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Sammanfattning 
 
Utredningsarbetet 
 
En huvuduppgift för arbetsgruppen har varit att utreda möjligheterna att samordna gällande 
lagstiftning inom strålsäkerhetsområdet. Arbetsgruppen har i det sammanhanget särskilt 
studerat möjligheterna att föra samman bestämmelserna enligt kärntekniklagen och 
strålskyddslagen till en enda lag. En utgångspunkt för arbetsgruppens överväganden har varit 
de tidigare diskussioner som förts beträffande möjligheterna att samordna lagstiftningen på 
kärnsäkerhets och strålskyddsområdet.  
 
Vissa grundläggande begrepp i kärntekniklagen respektive strålskyddslagen som i vissa 
avseenden styrt tillämpningen av reglerna, har också närmare analyserats. Särskild 
uppmärksamhet har ägnats begreppen kärnavfall och radioaktivt avfall. 
 
Arbetsgruppen har också analyserat reglerna för prövning av tillstånd av kärnteknisk 
verksamhet respektive verksamhet med strålning. Tillsynen av efterlevnaden av 
kärntekniklagen och strålskyddslagen samt sanktionsreglerna på respektive lagområde har 
ägnats särskild uppmärksamhet. 
 
Vidare har arbetsgruppen i rapporten kortfattat pekat på några ytterligare frågor som enligt 
arbetsgruppens mening bör ägnas särskild uppmärksamhet i utredningsarbetet.  
 
 
Möjligheterna att samordna lagstiftningen  
 
Arbetsgruppens slutsats är att frågor om strålskydd och kärnsäkerhet inte alltid kan särskiljas 
utan måste beaktas i ett sammanhang. Behov av samordning av säkerhets- och 
strålskyddsintressen föreligger i nästan samtliga led inom kärnbränslecykeln och gör sig 
gällande såväl vid granskning och bearbetning av det underlag som ligger till grund för 
utformningen av en anläggning som vid åtgärder som måste vidtas under anläggningens drift. 
I praktiken har det också lett till en viss överlappning av olika tillsynsåtgärder enligt 
respektive lagstiftning. Det finns enligt arbetsgruppens uppfattning inte längre någon 
anledning att specialreglera den kärntekniska verksamheten i en särskild lag på det sätt som 
skett sedan 1956. 
 
Arbetsgruppen anser att den verksamhet som regleras i kärntekniklagen och strålskyddslagen 
bör ges en samordnad reglering i en gemensam lagstiftning på strålsäkerhetsområdet. 
 
 
Strålsäkerhet – ett samlingsbegrepp som anger syftet med en samordnad lagstiftning 
 
I en sammanhållen lagstiftning som gäller strålsäkerhetsfrågor är det viktigt att de begrepp 
som omfattas av lagen ger en tydlighet om vad som avses i olika sammanhang. Det är också 
viktigt att lagen använder begrepp som i internationell facksamverkan och 
biståndsverksamhet gör det lätt att kommunicera med omvärlden. 
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Samtidigt är det angeläget med ett samlande begrepp för de syften som en sammanhållen 
lagstiftning avser att tillvarata. Enligt arbetsgruppens mening kan begreppet ”strålsäkerhet” 
uppfylla funktionen av ett sådant samlande begrepp.  
 
Begreppet ”strålsäkerhet” kan utgöra en sammanfattande benämning av   
 
- Säkerhet som avser säkerheten mot dels radiologisk olycka dels olyckor i samband med 
hantering av utrustningar, apparater eller verksamheter som alstrar icke-joniserande strålning 
genom förebyggande av fel hos utrustning, felaktigt handlande eller annan allvarlig 
omständighet som kan leda till sådan olycka samt haveribekämpning och konsekvenslindring 
om olycka ändå sker,  
 
- Fysiskt skydd som avser dels skyddet av kärntekniska anläggningar och andra anläggningar 
som rymmer anordningar som kan orsaka skadlig påverkan av strålning mot obehörigt 
intrång, sabotage, eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka eller annan 
skada till följd av strålning, dels skyddet mot obehörig befattning med kärnämne eller 
kärnavfall i syfte att förhindra nukleär terrorism eller spridning av kärnvapen  
 
- Strålskydd som avser skyddet av människor och miljö från skadlig påverkan av strålning 
genom berättigad och optimerad användning av strålning samt begränsning av stråldoser och 
utsläpp av radioaktiva ämnen. 
 
 
Hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall 
 
Erfarenheterna av myndighetsutövningen är, i motsats till vad som antogs i förarbetena till 
kärntekniklagen, att den lagtekniska uppdelningen mellan kärnavfall och radioaktivt avfall 
inte främjat säkerhetsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna. I frågor som rör hantering 
av kärnavfall kan begrepp som kärnsäkerhet och strålskydd inte alltid särskiljas utan måste 
därför beaktas i ett sammanhang. Frågorna överlappar varandra. Detta gäller i stora delar även 
på transportområdet. 
 
När det gäller behandling, mellanlagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall är frågor om 
avfallets värmeavgivning, vilka isotoper som ingår i avfallet, högt eller lågt innehåll av 
alfastrålare, krav på strålskärmning etc. som är avgörande och inte den lagtekniska 
indelningen i begreppen kärnavfall och radioaktivt avfall. 
 
Begreppet kärnavfall har heller inte varit helt oproblematiskt på det internationella planet där 
avfall från det kärntekniska området inte särskiljs från radioaktivt avfall. Detta gäller till 
exempel EU:s direktiv som rör radioaktivt avfall. En anpassning av legaldefinitionerna på 
detta område till det som gäller internationellt skulle komma att underlätta Sveriges 
medverkan i arbetet inom EU och IAEA. 
 
Arbetsgruppen finner att frågor som rör kärnavfall och radioaktivt avfall särskilt bör beaktas i 
samband med en utredning om en ny en sammanhållen lagstiftning på strålsäkerhetsområdet. 
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Prövning av tillstånd 
 
Frågor om tillstånd till kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning prövas enligt 
kärntekniklagen respektive strålskyddslagen. Tillstånd till kärnteknisk verksamhet samt 
hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall prövas också enligt 
miljöbalken. Frågor om tillstånd enligt balken för dessa verksamheter prövas av 
miljödomstolen. 
 
Flera av de anläggningar som rör kärnteknisk verksamhet eller hantering etc. av radioaktivt 
avfall som miljödomstolen prövar är små till sin omfattning eller från miljösynpunkt tämligen 
harmlösa. Det kan gälla verksamhet som rör mycket lågaktivt avfall eller mindre anläggningar 
för hantering och lagring av kärnämnen i samband med forskning vid universitet och 
högskolor. Jämfört med andra miljöärenden kan det förefalla onödigt att dessa små och från 
miljösynpunkt harmlösa anläggningarna ska prövas av miljödomstolen.  
 
I samband med prövning av ärenden enligt kärntekniklagen ska bestämmelserna i 2 kap., 5 
kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas. Även om prövningen enligt kärntekniklagen 
primärt inriktas på frågor om säkerheten i den kärntekniska verksamheten och vid den 
kärntekniska anläggningen ska dessutom de särskilda miljökraven bedömas och fastställas 
enligt miljöbalkens regler. Dessa frågor kommer alltså i ett tillståndsärende att prövas såväl 
enligt miljöbalken som enligt kärntekniklagen. 
 
När det gäller prövningen av frågor som rör olägenheter för omgivningen genom joniserande 
strålning i samband med drift av en kärnteknisk anläggning hantering ger förarbetena till 
miljöbalken knappast någon vägledning när det gäller frågan om hur ingående miljödomstolen 
ska pröva anläggningens säkerhet mot bakgrund av att säkerhetsfrågorna också prövas 
parallellt med stöd av kärntekniklagen respektive strålskyddslagen. Detta gäller inte minst 
villkor som beslutas av miljödomstolen i ett tillståndsärende enligt miljöbalken. 
 
Arbetsgruppen anser att det bör utredas om inte tillståndsprövningen enligt miljöbalken av 
kärnteknisk verksamhet respektive hantering etc. av radioaktivt avfall, på ett bättre sätt än vad 
som gäller i dag, skulle kunna anpassas till den faktiska verksamheten på 
strålsäkerhetsområdet. 
 
 
Tillsynen på strålsäkerhetsområdet 
 
Den lagtekniska uppdelningen mellan kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken 
innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen självständigt prövar frågor som rör 
kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning. Denna 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 inom 
kärntekniklagstiftningens område överklagas till regeringen, förelägganden enligt 
strålskyddslagen överklagas till länsrätten 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 ska gälla.  
 
Frågan om samordning av myndigheternas operativa tillsynsinsatser är central. Möjligheterna 
att komplettera miljöbalken i detta avseende bör utredas. I det sammanhanget bör även frågan 
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om vilken instans som lämpligen bör pröva överklagade beslut av Strålsäkerhetsmyndigheten 
ägnas särskild uppmärksamhet. 
 
Straffsanktionerna enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen 
 
Möjligheterna att slopa vissa av straffsanktionerna enligt kärntekniklagen och 
strålskyddslagen och ersätta dessa med regler om sanktionsavgifter utformade på ett sätt som 
motsvarar dem som gäller enligt 30 kap. miljöbalken bör enligt arbetsgruppen utredas. Ett 
skäl är att sanktionsavgifter enligt miljöbalkens modell kan utgöra en mer effektiv 
sanktionsåtgärd för överträdelser av villkor, föreskrifter och förelägganden beslutade med 
stöd av kärntekniklagen eller strålskyddslagen och ha en betydligt större pådrivande effekt än 
hot om böter eller fängelse. 
 
 
Ytterligare frågor som bör ägnas uppmärksamhet i utredningsarbetet 
 
Arbetsgruppen pekar i det följande på några frågor som enligt arbetsgruppens mening bör 
ägnas särskild uppmärksamhet i utredningsarbetet.  
 

- Begreppen ”kärnteknisk verksamhet” och ”verksamhet med strålning” samt hur de i 
ett rättsligt sammanhang förhåller sig till varandra bör övervägas. 

 
- I kärntekniklagen och strålskyddslagen finns bestämmelser som ger möjligheter för 

regeringen eller Strålsäkerhetsmyndigheten att föreskriva om generella undantag från 
lagen tillämpningsområde i sin helhet eller i vissa delar, s.k. friklassning. Ett problem 
som uppstått är att reglerna om undantag som avser mindre mängder kärnämnen i 
vissa avseenden kan komma i konflikt med den internationella kärnämneskontrollen. 
Undantagsreglerna bör samordnas i en ny lagstiftning så att det blir möjligt att på ett 
tydligt sätt anpassa tillstånds- och tillsynsförfarandet till verksamhetens farlighet och 
behovet av särskild kompetens hos verksamhetsutövaren. 

 
- En tillståndsinnehavare som vill uppdra åt någon annan att vida åtgärder som enligt 

kärntekniklagen ska utföras av tillståndsinnehavaren måste enligt kärntekniklagen 
först inhämta Strålsäkerhetsmyndighetens, eller i vissa fall regeringens, godkännande. 
Den 1 juli 2006 kompletterades reglerna om godkännande av uppdragstagare. 
Utredningen bör undersöka hur de kompletterande reglerna har kommit att tillämpas. 

 



 

 7 

1. Uppdraget 
 
Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2008 uppdragit åt Strålsäkerhetsmyndigheten 
att analysera behovet av en lagöversyn på kärnteknik- och strålskyddsområdet. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har bildat en arbetsgrupp med uppgift att fullgöra 
regeringsuppdraget. I arbetsgruppen har ingått rådgivaren Ingvar Persson, som fungerat som 
ordförande i gruppen, enhetscheferna Elisabeth André Turlind, Torsten Cederlund, Johanna 
Sandwall och Lars Skånberg, rådgivaren Lars Mjönes samt verksjuristerna Pernilla Sandgren 
och Johan Strandman.  
 

2. Utredningsarbetet 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten belyser i rapporten huvudfrågorna inom det aktuella 
lagstiftningsområdet. Flera lagar och andra författningar har analyserats liksom 
Euratomfördraget samt de förordningar och direktiv som ges ut med stöd av fördraget.  
 
En utgångspunkt för arbetsgruppens överväganden har varit de tidigare diskussioner som förts 
beträffande möjligheterna att samordna lagstiftningen på kärnsäkerhets och 
strålskyddsområdet.  
 
Vissa grundläggande begrepp i kärntekniklagen respektive strålskyddslagen som i vissa 
avseenden styrt tillämpningen av reglerna, har också närmare analyserats. Särskild 
uppmärksamhet har ägnats begreppen kärnavfall och radioaktivt avfall. 
 
Arbetsgruppen har också analyserat reglerna för prövning av tillstånd av kärnteknisk 
verksamhet respektive verksamhet med strålning. Tillsynen av efterlevnaden av 
kärntekniklagen och strålskyddslagen samt sanktionsreglerna på respektive lagområde har 
ägnats särskild uppmärksamhet. 
 
Vidare har arbetsgruppen i rapporten kortfattat pekat på de övriga frågor som enligt 
arbetsgruppens mening bör studeras vidare. 
 

3. Bakgrund 
 

3.1 Organisationskommittén för strålsäkerhets förslag till 
regeringen om en översyn av lagstiftningen på det kärntekniska 
området  
 
Mot bakgrund av regeringens ambition att begränsa antalet myndigheter och eftersträva en 
effektivare statsförvaltning, väcktes på Miljödepartementet frågan om möjligheten att lägga 
samman Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion med bibehållande av båda 
myndigheternas verksamheter. De båda myndigheterna ansågs ha flera beröringspunkter och 
förmodades därför kunna sammanföras i syfte att öka effektiviteten samt att uppnå resurs- och 
verksamhetsmässiga fördelar. 
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I departementspromemorian Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens 
kärnkraftinspektion (Ds 2007:16) föreslogs att Strålskyddsinstitutet och 
Kärnkraftinspektionen avvecklas och att deras verksamheter överförs till en ny myndighet. 
Departementspromemorian remissbehandlades och remissinstanserna gav stöd för förslaget 
till en sammanläggning av Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen1. 
 
Regeringen tillsatte en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av en ny 
myndighet med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet. Utredningen antog namnet 
Organisationskommittén för strålsäkerhet (M 2007:05). Enligt direktiven skulle utredaren 
bland annat till regeringen redovisa behovet av de författningsändringar som var nödvändiga 
för att möjliggöra en sammanläggning av Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen2. 
 
Under arbetet med att ta fram förslag till författningsändringar med anledning av 
sammanläggningen kom Organisationskommittén fram till att det finns ett behov av att göra 
en mer omfattande översyn av lagstiftningen på det kärntekniska området. 
Organisationskommittén föreslog i en skrivelse till regeringen den 4 mars 2008 att det skulle 
tillsättas en utredning med uppdrag att se över lagstiftningen på det kärntekniska området. 
Utredningen bör enligt Organisationskommittén syfta till en sammanhållen lagstiftning på 
kärnteknik- och strålskyddsområdet. Utvecklingen av lagstiftningsarbetet inom detta område i 
EU bör beaktas. Organisationskommittén framhåller vidare att en sådan utredning i samtliga 
delar bör lämna förslag till de författningsändringar inklusive förordningsändringar som 
behövs. Förslagen ska säkerställa att tillsynen inom det kärntekniska området uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
 
Organisationskommittén berörde i skrivelsen särskilt följande frågor: 

- den lagtekniska uppdelningen mellan kärntekniklagen och strålskyddslagen, 
- begreppen kärnsäkerhet respektive strålskydd, 
- den lagtekniska uppdelningen mellan kärnavfall och radioaktivt avfall, 
- straffsanktionerna enligt kärntekniklagen, 
- tillsynen enligt miljöbalken över kärnteknisk verksamhet, 
- Euratomfördragets bestämmelser beträffande kärnämneskontroll, 
- övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall. 
 

3.2 En översiktlig redogörelse för utvecklingen av regleringen på 
strålskyddets och kärnenergins område 
 
Ett lands lagar reflekterar de värderingar och den politik som förs i landet. Följer man 
lagstiftningens utveckling på det kärntekniska området i Sverige kan man utläsa de 
förväntningar som tidigt fanns på den nya energikällan men som sedan kom att vändas i en 
oro för det potentiellt farliga som är förknippat med kärntekniken – det dubbla 
användningsområdet och slutförvaringen av det använda kärnbränslet.  
 
Lagstiftningens framväxt speglar också de politiska motsättningar som finns när det gäller 
frågan huruvida samhället ska utnyttja eller inte, och eventuellt utveckla, de möjligheter som 
finns inbyggt i kärnenergitekniken. 
                                                 
1 Se Miljödepartementets PM Remissammanställning – sammanläggning av Strålskyddsinstitutet och 
Kärnkraftinspektionen (dnr M2007/2061/Mk) 
2 Se kommitté direktivet, DIR 2007:135, s. 3 
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För att på ett bättre sätt förstå och tolka de nu gällande lagarna på kärnteknik- och 
strålskyddsområdet är det väsentligt att ha kännedom om och försöka se till det sammanhang 
som vissa bestämmelser utgår ifrån. Mot den bakgrunden har arbetsgruppen översiktligt 
analyserat utvecklingen av regleringen på strålskyddets och kärnenergins område. 

3.2.1 Regleringen på strålskyddets område  
 
De risker som är förenade med joniserande strålning har varit kända sedan början av 1900-
talet. Inom vården hade röntgenstrålning och radioaktiva ämnen, bl.a. radium, använts för 
medicinskt bruk. Strålskador hade drabbat ett antal individer. Kunskapen om sambandet 
mellan strålningens egenskaper och dess verkningar bidrog till att det mycket snart infördes 
skyddsregler i arbetarskyddslagstiftningen.  
 
Genom lagen den 6 juni 1941 (nr 334) om tillsyn å radiologiskt arbete m.m. (1941 år 
strålskyddslag) infördes för första gången i Sverige en reglering som tog hänsyn till de 
särskilda riskförhållandena som följer av hanteringen med röntgenstrålar och radioaktiva 
ämnen inom framför allt sjukvården. Lagen gav dåvarande Medicinalstyrelsen översyns- och 
beslutanderätt i strålskyddsfrågor. Enligt 1 § lagen krävdes det tillstånd av Medicinalstyrelsen 
för att få inneha radioaktivt ämne överstigande en viss mängd. Kravet på innehavartillstånd 
gällde oavsett om det radioaktiva ämnet skulle användas i radiologiskt arbete eller inte. För 
tillsynen över lagens efterlevnad svarade Radiofysiska institutionen vid Karolinska sjukhuset. 
 
1941 års strålskyddslag fick betydelse för utbyggnaden av kärnenergin. Tillståndet att driva 
Sveriges första kärnreaktor, den s.k. R1-reaktorn vid Tekniska Högskolan i Stockholm, 
utfärdades 1954 av Medicinalstyrelsen enligt 1941 års strålskyddslag, efter att ha hört 
Radiofysikiska institutionen. Medicinalstyrelsen var tillsynsmyndighet enligt 1941 års 
strålskyddslag. 
 
