markfrågan. Eventuell 
tredimensionell fastighetsbildning har inte analyserats men i princip skulle SKB 
kunna tänka sig att köpa själva berget där slutförvaret kommer att placeras.  
                 
8 Bevarande av dokumentation om slutförvaret 
 
8.1 Allmänt 
 
Det ligger i sakens natur att staten har ett övergripande intresse av att alla former av 
dokumentation om slutförvaret för använt kärnbränsle är bevarat för kommande 
generationer. Förutom de bestämmelser enligt arkivlagen (1990:782) som bland andra 
gäller de statliga och kommunala myndigheter så har SKI och SSI beslutat om 
föreskrifter som gäller anläggningsinnehavarna. Sverige har också som part till 1997 
års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten 
vid hantering av radioaktivt avfall åtagit sig att säkerställa att handlingar om 
slutförvaret bevaras. 
 
8.2 Arkivlagen och Riksarkivet 
 
I 1 § arkivlagen (1990:782) ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra 
organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.  
 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet. Myndigheternas arkiv är enligt arkivlagen en del av det nationella 
kulturarvet. 
 
Myndigheternas arkiv skall enligt 3 § arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas 
så att de tillgodoser 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. 
 
Riksarkivet är enligt förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och 
landsarkiven, arkivmyndighet för myndigheter som har hela landet som 
verksamhetsområde, däribland således SKI och SSI. Riksarkivet har överinseende 
över den offentliga arkivverksamheten. 
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Enligt 11 § arkivförordningen (1991:446) får Riksarkivet meddela föreskrifter för 
statliga myndigheters arkiv om bland annat  

- hur arkivet skall organiseras för att rätten att ta del av allmänna handlingar 
skall underlättas, 

- arkivbeskrivning, 
- arkivförteckning, 
- skydd av arkivet, 
- avgränsning av arkivet, 
- verkställande av gallring. 

 
8.3 Sveriges internationella åtagande 
 
Enligt Artikel 17 i 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt 
kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall skall varje 
fördragsslutande part vidta lämpliga åtgärder för att, efter förslutning av en 
slutförvarsanläggning, säkerställa att handlingar som beskriver anläggningens 
förläggning, utformning och innehåll, som krävs av tillsynsorganet, bevaras. Som part 
till konventionen är detta ett åtagande av Sverige.  
 
8.4 SKI:s arkiveringsföreskrifter 
 
Av 8 kap 1 § Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:1) om säkerhet i 
kärntekniska anläggningar framgår att tillståndshavaren till slutförvaret för använt 
kärnbränsle skall förvara teknisk anläggningsdokumentation samt 
säkerhetsredovisningar så länge den kärntekniska verksamheten bedrivs vid 
anläggningen. Med teknisk anläggningsdokumentation avses aktuella ritningar över 
anläggningen, dess byggnadsstrukturer, system, komponenter och anordningar, samt 
de handlingar som visar hur dessa har tillverkats, installerats och kontrollerats. 
 
Förvaringen av handlingarna skall ske i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och 
allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler. 
 
Vidare föreskrivs enligt 8 kap 2 § att dokumentation av driftverksamheten och av 
annan verksamhet av betydelse för säkerheten i anläggningen skall förvaras under den 
tid som behövs dels för att kunna klarlägga, och analysera orsakerna till, inträffade 
händelser i anläggningen, dels för att kunna genomföra återkommande 
helhetsbedömning av säkerheten så länge den kärntekniska verksamheten bedrivs vid 
anläggningen. 
 
 
 
 
 
8.5  SSI:s arkiveringsföreskrifter 
 
8.5.1 Bakgrund 
 
År 1997 meddelade SSI föreskrifter (SSI FS 1997:1) om arkivering vid kärntekniska 
anläggningar. Bakgrunden till föreskrifterna var att myndigheten ansåg det angeläget 
att formulera en enhetlig kravbild för upprättande och bevarande av dokumentation av 
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betydelse från strålskyddssynpunkt vid kärnteknisk verksamhet. Visst 
dokumentations- och bevarandekrav framgick visserligen redan tidigare av enstaka 
föreskrifter och villkor som myndigheten meddelat. Enligt SSI:s mening fanns det 
emellertid behov av generellt utformade krav på att viss dokumentation som upprättas 
eller mottas inom ramen för den kärntekniska verksamheten på ett ordnat sätt hanteras 
och bevaras.   
  
