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Forum vid prövning enligt miljöbalken av sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle  
 
Statens kärnkraftinspektions yttrande 
 
Statens kärnkraftinspektion (SKI) delar Regeringskansliets bedömning att miljöbalken 
bör ge förutsättningar för en sammanhållen prövning av de anläggningar som kan ingå i 
ett slutförvar för använt kärnbränsle. SKI delar också Regeringskansliets uppfattning att 
det bör vara sökanden som skall göra bedömningen att en sammanhållen prövning är 
nödvändig för förståelsen av slutförvarssystemets olika delar och i princip avgöra vilken 
av de möjliga domstolarna som skall pröva ansökan.  
 
Enligt den planering som kraftindustrin presenterat i slutförvarsfrågan kommer den nu 
aktuella författningsregeln att gälla ett specifikt slutförvar i landet för använt 
kärnbränsle. Den förslagna bestämmelsen får därigenom en karaktär av ”lex in casu”.  
Enligt SKI:s uppfattning kan emellertid en bestämmelse som den Regeringskansliet 
föreslår vara aktuell även för annan verksamhet inom det kärntekniska området. Det kan 
till exempel gälla framtida slutförvaring av härdkomponenter eller andra delar av 
kärntekniska anläggningar som avvecklas och rivs, där förpackningen av avfallet sker 
på en plats och slutförvaringen på en annan. Det kan även vara aktuellt beträffande 
annan miljöfarlig verksamhet av nationell karaktär till exempel slutförvaring av 
kvicksilver. 
 
SKI föreslår mot denna bakgrund att bestämmelsen ges en mer generell utformning.  
 
SKI föreslår vidare att motiven till författningsändringen skrivs på ett mer neutralt sätt. 
Texten i motiven knyter uteslutande an till den s.k. KBS-3 metoden för slutförvaret på 
ett sätt som kan antyda att valet av metod för slutförvaret redan var prövad av 
regeringen. I stället för att nämna KBS-3 metoden skulle motiven i stället rent allmänt 
kunna redogöra för ett slutförvar i geologiska formationer utan att argumentet för en 
författningsändring går förlorad.  
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En annan fråga som SKI vill beröra i detta sammanhang gäller de berörda 
myndigheternas tillsyn i samband med slutförvarsprocessen. Frågeställningen gäller 
myndigheternas möjligheter att bedriva tillsynen på ett rättssäkert och kostnadseffektivt 
sätt.  
 
SKI vill därför påminna om Organisationskommitténs för strålsäkerhet (M2007:05) 
skrivelse den 25 mars 2008 med förslag till en översyn av lagstiftningen på det 
kärntekniska området. I skrivelsen tar Organisationskommittén upp frågan om 
samordning av de berörda tillsynsmyndigheterna operativa tillsynsinsatser på det 
kärntekniska området.   
 
Ärendet 
 
Regeringskansliet, miljödepartementet har anmodat SKI att inkomma med synpunkter 
på departementets promemoria ”Forum för prövning av använt kärnbränsle”.  
 
Utgångspunkter för SKI:s bedömning 
 
Om behovet av en samlad bedömning 
 
Enligt Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2002:1) om säkerhet vid 
slutförvaring av kärnämne och kärnavfall, skall säkerheten efter förslutningen av ett 
slutförvar upprätthållas genom ett system av passiva barriärer. Barriärer i ett slutförvar 
kan vara tekniska, d.v.s. tillverkade av människan, eller naturliga. Exempel på tekniska 
barriärer är behållare/kapsel för använt kärnbränsle, betongkonstruktioner och 
återfyllnadsmaterial av lera, sand eller betong.    
 
Varje barriär skall ha till funktion att på ett eller flera sätt medverka till att innesluta, 
förhindra eller fördröja spridning av radioaktiva ämnen, antingen direkt eller indirekt 
genom att skydda andra barriärer i barriärsystemet. Barriärerna skall samverka för att på 
bästa sätt främja säkerheten i slutförvaret. Den säkerhet som avses är förmågan hos ett 
slutförvar att hindra att skadliga mängder av radioaktiva ämnen når ut i omgivningen.  
 
Mot denna bakgrund är det nödvändigt att de olika delarna i ett geologiskt slutförvar 
prövas i ett sammanhang. Funktionen och säkerheten i inkapslingsanläggningen i 
samband med inkapslingen av använt kärnbränsle bör således prövas samtidigt med att 
slutförvarsanläggningen prövas. 
 
Tillsyn över ett slutförvarssystem 
 
Tillsynen enligt miljöbalken över kärnteknisk verksamhet omfattar såväl olägenheter 
vid joniserande strålning som säkerheten hos anläggningarna. Det finns inga undantag i 
möjligheterna att ingripa med stöd av miljöbalken. Tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken för kärnteknisk verksamhet är länsstyrelsen som utövar tillsyn över 
efterlevnaden av miljöbalken och av villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd 
av balken. 
 
Den lagtekniska uppdelningen mellan kärntekniklagen, strålskyddslagen och 
miljöbalken innebär att tillsynsmyndigheten enligt de två förstnämnda lagarna, och 
länsstyrelsen självständigt prövar frågor som rör kärnteknisk verksamhet. Denna 
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överlappande tillsyn kan komma att visa sig vara problematisk i vissa avseenden. Det 
finns nämligen en risk för att myndigheterna i sin tillsynsverksamhet var för sig beslutar 
om förelägganden i samma sakfråga. Det som ytterligare komplicerar bilden är att 
beslut om föreläggande med stöd av föreskrifter inom kärntekniklagstiftningens område 
överklagas till regeringen medan beslut med stöd av miljöbalken överklagas hos 
miljödomstolen. På sikt kan det komma att försvåra en enhetlig rättstillämpning. Detta i 
sin tur kan leda till en osäkerhet hos verksamhetsutövaren om vad som skall gälla. 
Frågan om samordning av myndigheternas operativa tillsynsinsatser är central. 
Möjligheterna att komplettera miljöbalken i detta avseende bör utredas. 
 
Ärendets beredning  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Judith Melin i närvaro av 
avdelningschefen Elisabeth André Turlind, enhetschefen Josefin Päiviö Jonsson, 
verksjuristen Pernilla Sandgren samt chefsjuristen Ingvar Persson den sistnämnde 
föredragande. 
 
 
STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION 
 
 
Judith Melin  
 
                   Ingvar Persson 
 
 
 
 
 
För kännedom 
Organisationskommittén för strålsäkerhet 
Kärnavfallsrådet 
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