I strålskyddslagen som tillkom 1958 infördes krav på tillstånd för och tillsyn över i princip 
alla strålskällor som alstrar joniserande strålning och som användes i radiologiskt arbete. 
Något tillstånd enligt strålskyddslagen erfordrades dock inte för verksamhet som omfattades 
av tillstånd enligt lagen (1956:306) om rätt att utvinna atomenergi m.m.  (atomenergilagen).  
  
Med joniserande strålning avsågs enligt 1958 år strålskyddslag strålning från radioaktivt 
ämne, röntgenstrålning och till sin biologiska verkan likartad strålning. I begreppet 
radiologisk verksamhet innefattades arbete med radioaktivt ämne och arbete vari brukas 
röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, avsedd att utsända joniserande strålning, och 
arbete vid kärnteknisk anläggning. Bestämningen av begreppet radiologiskt arbete angav 
också omfattningen av den tillståndsplikt och tillsyn som gällde enligt lagen3.  
 
Utgångspunkten för 1958 års strålskyddslag angavs vara att bereda skydd mot 
strålningsskador för alla människor samt för alla djur, som underkastas radiologisk 
undersökning eller behandling i veterinärmedicinskt syfte. Lagen syftade således inte till att 
vidta åtgärder till skydd för djurliv utanför veterinärmedicinsk undersökning och behandling4. 
 
Lagen kompletterades 1977 med en regel som även beaktade frågor om icke-joniserande 
strålning. Regeln innebar att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde fick 
                                                 
3 Se SOU 1985:58, s. 97 
4 Se SOU 1985 :58, s. 96 
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föreskriva, om det var påkallat från strålningssynpunkt, ”att vad som i lagen sägs om teknisk 
anordning avsedd att utsända joniserande strålning eller om radiologiskt arbete ska gälla helt 
eller delvis även teknisk anordning av visst slag som är avsedd att utsända icke-joniserande 
strålning respektive arbete vari användes sådan anordning”5. 
 
Den nu gällande strålskyddslagen breddades i förhållande till tidigare lagstiftning när det 
gäller lagens tillämpningsområde. Den nuvarande strålskyddslagen har till syfte att skydda 
människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. Lagen omfattar såväl joniserande 
strålning som icke-joniserande strålning. Både naturlig strålning och av människan framställd 
eller förorsakad strålning faller under lagens tillämpningsområde. Lagen bygger dock på 
samma grundprinciper som den tidigare lagstiftningen, vilket innebär att strålningsverksamhet 
ska stå under samhällets kontroll genom en särskild strålskyddsmyndighet6.  

3.2.2 Regleringen av kärnenergin 
 
År 1945 tillsatte regeringen den så kallade Atomkommittén som skulle studera kärnenergins 
möjligheter och konsekvenser. Samma år gav ÖB Försvarets forskningsanstalt (FOA) uppdrag 
att bedriva forskning om kärnvapens användning. År 1947 bildades AB Atomenergi som en 
slags joint venture mellan staten, de tekniska högskolorna och industrin. AB Atomenergi 
skulle syssla med forskning och utveckling av den fredliga användningen av kärnkraften. 
FOA skulle svara för den militära användningen och utvecklingen av den militära 
användningen av kärnenergin.  
 
Under 1950-talet gick den tekniska utvecklingen av den fredliga användningen av kärnenergin 
mycket snabbt. Regeringen var starkt motiverad att satsa på användningen av atomenergin 
och därigenom befria Sverige från behovet av import för att trygga den inhemska 
energiförsörjningen7.  
 
För att komplettera koncessionsreglerna enligt 1941 års strålskyddslag, som då också gällde 
frågor om tillstånd på kärnenergiområdet, antog riksdagen den 1 juni 1956 lagen (1956:306) 
om rätt att utvinna atomenergi m.m. (atomenergilagen). I atomenergilagen gavs de 
grundläggande föreskrifterna om uppförande och drift av en kärnenergireaktor. Enligt lagen 
var det förbjudet att utan tillstånd förvärva, inneha, överlåta, bearbeta eller i övrigt ta 
befattning med uran, plutonium, torium eller annat som kan användas som bränsle i en 
kärnreaktor eller förening av sådant ämne. Det var vidare förbjudet att utan tillstånd uppföra, 
inneha och driva en kärnreaktor eller en anläggning för bearbetning av uran, plutonium, 
torium eller annat som kan användas som bränsle i en kärnreaktor. Vidare var det förbjudet att 
utan tillstånd föra ut sådana ämnen ur riket. Även om regeringen enligt lagen gavs en 
möjlighet att genom subdelegation överlåta prövningen av en ansökan om tillstånd till en 
myndighet så blev det inte så utan regeringen behöll rätten att pröva frågan om tillstånd. 
 
I atomenergilagen fanns det vidare regler som rörde tillsynen över verksamheten. 
Tillsynsmyndigheten hade rätt att efter anfordran få de upplysningar och handlingar som 
krävdes för tillsynen. Myndigheten fick också meddela de föreskrifter som behövdes för att 
trygga efterlevnaden av de villkor som meddelats med stöd av lagen8.  
 

                                                 
5 Jfr 1 § tredje stycket 1958 års strålskyddslag. Se även prop. 1975/76:123. 
6 Se prop 1987/88:88, s 19 
7 Se prop. 1956:176  
8 Jfr 6 § första stycket atomenergilagen 



 

 11 

Det kan vara värt att uppmärksamma att inspektörerna enligt 11 § lagen belades med ett slags 
munkavle. De fick inte ”röja eller obehörigen utnyttja yrkeshemlighet som därigenom blivit 
känt för honom, och ej heller, där det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse, yppa 
arbetsförhållanden eller affärsförhållanden, vilket sålunda blivit honom kunnigt”. Regeln var 
straffsanktionerad och straffet var dagsböter eller fängelse.  
 
Bestämmelserna var även i övrigt straffsanktionerade med fängelse eller dagsböter i 
straffskalan.  
 
Ett av atomenergilagens ursprungliga syften var att ”i kontrollerade former främja införandet 
och användningen av kärnkraft9. En mera restriktiv inställning till kärnkraftens utnyttjande 
växte fram under mitten av 1970-talet. Riskerna i samband med hantering och slutförvaring 
av använt kärnbränsle och kärnavfall betonades starkt. Mot den bakgrunden infördes genom 
lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle m.m. (villkorslagen), 
vilken trädde i kraft i maj 1977, ett nytt slags tillstånd för drift av kärnkraftverk nämligen 
laddningstillstånd.  
 
Enligt lagen fick kärnkraftreaktorer inte tillföras kärnbränsle utan särskilt tillstånd av 
regeringen. Tillstånd fick meddelas om reaktorns innehavare före utgången av september 
1977 hade företett ett avtal, som på ett betryggande sätt tillgodoser behovet av upparbetning 
av använt kärnbränsle eller har visat att hanteringen av använt, ej upparbetat kärnbränsle kan 
ske på ett helt säkert sätt. Om reaktorinnehavaren inte hann med att lämna in en ansökan till 
regeringen före detta datum, skulle denna för att få tillföra sin reaktor kärnbränsle, förutom ett 
upparbetningsavtal dessutom kunna visa hur och var en helt säker slutlig förvaring av det 
högaktiva avfallet efter upparbetningen eller använt kärnbränsle skulle kunna ske.  
 
De första besluten om laddningstillstånd som fattades enligt villkorslagen var helt inriktade på 
att det använda kärnbränslet skulle upparbetas. Laddningstillstånden grundades på tre avtal 
om upparbetning som hade ingåtts mellan Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, nuvarande 
SKB, och det franska företaget Compagnie Générale des Matières Nucléaires, Cogéma. 
Avtalen omfattade sammanlagt 727 ton använt kärnbränsle. I anslutning till de kommersiella 
avtalen träffades mellan Sverige och Frankrike en överenskommelse om fredlig användning 
av det upparbetade materialet. Denna överenskommelse var en förutsättning för de 
kommersiella avtalens giltighet.  
 
Genom en ändring i atomenergilagen infördes 1 juli 1978 ett krav på tillstånd för att få 
uppföra, inneha och driva en anläggning för bearbetning, lagring eller förvaring av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall som uppkommer vid drift av kärnkraftreaktorer. Tidigare 
hade avfallsfrågorna inte berörts i atomenergilagen.  
 
Den energipolitiska diskussionen under slutet av 1970-talet kom självfallet att prägla den nu 
gällande kärntekniklagen, som trädde kraft den 1 februari 1984. Frågorna om slutförvaringen 
av använt kärnbränsle, kärnkraftolyckan i Three Mile Island, 1979, folkomröstningen 1980 
och de energipolitiska beslut riksdagen därefter fattade, som innebar att kärnkraften, som en 
målsättning skulle avvecklas som energikälla för framtiden, blev centrala vid utformningen av 
lagen. 
 
Slutförvaringsfrågorna fick en särskild reglering med bland annat krav på att 
reaktorinnehavarna skulle svara för att bedriva den allsidiga forsknings- och 
                                                 
9 Se prop. 1956:176, s. 41 
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utvecklingsverksamhet behövs för att kunna fullgöra en säker slutförvaring av kärnkraftens 
restprodukter. Begreppet kärnavfall infördes i den nya lagen, vilket innebar att avfall som 
genererats i samband med kärnteknisk verksamhet fick en särskilt och strängare reglering än 
den reglering som gällde radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen. Kärntekniklagen fick 
vidare karaktären av en säkerhetslag med speciell inriktning på att ta tillvara säkerheten vid 
verksamheten på kärnenergiområdet samt på tillsyn över och insyn i sådan verksamhet10. 
Efter förebild av strålskyddslagen infördes en regel som innebär att tillståndshavarna ska 
svara för att alla de åtgärder vidtas som krävs för att upprätthålla säkerheten11.  
 
Reglerna i kärntekniklagen om kraven på tillstånd för verksamheten samt skyldigheten för 
tillståndshavarna att lämna de upplysningar och handlingar som krävs för tillsynen kom i 
huvudsak att överensstämma med regleringen enligt atomenergilagen. De bestämmelser om 
generella tillstånd som enligt regeringens kungörelse (1956:306) med vissa tillstånd enligt 
atomenergilagen, gällde för kärnämnen som användes för vetenskapligt bruk vi universitet, 
högskola etc. eller för uran som användes för tekniskt bruk i samband med färgning av glas, 
keramiska produkter etc. eller för torium i samband med framställning av glödnät etc 
överensstämmer med de undantagsregler som i dag gäller enligt förordningen (1984:14) om 
kärnteknisk verksamhet.    
 

3.3 Tidigare överväganden när det gäller frågan om möjligheterna 
att samordna lagstiftningen på strålsäkerhetsområdet  

3.3.1 Atomlagstiftningskommitténs analys 
 
Atomlagstiftningskommittén, som i början av 1980-talet hade regeringens uppdrag att utreda 
frågan om översyn av lagstiftningen på atomenergiområdet, analyserade i betänkandet 
Lagstiftningen på kärnenergiområdet (SOU 1983:9) möjligheterna att föra samman den 
lagstiftning som reglerar verksamheten på detta område till en lag.    
 
Kommittén konstaterar i sitt betänkande att det i och för sig skulle vara möjligt att i en lag 
samordna alla de bestämmelser som rör kärnanläggningar, nukleära ämnen och andra 
radioaktiva ämnen. En sådan lag, framhåller kommittén, skulle dock med nödvändighet bli 
mycket omfattande och komplicerad i sin uppläggning. Lagen skulle också komma att 
innehålla i princip tre olika ämnesområden.  

3.3.2 Tre olika ämnesområden 
 
Till den första gruppen hörde atomenergilagen och strålskyddslagen med till den anknytande 
lagar och förordningar. Dessa bestämmelser, som syftar till att tillvarata behovet av säkerhet 
och strålskydd, kontroll av kärnämnen med mera vid kärnteknisk verksamhet, reglerar frågor 
om tillstånd och villkor för sådan verksamhet samt tillsyn över och insyn i verksamheten. 
 
Av annan karaktär, framhåller kommittén, är bestämmelserna i lagen om skyddsåtgärder vid 
olyckor i atomanläggningar m.m. Denna lag reglerar vissa länsstyrelsers skyldighet att sörja 
för att erforderliga skyddsåtgärder vidtas och ger dessa länsstyrelser befogenhet att utanför 
området för en kärnanläggning förordna om evakuering, utgångsförbud, inskränkningar i 
rätten att nyttja vatten och livsmedel m.m. Länsstyrelsen ges i lagen också rätt att besluta om 
                                                 
10 Se prop. 1983/84:60, s. 31 
11 Se prop. 1983/84:60, s. 37 samt 10 § kärntekniklagen. 
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tjänsteplikt för enskild person och att rekvirera förnödenheter. Till denna grupp av 
bestämmelser hör vidare bestämmelser om statlig ersättning på grund av bl.a. länsstyrelsens 
beslut om åtgärder.  
 
Det tredje ämnesområdet, som kommittén nämner, gäller bestämmelserna om skadestånd och 
försäkringsskyldighet enligt atomansvarighetslagen. Denna lag riktar sig visserligen till 
innehavare av en kärnanläggning men har i övrigt inte något lagtekniskt samband med övrig 
reglering på kärnenergiområdet. Lagen utmärks vidare, framhåller kommittén, av att den är 
nästan fullständigt konventionsbunden och är uppbyggd på vissa i konventionen noga 
definierade begrepp. 

3.3.3 Samordning av strålskyddsbestämmelser och bestämmelserna på 
kärnenergiområdet 
 
Atomlagstiftningskommittén framhöll i sin analys att strålskyddslagen är en allmän skyddslag 
som täcker i princip alla verksamheter där strålskyddsaspekter kommer in, såsom medicin, 
forskning och annan icke kärnteknisk industri. Strålskyddslagen tillvaratar således även 
viktiga skyddsintressen vid verksamhet på kärnenergiområdet.  
 
Atomenergilagen är av en annan karaktär än strålskyddslagen, påpekar kommittén, genom att 
den inom sitt tillämpningsområde uppställer krav på säkerhet och skydd om olyckor som går 
utöver strålskyddslagen. Mot denna bakgrund fann kommittén att det med hänsyn till 
grundläggande skillnader i lagarna är mindre lämpligt att sammanföra lagstiftningen till en 
lag. Det skulle i och för sig kunna övervägas, framhåller kommittén, att bryta ut de delar av 
strålskyddslagen som gäller strålskyddet vid kärnverksamhet. Kommittén anser att detta 
skulle vara olämpligt och föreslår därför att bestämmelserna om strålskydd på 
kärnenergiområdet liksom för närvarande ska ingå i strålskyddslagen. 
 
Föredragande statsråd delade Atomlagstiftningskommitténs uppfattning att ett 
sammanförande av lagarna med atomenergilagen ”knappast kan göras inom den nuvarande 
atomenergilagens systematiska ram”. ”En samordnad och sammanförd lagstiftning kräver i 
stora delar annan uppläggning än den nuvarande atomenergilagen”12.  
 
Regeringen föreslog därför en lag som till sin karaktär sades vara en säkerhetslag, nämligen 
kärntekniklagen, och som sådan vara speciellt inriktad på att ta till vara säkerheten vid 
verksamhet på kärnenergiområdet samt tillsyn och insyn i sådan verksamhet. Frågor om 
skydd mot strålning skulle enligt regeringen regleras i strålskyddslagen, vilken skulle ”utgöra 
en andra huvudlag” inom det kärntekniska området13. 
 

                                                 
12 Se prop 1983/84:60, s. 31 
13 Se prop 1983/84:60, s. 31  
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4. Lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet 
 

4.1 Inledning  

4.1.1 De fem grundläggande lagarna 
     
Den grundläggande lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet styrs främst av 
följande sex lagar: 
 

- Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen), 
 
- Strålskyddslagen (1988:220), 
 
- Miljöbalken (1998:808), 

 
- Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

 
- Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen), 
 

- Atomansvarighetslagen (1968:45).  
 
De generella principerna för kärnsäkerhet och strålskydd läggs huvudsakligen fast i 
kärntekniklagen respektive strålskyddslagen. Även miljöbalken är aktuell i sammanhanget. 
Frågor om strålning - såväl joniserande som icke joniserande - omfattas av bestämmelserna i 
balken. Kärnteknisk verksamhet omfattas således även av balkens 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. Bestämmelserna i dessa 
lagar kompletteras av förordningar och myndighetsföreskrifter som innehåller mer detaljerade 
bestämmelser.  
  
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. 
 
Strålskyddslagen syftar till att skydda människor, djur och miljön från skadliga effekter till 
följd av såväl joniserande som icke-joniserande strålning. Strålskyddslagen är en allmän 
skyddslag som täcker i princip alla verksamheter där strålskyddsaspekter kommer in, såsom 
medicin, forskning och annan icke kärnteknisk industri. Lagen tillvaratar således även viktiga 
skyddsintressen vid verksamhet på kärnenergiområdet.  Strålskyddslagen är särskilt viktig när 
det gäller att skydda anställda som är sysselsatta i radiologiskt arbete. 
 
Miljöbalken syftar till att skydda miljön och människors hälsa mot miljöfarlig verksamhet. 
Kärnteknisk verksamhet är enligt balken definierad som miljöfarlig verksamhet. 
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Bestämmelserna i balken kan tillämpas på såväl anläggningssäkerhet som strålskydd samt 
buller, ljus och annat som kan ha skadlig inverkan.    
 
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Den gäller i princip varje verksamhet i vilken arbetstagare 
utför arbete för arbetsgivares räkning. Lagen är övergripande när det gäller skyddet mot 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen omfattar således även strålskyddsfrågor i 
arbetsmiljön. Med stöd av lagen fastställs viss hygieniska gränsvärden för arbetsmiljön. 
Sådana gränsvärden kan också gälla strålning. Strålskyddslagen och arbetsmiljölagen avses 
gälla fullt ut vid sidan av varandra.    
 
Finansieringslagen innehåller bestämmelser som rör finansieringen av framtida kostnader för 
slutförvaring av använt kärnbränsle, avveckling och rivning av kärnkraftverk och andra 
kärntekniska anläggningar. Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk 
anläggning ska betala avgifter till staten som fonderar medlen i en särskild fond, 
Kärnavfallsfonden, för att kunna användas när de behövs för att kunna tillgodose lagens 
syften. Tillståndshavarna är även skyldiga att ställa säkerheter för sådana kostnader som inte 
täcks av de avgifter som betalats.  
 
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 ska vara täckt av en försäkring. 