Det vidare syftet med arkiveringsföreskriften är att det under olika skeden i 
kärnbränslecykeln ska vara möjligt att ha tillgång till relevant dokumentation som 
behövs för att inte strålskyddet äventyras; t.ex. vid uppförande, drift eller avveckling 
av kärntekniska anläggningar, vid överföringar av radioaktivt avfall från mellanförvar 
till slutförvar, under såväl deponeringsstadiet som efter förslutning. Detta innebär att 
viss dokumentation kan gallras efter förhållandevis kort tid, medan annan information 
måste sparas för mycket långa tidsrymder (betydligt längre tidsperioder än 100 år). Så 
småningom kommer således tyngdpunkten att ligga på det långsiktiga bevarandet av 
dokumentation som rör kärnavfallet och dess slutförvaring. 
 
Utarbetandet av föreskrifterna skedde i nära samverkan med Riksarkivet. En viss 
problematik låg och ligger alltjämt i den omständigheten att SSI inte besitter egen 
arkivkompetens – utöver den personal som ansvarar för SSI:s egen arkivhållning. 
SSI:s krav på arkivering av strålskyddsdokumentation kan inte sägas tillhöra det mer 
traditionella strålskyddsarbetet i SSI:s verksamhet, men fyller likafullt ett viktigt 
strålskyddssyfte.  
  
I detta sammanhang kan nämnas att föreskriften är under revision. Den avser i första 
hand redaktionella ändringar.  
  
Samtliga kärntekniska anläggningar har inspekterats av SSI i samverkan med 
Riksarkivet. Efter en övergångsperiod kan konstateras att anläggningarna har 
organiserade arkivfunktioner och arkivlokaler för de ändamål som anges i 
föreskrifterna. Bedömningen är att samtliga berörda anläggningar i stort uppfyller 
kraven enligt arkiveringsföreskriften.  

8.5.2 Föreskriftens innehåll 
 
Av arkiveringsföreskriften framgår ett generellt krav på att dokumentation som berör 
verksamheten från strålskyddssynpunkt ska arkiveras (1 §). I en bilaga till föreskriften 
anges den dokumentation som minst ska bevaras. Sparad dokumentation som inte 
omfattas av bilagan får gallras av tillståndshavaren endast efter samråd med SSI. För 
den dokumentation som omfattas av bilagan har gallringsfrister fastställts (2 §). 
 
Arkivet ska vidare enligt SSI:s föreskrifter hanteras och vårdas så att all information 
kan läsas och vid behov överföras till annan databärare. När handlingar upprättas ska 
val av material och metoder ske i enlighet med tillämpliga föreskrifter från 
Riksarkivet. Om dokumentationen kan bli svårläslig p.g.a. ålder ska den överföras till 
nya databärare. Vid en sådan överföring måste det säkerställas att all information 
återges korrekt (3 §). 
 
För att den sparade dokumentationen inte ska gå förlorad genom brand eller stöld 
finns krav på den ska förvaras i skåp eller arkivlokaler som uppfyller kraven i 
Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler (4 §).  
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När den kärntekniska verksamheten upphör ska arkivet, ordnat och förtecknat, 
överlämnas till Riksarkivet eller landsarkiv (5 §). 
 
8.5.3 Dokumentationsöverföring 
 
Enligt den sistnämnda paragrafen ovan ska arkiven lämnas över till Riks- eller 
landsarkiv när kärnkraftverken upphört med sin verksamhet och anläggningarna är 
avvecklade och rivna. Av den arkiverade dokumentationen ska bl.a. framgå vilken typ 
och mängd av avfall som har skickats till mellan- och slutförvar. Vid 
förvaringsanläggningarna finns motsvarande dokumentation om det avfall som 
mottagits och som deponeras vid resp. anläggning. Tillståndshavarna av förvaren ska 
bevara denna information samt all övrig relevant dokumentation om de egna 
anläggningarna tills även dessa anläggningar så småningom försluts och den aktiva 
driften upphör. I samband med att förvaren försluts bör en sammanställning ske av 
den befintliga dokumentationen med hänsyn tagen till att den avses långtidsarkiveras. 
Sådan dokumentation ska bl.a. avse förvarsanläggningarnas läge, konstruktion 
(design), avfallsmängder och nuklidspecifikt innehåll. Därefter ska dessa arkiv föras 
över till Riksarkivet eller landsarkiv.  
 
 
9. En sammanfattande redovisning av ansvarsbilden enligt gällande rätt 
 
9.1 Allmänt 
 
Arbetsgruppen har i rapporten belyst det ansvar som enligt nuvarande lagstiftning 
vilar på reaktorinnehavarna, som ägare till kärnbränslet, Svensk Kärnbränslehantering  
AB (SKB), som innehavare av slutförvaret, samt framtida fastighetsägare som berörs 
av slutförvaret.  
 
Även Sveriges åtagande enligt 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av 
använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall har belysts. 
Åtagandet innebär att staten har ett ”sistahandsansvar” för en säker slutförvaring av 
använt kärnbränsle och kärnavfall. Sistahandansvaret innebär bland annat att staten 
själv tvingas att ta på sig en beställar- och finansierarroll om kärnkraftsindustrin inte 
har förmåga att utföra uppgiften eller av annat skäl avstår från att göra det. 
 
Sammanfattningsvis har ansvaret för slutförvaringen av använt kärnbränsle och 
kärnavfall reglerats enligt följande. 
 
 
 
9.2 Reaktorinnehavarnas ansvar 
  
Kärntekniklagen har utformats så att reaktorinnehavarna givits ett ansvar för att det 
använda kärnbränsle och kärnavfall och kärnämne genererats till följd av driften av 
reaktorerna tas om hand och slutförvaras på ett säkert sätt. Reaktorinnehavare skall i 
det sammanhanget inte bara följa de villkor och föreskrifter som uppställs av 
regeringen, SKI eller SSI utan även själv vara verksam för att vidta alla de åtgärder 
som behövs för att upprätthålla säkerheten. Reaktorinnehavarna har således givits ett 
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ansvar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall som 
närmar sig det strikta. 
 
Reaktorinnehavarnas ansvar enligt kärntekniklagen är ett långsiktigt åtagande.  
Ansvaret kvarstår tills alla skyldigheter fullgjorts eller befrielse från dem medgetts av 
regeringen. Skyldigheterna har inte fullgjorts förrän ett slutförvar slutligt förslutits. 
Kärntekniklagens bestämmelser innebär således att reaktorinnehavarnas ansvar kan 
komma att kvarstå under många decennier efter det att verksamheten vid 
kärnkraftreaktorn faktiskt upphört. Reaktorinnehavarnas förutsättningar att kunna ta 
detta långsiktiga ansvar enligt kärntekniklagen prövas successivt och på ett ingående 
sätt av tillsynsmyndigheten SKI. 
 
Reaktorinnehavarna har uppdragit åt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som 
gemensamt ägs av reaktorinnehavarna, att slutförvara det använda kärnbränslet och 
kärnavfallet. Att de grundläggande och långsiktiga skyldigheterna enligt 
kärntekniklagen fullgörs och att slutförvaringen sker på ett säkert sätt kan 
reaktorinnehavarna emellertid inte överlåta. Reaktorinnehavarna måste själva vara 
aktiva för att se till att säkerheten i samband med slutförvaringen hålls på en mycket 
hög nivå. Reaktorinnehavarna måste, som ytterst ansvariga för slutförvaringen av det 
använda kärnbränslet, ha möjligheter att kunna ta de initiativ som krävs, på såväl det 
tekniska som organisatoriska området, för att säkerheten i samband med 
slutförvaringen skall kunna hållas på en hög nivå.  
 
Till bilden av reaktorinnehavarnas ansvar hör också att dessa är skyldiga att erlägga 
en avgift enligt finansieringslagen för att finansiera framtida kostnader för 
slutförvaring av använt kärnbränsle, långlivat kärnavfall som genererats till följd av 
driften av kärnkraftreaktorerna samt avveckling och rivning av kärnkraftreaktorerna 
och andra kärntekniska anläggningar. Medlen i Kärnavfallsfonden skall täcka såväl 
aktuella som framtida kostnader för omhändertagandet. Medlen i Kärnavfallsfonden 
skall finnas till hands när de behövs för slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall. 
 
9.3 Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansvar 
 

- Ansvaret enligt kärntekniklagen 
 
SKB har, som uppdragstagare åt reaktorinnehavarna, ett ansvar för att det använda 
kärnbränslet och kärnavfallet slutförvaras på ett säkert sätt. Som tillståndshavare, 
enligt kärntekniklagen, till de anläggningar som krävs för slutförvaringen, skall SKB 
vara verksam för att vidta alla de åtgärder som behövs för att upprätthålla säkerheten.  
 