4.1.2  Andra lagar av betydelse 
 
Det finns också i andra lagar regler som har betydelse på kärnteknik- och strålskyddsområdet. 
Av dessa kan nämnas  
 

- lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av 
tekniskt bistånd,  reglerar utförsel och export av kärnämne och kärntekniska produkter, 

 
- lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av 

spridning av kärnvapen, ger internationella IAEA inspektörer rätt att genomföra 
inspektioner i Sverige, 

 
- lagen (1992:1119) om teknisk kontroll reglerar frågor som gäller riksmätplatser m.m. 

för mätning, ackreditering av laboratorier och andra organ för teknisk kontroll, 
 

- hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), ger grundläggande bestämmelser om kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården samt om den utrustning som behövs i hälso- och 
sjukvården för att god vård ska kunna ges, 

 
- lagen (1993:584) om medicintekniska produkter innehåller bestämmelser om krav på 

medicintekniska produkter. På strålskyddsområdet är det fråga om utrustning för 
strålbehandling, röntgenutrustning, lasrar, magnetresonanskameror etc; 
Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om tillstånd, föreskrifter och allmänna råd med stöd 
av strålskyddslagen när det gäller tillstånd att inneha, använda etc. sådan utrustning. 
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- lagen (2006:263) om transport av farligt gods, innehåller regler som bland annat gäller 
transport av kärnämne och kärnavfall,  

 
- lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, ger bland annat regler om beredskap mot 

olyckor i samband med kärnteknisk verksamhet, 
 

- lagen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.     
(Studsvikslagen), innehåller bestämmelser om finansiering av avveckling av äldre 
kärntekniska anläggningar, kärnämne och kärnavfall, 

 
Även lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling bör nämnas. Lagen innehåller 
bestämmelser om upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorer för att utvinna kärnenergi 
till följd av omställningen av energisystemet i Sverige. 
 

4.1.3 Euratomfördraget och andra EU-regler 
 
Fördraget om upprättandet av den europeiska atomenergigemenskapen, Euratom, 
undertecknades den 25 mars 1957 samtidigt som fördraget om Europeiska ekonomiska 
gemenskapen (EG-fördraget) undertecknades. Euratom är alltså en av de gemenskaper som 
utgör den Europeiska gemenskapen, EG.  
 
Euratoms centrala uppgift är enligt fördraget att skapa de förutsättningar som behövs för en 
snabb organisation och tillväxt av kärnenergiindustrierna och därigenom bidra till en höjning 
av levnadsstandarden i medlemsstaterna och till utvecklingen av förbindelserna med övriga 
länder14. Medlemsstaterna åtar sig genom fördraget en serie förpliktelser om utveckling och 
gemensam kontroll av kärnenergiproduktionen inom gemenskapen 
 
Euratom har endast atomenergins fredliga användning som verksamhetsfält. Att avtalet inte 
direkt utsäger detta och förbjuder atomenergins militära bruk, vilket var den ursprungliga 
avsikten, beror på att Frankrike vid mitten av 50-talet beslutat sig för ett eget militärt 
atomprogram. Det väntades att den franska nationalförsamlingen skulle vägra att ratificera 
Euratomfördraget om detta direkt vände sig mot atomenergins militära användning, varför 
avtalet modifierades och fick sin nuvarande lydelse15.  
 
Euratomfördraget utgör en del av medlemsstaternas rättsordningar och gäller i Sverige i 
enlighet med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen. De förordningar som beslutats under Euratom är direkt tillämpliga i 
medlemsländerna. Det behövs alltså inte någon ytterligare lagstiftning för att 
Euratomfördraget och de förordningar som utfärdas med stöd av fördraget ska gälla i 
medlemsländerna. Däremot behövs kompletterande lagstiftning, t.ex. i de fall då fördraget 
ställer krav på att medlemsländerna ska vidta någon särskild åtgärd som inte regleras i detalj i 
fördraget. Vidare behövs givetvis regler för att genomföra bestämmelserna i direktiven under 
Euratom, som inte blir direkt tillämpliga i medlemsländerna. 
 

                                                 
14 Art 1 Euratomfördraget 
15 Se J.G. Polach, ”Euratom, its Background, Issues and Economic Implications”,1964 , samt Redogörelser 
utarbetade inom Kommerskollegium, Handelsdepartementet, Stockholm, ”Kol- och Stålunionen – Euratom”, 
1962. Jfr även 2 § punkten h Euratomfördraget.  
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Euratomfördraget har betydelse för kärnteknik- och strålskyddsområdet främst genom att det 
uppställer krav på enhetliga normer för strålskydd och genom att gemenskapen övervakar 
tillämpningen av dessa16.  
 
Euratomfördraget har också betydelse när det gäller deponering av radioaktivt avfall, vilket 
innefattar slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Enligt fördragets artikel 37 är 
varje medlemsstat skyldig att underrätta kommissionen om sina planer för deponering av 
radioaktivt avfall. Informationen ska vara sådan att det blir möjligt för kommissionen att 
fastställa om planens genomförande kan medföra en radioaktiv kontamination av vatten, jord 
eller luft i en annan medlemsstat. Kommissionen ska, innan en medlemsstat beslutar om att 
uppföra en ny anläggning ha haft möjlighet att yttra sig.  
 
Euratomfördraget innehåller också regler som gäller transport av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. Fördraget kompletteras på detta område av Rådets förordning 
(EURATOM) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan 
medlemsstater 
 
Vidare så utövar Euratomgemenskapen kontroll av att malmer, råmaterial och speciella 
klyvbara material inom medlemsstaternas territorier inte används för andra ändamål än som 
uppgetts av förbrukarna samt att föreskrifterna om försörjning iakttas, liksom alla särskilda 
kontrollförpliktelser som gemenskapen har avtalat om med ett tredje land eller en 
internationell organisation. För uppgiften finns ett särskilt kontrollorgan inrättat inom 
kommissionen - Euratom:s inspektion för säkerhetskontroll av klyvbart material 
(Euratominspektionen)17. När det gäller kärnämneskontrollen medför Euratomfördraget direkt 
verkande förpliktelser för den enskilde att lämna vissa bestämda uppgifter till 
kommissionen18. Reglerna innebär att det är verksamhetsutövaren i medlemslandet som 
ansvarar direkt mot Euratom i fråga om säkerhetskontrollen.  
 

4.2 Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen).  
 
Kärntekniklagen är till sin karaktär en säkerhetslag som särskilt är inriktad på  dels att kraven 
på säkerhet  i den kärntekniska verksamheten tillgodoses, dels  att Sveriges åtaganden på icke-
spridningsområdet uppfylls.  Lagen fokuserar på tillsyn över och insyn i den kärntekniska 
verksamheten. Kärntekniklagen innehåller också de centrala bestämmelserna som rör 
omhändertagande och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle. 
 

4.2.1 Begreppet kärnteknisk verksamhet 
 
Kärntekniklagen använder begreppet ”kärnteknisk verksamhet” som ett samlingsbegrepp för 
vad lagen omfattar. Begreppet är av central betydelse för lagens systematik och avgränsning. 

                                                 
16 Se bl.a. Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande 
säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning samt Rådets direktiv 97/43/Euratom av den 30 juni 1997 om skydd för personers hälsa mot 
faror vid joniserande strålning i samband med medicinsk bestrålning 
17 Jfr Artiklarna 77 – 85 Euratomfördraget 
18 Se kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms 
kärnämneskontroll 
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Det är särskilt viktigt eftersom det konstituerar tillståndsplikt samt plikt om särskilt 
godkännande innan ett uppdrag lämnas till en uppdragstagare.  
 
En uttömmande legaldefinition av begreppet kärnteknisk verksamhet ges i 1 § 
kärntekniklagen. Med kärnteknisk verksamhet avses enligt lagen 

- 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 kärnavfall. 

 
 
Utanför begreppet kärnteknisk verksamhet hamnar projektering, konstruktion eller 
tillverkning av varor eller produkter som till exempel pumpar, ventiler, rördelar, betong eller 
annat som behövs för att en kärnteknisk anläggning ska kunna drivas på ett säkert sätt. 
Tillverkningen av en ånggenerator till en tryckvattenreaktor är ett annat exempel på åtgärder 
som ligger utanför begreppet kärnteknisk verksamhet.  
 
Det är först då pumpen, ventilen eller ånggeneratorn installeras i den kärntekniska 
anläggningen eller då betongen till inneslutningen hälls i sina formar eller rördelarna 
monteras som det blir fråga om kärnteknisk verksamhet. De specificerade krav på prestanda 
och funktion som gäller enligt kärntekniklagen, SKI:s föreskrifter eller tillståndsvillkoren för 
anläggningen blir då tillämpliga. Tillståndshavaren ska innan åtgärderna vidtas kunna visa att 
produkterna eller anordningarna har den tålighet och tillförlitlighet som krävs. 
 

4.2.2 Grundläggande bestämmelser i samband med kärnteknisk verksamhet 
 
Kärntekniklagen uppställer vissa grundläggande krav som gäller alla som bedriver 
kärnteknisk verksamhet.  
    
Lagens krav på att säkerheten ska tillgodoses syftar på de allmänna krav på säkerhet i 
verksamheten som uppställs från samhällets sida. Kraven på säkerhet och strålskydd måste, 
enligt förarbetena19, vara långtgående och särskilt inriktade på åtgärder för att skydda 
människor och miljö mot oacceptabel strålning.  Vidare kräver lagen att tillståndshavarna och 
dess driftpersonal har tillräcklig kompetens så att de kan svara för en säker drift och handla på 
ett sådant sätt att konsekvenserna av störningar i driften eller olyckshändelser reduceras så 
långt möjligt20. 
 
Vidare avser de grundläggande bestämmelserna att ta tillvara intresset av att de förpliktelser 
fullgörs som följer av Sveriges internationella åtaganden i överenskommelser som avser att 
förhindra att kärnvapen sprids till länder som inte redan har sådana. Sverige har genom det så 
kallade icke-spridningsfördraget21 åtagit sig att varken själv utveckla kärnvapen eller andra 
kärnladdningar eller genom export bidra till att andra länder gör detta. Åtaganden från svensk 
sida avseende icke-spridning kan ha verkningar i fråga om en tillståndshavares rättigheter. 

                                                 
19 Se prop. 1983/84:60, s. 80 
20 Se prop. 1983/84:60, s. 81 
21 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT 
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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.  
 
Vidare klargörs 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 kärnvapen22.  
 

4.2.3 Begreppet uppförande av en kärnteknisk anläggning 
 
Det finns ingen uttrycklig definition i kärntekniklagen av vad uppförande av en kärnteknisk 
anläggning är, men redan av begreppet som sådant följer att det gäller nya anläggningar. Det 
ligger vidare i sakens natur att begreppet avser alla de åtgärder som vidtas för att på en given 
plats uppföra en kärnteknisk anläggning. 
 

4.2.4 Begreppet kärnteknisk anläggning 
 
De anläggningar som avses med begreppet kärnteknisk anläggning enligt kärntekniklagen är 
kärnkraftreaktorer, forskningsreaktorer, bränslefabrik, anläggningar för hantering, bearbetning 
m.m. av kärnämne eller kärnavfall, 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 upparbetning och inkapsling av 
använt kärnbränsle. 
 
Enligt kärntekniklagen betraktas alla utrymmen där kärnämnen eller kärnavfall förvaras eller 
lagras som en kärnteknisk anläggning. Någon begränsning när det gäller storleken på en 
kärnteknisk anläggning finns inte angiven. Detta gäller oavsett om det är fråga om stora 
underjordsanläggningar som slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall SFR-1 eller 
mindre förvaringsutrymmen i en lokal eller en betongplatta där avfallskollin placeras i 
avvaktan på slutförvaring. Praxis från Miljööverdomstolen kan vara vägledande i detta 
sammanhang. Enligt Miljööverdomstolen räcker det, att någon åtgärd av teknisk natur 
vidtagits för att möjliggöra verksamheten, för att det ska vara fråga om en anläggning, se 
miljödomstolens dom M 7488-03. 
 
När det gäller kärnreaktorer innefattas i begreppet sådana anläggningar ”i vilken kärnreaktion 
kan ske”.  Begreppet gäller således den i dag förekommande fissionsreaktorn samt den så 
kallade fusionsreaktorn23. 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 energimängder24.  
 
Utanför begreppet kärnteknisk anläggning faller också åtgärder för att upprätthålla olika 
anordningar för till exempel fysiskt skydd av en kärnteknisk anläggning - staket, detektorer, 
byggnader för kontroll av passage in eller ut från anläggningen m.m. Även om sådana 

                                                 
22 Se prop. 1992/93:98, s. 44   
23 Någon fusionsreaktor finns ännu inte uppförd någonstans i världen, men forskning om utveckling av en sådan 
reaktor pågår 
24 Se prop. 1983/84:60, s. 76 
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åtgärder omfattas av begreppet kärnteknisk verksamhet ligger det i sakens natur att 
anordningarna m.m. i sig inte utgör en kärnteknisk anläggning.   
 
En fråga som uppkommer är hur en kärnkraftreaktor som varaktigt stängts av och är under 
avveckling ska 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”. 
 
En definition av begreppet ”nedlagd anläggning” som tillämpas i samband med 
kärnämneskontroll finns i kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 
2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll25. Enligt förordningen är det fråga 
om en anläggning där det har konstaterats att kvarvarande strukturer och den utrustning som 
krävs för dess användning har avlägsnats eller gjorts obrukbara, så att den inte används för att 
lagra och inte längre kan användas för att hantera, bearbeta eller använda råmaterial eller 
speciella klyvbara material.  
 

4.2.5 Begreppet drift av en kärnteknisk anläggning 
 
Innebörden av begreppet drift av kärnteknisk anläggning är centralt vid tillämpningen av 
kärntekniklagen26. För att driften av en kärnteknisk anläggning ska 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 kärntekniklagen27 ger tillsammans med de allmänna 
skyldigheterna för tillståndsinnehavare28 en adekvat bestämning av begreppet drift av en 
kärnteknisk anläggning. Enligt dessa bestämmelser ska 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 
ska 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). 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har bemyndigats att besluta om närmare föreskrifter om de 
åtgärder som avses enligt dessa bestämmelser. Enligt myndighetens uppfattning bör mot den 
bakgrunden begreppet "drift av en kärnteknisk anläggning" bland annat avse alla de åtgärder 
eller uppgifter som föreskrivs i de föreskrifter som myndigheten utfärdar med stöd av detta 

                                                 
25 Jfr Artikel 18.24 kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet 
av Euratoms kärnämneskontroll 
26 Jfr 2 §  kärntekniklagen 
27 Jfr 3 och 4 §§ kärntekniklagen 
28 Jfr 10 – 14 §§ kärntekniklagen 
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bemyndigande. Åtgärderna gäller såväl tekniska, organisatoriska, administrativa och 
personella uppgifter. Självfallet finns det även andra åtgärder än de som framgår av 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter som kan komma att omfattas av begreppet ”drift av 
en kärnteknisk anläggning”. Avgörande är om åtgärderna syftar till att förebygga fel i eller 
felaktig funktion i den kärntekniska verksamheten. 
 

4.2.6 Begreppet säkerhet enligt kärntekniklagen 
 
Innebörden av begreppet säkerhet anges i 4 § kärntekniklagen. Av bestämmelsen framgår att 
säkerheten vid kärnteknisk verksamhet ska upprätthållas genom att de åtgärder vidtas som 
krävs för att förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande, 
sabotage 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 lagen29 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 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 konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och 
kärnanläggningar för att hindra obehörig befattning med kärnämne och använt kärnbränsle.  
 
Åtgärder för fysiskt skydd av anläggningar och transporter mot yttre påverkan, som obehörigt 
intrång, hot, sabotage, nukleär terrorism och liknande är centralt i sammanhanget.  
  

4.2.7 Begreppet kärnavfall 
 
Det radioaktiva kärnavfall som genereras vid en kärnteknisk anläggning betecknas enligt 
legaldefinitionen i kärntekniklagen som kärnavfall. Distinktionen mellan begreppet kärnavfall 
och begreppet radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen är från legala utgångspunkter viktig, 
bland annat mot bakgrund av att det i vissa avseenden gäller strängare administrativa regler 
för kärnavfall än vad det gör beträffande radioaktivt avfall.   
 
Under begreppet kärnavfall anges i kärntekniklagen fyra typer av avfall.  
 
1) Använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar. Observera att slutförvaret inte behöver 
vara förslutet i något avseende.  
 
2) Radioaktivt ämne som bildats i en kärnteknisk anläggning anses som kärnavfall. Undantag 
i detta avseende görs för ämnen som har framställts eller tagits ur anläggningen för att 
                                                 
29 Prop. 1983/84:60 s. 83  
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användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller 
kommersiella ändamål. Därmed undantas särskilt framställda strålkällor från lagens 
tillämpningsområde, i den mån de inte utgör kärnämnen enligt kärntekniklagen.   
 
3) Alla former av material, föremål m.m. som blivit radioaktivt förorenade i kärntekniska 
anläggningar betecknas som kärnavfall. Som en förutsättning för att det ska vara kärnavfall 
gäller att materialet eller föremålet ska ha tillhört en kärnteknisk anläggning och inte längre 
ska användas i en sådan anläggning. Således ska verktyg som införs i anläggningen i samband 
med en reparation och som i samband med det blir radioaktivt förorenade inte anses som 
kärnavfall. Utrustning som tas ut från en kärnteknisk anläggning, exempelvis i samband med 
en reparation, för att åter användas i anläggningen – eller i en annan anläggning – ska inte 
heller betraktas som kärnavfall. Ett annat liknande exempel utgör pumpar, ventiler eller annat 
som tas ut från en anläggning för att användas i någon annan kärnteknisk anläggning. Om 
däremot den utrustning som tas ut inte ska användas i en kärnteknisk anläggning i 
fortsättningen blir den att betrakta som kärnavfall.  
 
4) Kontaminerade delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas omfattas av begreppet 
kärnavfall. 
 

4.2.8 Tillståndsplikt 
 
Kärnteknisk verksamhet får inte bedrivas utan tillstånd30. För verksamhet som är av liten 
omfattning eller avser vetenskaplig verksamhet vid universitet och liknande institutioner finns 
regler om undantag från tillståndsplikten31 (se avsnitt 4.2.12). Regeringen eller i vissa fall 
Strålsäkerhetsmyndigheten 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 tillståndet32. Någon kärnteknisk 
verksamhet utöver det som anges i tillståndet får inte bedrivas. Dessa regler är grundläggande 
för kärntekniklagen. 
       
En miljökonsekvensbeskrivning ska alltid ingå i en ansökan om tillstånd att uppföra, inneha 
eller driva en kärnteknisk anläggning. När det gäller förfarandet för att upprätta 
miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag 
gäller 6 kap. miljöbalken. 
 
Vid prövning av ett ärende enligt kärntekniklagen ska bland annat de allmänna 
hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken tillämpas. Detta innebär att tillsynsmyndigheten ska 
se till att den som bedriver kärnteknisk verksamhet också, som huvudregel, beaktar och 
tillämpar de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken samt inte överträder en 
miljökvalitetsnorm. 
 
Tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor får inte meddelas. 
    
Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i riket slutförvara använt kärnbränsle eller 
kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en annan kärnteknisk verksamhet i ett annat 
                                                 
30 Jfr 5 § första stycket kärntekniklagen.  
31  Jfr 4 – 14 §§ förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikförordningen). 
32 Se prop 1983/84:60, s. 32 
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land. Detsamma gäller sådan lagring som sker i avvaktan på slutförvaring (mellanlagring). 
Tillstånd får medges endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program 
som avses i 12 § inte försvåras. 
 

4.2.9 Uppdragstagare får inte anlitas utan särskilt godkännande 
 
En tillståndsinnehavare som vill uppdra åt någon annan att vida åtgärder som enligt 
kärntekniklagen ska utföras av tillståndsinnehavaren måste först inhämta 
Strålsäkerhetsmyndighetens, eller i vissa fall regeringens, godkännande. Bestämmelsen avser 
alltså alla de enskilda åtgärder som är förknippade med kärnteknisk verksamhet. Lagen 
medger dock i vissa fall möjligheter till undantag från kravet på godkännande. 
 
I samband med ett beslut om att godkänna ett uppdrag kan Strålsäkerhetsmyndigheten besluta 
om de villkor för uppdraget som behövs med hänsyn till säkerheten33. Sådana villkor får 
beslutas även under den tid som uppdraget varar34. 
 
Som uppdragstagare avses varje enskild eller juridisk person som tillståndsinnehavaren 
överlämnar uppdraget till. Det innebär även att moderbolag, dotterbolag eller systerbolag 
inom en koncern, som tillståndsinnehavaren kan vara knuten till, kan komma att betraktas 
som en uppdragstagare enligt kärntekniklagen35.    
  
Ett godkänt uppdrag ger uppdragstagaren rätt att vidta de åtgärder enligt kärntekniklagen som 
uppdraget omfattar. 
 
I andra stycket kärntekniklagen klargörs det också att det behövs godkännande för att en 
uppdragstagare som har fått sitt uppdrag från tillståndshavaren i sin tur ska kunna uppdra åt 
någon annan (en tredje person) att utföra en sådan uppgift. Något uppdrag i ytterligare led är 
inte tillåtet (den tredje personen kan alltså inte få något godkännande att ge uppdraget vidare 
till en fjärde person). Kravet på godkännande enligt 5 § andra stycket punkten 2 gäller oavsett 
om det är alla åtgärder eller bara vissa av dem som överlåts36. 
 

4.2.10 Tillståndsinnehavaren 
 
Med kärnteknisk verksamhet avses bland annat innehav av en kärnteknisk anläggning. Ett 
tillstånd att driva en kärnteknisk anläggning ställs således till en angiven innehavare.  
Tillståndet att driva en viss kärnteknisk anläggning, exempelvis en kärnkraftreaktor, gäller 
alltså enbart tillståndsinnehavaren och ingen annan. En tillståndsinnehavare får således inte 
utan vidare överlåta ett givet tillstånd på någon annan. Om en tillståndshavare vill överlåta sin 
kärntekniska anläggning till någon annan måste den tilltänkte nye innehavaren ansöka om 
tillstånd för att inneha och driva anläggningen37. 
 
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 

                                                 
33 Jfr 17 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikförordningen) 
34 Se författningskommentarerna till 5 § kärntekniklagen, prop. 1992/93:98, s. 45 
35 Jfr begreppet ”någon annan” i 5 § andra stycket kärntekniklagen. 
36 Se prop. 2005/06:76, s. 31  
37 Se prop. 1983/84:60 s. 83 
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sökandens förutsättningar när det gäller att fortlöpande upprätthålla säkerheten och 
strålskyddet. Av förarbetena till kärntekniklagen framgår, att stor vikt måste läggas vid en 
sökandes förutsättningar att uppfylla de krav som ställs på verksamheten38. Detta gäller inte 
minst tillståndsinnehavarens förutsättningar att kunna ta det långsiktiga ansvar som föreskrivs 
enligt 14 § kärntekniklagen (se nedan) 
 
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 kärntekniska verksamhet som 
tillståndet omfattar. Skyldigheter och rättigheter enligt kärntekniklagen tillkommer enbart 
tillståndshavaren och inte den formella ägaren till marken eller byggnaderna. 
 

4.2.11 Tillståndshavarens 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 getts ett ansvar för driften av den kärntekniska verksamheten som 
närmar sig det strikta. 
 
En tillståndsinnehavare åläggs39 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 uppkommet kärnavfall och kärnämne som inte används på nytt ska kunna hanteras 

och slutförvaras på ett säkert sätt, 
- att den anläggning, i vilken verksamheten inte längre ska bedrivas, avvecklas och rivs 

på ett säkert sätt.  
 
Häri ligger ett ansvar för att klarlägga vilka åtgärder som behövs och hur dessa åtgärder ska 
kunna vidtas. Tillståndsinnehavaren ska, som framgår av lagen, inte bara svara för att 
säkerheten upprätthålls under driften utan har också ansvaret för att använt kärnbränsle och 
kärnavfall tas om hand och slutförvaras. Av detta följer att ett tillstånd att bedriva kärnteknisk 
verksamhet innebär ett långsiktigt åtagande. Slutförvarsfrågorna har nämligen en direkt 
anknytning till lagens regler om tillståndsinnehavarens långsiktiga skyldigheter40.  
 
Tillståndsinnehavarens långsiktiga skyldigheter, att på ett säkert sätt hantera och slutförvara 
använt kärnbränsle och kärnavfall samt att avveckla och riva anläggningen, kvarstår även om 
ett tillstånd återkallats eller löpt ut. Ansvaret kvarstår tills alla skyldigheter fullgjorts eller 
befrielse från dem medgetts av regeringen. Skyldigheterna har inte fullgjorts förrän ett 
slutförvar slutligt förslutits. 
 

                                                 
38 Prop. 1983/84:60, s. 83 
39 Jfr 10 § kärntekniklagen 
40 Jfr 14 § kärntekniklagen 
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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.   
 
Tillståndshavaren är också enligt 13 § kärntekniklagen skyldig att svara för kostnaderna för 
slutförvaring av kärnämne och kärnavfall samt rivning av de anläggningar som inte längre ska 
användas.  
 

4.2.12 Forsknings- och utvecklingsverksamhet 
 
Några bestämmelser i kärntekniklagen riktar sig särskilt till dem som har tillstånd att inneha 
eller driva en kärnkraftsreaktor. Dessa tillståndshavare ska 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 ska 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 § kärnteknikförordningen delegerat granskningen och 
utvärderingen till Strålsäkerhetsmyndigheten, som efter fullgjort uppdrag ska överlämna 
handlingarna i ärendet till regeringen med eget yttrande. 
 

4.2.13 Särskilt om transporter 
 
Enligt 1 § kärntekniklagen är transporter av kärnämne och kärnavfall kärnteknisk verksamhet 
som kräver tillstånd. Det är alltså förbjudet för någon att transportera kärnämne eller 
kärnavfall utan tillstånd enligt kärntekniklagen. 
 
Den som har fått tillstånd att transportera kärnämne eller kärnavfall är liksom andra 
tillståndshavare enligt kärntekniklagen skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att 
förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande eller annat som kan 
leda till en radiologisk olycka samt att förhindra olovlig befattning med kärnämnen och 
kärnavfall. Tillståndshavaren till transporten ska vidare vidta åtgärder för fysiskt skydd av 
transporten mot yttre påverkan, som obehörigt intrång, hot, sabotage och dylikt. 
 
Det civilrättsliga skadeståndsansvaret gentemot tredje man vid en eventuell olycka under 
transporten regleras i atomansvarighetslagen. Enligt atomansvarighetslagen är det 
innehavaren av den kärntekniska anläggning från vilket materialet skickas som är ansvarig till 
dess att innehavaren av den mottagande kärntekniska anläggningen har tagit hand om 
materialet så vida inte annat avtalats. Detta innehavaransvar är strikt på objektiva grunder och 
gäller således oavsett vållande. Transporttillstånden enligt kärntekniklagen brukar ”följa” 
ansvarsbilden enligt atomansvarighetslagen. D.v.s. att det är det avsändande företaget som 
ansöker om transporttillstånd. 
 
För transport av kärnämne eller kärnavfall gäller även bestämmelserna enligt lagen 
(1982:821) om transport av farligt gods. 
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4.2.14 Regler om undantag från kärntekniklagen 
 
I 2 a § kärntekniklagen finns bestämmelser om generella undantag från lagen. Beträffande 
kärnämne eller kärnavfall får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 
föreskriva om undantag från lagen i den utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen 
åsidosätts. Regeringen har utnyttjat denna möjlighet genom föreskrifter i 4–15 §§ 
förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikförordningen). Där ges 
detaljerade bestämmelser om undantag från tillståndsplikten för innehav av kärnämnen och 
kärnavfall i begränsade kvantiteter eller för vissa användningar. I flertalet av dessa fall gäller 
dock en plikt anmäla sitt innehav till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anordningar eller 
anläggningar som behövs för att hantera eller bearbeta sådana kärnämnen som är undantagna 
omfattas också av reglerna om undantag från tillståndsplikten.  
 
Enligt 15 a § kärnteknikförordningen har Strålsäkerhetsmyndigheten i fråga om kärnämne och 
kärnavfall bemyndigats att, om det föreligger särskilda skäl, meddela föreskrifter om avsteg 
från kärntekniklagen eller i enskilda fall medge undantag från lagen, utöver vad som följer 
enligt 4–15 § kärnteknikförordningen. 
 

4.2.15 Viss anmälningsskyldighet för verksamheter som knyter an till 
kärnteknisk verksamhet 
 
I syfte att uppfylla de krav som anges i det så kallade Tilläggsprotokollet av den 22 september 
1998 till avtalet mellan Sverige IAEA rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i 
fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (INFCIRC/193) har det i 
kärntekniklagen införts en anmälningsskyldighet för dem som bedriver verksamhet som i och 
för sig inte är kärnteknisk verksamhet men som i vissa avseenden knyter an till kärnteknisk 
verksamhet41.  
 
Anmälningsskyldigheten gäller den 

- som bedriver en forsknings- eller utvecklingsverksamhet som rör processer eller 
system i fråga om kärntekniska anläggningar, kärnämnen eller kärnavfall,  

- som tillverkar, monterar eller på annat sätt framställer kärnteknisk utrustning eller  
- till Sverige för in eller från Sverige för ut kärnteknisk utrustning.  
 

Anmälan om verksamheten ska göras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamhetsutövaren är 
också skyldig att på begäran av myndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de 
handlingar som behövs för tillsynen. Verksamhetsutövaren ska också ge 
Strålsäkerhetsmyndigheten tillträde till anläggning eller plats där verksamhet bedrivs för 
undersökningar och provtagningar i den omfattning som behövs42. 

                                                 
41 Jfr 7 a – d §§ kärntekniklagen 
42 Jfr 17 § kärntekniklagen 
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4.3 Tillsyn över efterlevnaden av kärntekniklagen 
 
Strålsäkerhetsmyndighetens befogenheter som tillsynsmyndighet enligt kärntekniklagen är 
utomordentligt vittgående. Tillståndshavare ska på begäran av myndigheten lämna de 
upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen. Tillståndshavaren ska 
också ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där verksamhet bedrivs för 
undersökningar och provtagningar i den omfattning som behövs. Myndigheten får vid behov 
anlita polismyndigheten för biträde vid tillsynen43.  
 
Enligt kärntekniklagen får tillsynsmyndigheten besluta om de åtgärder som behövs för att 
lagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas. I samma 
syfte får myndigheten meddela förelägganden och förbud i enskilda fall. Om någon inte vidtar 
en åtgärd som ålagts honom får myndigheten låta vidta åtgärden på hans bekostnad44.  
 
Innebörden av lagens bestämmelser är alltså att Strålsäkerhetsmyndigheten i sin tillsyn har 
rätt att besluta om varje åtgärd som myndigheten bedömer nödvändig för säkerheten. Ett 
sådant tillsynsbeslut kan innebära t.ex. att en tillståndshavare föreläggs att vidta vissa åtgärder 
som villkor för fortsatt drift av en anläggning. Strålsäkerhetsmyndigheten kan också besluta 
om förbud för en verksamhet och ställa upp villkor för att den – efter förnyad prövning – ska 
få återupptas.  
 
Tillsynsmyndighetens beslut ska gälla omedelbart, om inte annat bestäms45. Beslut får 
överklagas hos regeringen. Detta är ännu ett uttryck för den särställning som 
tillsynsmyndigheten enligt kärntekniklagen har tilldelats. De allra flesta myndigheters beslut 
överklagas hos länsrätt eller vid beslut enligt miljöbalken hos miljödomstol. 
 

4.4 Kärnämneskontroll 
 
Som tidigare nämnts (avsnitt 4.2.2) ska 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.  
 
Lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning 
av kärnvapen gäller inspektioner som avses i avtal som Sverige har ingått 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). 
                                                 
43 Jfr 17 § kärntekniklagen 
44 Jfr 18 § kärntekniklagen 
45 Jfr 23 § kärntekniklagen 
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Bestämmelserna i lagen gäller sådana inspektioner som inte kan genomföras med stöd av 
kärntekniklagen.  
 
Om Internationella atomenergiorganet gör anmälan om en inspektion ska regeringen fatta 
beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka åtgärder som får vidtas. 
Regeringen har utsett Strålsäkerhetsmyndigheten att vid behov närvara vid inspektionen och 
bistå en inspektionsgrupp. Myndigheten får också besluta i frågor som avser verkställighet av 
regeringens beslut. Frågor av särskild vikt ska 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 
Strålsäkerhetsmyndigheten 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 också omfatta 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 Strålsäkerhetsmyndigheten begära biträde av 
polismyndigheten som ska 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. 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 dels påverka och dels tidigt få kunskap 
om vilka krav som kommer att ställas på dessa anläggningar. 
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I och med att Sverige ratificerat det så kallade Tilläggsprotokollet till Avtalet med IAEA 
(INFCIRC/193) ska för varje kärnteknisk anläggning ett område – site - kring densamma 
definieras. I det flesta fall sammanfaller detta område med industristaketet runt om 
anläggningen men flera undantag finns. Dessutom ska även byggnader som finns i närheten 
och som är funktionellt relaterade till anläggningen ingå i området. Alla byggnaderna som 
ingår i området ska redovisas till storlek och användning. Dessutom ska byggnaderna vara 
utmärkta och identifierade på den karta som ska bifogas redovisningen. 
 
I Tilläggsprotokollet definieras begreppet ”site” enligt  följande: 

 
Site betyder den yta avgränsad av staten i anläggningsbeskrivningen för en anläggning 
inkluderande avstängda anläggningar och i information avseende annan 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 ska 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. 
 
Det ovan nämna 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.  
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4.5 Strålskyddslagen (1988:220) 
 
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 Strålsäkerhetsmyndigheten.  
 
Lagen ska bidra till att skapa ett så fullständigt strålskydd som möjligt i samhället. För att 
undvika ett omfattande och svåröverskådligt tillämpningsområde har lagens 
tillämpningsområde begränsats till att endast omfatta skydd mot skadlig verkan av strålning46.  
Lagen är också utformad så att den ger möjlighet att anpassa tillstånds- och tillsynsförfarandet 
till strålkällornas farlighet och behovet av särskild kompetens hos brukaren. Mot den 
bakgrunden ger lagen en möjlighet för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
Strålsäkerhetsmyndigheten att bestämma den nedre gränsen för lagens tillämplighet genom att 
föreskriva undantag från lagen tillämpningsområde i sin helhet eller i vissa delar, s.k. 
friklassning47. Från strålskyddssynpunkt harmlösa mängder av radioaktivitet och tekniska 
anordningar som avger svag joniserande strålning kan helt undantas från 
strålskyddslagstiftningens tillämpningsområde. Undantag får också göras från lagens regler 
angående tillståndsplikt. Undantag kan endast föreskrivas i de fall det kan ske utan att syftet 
med lagen åsidosätts48. 
 
Tillämpningsföreskrifter till lagen finns i strålskyddsförordningen (1988:293). 
 

4.5.1 Lagens syfte 
 
Strålskyddslagen har som syfte att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av 
strålning. Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning49.  
 
Med joniserande strålning avses enligt lagen gamma-, röntgen- och partikelstrålning eller 
annan till sin biologiska verkan likartad strålning.  
 
Med icke joniserade strålning avses enligt lagen optisk strålning, radiofrekvent strålning, 
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält och ultraljud eller annan till sin biologiska verkan 
likartad strålning. Lagen omfattar således även strålning från naturliga strålkällor. 
Definitionen på icke-joniserande strålning medger t.ex. att lagens tillämpningsområde kan 
omfatta infraljud om det skulle vara nödvändigt från strålskyddssynpunkt. Avsikten är dock 
inte att lagen ska tillämpas på hörbart ljud50. 
 
Avsikten med lagen är att behövliga skyddsåtgärder mot skador från såväl joniserande som 
icke-joniserande strålning alltid ska kunna vidtas med stöd av lagen allteftersom kunskaperna 
om strålningens effekter ökas och nya ämnen eller tekniker utvecklas. Redan en på goda 
vetenskapliga grunder uppkommen misstanke om skaderisker utgör tillräcklig grund för 

                                                 
46 Jfr 1 § strålskyddslagen, se även prop. 1987/88:88, s 21 
47 Jfr 3 § strålskyddslagen 
48 Se prop 1987/88:88, s 67 
49 Jfr 1och 2 §§ strålskyddslagen 
50 Se prop 1987/88:88, s 66 
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ingripande enligt strålskyddslagen. Ambitionen är således att skapa förutsättningar för att 
uppnå ett så långt som möjligt totalt strålskydd i samhället51. 
 

4.5.2 Benämning på olika strålkällor 
 
I strålskyddslagen används som benämning på olika strålkällor följande tre begrepp:  

- radioaktivt ämne,  
- teknisk anordning som kan alstra strålning,  
- teknisk anordning i vilken radioaktivt ämne ingår52.  

 

Radioaktivt ämne karakteriseras av att atomkärnorna inte är stabila utan kan sönderfalla. När 
ett radioaktivt ämne sönderfaller utsänds joniserande strålning. Begreppet omfattar både 
radioaktiva grundämnen och föreningar vari sådana ämnen ingår. Även preparat, beredningar 
och andra kostgjorda produkter som sänder ut joniserande strålning omfattas av begreppet. 

Teknisk anordning som kan alstra strålning avser en anordning i vilken strålningen alstras på 
elektrisk väg. Det kan vara fråga om såväl joniserande som icke-joniserande strålning. Som 
exempel kan nämnas röntgenanordning respektive anordning som alstrar ultraviolett strålning 
(t.ex. solarium), . Karakteristiskt för sådana tekniska anordningar är att de endast alstrar 
strålning då de är påslagna. Ett radioaktivt ämne däremot sänder ut strålning så länge som det 
är radioaktivt. 