Även SKB har således ett ansvar enligt kärntekniklagen för hantering och 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall som närmar sig det strikta. 
SKB:s ansvar enligt kärntekniklagen är ett långsiktigt åtagande som kvarstår tills alla 
skyldigheter fullgjorts eller befrielse från dem medgetts. Det är svårt att nu ha någon 
uppfattning om när skyldigheterna har fullgjorts enligt kärntekniklagen, men ansvaret 
har helt säkert inte fullgjorts förrän ett slutförvar slutligt förslutits.  
 
Bestämmelserna enligt SKI:s föreskrifter om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne 
och kärnavfall  förutsätter att driftövervakning och underhåll av ett slutförvar pågår 
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till dess att förslutning skett. Förslutningen innebär att tunnlar och schakt fylls igen 
upp till markytan. Den igenfyllnad av till exempel deponeringsutrymmen som sker 
under den tid anläggningen är i drift (driftförslutning) anses enligt föreskrifterna inte 
som förslutning i detta avseende. 
 

- Ansvaret enligt miljöbalken 
 
En bärande princip i miljöbalken är att den som förorsakar miljöstörningar också har 
att bekosta nödvändiga åtgärder som behövs för att förebygga eller avhjälpa 
olägenheter (Polluter Pays principle).25 
 
Principen att det är förorenaren som skall betala innebär inte endast ett ansvar för att 
förebygga skador och olägenheter. Det innebär också ett ansvar för den som har 
orsakat att skada eller olägenhet har uppkommit för miljön, att avhjälpa sådan skada.  
 
Efterbehandlingsansvaret innebär således att SKB i skälig omfattning skall utföra eller 
bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar till följd av 
verksamheten vid slutförvaret behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. 
 
Lagstiftaren har ansett att skyldigheten bör i princip kvarstå till dess olägenheterna har 
upphört oavsett om verksamheten lagts ned eller överlåtits. Det ansvar som avses är 
en skyldighet att avhjälpa skador och olägenheter antingen genom praktiskt handling 
eller genom finansiering av sådana åtgärder. 
 
I den mån kunskap om sambandet mellan verksamheten och olägenheten saknas, men 
det finns skäl att anta att ett samband likväl föreligger, bör bristen på bevisning om 
orsakssamband inte frita verksamhetsutövaren från skyldigheten att vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas26. I detta sammanhang är det möjligt att SKB kan komma att 
kunna dela ett sådant ansvar med reaktorinnehavarna. 
 

- Ansvaret enligt strålskyddslagen  
 
SKB måste följa Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om skydd av människors 
hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall 
(SSI FS 1998:1).  
 
Bestämmelserna enligt föreskrifterna omfattar inte bara tiden efter förslutning av ett 
slutförvar utan också övriga steg i avfallshanteringen som företas i samband med 
slutförvaringen (behandling, mellanlagring, transport).  
 

- Ansvaret enligt atomansvarighetslagen 
 
Enligt atomansvarighetslagen bär SKB som innehavare av slutförvaret, hela ansvaret 
för de skador som uppkommer i samband med driften av anläggningen. 
Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att innehavaren är ansvarig oberoende av 
vållande. Ansvaret enligt atomansvarighetslagen är kanaliserat till 

                                                           
25 Prop. 1997/98:45 Del 1 s. 213 
26 Prop. 1997/98:45 Del 1 s. 121 
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anläggningsinnehavaren vilket innebär att ingen annan än denna skall kunna åläggas 
ersättningsskyldighet.  
  
Ansvaret skall vara täckt av en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet. Enligt den 
nuvarande atomansvarighetslagen är den svenska anläggningsinnehavarnas ansvar 3,3 
miljarder kronor för varje olyckstillfälle. Om Sverige ratificerar 2004 års 
ändringsprotokoll till Paris- och Brysselkonventionerna blir ansvarsbeloppet cirka 7 
miljarder kronor för varje olyckstillfälle. Anläggningsinnehavarens ersättningsansvar 
omfattar även skador som har uppkommit i andra stater än konventionsstater, 
 
Direktören Robert Havel i Nordiska Kärnförsäkringspoolen, vilken är den 
huvudsakliga försäkringsgivaren i Sverige, har till arbetsgruppen informerat om att ett 
slutförvar för använt kärnbränsle kommer att vara försäkrat enligt den svenska 
lagstiftningen till dess att slutförvaret är slutligt förslutet och anläggningsinnehavaren 
därmed har fullgjort sina skyldigheter enligt kärntekniklagen. Efter förslutningen 
kommer försäkringen att upphöra. 
 
 

- Kärnämneskontroll 
 
Enligt kärntekniklagen är SKB förpliktigad att se till att driften av slutförvaret sker på 
sådant sätt att de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges internationella 
åtaganden i överenskommelser som avser att förhindra att kärnvapen sprids till länder 
som inte redan har sådana. 
 
Kontrollen av det använda kärnbränslet i detta sammanhang kommer att ske av de 
internationella organen IAEA och EU-kommissionen samt av SKI. Ett av de 
viktigaste elementen för kontrollen är den anläggningsbeskrivning som SKB skall 
upprätta innan anläggningen tas i drift och som sedan skall uppdateras varefter 
anläggningen förändras. Under driften av slutförvaret och troligtvis även efter 
förslutning av slutförvaret skall driftrapporter eller inventarieförändringsrapporter 
samt inventarieförteckningar regelbundet lämnas till EU-kommissionen.  
 
Hur förhållandet och kravbilden kommer att utformas av kommissionen för ett 
förslutet förvar är inte fastställt. Dessutom pågår nu en total översyn av 
kommissionens kärnämneskontroll vilket när den är klar kommer att förändra 
kommissionens och medlemsstaternas roller. Vidare kommer det att påverka 
anläggningarna och även relationen till IAEA. 
 
9.4 Fastighetsägarens ansvar 
 
Tidigare har nämnts att en bärande princip i miljöbalken är att den som förorsakar 
miljöstörningar också har att bekosta nödvändiga åtgärder som behövs för att 
förebygga eller avhjälpa olägenheter (Polluter Pays principle). SKB har alltså ett 
ansvar för att utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av 
föroreningar till följd av verksamheten vid slutförvaret behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller 
miljön.  
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SKB:s ansvar som verksamhetsutövare gäller oavsett vem som är fastighetsägare och 
oavsett hur lång tid efter det att verksamheten upphört som olägenheterna skett. Om 
någon verksamhetsutövare inte står att finna, då denne t. ex. har upphört som juridisk 
person, går efterbehandlingsansvaret över till fastighetsägaren om denne vid 
tidpunkten för förvärvet kände till eller borde ha upptäckt föroreningarna vilket 
framgår av 10 kap. 3 § miljöbalken. 
 
Här förutsätts således ett förvärv för att en fastighetsägare skall anses subsidiärt 
ansvarig. I de fall då en verksamhetsutövare har haft nyttjanderätt till en fastighet och 
verksamhetsutövaren av någon anledning upphör kan en fastighetsägare endast i 
undantagsfall åläggas att stå för kostnader för utredning eller efterbehandling enligt 
10 kap 5 § och 8 § 2 st miljöbalken. 
 
9.5 Kommunens ansvar 
 
Det är en kommunal angelägenhet enligt plan och bygglagen att planlägga 
användningen av mark och vatten. Utöver detta, samt det ansvar det innebär att 
godkänna att ett tillstånd enligt miljöbalken ges till ett slutförvar för använt 
kärnbränsle inom kommunen, har kommunen inget direkt ansvar för slutförvaret. 
Ansvaret för säkerheten hos slutförvaret vilar på verksamhetsutövaren SKB. 
Sistahandsansvaret för slutförvaret har staten tagit på sig.    
 
9.6 Statens ansvar 
 
Den svenska staten har genom att ratificera 1997 års konvention om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall 
(avfallskonventionen) åtagit sig att tillse att det primära ansvaret för säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall vilar på innehavaren av ett 
sådant tillstånd och skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att varje sådan 
tillståndshavare axlar sitt ansvar. Redovisningen ovan visar att staten fullgjort denna 
förpliktelse enligt fördraget. 
 