I vissa tekniska anordningar alstras strålning som en bieffekt. Avsikten med anordningen är 
inte att sända ut strålning. Det kan gälla såväl joniserande som icke-joniserande strålning. 
Som exempel på sådana tekniska anordningar som kan alstra strålning kan nämnas TV-
apparater och elektromikroskop. Med begreppet teknisk anordning som kan alstra strålning 
avses således även anordningar som visserligen kan alstra strålning men inte är avsedda att 
sända ut strålning. 

Med en teknisk anordning i vilken radioaktivt ämne ingår menas en teknisk anordning som 
inte självständigt kan alstra strålning. Den är i stället försedd med en strålkälla i form av ett 
radioaktivt ämne. 

 

4.5.3 Begreppet verksamhet med strålning 
 
Uttrycket "verksamhet med strålning" är ett centralt begrepp i strålskyddslagen. Det omfattar 
dels all slags hantering av radioaktiva ämnen som tillverkning, införsel, transport, 
saluförande, överlåtelse, upplåtelse, förvärv, innehav och användning av eller annan därmed 
jämförlig befattning, dels användning av eller därmed jämförlig befattning med tekniska 
anordningar som kan alstra såväl joniserande som icke-joniserande strålning53. Exempel på 
sådana tekniska anordningar är röntgenapparater, solarier, TV-apparater, elektronmikroskop 
och mikrovågsugnar. 
 

                                                 
51 Se prop. 1987/88:88, s 65 
52 Se prop 1987/88:88, s. 64 
53 Jfr 5 § strålskyddslagen 
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Till begreppet "verksamhet med strålning" hänförs även innehav och drift av kärnkraftverk 
och andra kärntekniska anläggningar samt omhändertagande, förvaring och destruktion av 
radioaktiva ämnen.54.  
 
Den som bedriver en verksamhet, som primärt inte är att beteckna som verksamhet med 
strålning, men där verksamheten ger upphov till radioaktivt verksamhetsavfall, bedriver 
verksamhet med strålning vad avser innehavet av avfallet55 
 

4.5.4 Allmänna skyldigheter för dem som bedriver verksamhet med strålning 
 
De grundläggande aktsamhetsreglerna för dem som bedriver verksamhet med strålning har en 
förhållandevis allmän utformning mot bakgrund av att den är tänkt att täcka ett mycket stort 
område med varierande krav på strålskyddsåtgärder56. 
 
Den som bedriver verksamhet med strålning ska således med hänsyn till verksamhetens art 
och de förhållanden under vilka den bedrivs vidta alla de åtgärder och iaktta de 
försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skador på människor, djur och 
miljö. Vidare anges att lokaler, apparater och andra tekniska anordningar samt 
skyddsutrustning som används i strålningsverksamhet bör kontrolleras och underhållas väl.  
 
Strålskyddslagen föreskriver att den som är ansvarig för verksamheten ska förvissa sig om att 
de anställda har den kompetens och utbildning som behövs för arbetsuppgiften och vet vad 
som ska iakttas för att kunna tillvarata strålskyddet. Speciellt i fråga om den mera 
komplicerade apparaturen är det av stor vikt att den personal som hanterar utrustningen har en 
adekvat utbildning och vid behov får vidareutbildning för att kunna sköta utrustningen. 
 
På strålskyddsområdet intar skyddet av patienter inom hälso- och sjukvården en särställning. I 
samband med radiologisk undersökning och behandling utsätts nämligen patienten för 
avsiktlig bestrålning. Stråldoserna kan variera avsevärt beroende på vad för slag av 
behandling eller undersökning det rör sig om. Samma förhållande gäller beträffande 
radiologisk undersökning och behandling av djur. 
 
Strålskyddslagen innehåller ingen direkt uttalad bestämmelse om skyldighet att ta till vara 
patienters säkerhet vid bestrålning inom hälso- och sjukvården. Deras säkerhet ingår i de 
allmänna krav som lagen uppställer på tillstånd, villkor och tillsyn i fråga om radiologiskt 
arbete samt på en tillståndshavares allmänna skyldighet att förebygga skador av strålningen57. 
 

4.5.5 Personalstrålskydd 
 
Strålskyddslagen föreskriver en skyldighet för dem som är sysselsatta i verksamhet med 
strålning, eller utför arbete där sådan verksamhet bedrivs, att använda de skyddsanordningar 
och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att strålskyddet ska fungera tillfredställande. 

                                                 
54 Se prop 1987/88:88, s 68 
55 Se prop. 2005/06:76, s 21 
56 Jfr 6 – 8 §§ strålskyddslagen. Se även prop 1987/88:88, s 23. 
57 Se prop. 187/88:88, s 25 
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Bestämmelsen kompletterar på ett för strålskyddet väsentligt sätt skyldigheten för den som är 
ansvarig för arbetet att instruera och utbilda arbetstagarna58.  
 
Den som är under 18 år får inte sysselsättas i verksamhet som är förenad med joniserande 
strålning. Undantag får endast göras för den som för sin utbildning måste befatta sig med 
radioaktiva ämnen eller med en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning59. 
Vidare är den som är sysselsatt eller ska sysselsättas i arbete med joniserande strålning 
skyldig att underkasta sig viss läkarundersökning60. Mer detaljerade föreskrifter för 
personalstrålskydd återfinns i tillsynsmyndighetens föreskrifter hittills utgivna i dåvarande 
Statens strålskyddsinstituts författningssamling SSI FS. Vissa av dem gäller vid all 
verksamhet med joniserande strålning, medan andra är specifika för olika slag av 
verksamheter och omfattar t.ex. personalstrålskyddet, kontroll av strålkällor m.m. 
  

4.5.6 Särskilda skyldigheter för tillverkare och försäljare m.fl 
 
Lagen innehåller särskilda bestämmelser om skyldigheter för den som tillverkar, till landet 
inför, överlåter eller upplåter en teknisk anordning att svara för att anordningen förses med 
nödvändig strålskyddsutrustning och i övrigt erbjuder en betryggande säkerhet mot skada på 
människor, djur och miljö. Den som installerar eller utför underhållsarbete på en sådan 
anordning ska svara för att strålskyddsutrustning sätts på plats.  
 
Lagen innehåller också särskilda bestämmelser om informations- och märkningsskyldighet för 
radioaktiva ämnen och tekniska anordningar. 
 

4.5.7 Ansvaret för radioaktivt avfall 
 
Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning ska svara för att 
avfallsprodukter och kasserade strålkällor hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt. Lagen 
medger att den som bedrivit verksamheten överlämnar det radioaktiva avfallet till en 
producent som enligt miljöbalken har motsvarande skyldighet att ta hand om avfallet.  
Skyldigheten gäller även den som bedrivit verksamhet med en teknisk anordning som kan 
alstra strålning. Den tekniska anordningen ska oskadliggöras när den inte längre ska 
användas. Bestämmelsen omfattar apparater eller andra tekniska anordningar oavsett om de 
alstrar joniserande eller icke-joniserande strålning61. 
 
I verksamhetsutövarens ansvar ligger bland annat ett ansvar för att klarlägga vilka åtgärder 
som behövs och hur dessa åtgärder ska kunna vidtas. I detta ansvar ingår också att svara för 
de faktiska kostnader som behövs för avfallshanteringen. Skyldigheten att hantera och 
slutförvara radioaktivt avfall omfattar även den som inte längre bedriver någon verksamhet. 
Om ett tillstånd återkallats eller ett tillstånds giltighetstid gått ut, kvarstår således 
skyldigheterna för tillståndshavaren enligt första stycket till dess de fullgjorts62. 
 

                                                 
58 Jfr 8 § strålskyddslagen 
59 Jfr 16 § strålskyddslagen 
60 Jfr 18 § strålskyddslagen 
61 Jfr 13 och 14 §§ strålskyddslagen 
62 Se prop 1987/88:88, s 76 
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Bestämmelserna i strålskyddslagen har utformats med regleringen inom kärnenergiområdet 
som förebild. Samma krav gäller således för allt radioaktivt avfall oavsett om det härrör från 
kärnteknisk eller annan verksamhet  
 
Strålskyddslagen medger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
föreskriva hur avfallsprodukter utanför kärnenergiområdet ska hanteras och slutförvaras. 
Föreskrifterna ska även kunna omfatta krav på hur avfallet ska sändas till avfallsanläggning 
och hur det ska förpackas med hänsyn till strålskyddet.63. 
 
Radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet (IKA) kan delas upp i de tre 
undergrupperna produktavfall, verksamhetsavfall och övrigt avfall. 
 
Produktavfall utgörs av kasserade radioaktiva strålkällor eller varor som innehåller 
radioaktiva ämnen. Sådant avfall uppkommer då innehavarna av strålkällan, som har saluförts 
på marknaden av producenter, tillverkare, leverantörer, importörer eller agenter för privat 
eller yrkesmässig användning eller konsumtion, vill göra sig av med dem. I denna kategori 
finns både strålkällor ingående i utrustningar i sjukvård, forskning och industri som kräver 
tillstånd i alla leden av hanteringen, som t.ex. starka slutna strålkällor, och 
masskonsumtionsartiklar,  
som brandvarnare, där endast tillverkaren alternativt importören behöver ha tillstånd för 
hanteringen. 
 
Verksamhetsavfall uppkommer då naturligt förekommande radioaktiva ämnen anrikas och 
koncentreras i vissa industriella verksamheter som hanterar stora mängder naturligt 
förekommande ämnen. Radioaktiva ämnen av detta slag kan t.ex. finnas i slagg från 
gruvverksamhet, i filter för industriellt vatten och i aska från förbränning av biobränslen. 
 
Övrigt avfall är sådant avfall som är radioaktivt men varken är produktavfall eller 
verksamhetsavfall.   
 

4.5.8 Särskilt om producentansvar 
 
En producent som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till Sverige för in produkter som 
innehåller radioaktiva ämnen (radioaktiva produkter) och herrelösa strålkällor som blir 
radioaktivt avfall är skyldig att se till att dessa tas om hand och hanteras på ett från 
strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt64. 
 
En producent som säljer radioaktiva produkter ska lämna vissa uppgifter om produkterna till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Uppgifterna ska avse 

1. vilka produkter och vilka kvantiteter av produkterna som säljs i Sverige, 
2. vilka kategorier av radioaktivt avfall som produkterna kan förväntas ge upphov till, 
3. på vilket sätt producenten har för avsikt att fullgöra sitt ansvar för avfallet och 
4. hur skyldigheten att säkerställa finansiering av omhändertagandet har fullgjorts. 

 
Radioaktiva produkter som säljs ska märkas med uppgifter om vem som är ansvarig 
producent och om var det radioaktiva avfall som produkten kan ge upphov till ska lämnas in. 

                                                 
63 Se prop 1987/88:88, s 31 o 32 
64 Se förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
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Producenten är nämligen skyldig att kostnadsfritt samla in och ta om hand radioaktiva 
produkter som är avfall samt herrelösa strålkällor. Vidare är producenten skyldig att 
säkerställa finansieringen för denna skyldighet. Det kan ske genom finansieringssystem, 
försäkringslösningar, spärrade konton eller på annat lämpligt sätt.  
 
Uppgifter om vilka kvantiteter och kategorier av radioaktivt avfall som producenten har tagit 
hand om, samt på vilket sätt skyldigheterna har uppfyllts ska lämnas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
  
Motsvarande gäller i stort även för elektriska och elektroniska produkter som innehåller 
radioaktiva ämnen dvs. brandvarnare eller rökdetektorer65. 
 

4.5.9 Tillståndsplikt 
 
Huvudprincipen är att tillstånd alltid krävs för att ta befattning med radioaktiva ämnen eller 
material som innehåller radioaktiva ämnen. Tillstånd krävs även för verksamhet som kräver 
tillstånd enligt miljöbalken och som ger upphov till radioaktivt avfall. Vidare krävs tillstånd 
även för viss i lagen närmare angiven befattning med tekniska anordningar som kan och är 
avsedda att sända ut joniserande strålning och i vissa fall icke joniserande strålning. 
Tillståndsplikten gäller även sådan del av en anordning som är av väsentlig betydelse från 
strålningssynpunkt. Detta innebär att tillståndsplikt kan föreskrivas även för en teknisk 
anordning som väl kan men som inte är avsedd att sända ut joniserande strålning.  
 
Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd. Som nämnts kan regeringen eller 
strålsäkerhetsmyndigheten föreskriva undantag från tillståndsplikten. Ett tillstånd får 
begränsas till att avse en viss tid. 
 
Tillstånd enligt strålskyddslagen behövs normalt inte för kärnteknisk verksamhet enligt 
kärntekniklagen. 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 eller 
under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till strålskyddet. Regeringen har 
delegerat till Strålsäkerhetsmyndigheten att pröva frågor om villkor enligt 27 § 
strålskyddslagen. 
 

4.6 Tillsyn över efterlevnaden av strålskyddslagen 

4.6.1 Författningsregleringen 
 
Tillsynsförfarandet enligt strålskyddslagen har anpassats med hänsyn till strålkällans farlighet 
m.m. Tillsynen har i möjligaste mån koncentreras till de strålkällor där speciella och 
svåravvägda strålskyddsproblem föreligger och där särskild strålskyddsexpertis behövs. För 
vissa verksamhetsområden kan kontrollen över verksamheten skötas av utövaren, i vissa fall 
enligt närmare föreskrifter av Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 
                                                 
65 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 
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Strålsäkerhetsmyndighetens befogenheter som tillsynsmyndighet enligt strålskyddslagen är 
vittgående.  
 
Den som bedriver verksamhet enligt strålskyddslagen är skyldig att lämna 
tillsynsmyndigheten upplysningar och tillträde till anläggning eller plats där 
strålningsverksamhet bedrivs samt låta tillsynsmyndigheten göra undersökningar och ta prov i 
den omfattning som behövs för tillsynen. I upplysningsskyldigheten ligger också att redovisa 
sådana förhållanden vid en anläggning eller plats som behövs för bedömning av med stöd av 
lagen uppställda villkor och föreskrifter. Eventuella tvångsingripanden i bostäder som kan 
behövas från strålskyddssynpunkt bör i regel ske med stöd av rättegångsbalkens bestämmelser 
om husrannsakan66. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten kan vidare besluta om de förelägganden och förbud som behövs i 
enskilda fall för att strålskyddslagen eller föreskrifter eller ett tillståndsvillkor som meddelas 
med stöd av lagen ska kunna efterlevas. För att tvinga fram en åtgärd kan myndigheten även 
förena ett föreläggande med vite67. Om någon inte vidtar en strålskyddsåtgärd enligt lagen kan 
Strålsäkerhetsmyndigheten också förordna om rättelse på dennes bekostnad68.  
 
Ibland kan det vara angeläget att snabbt kunna ingripa för att förhindra befarade strålskador. 
Strålskyddsmyndigheten får då i avvaktan på att en förelagd strålskyddsåtgärd vidtas 
omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra strålning eller som 
innehåller ett radioaktivt ämne. Tillsynsmyndigheten får också försegla en teknisk anordning 
eller anläggning för att förebygga att den brukas olovligen69. 
 
Polismyndigheten är skyldig att lämna det biträde som behövs för tillsynen70.  
 

4.6.2 Delegering av tillsynsverksamheten 
 
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.    
 
Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar är således både övergripande och slutligt, dvs. även om 
vissa tillsynsuppgifter skulle kunna delegeras till andra tillsynsorgan bär 
Strålsäkerhetsmyndigheten alltid det slutliga ansvaret för att försäkra sig om att tillsynen av 
strålskyddet genomförs. 
 

4.6.3 Tillsynsvägledning 
 
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 (se avsnitt 4.9). 
 

                                                 
66 Jfr 31 § strålskyddslagen samt prop 1987/88:88, s 88 
67 Jfr 32 och 34 §§ strålskyddlagen. 
68 Jfr 32 § andra stycket strålskyddslagen 
69 Jfr 33 § strålskyddslagen 
70 Jfr 31 och 33 §§ strålskyddslagen 
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Från den 1 juli 2006 är Strålsäkerhetsmyndigheten tillsynsvägledande myndighet enligt 
miljöbalken. Rollen innebär inte att myndigheten 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.  
 

4.7 Övervakning av joniserande strålning i miljön 
 
Enligt Artikel 35 Euratomfördraget är varje medlemsstat skyldig att inrätta anläggningar för 
fortlöpande kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord. Kommissionen ska hållas 
underrättad om resultatet av de kontrollmätningar som görs. Kommissionen ska också äga 
tillträde till medlemsstaternas kontrollanläggningar för att kunna granska deras funktion och 
effektivitet. 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 
 
Kommissionen ska, enligt Artikel 38 Euratomfördraget, också utfärda rekommendationer till 
medlemsländerna om radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord vilket kommissionen har gjort 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten informerar kommissionen om de mätningar som gjorts, så att 
kommissionen hålls underrättad om den radioaktivitetsnivå som befolkningen utsätts för. 
 
Miljöövervakning av radioaktiva ämnen har bedrivits i Sverige sedan slutet av 1950-talet då 
radionuklider spreds över hela norra halvklotet från de atmosfäriska 
kärnvapenprovsprängningarna. Av beredskapsskäl samt för att följa tillskottet till den svenska 
miljön och hur detta påverkar människan startade tidigt övervakning av radionuklider på 
luftburna partiklar, i mejerimjölk samt i människan själv. Kärnkraftsutbyggnaden, 
Tjernobylolyckan, internationella överenskommelser om gemensamma 
miljöövervakningsinsatser samt fokus på att skydda miljön i sig har medfört att nya 
övervakningsprogram för konstgjorda radionuklider har tillkommit: dricks- yt- och 
havsvatten, blandad kost, vilt- och renkött samt sediment i öppet hav. 
 
De övergripande syftena med Strålsäkerhetsmyndighetens egen miljöövervakning är: 

- att långsiktigt följa tillstånd och trender i miljön med avseende på naturliga och 
konstgjorda strålkällor, 

- att följa upp det nationella miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö 
- att ge underlag för rapportering till internationella konventioner och fördrag 
- att ge underlag för nödvändiga åtgärder och vidare forskning 
- att ge underlag för information till allmänheten. 

 
Miljöövervakningsprogrammet omfattar således även icke-joniserande strålning. UV-
strålningen mäts för närvarande kontinuerligt vid tre olika mätstationer i landet. För 
elektromagnetiska fält finns ännu inget färdigt miljöövervakningsprogram, men ett stort antal 
mätningar har gjorts i olika delar av landet. 
 
Beredskapen mot radiologiska olyckor kräver ett kontinuerligt mätprogram som snabbt kan 
visa en förhöjd strålning i miljön från kärntekniska olyckor eller kärnvapenanvändning.  
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Utöver miljöövervakningen finns även andra kontrollprogram. Övervakning av radioaktiva 
ämnen i miljön utförs runt kärntekniska anläggningar. 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.  
  

4.8 Miljöbalken 

4.8.1 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 ska bygga på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.  
 
I balken anges också vad som ska gälla för att miljöbalkens mål ska uppnås. Miljöbalken ska 
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. 
 