Om det inte finns någon sådan tillståndshavare eller någon annan ansvarig part, vilar, 
enligt artikel 21 i fördraget, ansvaret på den fördragsslutande parten, vilken har 
domsrätt över det använda kärnbränslet eller över det radioaktiva avfallet. Detta 
innebär att staten bär ett ”sistahandsansvar” för slutförvaringen av använt kärnbränsle 
och kärnavfall. Detta innebär att staten tvingas att ta på sig en beställar- och 
finansierarroll om kärnkraftsindustrin inte har förmåga att utföra uppgiften eller av 
annat skäl avstår från att göra det. 
 
Efter det att ett slutförvar har tillslutits torde det krävas att någon form av ansvar för 
och tillsyn av slutförvaret kan upprätthållas under avsevärd tid. En statlig myndighet 
kan komma att överta ansvaret för de tillslutna slutförvaren. Med stöd av 16 § 
kärntekniklagen har regeringen enligt 22 § kärnteknikförordningen delegerat till SKI 
att övervaka och kontrollera slutförvar. 
 
Staten har också ett ansvar enligt finansieringslagen att förvalta medlen i 
Kärnavfallsfonden. Fondens medel skall placeras på räntebärande konto i 
Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Medlen i 
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Kärnavfallsfonden skall täcka såväl aktuella som framtida kostnader för 
omhändertagandet. 
 
Ett annat ansvar som vilar på staten är det finns information om slutförvaret för 
framtida generationer. Det sker med stöd av bestämmelserna i arkivlagen.  
 
  
10. Överväganden 
 
10.1 Frågan om ansvar 
 
Arbetsgruppen har visat att den nuvarande lagstiftningen på ett ingående sätt reglerar 
ansvaret för säkerheten i samband med slutförvaringen av använt kärnbränsle och 
kärnavfall. Reaktorinnehavarna är ansvariga för att det använda kärnbränslet och 
kärnavfallet slutförvaras i ett säkert slutförvar. SKB, som ägs av reaktorinnehavarna, 
ansvarar för den operativa driften av slutförvaret. Kommunen i vilken det framtida 
slutförvaret är placerat har inget direkt ansvar för slutförvaret. Under vissa 
förutsättningar kan den fastighetsägare som förvärvar den fastighet där slutförvaret är 
lokaliserat få ett återställningsansvar för skada som slutförvaret kan orsaka. Det är 
dock svårt, när det gäller slutförvaret för använt kärnbränsle, att föreställa sig en 
sådan situation där en fastighetsägare skulle kunna göras ansvarig.   
 
Efter det att SKB har fullgjort sina skyldigheter enligt kärntekniklagen genom att 
slutligt försluta slutförvaret och stänger det för intrång från omvärlden har SKB, som 
verksamhetsutövare, och eventuellt även reaktorinnehavarna, fortfarande ett ansvar 
enligt miljöbalken, för efterbehandling av eventuella skador på miljön eller i övrigt 
som slutförvaret kan orsaka.  
 
SKB har också ett ansvar enligt 3 och 4 §§ kärntekniklagen för att de förpliktelser 
uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av 
kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och använt kärnbränsle även efter 
det att slutförvaret förslutits. Detta ansvar kan uppfyllas genom ett lämpligt ordnat 
fysiskt skydd av anläggningen som bör vara så utformat att ingen obehörig kan tränga 
ner i förvaret. IAEA eller Euratom kan komma att ställa krav på ett sådant fysiskt 
skydd. En möjlighet är naturligtvis att slutförvaret försluts på sådant sätt att det inte 
finns någon möjlighet till återtagande. Kan detta konstateras kanske något fysiskt 
skydd utöver detta inte behövas.  
 
En viktig fråga i det sammanhanget är vilka begränsningar som kan komma att gälla i 
det område som berörs av slutförvaret. En allvarlig störning av slutförvaret genom 
mänsklig påverkan är om någon skulle borra så djupt att man tränger in i slutförvaret. 
Området bör därför skyddas så att detta inte blir möjligt. Även detta är ett ansvar för 
SKB. 
 
Det här redovisade ansvaret för SKB eller reaktorinnehavarna kvarstår så länge som 
dessa inte upphör att existera som juridiska personer. I förarbetena till miljöbalken 
berörs den omständigheten att verksamhetsutövaren upphör som juridisk person av 
någon anledning och det därmed inte finns någon som kan axla ansvarsrollen.  
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Staten har genom att ratificera 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av 
använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall 
(avfallskonventionen) åtagit sig ett sistahandsansvar för säkerheten. Men ansvaret 
enligt konventionen rör enbart säkerheten.  
 