4.8.2 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 och icke-joniserande 
strålning är att betrakta miljöfarlig verksamhet. All verksamhet med strålning inklusive 
kärnteknisk verksamhet är såldes miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 
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4.8.3 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 ska 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 ska tillämpas parallellt med annan lagstiftning som 
reglerar verksamheten. Det innebär att miljöbalken gäller parallellt med kärntekniklagen och 
strålskyddslagen. Den som bedriver kärnteknisk verksamhet eller hanterar radioaktivt avfall 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.   
 

4.8.4 Miljökonsekvensbeskrivningen 
 
En miljökonsekvensbeskrivning ska 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 
ska 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 ska innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och 
resultatet av samråd och yttranden beaktas. Resultatet av den prövningen ska sedan framgå av 
tillståndsbeslutet. 
 

4.8.5 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 ska vidtas så snart det kan befaras att en viss 
åtgärd skulle kunna utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. I den mån 
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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.71 

 
- Kunskapskravet 

I 2 kap. 2 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska 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 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 ska vara avgörande för vilken kunskap som behövs.72 

 
 

- Principen om bästa möjliga teknik 
Principen om bästa möjliga teknik återfinns i 2 kap. 3 § 1 miljöbalken. För 
yrkesmässig verksamhet ska 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 ska 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.73 

 
- Lokaliseringsprincipen 

Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår att verksamheter och åtgärder ska lokaliseras till 
platser som är som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Verksamheter eller 
åtgärder ska således lokaliseras till platser som är lämpliga. 
Lämplighetsbedömningen bör ske med utgångspunkt i balkens syfte, de 
grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelserna samt förekommande 
miljökvalitetsnormer.74 

 
- Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen 

Dessa båda principer följer av 2 kap. 5 § miljöbalken. Kretsloppsprincipen innebär att 
vad som utvinns ur naturen ska 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 

                                                 
71 Prop. 1997/98:45 s. 198-199 
72 A.a s. 201 
73 A.a. s. 217 
74 A.a s. 219 
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tillverkning. Principerna tillämpas exempelvis genom att en resurs- och energisnål 
process används och genom återanvändning eller återvinning, varigenom ett 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 generation. 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.75 

 
- Produktvalsprincipen 

Produktvalsprincipen i 2 kap. 4 § 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.76 Motsvarande krav gäller i fråga om varor som 
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 

 
- Skälighetsregeln 

Slutligen finns en skälighetsregel i 2 kap. 7 § miljöbalken. Den innebär att 
hänsynsreglerna ska tillämpas under förutsättning att det inte kan anses vara orimligt 
att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 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.77 
 
Vad gäller bedömningen av var gränsen går för vad som kan anses vara en orimlig kostnad är 
utgångspunkten att tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser ska ske för att tillgodose 
miljöbalkens mål. Huruvida kostnaden för en åtgärd är orimlig ska bedömas framför allt med 
hänsyn till miljönyttan som åstadkoms genom åtgärden.  
 
Vad gäller yrkesmässig verksamhet ställs krav på att bästa möjliga teknik ska tillämpas. I 
dessa fall utgår bedömningen av vad som är ekonomiskt rimligt från branschförhållanden och 
inte den aktuella verksamhetsutövarens betalningsförmåga. Verksamheten ska, om det skulle 
medföra orimliga kostnader att nå upp till en godtagbar nivå, inte vara tillåten.78 
 

4.8.6 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 

                                                 
75 Prop. s. 222 
76 Prop. S. 225-226 
77 Prop. s. 117 
78 Prop s. 118-19. 
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olägenheter. Detta fastslogs redan i samband med miljöskyddslagens tillkomst. Principen är 
internationellt vedertagen och går under beteckningen PPP (Polluter Pays principle).79 
 
Principen att det är förorenaren som ska 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 kvarstå till dess olägenheterna har upphört oavsett om verksamheten lagts ned 
eller överlåtits.80  
 
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 ska 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 praktisk handling eller genom finansiering av sådana åtgärder. I många fall kan ett 
bättre resultat uppnås genom att skyldigheten får avse ett kostnadsansvar.81 
 
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.82 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.83 
 
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 ska anses subsidiärt ansvarig. I de 
fall då en verksamhetsutövare har haft nyttjanderätt till en fastighet och verksamhetsutövaren 
                                                 
79 Prop. 1997/98: 45 s. 215 
80 A.a s. 220 
81 A.a s. 234 
82 SOU 2006:39 s. 108 
83 Prop. 1997/98:45 s. 121 
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av någon anledning upphör kan en fastighetsägare endast i undantagsfall åläggas att stå för 
kostnader för utredning eller efterbehandling.84 
 

4.9 Tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken 

4.9.1 Författningsregleringen 
 
Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken finns i 26 kap miljöbalken samt 
i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.  
 
Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken 
 
Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd 
av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i 
nödvändig utsträckning 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. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information och 
liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. 
 
Tillsynsmyndigheten ska fortlöpande bedöma om villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet är tillräckliga. Om tillsynsmyndigheten finner att inte är tillräckliga ska 
myndigheten på eget initiativ ansöka om prövning av villkoren hos miljödomstolen eller ta 
upp frågan om att ändra eller upphäva villkor.  
 
Förelägganden och förbud 
 
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall. 
Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.  
 
Har tillsynsmyndigheten meddelat ett föreläggande eller ett förbud och det inte blir åtlytt, ska 
kronofogdemyndigheten efter ansökan av tillsynsmyndigheten verkställa dess beslut.  
 
Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport 
 
Den som bedriver verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska också genom egna 
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 
påverkan på miljön. Vidare ska verksamhetsutövaren lämna förslag till kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 
 
Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt ska den som utövar verksamheten 
varje år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över 
verksamheten. I miljörapporten ska redovisas de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla 
villkoren i ett tillståndsbeslut och resultaten av dessa åtgärder. 
 

 
 

                                                 
84 Se 10 kap 5 § och 8 § 2 st miljöbalken. 
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Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Verksamhetsutövaren är också skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 
 
Misstanke om brott ska anmälas 
 
Tillsynsmyndigheten ska 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. 
 

4.9.2 Tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken 
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för sådan miljöfarlig verksamhet 
avseende joniserande eller icke-joniserande strålning som omfattas av tillståndsplikt enligt 
miljöbalken85, nämligen följande verksamheter86: 
 

- 13.10 Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol 
- 13.40 Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol 
- 23.40 Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller 

anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

- 23.50 Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 
- 40.30 Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.                 
- 45.10 Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller 

avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt 
kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen. 

- 90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid något 
tillfälle uppgår till mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 

- 90.460 Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av 
radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.            

- 90.470 Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.460. 

- Avdelning 5 utsläpp till luft och vatten av metaller.    
 
Länsstyrelsen är således tillsynsmyndighet enligt balken för kärnteknisk verksamhet enligt 
kärntekniklagen eller hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall 
enligt strålskyddslagen. Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet för större anläggningar för 
mellanlagring av farligt avfall i form av elektriska och elektroniska produkter som innehåller 
radioaktiva ämnen dvs. brandvarnare eller rökdetektorer.  
 
Kommunerna utövar tillsyn enligt balken över sådan användning av mark, byggnader eller 
anläggningar som kan medföra olägenhet för omgivningen av joniserande eller icke-
joniserande strålning och som inte kräver tillstånd enligt miljöbalken87. 

                                                 
85 Jfr 4 § bilagan p. B1 förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 
86 Se bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
87 Jfr 26 kap 3 § miljöbalken 

Upplysningar och undersökningar
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Länsstyrelsen och kommunerna utövar operativ tillsyn över verksamheten, d.v.s. sådan tillsyn 
som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken. 
Tillsynsvägledning är sådan tillsyn som består i utvärdering, uppföljning och samordning av 
den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna88. Rollen 
innebär inte att myndigheten också har ett 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.  
 

4.10 Internationellt arbete som påverkar lagstiftningen inom 
strålsäkerhetsområdet 
 
Den internationella kärnsäkerhetskonventionen89 som trädde i kraft år 1996 har lett till en 
ökad internationell enhetlighet i den principiella utformningen av nationell lagstiftning och 
myndighetstillsyn på det kärntekniska området. En motsvarande harmoniserande inverkan på 
sitt område har den gemensamma konventionen om säkerheten vid hantering av använt 
kärnbränsle och vid hantering av radioaktivt avfall90 haft (avfallskonventionen). Det gäller 
bland annat frågor om tillståndshavarnas ansvar, tillsynsmyndigheternas oberoende ställning, 
kompetens och resurser samt utveckling och tillämpning av ett tydligt regelverk när det gäller 
säkerhet och strålskydd, ofta med referens till aktuella utgåvor av IAEA:s 
säkerhetsstandarder. 
 
Även Icke-spridningsfördraget91 och konventionen om fysiskt skydd av nukleärt material92 
påverkar den nationella lagstiftningen på det kärntekniska området. 
 
Inom EU pågår vidare en utveckling mot harmoniserade kärnsäkerhetskrav inom unionen. Det 
mesta av det tekniskt inriktade arbetet har bedrivits inom ramen för WENRA:s93 verksamhet. 
EU:s ministerråd och kommissionen är engagerade i att följa upp och driva på detta arbete, 
bland annat genom en högnivågrupp för kärnsäkerhet och avfallshantering som började sitt 
arbete under hösten 2007. 
 
Bestämmelserna i Euratomfördraget om hälsoskydd tar sikte på strålskyddet.  
På strålskyddsområdet finns bindande regler i Euratomfördraget. Enligt fördraget ska 
gemenskapen fastställa grundläggande normer för befolkningens och arbetstagarnas 
hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Med grundläggande 
normer avses enligt fördraget högsta tillåtna doser med tillräcklig säkerhetsmarginal, högsta 
tillåtna exponering och kontamination samt de grundläggande principerna för medicinsk 
kontroll av arbetstagarna94. De senast fastställda grundläggande normerna återfinns i ett 
särskilt direktiv som medlemsländerna är skyldiga att införa i den nationella lagstiftningen på 

                                                 
88 Jfr 3 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 
89 The 1994 Convention on Nuclear Safety, on 11 September, 1995 
90 The 1997 Joint Convention on the Safety of  Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 
Management, on 29 July, 1999, 
91 The 1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 
92 The 1979 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 
93 Western European Nuclear Regulators Association  
94 Jfr artikel 30 Fördraget om upprättandet av den europeiska atomenergigemenskapen, Euratomfördraget, 
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strålskyddsområdet95. Kommissionen ska underrättas om de nationella bestämmelserna och 
alla förslag till ändringar som görs i dem96.  
 
Inom kommissionen pågår för närvarande ett arbete som syftar till att se över de 
grundläggande normerna. Efter det att nya grundläggande normer fastställts enligt 
Euratomfördraget ska dessa införlivas i strålskyddslagstiftningen. 
 
De grundläggande normerna har kompletterats med ett antal specialiserade rättsliga 
instrument. Det gäller bland annat direktivet om skydd av entreprenörer som utsätts för 
joniserande strålning vid arbete inom s.k. kontrollerat område. Direktivet syftar till en lika 
behandling av entreprenörer som arbetar inom gemenskapen97.  
 
Rådets direktiv om skydd för personers hälsa mot faror vid joniserande strålning i samband 
med medicinsk bestrålning kompletterar de grundläggande strålskyddsbestämmelserna med 
avseende på skyddet för patienter som bestrålas i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte98. 
 
Det kan noteras att de grundläggande säkerhetsnormerna inte är tillämpliga på exponering för 
radon i bostäder eller på den naturliga strålningsnivån. Beträffande radon i bostäder har 
kommissionen i en rekommendation angett de gränsvärden som bör gälla beträffande radon i 
såväl nya som äldre bostäder99. Rådet har också gett ut en rekommendation om begränsning 
av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält100. 
  
EU:s grundläggande strålskyddsnormer har baserats på rekommendationer från Internationella 
strålskyddskommissionen (ICRP) och Internationella kommissionen för strålningsenheter 
(ICRU). Dessa organisationer är internationellt erkända för sina bedömningar av vetenskapens 
nuvarande läge inom sina respektive områden.   
Den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning, ICNIRP, har en 
motsvarande roll inom den icke-joniserande strålningen som ICRP har inom den joniserande 
strålningen. ICNIRP har gett ut riktlinjer inom områdena elektromagnetiska fält, EMF, och 
UV-strålning. Världshälsoorganisationen, WHO, har ett särskilt EMF-projekt och ett UV-
projekt, INTERSUN. WHO publicerar också faktablad om hälsorisker vid exponering för 
icke-joniserande strålning. För elektromagnetiska fält, EMF, finns en EU-rekommendation101 
som bygger på riktlinjer från ICNIRP. 

                                                 
95 Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (EGT 
L 159, 29.6.1996,s.1). 
96 Jfr artikel artikel 33 Euratomfördraget 
97 Rådets direktiv 90/641/Euratom av den 4 december 1990 om praktiskt strålskydd för externa arbetstagare som 
löper risk att utsättas för joniserande strålning i sin verksamhet inom kontrollerade områden (EGT L 349/21, 
13.12.1990). 
98 Rådets direktiv 97/43/Euratom av den 30 juni 1997 om skydd för personers hälsa mot faror vid joniserande 
strålning i samband med medicinsk bestrålning (EGT L 180, 9.7.1997, s. 22). 
99 Kommissionens rekommendation av den 21 februari 1990 om skyddet av allmänheten mot exponering 
inomhus av radon (EGT L 080, 27.3.1990, s.26) 
100 1999/519/EG: Rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz) (EGT L 199, 30.7.1999, s. 59–70) 
101 Kommissionens rekommendation (1999/519/EG) om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält 
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5 Överväganden och förslag 
 
En huvuduppgift för arbetsgruppen har varit att utreda möjligheterna att samordna gällande 
lagstiftning inom strålsäkerhetsområdet. Arbetsgruppen har i det sammanhanget särskilt 
studerat möjligheterna att föra samman bestämmelserna enligt kärntekniklagen och 
strålskyddslagen till en enda lag. En utgångspunkt för arbetsgruppens överväganden har varit 
de tidigare diskussioner som förts beträffande möjligheterna att samordna lagstiftningen på 
kärnsäkerhets och strålskyddsområdet.  
 
Vissa grundläggande begrepp i kärntekniklagen respektive strålskyddslagen som i vissa 
avseenden styrt tillämpningen av reglerna, har också närmare analyserats. Särskild 
uppmärksamhet har ägnats begreppen kärnavfall och radioaktivt avfall. 
 
Arbetsgruppen har också analyserat reglerna för prövning av tillstånd av kärnteknisk 
verksamhet respektive verksamhet med strålning. Tillsynen av efterlevnaden av 
kärntekniklagen och strålskyddslagen samt sanktionsreglerna på respektive lagområde har 
ägnats särskild uppmärksamhet. 
 
Vidare har arbetsgruppen i rapporten kortfattat pekat på de övriga frågor som enligt 
arbetsgruppens mening bör studeras vidare.  
 

5.1 Möjligheterna att samordna lagstiftningen inom 
strålsäkerhetsområdet  
 
Arbetsgruppens bedömning: Arbetsgruppens slutsats är att frågor om strålskydd och 
kärnsäkerhet inte alltid kan särskiljas utan måste beaktas i ett sammanhang. Behov av 
samordning av säkerhets- och strålskyddsintressen föreligger i nästan samtliga led inom 
kärnbränslecykeln och gör sig gällande såväl vid granskning och bearbetning av det underlag 
som ligger till grund för utformningen av en anläggning som vid åtgärder som måste vidtas 
under anläggningens drift. I praktiken har det också lett till en viss överlappning av olika 
tillsynsåtgärder enligt respektive lagstiftning. Det finns enligt arbetsgruppens uppfattning inte 
längre någon anledning att specialreglera den kärntekniska verksamheten i en särskild lag på 
det sätt som skett sedan 1956. 
 
Arbetsgruppen anser att den verksamhet som regleras i kärntekniklagen och strålskyddslagen 
kan ges en samordnad reglering i en gemensam lagstiftning på strålsäkerhetsområdet. 
 

5.1.1 En utgångspunkt 
 
Fram till 1956 var 1941 års strålskyddslag den lag som reglerade verksamheten på 
kärnenergiområdet. Lagen utgjorde en allmän skyddslag som omfattade alla verksamheter där 
strålskyddsaspekter kommer in. Det var också med stöd av 1941 års strålskyddslag som 
tillståndet att driva Sveriges första kärnreaktor, den s.k. R1-reaktorn, utfärdades år 1954. 
Frågan om tillstånd prövades av Medicinalstyrelsen efter att ha hört Radiofysiska 
institutionen. Frågan som arbetsgruppen har ställt, är varför reglerna enligt strålskyddslagen 
kom att kompletteras med en specialreglerad lagstiftning med särskild inriktning mot att 
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reglera frågan om tillstånd till uppförande och drift av kärnreaktorer och hantering av 
kärnämnen. 
 

5.1.2 Kopplingen mellan den militära och den fredliga utvecklingen på 
kärnenergiområdet 
 
Vid arbetsgruppens genomgång av hur lagstiftningen på kärnenergiområdet utvecklats, tycks 
den koppling mellan den militära och den fredliga utvecklingen på kärnenergiområdet som 
skedde under 50-talet och början av 60-talet, ha påverkat utformningen av lagstiftningen inom 
kärnenergiområdet. Det politiska behovet av att ställa en potentiellt farlig verksamhet under 
regeringens kontroll torde ha varit väsentligt, mot bakgrund av ambitionerna under denna tid 
att utveckla ett svenskt kärnvapen.  
 
Atomenergilagen kom till 1956 för att komplettera de koncessionsregler som gällde enligt 
1941 år strålskyddslag och som hittills hade varit den lag som reglerade verksamheten på 
kärnenergiområdet. Syftet med atomenergilagen var att i kontrollerade former främja 
införandet och användningen av atomenergi102. Med stöd av den nya atomenergilagen blev det 
regeringen i stället för en expertmyndighet som slutligt kom att pröva frågan om tillstånd att 
uppföra, inneha och driva en kärnreaktor. Regeringen prövade också frågan om tillstånd att 
inneha uran, plutonium, torium eller annat som kan användas som bränsle i en kärnreaktor, 
material som även hade en militär anknytning.  
 
Den militära anknytningen vid utformningen av atomenergilagen kan också anas när det 
gäller reglerna för de inspektörer som skulle inspektera verksamheten vid en kärnreaktor. De 
belades med ett slags munkavle. De fick inte ”röja eller obehörigen utnyttja yrkeshemlighet 
som därigenom blivit känt för honom, och ej heller, där det ej kan anses påkallat i tjänstens 
intresse, yppa arbetsförhållanden eller affärsförhållanden, vilket sålunda blivit honom 
kunnigt”. Regeln var straffsanktionerad och straffet var dagsböter eller fängelse.  
  

5.1.3 Utformningen av kärntekniklagen och strålskyddslagen 
 
I slutet av 1970-talet var tiden mogen för att se över Atomenergilagen. Frågorna om hantering 
och slutförvaring av använt kärnbränsle var, enligt dåvarande regeringen, inte reglerade på ett 
tillfredställande sätt. Regeringen tillsatte den 12 mars 1979 Atomlagstiftningskommittén med 
uppdrag att utreda möjligheterna att samordna den lagstiftning som reglerar 
atomenergiområdet till en lag. I direktiven till utredningen angavs det vara viktigt att 
samordna atomenergilagen och strålskyddslagen så att en heltäckande lagstiftning skulle 
kunna uppnås103.  
 
Atomlagstiftningskommittén konstaterade i sitt betänkande att det i och för sig skulle vara 
möjligt att i en lag samordna alla de bestämmelser som rör kärnanläggningar, nukleära ämnen 
och andra radioaktiva ämnen. Men kommittén kom emellertid fram till slutsatsen att det fanns 
grundläggande skillnader i lagarna som skulle göra det mindre lämpligt att sammanföra 
lagstiftningen till en lag. Strålskyddslagen ansågs vara en allmän skyddslag som omfattar alla 
verksamheter där strålskyddsaspekter kommer in och som således tillvaratar även viktiga 
skyddsintressen vid verksamhet på kärnenergiområdet. Atomenergilagen ansåg kommittén 
                                                 
102 Se Atomlagstiftningskommitténs betänkande SOU 1983:9, s 34 
103 Se regeringens direktiv den 22 februari 1979 till Atomlagstiftningskommittén 
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vara av en annan karaktär än strålskyddslagen genom att den inom sitt tillämpningsområde 
uppställer krav på säkerhet och skydd mot olyckor som går utöver strålskyddslagen. Det 
skulle i och för sig kunna övervägas, framhöll kommittén, att bryta ut de delar av 
strålskyddslagen som gäller strålskyddet vid kärnverksamhet. Kommittén ansåg emellertid att 
detta skulle vara olämpligt och föreslog därför att bestämmelserna om strålskydd på 
kärnenergiområdet skulle ingå i strålskyddslagen104.  
 
Regeringen delade kommitténs uppfattning och föreslog därför en lag som till sin karaktär 
sades vara en säkerhetslag, nämligen kärntekniklagen, och som sådan vara speciellt inriktad 
på att ta till vara säkerheten vid verksamhet på kärnenergiområdet samt tillsyn och insyn i 
sådan verksamhet. Frågor om skydd mot strålning skulle enligt regeringen regleras i 
strålskyddslagen, vilken enligt regeringen skulle ”utgöra en andra huvudlag” inom det 
kärntekniska området105. 
 
Den energipolitiska diskussionen under slutet av 1970-talet kom att prägla den nu gällande 
kärntekniklagen, som trädde i kraft den 1 februari 1984. Frågorna om slutförvaringen av 
använt kärnbränsle, kärnkraftolyckan i Three Mile Island, 1979, folkomröstningen 1980 och 
de energipolitiska beslut riksdagen därefter fattade, som innebar att kärnkraften, som en 
målsättning skulle avvecklas som energikälla för framtiden, blev centrala vid utformningen av 
lagen. Kärntekniklagen utformades som en säkerhetslag, särskilt inriktad på att tillgodose 
säkerheten i den kärntekniska verksamheten samt Sveriges åtaganden på icke-
spridningsområdet. Lagen fokuserar på tillsyn över och insyn i den kärntekniska 
verksamheten. Avfallsfrågorna fick ett stort utrymme i lagen. De centrala bestämmelserna 
som rör omhändertagande och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle 
formulerades.  
 
Under 1980-talet förstärktes strålskyddslagens karaktär av en allmän skyddslag till skydd mot 
skadlig verkan av strålning. De grundläggande aktsamhetsreglerna i lagen täcker in ett mycket 
stort område med krav på strålskyddsåtgärder. Den som bedriver verksamhet med strålning 
ska således med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden under vilka den bedrivs, 
vidta alla de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka 
skador på människor, djur och miljö. Strålskyddslagen föreskriver att den som är ansvarig för 
verksamheten ska förvissa sig om att de anställda har den kompetens och utbildning som 
behövs för arbetsuppgiften och vet vad som ska iakttas för att kunna tillvarata strålskyddet. 
Bestämmelserna i strålskyddslagen har i vissa avseenden kommit att utformas med 
regleringen inom kärnenergiområdet som förebild.  
 

5.1.4 Arbetsgruppens överväganden  
 
Vid kärnteknisk verksamhet tillämpas kärntekniklagen och strålskyddslagen parallellt. Genom 
kärntekniklagen regleras säkerheten och genom strålskyddslagen strålskyddet. Lagstiftningen 
har samordnats när det gäller kärnteknisk verksamhet. 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 eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den 

                                                 
104 Se närmare avsnitt 3.3 ovan 
105 Se prop 1983/84:60, s. 31  
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myndighet som regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn 
till strålskyddet. 
 
I säkerhetsfrågorna enligt kärntekniklagen ingår bland annat ett ansvar för att olika s.k. 
barriärer – i bränsle, reaktorn och dess inneslutning, transportbehållare och emballage samt 
avfallsanläggningar - fungerar som avsett så att inga oacceptabla mängder radioaktiva ämnen 
når ut i omgivningen. I strålskyddsuppgiften ingår kontroll av att de stråldoser som kan 
uppkomma under normaldrift ligger på en acceptabel nivå och att stråldoserna vid oförutsedda 
brister i någon av barriärerna eller i samband med olyckor så långt det är möjligt hindras från 
att ge oacceptabel strålning med skadligt effekt på människor och miljö. 
 
Transporter av kärnämnen och radioaktivt avfall ger upphov till frågeställningar som rör såväl 
säkerhetsarbetet som strålskyddet. 
 
Strålskyddsverksamheten i samband med driften av en kärnteknisk anläggning hänger nära 
samman med säkerhetsarbetet och samverkar i det dagliga arbetet vid anläggningen. Detta 
gäller särskilt i samband med hanteringen och slutförvaringen av använt kärnbränsle och det 
avfall som genereras vid en anläggning. I fråga om låg- och medelaktivt avfall kan slutligt 
omhändertagande ses som ett led i driften.  
 
Arbetsgruppens slutsats är att frågor om strålskydd och kärnsäkerhet inte alltid kan särskiljas 
utan måste beaktas i ett sammanhang. Behov av samordning av säkerhets- och 
strålskyddsintressen föreligger i nästan samtliga led inom kärnbränslecykeln och gör sig 
gällande såväl vid granskning och bearbetning av det underlag som ligger till grund för 
utformningen av en anläggning som vid åtgärder som måste vidtas under anläggningens drift. 
I praktiken har det också lett till en viss överlappning av olika tillsynsåtgärder enligt 
respektive lagstiftning.  
 
Det finns enligt arbetsgruppens uppfattning inte längre någon anledning att specialreglera den 
kärntekniska verksamheten i en särskild lag på det sätt som skett sedan 1956. Bestämmelserna 
enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen bör samordnas i en gemensam lagstiftning som 
gäller strålsäkerhetsfrågor.  
 

5.2 Strålsäkerhet - ett samlingsbegrepp som anger syftet med en 
samordnad lagstiftning 
 
Arbetsgruppens bedömning: I en sammanhållen lagstiftning som gäller strålsäkerhetsfrågor 
är det viktigt att de begrepp som omfattas av lagen ger en tydlighet om vad som avses i olika 
sammanhang. Det är också viktigt att lagen använder begrepp som i internationell 
facksamverkan och biståndsverksamhet gör det lätt att kommunicera med omvärlden. 
 
Samtidigt är det angeläget med ett samlande begrepp för de syften som en sammanhållen 
lagstiftning avser att tillvarata. Enligt arbetsgruppens mening kan begreppet ”strålsäkerhet” 
uppfylla funktionen av ett sådant samlande begrepp.  
 
Begreppet ”strålsäkerhet” föreslås utgöra en sammanfattande benämning av   
 
- Säkerhet som avser säkerheten mot dels radiologisk olycka, dels olyckor i samband med 
hantering av utrustningar, apparater eller verksamheter som alstrar icke-joniserande strålning 
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genom förebyggande av fel hos utrustning, felaktigt handlande eller annan allvarlig 
omständighet som kan leda till sådan olycka samt haveribekämpning och konsekvenslindring 
om olycka ändå sker,  
 
- Fysiskt skydd som avser dels skyddet av kärntekniska anläggningar och andra anläggningar 
som rymmer anordningar som kan orsaka skadlig påverkan av strålning mot obehörigt 
intrång, sabotage, eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka eller annan 
skada till följd av strålning, dels skyddet mot obehörig befattning med kärnämne eller 
kärnavfall i syfte att förhindra nukleär terrorism eller spridning av kärnvapen  
 
- Strålskydd som avser skyddet av människor och miljö från skadlig påverkan av strålning 
genom berättigad och optimerad användning av strålning samt begränsning av stråldoser och 
utsläpp av radioaktiva ämnen. 
 

5.2.1 En utgångspunkt 
 
En grundläggande princip för kärnteknisk verksamhet är att alla led i samband med 
hanteringen av kärnämnen och kärnavfall ska kunna fullföljas på ett fullt tillfredsställande sätt 
med hänsyn till säkerhet och strålskydd. För att uppfylla detta fordras ett systemtänkande i 
verksamheten där såväl kortsiktiga som långsiktiga säkerhets- och strålskyddskrav vägs 
samman.  
 
I säkerhetsfrågorna ingår bl. a. att se till att olika s.k. barriärer för inneslutning av kärnämnen 
och kärnavfall fungerar som avsett så att inga skadliga mängder radioaktivitet når ut i 
omgivningen. Det förutsetts ske genom att förebyggande åtgärder vidtas så att fel i eller 
felaktig funktion hos utrustning inte ska behöva uppstå och för att undvika felaktigt handlande 
till följd av den ”mänskliga faktorn”. Parallellt med detta är det en strålskyddsuppgift att vidta 
åtgärder för att, så långt det är rimligt och möjligt, begränsa exponeringen av joniserande 
strålning även under normaldrift då samtliga barriärer fungerar som avsett. Det är vidare en 
strålskyddsuppgift att vidta sådana åtgärder att den aktivitet som kan uppkomma om någon av 
de tekniska anordningarna eller barriärerna inte skulle fungera som avsett eller om en olycka 
skulle ske, hindras från att ge oacceptabel strålning med effekt på människor och miljö. 
Säkerheten och strålskyddet bestäms inte bara av utformningen av tekniska system m.m. utan 
också av organisatoriska, administrativa och personella faktorer. 
 
Avsikten med strålskyddsarbetet är att behövliga skyddsåtgärder mot skador från såväl 
joniserande som icke-joniserande strålning alltid ska kunna vidtas allt eftersom kunskaperna 
om strålningens effekter ökas och nya ämnen eller tekniker utvecklas. Redan en på goda 
vetenskapliga grunder uppkommen misstanke om skaderisker utgör tillräckliga skäl för 
ingripande enligt strålskyddslagen. Ambitionen är således att skapa förutsättningar för att 
uppnå ett så långt som möjligt totalt strålskydd i samhället. 
 
När det gäller hantering av kärnämnen är vissa säkerhetsaspekter uppenbara. Det är frågan om 
klyvbara ämnen, vilka medför att risken för en oavsiktlig kriticitet, dvs. en självunderhållande 
kedjereaktion måste beaktas. Kärnämnen kan i sig också utgöra material som kan användas 
för vapenframställning och ska därför vara underkastade särskild internationell kontroll av att 
de inte kommer till obehörig användning. Det fysiska skyddet av kärntekniska anläggningar, 
som avser skyddet mot obehörigt intrång och sabotage samt skyddet mot obehörig befattning 
med kärnämne eller kärnavfall, är därför en viktig del av säkerhetsarbetet. Kärntekniklagen 
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har mot denna bakgrund getts karaktären av en säkerhetslag inriktad mot dels kraven på 
säkerhet i den kärntekniska verksamheten, dels Sveriges åtaganden på icke-
spridningsområdet.   
 

5.2.2 Internationella aspekter 
 
Kärnsäkerhet (nuclear safety), säkerhet (security) och strålskydd (radiation protection) är väl 
inarbetade begrepp som används världen över av myndigheter och inom industrin samt av 
nationella och internationella samarbetsorgan. Innebörden av dessa begrepp finns också mer 
eller mindre tydligt definierade i olika nationella lagar och andra föreskrifter samt i nationella 
och internationella standarder, främst av det internationella atomenergiorganet IAEA.  
 
Enligt IAEA:s definitioner106 är: 
 

- (nuclear) safety 
The achievement of proper operating conditions, prevention of accidents or mitigation 
of accident consequences, resulting in protection of workers, the public and the 
environment from undue radiation hazards 

 
- (nuclear) security 

The prevention and detection of, and response to, theft, sabotage, unauthorized access, 
illegal transfer or other malicious acts involving nuclear material, other radioactive 
substances or their associated facilities 

 
- physical protection  

Measures for the protection of nuclear material or authorized facilities, designed to 
prevent unauthorized access or removal of fissile material or sabotage with regard to 
safeguards, as, for example, in the Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material. 

 
- safety matters are intrinsic to activities, and transparent and probabilistic safety 

analysis is used; security matters concern malicious actions and are confidential, and 
threat based judgement is used 

 
- radiation protection (also radiological protection).  

The protection of people from the effects of exposure to ionizing radiation, and the 
means for achieving this 

 
- protection and safety 

The protection of people against exposure to ionizing radiation or radioactive 
materials and the safety of radiation sources, including the means for achieving this, 
and the means for preventing accidents and for mitigating the consequences of 
accidents should they occur. 

 
Definitionerna i kärntekniklagen och strålskyddslagen knyter väl an till de definitioner man 
kommit överens om internationellt. 
 

                                                 
106 IAEA Safety Glossary - terminology used in nuclear safety and radiation protection, 2007 edition 
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5.2.3 Arbetsgruppens överväganden 
 
I en sammanhållen lagstiftning som gäller strålsäkerhetsfrågor är det viktigt att de begrepp 
som omfattas av lagen ger en tydlighet om vad som avses i olika sammanhang. Det är också 
viktigt att lagen använder begrepp som i internationell facksamverkan och 
biståndsverksamhet gör det lätt att kommunicera med omvärlden. I sammanhang då åtgärder 
eller händelser av betydelse för säkerheten diskuteras ska det vara klart att det då är fråga om 
förebyggandet av radiologisk olycka, dvs. utsläpp av radioaktiva ämnen eller förhållanden 
som kan ge stråldoser över gällande gränser. Begreppet säkerhet skall också kunna användas i 
samband med hantering av utrustningar, apparater eller verksamheter som alstrar icke-
joniserande strålning, t.ex. UV-strålning. Om begreppet strålskydd används ska det på 
motsvarande sätt vara klart att det då avses åtgärder för att begränsa strålning och skydda 
människor och miljö från skadlig påverkan av strålning. 
 
Samtidigt är det angeläget med ett samlande begrepp för de syften som en sammanhållen 
lagstiftning avser att tillvarata. Enligt arbetsgruppens mening kan begreppet ”strålsäkerhet” 
uppfylla funktionen av ett sådant samlande begrepp 
 
Begreppet ”strålsäkerhet” kan mot den ovan diskuterade bakgrunden utgöra en 
sammanfattande benämning av   
 
- Säkerhet som avser säkerheten mot dels radiologisk olycka, dels olyckor i samband med 
hantering av utrustningar, apparater eller verksamheter som alstrar icke-joniserande strålning 
genom förebyggande av fel hos utrustning, felaktigt handlande eller annan allvarlig 
omständighet som kan leda till sådan olycka samt haveribekämpning och konsekvenslindring 
om olycka ändå sker 
 
- Fysiskt skydd som avser dels skyddet av kärntekniska anläggningar och andra anläggningar 
som rymmer anordningar eller utrustning som kan orsaka skadlig påverkan av strålning mot 
obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka 
eller annan skada till följd av strålning, dels skyddet mot obehörig befattning med kärnämne 
eller kärnavfall i syfte att förhindra nukleär terrorism eller spridning av kärnvapen, och 
 
- Strålskydd som avser skyddet av människor och miljö från skadlig påverkan av strålning 
genom berättigad och optimerad användning av strålning samt begränsning av stråldoser och 
utsläpp av radioaktiva ämnen. 
 
På detta sätt kan dessa definitioner i en sammanhållen lag innebära tydlighet om vad som 
avses i olika sammanhang, behålla begrepp som underlättar i internationella kontakter och 
samtidigt som få ett samlande begrepp för de verksamheter som lagen ska täcka. 
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6 Frågor som särskilt bör beaktas i samband med en 
utredning av en ny en sammanhållen lagstiftning på 
strålsäkerhetsområdet 
 

6.1 Hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall 
 
Arbetsgruppens bedömning: Erfarenheterna av myndighetsutövningen är, i motsats till vad 
som antogs i förarbetena till kärntekniklagen, att den lagtekniska uppdelningen mellan 
kärnavfall och radioaktivt avfall inte främjat säkerhetsarbetet vid de kärntekniska 
anläggningarna. I frågor som rör hantering av kärnavfall kan begrepp som kärnsäkerhet och 
strålskydd inte alltid särskiljas utan måste därför beaktas i ett sammanhang. Frågorna 
överlappar varandra. Detta gäller i stora delar även på transportområdet. 
 
När det gäller behandling, mellanlagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall är det frågor 
om avfallets värmeavgivning, vilka isotoper som ingår i avfallet, högt eller lågt innehåll av 
alfastrålare, krav på strålskärmning etc. som är avgörande och inte den lagtekniska 
indelningen i begreppen kärnavfall och radioaktivt avfall. 
 
Begreppet kärnavfall har heller inte varit helt oproblematiskt på det internationella planet där 
avfall från det kärntekniska området inte särskiljs från radioaktivt avfall. Detta gäller till 
exempel EU:s direktiv som rör radioaktivt avfall. En anpassning av legaldefinitionerna på 
detta område till det som gäller internationellt skulle komma att underlätta Sveriges 
medverkan i arbetet inom EU och IAEA. 
 
Arbetsgruppen finner att frågor som rör kärnavfall och radioaktivt avfall särskilt bör beaktas i 
samband med en utredning om en ny sammanhållen lagstiftning på strålsäkerhetsområdet. 
 

6.1.1. Begreppen kärnavfall och radioaktivt avfall 
 
Det radioaktivt kontaminerade avfall som bildas som en följd av driften vid en kärnteknisk 
anläggning benämns kärnavfall enligt legaldefinitionen i kärntekniklagen. Radioaktivt 
kontaminerade avfallsprodukter som genereras utanför det kärntekniska området benämns 
radioaktivt avfall och regleras enligt strålskyddslagen beträffande hur det ska hanteras och 
slutförvaras107. Syftet med att lagtekniskt skilja kärnavfall från radioaktivt avfall var, enligt 
förarbetena till kärntekniklagen108, att genom kärntekniklagen uppnå ett sammanhållet 
lagsystem som ger möjlighet att samordna och väga samman kraven på de olika 
avfallskategorierna samt hanteringsanläggningar, transport och förvar.  
 