Det inkapslade använda kärnbränslet i slutförvaret har ett inte obetydligt värde som 
det kan vara möjligt att realisera i framtiden. Om staten inte äger avfallet kan det 
diskuteras om staten har någon rättslig möjlighet att förfoga över det. En möjlighet 
kan vara att staten övertar äganderätten till den eller de fastigheter där slutförvaret är 
beläget och samtidigt övertar äganderätten till det använda kärnbränslet. Detta 
underlättas av att SKB äger hela den aktuella fastigheten och att äganderätten övergår 
till staten när dess sistahandsansvar inträder. 
 
Statens sistahandsansvar bör också innebära också att staten, genom en myndighet 
utövar kontroll över området genom övervakning. Det finns genom IAEA och EU-
kommissionen också ett internationellt intresse av att staten ser till att någon form av 
tillsyn kommer till stånd, dels av avfallet i sig, dels genom att upprätthålla ett fysiskt 
skydd av området.    
 
10.2 Frågan om information till eftervärlden 
 
Enligt Artikel 17 i 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt 
kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall skall varje 
fördragsslutande part vidta lämpliga åtgärder för att, efter förslutning av en 
slutförvarsanläggning, säkerställa att handlingar som beskriver anläggningens 
förläggning, utformning och innehåll, som krävs av tillsynsorganet, bevaras, 
 
I Sverige regleras frågan om förvaring av allmänna handlingar för framtiden enligt 
arkivlagen. Med de föreskrifter som meddelas av SKI och SSI säkerställs så långt som 
möjligt att ingen relevant information går förlorad.  
 
En fråga som inte närmare har diskuterats är om även platsen för slutförvaret skall 
märkas ut på något sätt så att lokaliseringen blir uppmärksammad för framtida 
generationer. 
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11 Förslag   
 
I enlighet med regeringens uppdrag har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till 
ändring i 14 § kärntekniklagen som markerar statens sistahandsansvar. Lagförslaget 
redovisas i bilagan till rapporten. 
 
Lagförslaget innebär att staten, i de fall det inte skulle finnas någon tillståndshavare 
eller någon annan part, som kan göras ansvarig för att fullgöra skyldigheterna enligt 
10 § kärntekniklagen att slutförvara det använda kärnbränslet, övertar 
tillståndshavarens skyldighet. Samtidigt övertar staten också de rättigheter som 
tillståndshavaren haft, vilket torde innebära att äganderätten till materialet i 
slutförvaret övergår till staten samt till den eller de fastigheter där slutförvaret är 
beläget.   
 
Enligt arbetsgruppens uppfattning är det emellertid 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.  
 
Vidare är många frågeställningar ännu alltför oklara, till exempel när det gäller 
fastighetsbildningen, ägarförhållandena till det använda bränslet och hur detta skall 
lösas i samband med att staten tar sitt sistahandsansvar. IAEA:s och EU-
kommissionens krav när det gäller hur kärnämneskontrollen skall utformas är heller 
inte bestämda. Det torde dock stå klart att IAEA och EU-kommissionen anser att 
kärnämneskontrollen inte upphör efter det att förvaret är slutligt förslutet. Det är 
möjligt att flera av dessa frågeställningar kan komma att få en lösning i samband med 
prövningen av tillståndsansökan för slutförvaret enligt kärntekniklagen och 
miljöbalken. 
 
Enligt arbetsgruppens mening bör det i nuläget vara tillräckligt att kunna konstatera 
att staten genom att ratificera 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av 
använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall har åtagit sig 
ett sistahandsansvar för säkerheten när det gäller slutförvaret.  
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BILAGA 
 
Författningsförslag 
 
Förslag till   
 
Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
 

Utfärdad den 
 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att 14 § 
skall ha följande lydelse, 
 
 
Nuvarande lydelse                               Föreslagen lydelse 
 
           14 § 
 
Om ett tillstånd återkallas eller ett tillstånds giltighetstid går ut eller om rätten att 
driva en kärnkraftsreaktor upphör att gälla enligt lagen (1997:1320) om kärnkraftens 
avveckling, kvarstår skyldigheterna enligt 10 § till dess de fullgjorts eller befrielse 
från dem medgivits. Befrielse kan medges av regeringen eller av den myndighet som 
regeringen bestämmer. 
 
 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.  
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