Erfarenheter av myndighetsutövningen är dock, i motsats till vad som antogs i förarbetena till 
kärntekniklagen, att den lagtekniska uppdelningen mellan kärnavfall och radioaktivt avfall 
inte främjat säkerhetsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna. I frågor som rör hantering 
av kärnavfall kan begrepp som kärnsäkerhet och strålskydd inte alltid särskiljas utan måste 

                                                 
107 Prop. 1987/88:88, s. 31 
108 Se prop. 1983/84:60, s. 36 
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därför beaktas i ett sammanhang. Frågorna överlappar varandra. Detta gäller i stora delar även 
på transportområdet. 
Distinktionen mellan begreppet kärnavfall och begreppet radioaktivt avfall enligt 
strålskyddslagen är från legala utgångspunkter viktig, bland annat mot bakgrund av att det i 
vissa avseenden gäller strängare administrativa regler för kärnavfall än vad det gör 
beträffande radioaktivt avfall. Men hanteringsmässigt är det i princip ingen skillnad om 
avfallet hör till kategorin kärnavfall eller radioaktivt avfall.  
 
Den lagtekniska uppdelningen mellan kärnavfall och radioaktivt avfall kan också föra med sig 
problem för den enskilde tillståndsinnehavaren. Osäkerhet om ett myndighetsingripande görs 
med stöd av kärntekniklagen eller strålskyddslagen skapar en otydlig bild av vilka rättsregler 
som gäller. Betydande problem som gäller rättsäkerheten kan i detta sammanhang uppstå i 
samband med myndighetsbeslut om föreläggande som rör avfallshanteringen. Avsikten med 
beslut om föreläggande är att framtvinga reglernas efterlevnad. Vitesföreläggande kan 
användas. Det som komplicerar bilden är att beslut om föreläggande med stöd av 
kärntekniklagen överklagas till regeringen, medan beslut om föreläggande som fattas med 
stöd av strålskyddslagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
Ett myndighetsförfarande som leder till föreskrifter som överlappar varandra på det sätt som 
beskrivits och som gör det svårt för den enskilde att tolka föreskrifterna torde strida mot den 
s.k. rättsskyddsprincipen, d.v.s. den övergripande rättssäkerhetsprincip som innebär att den 
enskildes rättsskydd bör stå i centrum för allt förvaltningsförfarande. En osäkerhet hos den 
enskilde tillståndsinnehavaren om vilka lagregler som ska gälla kan också få konsekvenser 
som kan vara till skada för kärnsäkerheten och strålskyddet. 
 
Begreppet kärnavfall har heller inte varit helt oproblematiskt på det internationella planet där 
avfall från det kärntekniska området inte särskiljs från radioaktivt avfall. Detta gäller till 
exempel EU:s direktiv som rör radioaktivt avfall. En anpassning av legaldefinitionerna på 
detta område till det som gäller internationellt skulle komma att underlätta Sveriges 
medverkan i arbetet inom EU och IAEA. 
 

6.1.2 Kärnavfall 
 
Det radioaktiva kärnavfall som genereras vid en kärnteknisk anläggning betecknas enligt 
legaldefinitionen i kärntekniklagen som kärnavfall.   
 
Under begreppet kärnavfall anges i kärntekniklagen fyra typer av avfall109.  
 
1) Använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar. Observera att slutförvaret inte behöver 
vara förslutet i något avseende.  
 
2) Radioaktivt ämne som bildats i en kärnteknisk anläggning anses som kärnavfall. Undantag 
i detta avseende görs för ämnen som har framställts eller tagits ur anläggningen för att 
användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller 
kommersiella ändamål. Därmed undantas särskilt framställda strålkällor från lagens 
tillämpningsområde, i den mån de inte utgör kärnämnen enligt kärntekniklagen.   
 

                                                 
109 2 § punkterna 2 a,b,c och d kärntekniklagen 
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3) Alla former av material, föremål m.m. som blivit radioaktivt förorenade i en kärnteknisk 
anläggning betecknas som kärnavfall.  
 
Som en förutsättning för att det ska vara kärnavfall gäller att materialet eller föremålet ska ha 
tillhört en kärnteknisk anläggning och inte längre ska användas i en sådan anläggning. Således 
ska verktyg som införs i anläggningen i samband med en reparation och som i samband med 
det blir radioaktivt förorenade inte anses som kärnavfall. Utrustning som tas ut från en 
kärnteknisk anläggning, exempelvis i samband med en reparation, för att åter användas i 
anläggningen – eller i en annan anläggning – ska inte heller betraktas som kärnavfall. Ett 
annat liknande exempel utgör pumpar, ventiler eller annat som tas ut från en anläggning för 
att användas i någon annan kärnteknisk anläggning. Om däremot den utrustning som tas ut 
inte ska användas i en kärnteknisk anläggning i fortsättningen blir den att betrakta som 
kärnavfall.  
 
4) Kontaminerade delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas omfattas av begreppet 
kärnavfall. 

6.1.3 Radioaktivt avfall 
 
Radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet (IKA) kan delas upp i de tre 
undergrupperna produktavfall, verksamhetsavfall och övrigt avfall. 
 
Produktavfall utgörs av kasserade varor som innehåller radioaktiva ämnen. Sådant avfall 
uppkommer då innehavarna av varor, som har saluförts på marknaden av producenter, 
tillverkare, leverantörer, importörer eller agenter för privat eller yrkesmässig användning eller 
konsumtion, vill göra sig av med dem. I denna kategori finns både varor som kräver tillstånd i 
alla leden av hanteringen, som t.ex. starka slutna strålkällor, och masskonsumtionsartiklar,  
som brandvarnare, där endast tillverkaren alternativt importören behöver ha tillstånd för 
hanteringen. 
 
Verksamhetsavfall uppkommer då naturligt förekommande radioaktiva ämnen anrikas och 
koncentreras i vissa industriella verksamheter som hanterar stora mängder naturligt 
förekommande ämnen. Radioaktiva ämnen av detta slag kan t.ex. finnas i slagg från 
gruvverksamhet, i filter för industriellt vatten och i aska från förbränning av biobränslen. 
 
Övrigt avfall är sådant avfall som är radioaktivt men varken är produktavfall eller 
verksamhetsavfall.   
 

6.1.4 Vissa tekniska frågor 
 
Det finns olika definitioner av radioaktivt avfall beroende på aktiveringsinnehåll, 
koncentration och slag av radioaktiva ämnen. För den driftsmässiga hanteringen brukar man 
skilja mellan högaktivt, medelaktivt och lågaktivt avfall. Denna indelning är av intresse 
främst från strålskyddssynpunkt, exempelvis med avseende på strålavskärmning. Ur 
slutförvaringssynpunkt brukar avfallet dessutom indelas i långlivat och kortlivat avfall. 
Avgörande är därvid hur lång tid det tar innan avfallets aktivitet avtagit till ofarlig nivå.  
Det som hänförs till långlivat avfall är framför allt sådant som innehåller alfastrålande ämnen 
(transuraner). Gränsen mellan s.k. kortlivat och långlivat avfall brukar i detta sammanhang 
sättas till några 100-tal år. 
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Vid omhändertagande av det radioaktiva avfallet beaktas främst den aktivitetsnivå avfallet har 
samt om avfallet innehåller långlivade radioaktiva ämnen och mängden av detta. En 
ytterligare faktor som måste beaktas är bl.a. avfallets värmeavgivning. Med hänsyn till dessa 
omständigheter kan avfallsprodukterna från kärnkraftsverksamheten i princip indelas enligt 
följande: 

- högaktivt avfall, bland annat använt kärnbränsle 
- medel- och lågaktivt avfall som innehåller vissa långlivade nuklider  
- medel- och lågaktivt avfall med begränsad livslängd. 

 
När det gäller behandling, mellanlagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall är frågor om 
avfallet värmeavgivning, vilka isotoper som ingår i avfallet, högt eller lågt innehåll av 
alfastrålare, krav på strålskärmning etc. som är avgörande och inte den lagtekniska 
indelningen i begreppen kärnavfall och radioaktivt avfall. 
 

6.2 Prövning av tillstånd 
 
Arbetsgruppens bedömning: Frågor om tillstånd till kärnteknisk verksamhet och 
verksamhet med strålning prövas enligt kärntekniklagen respektive strålskyddslagen. Tillstånd 
till kärnteknisk verksamhet samt hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av 
radioaktivt avfall prövas också enligt miljöbalken. Frågor om tillstånd enligt balken för dessa 
verksamheter prövas av miljödomstolen. 
 
Flera av de anläggningar som rör kärnteknisk verksamhet eller hantering etc. av radioaktivt 
avfall som miljödomstolen prövar är små till sin omfattning eller från miljösynpunkt tämligen 
harmlösa. Det kan gälla verksamhet som rör mycket lågaktivt avfall eller mindre anläggningar 
för hantering eller lagring av kärnämnen i samband med forskning vid universitet och 
högskolor. Jämfört med andra miljöärenden kan det förefalla onödigt att dessa små och från 
miljösynpunkt harmlösa anläggningarna ska prövas av miljödomstolen.  
 
I samband med prövning av ärenden enligt kärntekniklagen ska bestämmelserna enligt 2 kap., 
5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas. Även om prövningen enligt kärntekniklagen 
primärt inriktas på frågor om säkerheten i den kärntekniska verksamheten och vid den 
kärntekniska anläggningen ska dessutom de särskilda miljökraven bedömas och fastställas 
enligt miljöbalkens regler. Dessa frågor kommer alltså i ett tillståndsärende att prövas såväl 
enligt miljöbalken som enligt kärntekniklagen. 
 
När det gäller prövningen av frågor som rör olägenheter för omgivningen genom joniserande 
strålning i samband med drift av en kärnteknisk anläggning hantering ger förarbetena till 
miljöbalken knappast någon vägledning när det gäller frågan om hur ingående miljödomstolen 
ska pröva anläggningens säkerhet mot bakgrund av att säkerhetsfrågorna också prövas 
parallellt med stöd av kärntekniklagen respektive strålskyddslagen. Detta gäller inte mist 
villkor som beslutas av miljödomstolen i ett tillståndsärende enligt miljöbalken 
 
Arbetsgruppen anser att det bör utredas om inte tillståndsprövningen enligt miljöbalken av 
kärnteknisk verksamhet respektive hantering etc. av radioaktivt avfall, på ett bättre sätt än vad 
som gäller i dag, skulle kunna anpassas till den faktiska verksamheten på 
strålsäkerhetsområdet. 
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6.2.1 Dubbla tillstånd 
 
Frågor om tillstånd till kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning prövas enligt 
kärntekniklagen respektive strålskyddslagen. Av förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd framgår att kärnteknisk verksamhet inte får bedrivas utan tillstånd 
enligt miljöbalken. Detsamma gäller för att få uppföra en anläggning för hantering, 
bearbetning, lagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen110. Frågor 
om tillstånd enligt miljöbalken för dessa verksamheter prövas av miljödomstolen.  
 
Bestämmelserna innebär alltså att det krävs två separata tillstånd för att få inneha och driva en 
kärnteknisk anläggning, respektive att inneha en anläggning för att bearbeta, hantera, lagra 
respektive att slutförvara radioaktivt avfall, dels ett tillstånd enligt kärntekniklagen eller 
strålskyddslagen, dels ett tillstånd enligt miljöbalken.  
 
Flera av de anläggningar som rör kärnteknisk verksamhet eller hantering etc. av radioaktivt 
avfall som miljödomstolen prövar är små till sin omfattning eller från miljösynpunkt tämligen 
harmlösa. Det kan gälla verksamhet som rör mycket lågaktivt avfall eller mindre anläggningar 
för lagring av kärnämnen i samband med forskning vid universitet och högskolor. Jämfört 
med andra miljöärenden kan det förefalla onödigt att dessa små och från miljösynpunkt 
harmlösa anläggningarna ska prövas av miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndighetens 
erfarenhet är också att tillståndsärenden som rör radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen 
aldrig har prövats av miljödomstolen enligt miljöbalken av skäl som myndigheten inte kan 
överblicka. Däremot har olika former av kärnteknisk verksamhet prövats av miljödomstolen. 
 

6.2.2 De allmänna hänsynsreglerna och miljökvalitetsnormer prövas enligt 
både miljöbalken och kärntekniklagen 
 
Vid prövning av ärenden enligt kärntekniklagen ska bestämmelserna enligt 2 kap., 5 kap. 3 § 
och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas. Dessa frågor kommer alltså i ett tillståndsärende att 
prövas enligt såväl miljöbalken som kärntekniklagen. 
 
2 kap. miljöbalken innehåller de allmänna hänsynsreglerna. De har en stor betydelse vid 
tillämpningen av miljöbalken och ska också ha det vid prövning av ärenden enligt 
kärntekniklagen.  
 
5 kap. miljöbalken innehåller bestämmelser om miljökvalitetsnormer. Regeringen får 
föreskriva om miljökvalitetsnormer för att skydda människors hälsa eller miljön. 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i fråga om mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt för vissa geografiska områden eller för hela landet. Normerna 
anger de förorenings- och störningsnivåer som inte får överskridas eller underskridas efter en 
viss tidpunkt. En miljökvalitetsnorm kan exempelvis ange högsta nivå för buller, skakningar, 
ljus, strålning (joniserande eller icke joniserande) eller annan sådan störning.  
 
I 5 kap. 3 § miljöbalken, till vilken kärntekniklagen hänvisar, anges att myndigheter och 
kommuner ska säkerställa att miljökvalitetsnormer som har meddelats uppfylls när de prövar 
tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, utövar tillsyn och 

                                                 
110 Jfr förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, bilagan 90.460 och 90470 
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meddelar föreskrifter. I samma paragraf anges dessutom att kommuner och myndigheter ska 
iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning. 
 
Bestämmelsen i 16 kap. 5 § miljöbalken anger att tillstånd inte får meddelas för ny 
verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds.  
 
Utgångspunkten då ett ärende enligt kärntekniklagen prövas är att se till att den som bedriver 
kärnteknisk verksamhet också, som huvudregel, beaktar och tillämpar de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken samt inte överträder en miljökvalitetsnorm. Även om 
prövningen enligt kärntekniklagen primärt inriktas på frågor om säkerheten i den kärntekniska 
verksamheten och vid den kärntekniska anläggningen ska dessutom de särskilda miljökraven 
bedömas och fastställas enligt miljöbalkens regler.  
 
Dessa frågor kommer alltså i ett tillståndsärende att prövas enligt såväl miljöbalken som 
kärntekniklagen. 

6.2.3 Anläggningssäkerhet och skydd mot joniserande strålning prövas enligt 
både miljöbalken samt kärntekniklagen och  strålskyddslagen 
 
När det gäller prövningen av frågor som rör olägenheter för omgivningen genom joniserande 
strålning i samband med drift av en kärnteknisk anläggning hantering ger förarbetena till 
miljöbalken och de förarbeten som rör följdlagstiftningen till miljöbalken visserligen en viss 
vägledning om hur prövningen enligt balken kan samordnas med prövningen enligt 
kärntekniklagen eller strålskyddslagen111. Men förarbetena ger knappast någon vägledning när 
det gäller frågan om hur ingående miljödomstolen ska pröva anläggningens säkerhet mot 
bakgrund av att säkerhetsfrågorna också prövas parallellt med stöd av kärntekniklagen 
respektive strålskyddslagen.  
 
En utgångspunkt kan vara att prövningen enligt miljöbalken av kärntekniska anläggningar 
enbart ska gälla frågor som rör utsläpp av radioaktiva ämnen till mark luft eller vatten i 
samband med normaldrift av den kärntekniska anläggningen samt hantering och slutförvaring 
av det använda kärnbränsle eller kärnavfall som genereras i samband med driften av den 
kärntekniska anläggningen.  
 
En annan utgångspunkt är att miljöprövningen enligt miljöbalken, liksom fallet är när det 
gäller prövningen av en kärnteknisk anläggning enligt kärntekniklagen, också ska ta ställning 
till de olägenheter av joniserande strålning som kan bli följden av om säkerheten i 
anläggningen på en eller flera punkter skulle brista och att det därigenom skulle ske en 
radiologisk olycka.  
 
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens uppfattning kan det knappast bli frågan om några 
olägenheter av joniserande strålning i samband med drift av en kärnteknisk anläggning så 
länge förmågan hos anläggningens så kallade barriärer och djupförsvar att förebygga 
radiologiska olyckor är intakt. Det är också myndighetens erfarenhet att miljödomstolens 
miljöprövning i vissa mål även kommit att omfatta en värdering av förmågan hos de 
kärntekniska anläggningarnas barriärer och djupförsvar att förebygga radiologiska olyckor.  
Även frågor om anläggningssäkerhet och skydd mot joniserande strålning kan i ett 
tillståndsärende således komma att prövas enligt såväl miljöbalken som kärntekniklagen och 
strålskyddslagen. 
                                                 
111 Se prop 1997/98:90, s. 268 - 271 
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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 enligt 
kärntekniklagen eller hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall 
enligt strålskyddslagen. 
 

6.2.4 Tillståndsvillkor  
 
En dom som innebär att tillstånd lämnas till en verksamhet ska i förekommande fall innehålla 
bestämmelser om villkor112. Tillstånd som meddelas av miljödomstolen som rör kärnteknisk 
verksamhet enligt kärntekniklagen eller hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av 
radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen kan alltså komma att gälla åtgärder som berör 
säkerheten och strålskyddet i en kärnteknisk anläggning eller strålskyddet i samband med 
hantering av radioaktivt avfall. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har med stöd av regeringens bemyndigande beslutat om 
föreskrifter som rör säkerheten enligt kärntekniklagen eller strålskyddet enligt 
strålskyddslagen. Föreskrifterna är sammantaget mycket omfattande och rör åtgärder som 
syftar till att trygga säkerheten och strålskyddet vid kärnteknisk verksamhet och strålskyddet i 
samband med verksamhet med strålning. 
 
Villkor som beslutas av miljödomstolen i ett tillståndsärende enligt miljöbalken kan komma 
att omfatta sådana åtgärder som redan krävs enligt de föreskrifter som beslutats enligt 
kärntekniklagen eller strålskyddslagen.  
 

6.3 Tillsynen på strålsäkerhetsområdet  
 
Arbetsgruppens bedömning: Den lagtekniska uppdelningen mellan kärntekniklagen, 
strålskyddslagen och miljöbalken innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen 
självständigt prövar frågor som rör kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning. 
Denna 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 inom kärntekniklagstiftningens område överklagas till regeringen, 
förelägganden enligt strålskyddslagen överklagas till länsrätten 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 ska gälla.  
 
Frågan om samordning av myndigheternas operativa tillsynsinsatser är central. Möjligheterna 
att komplettera miljöbalken i detta avseende bör utredas. I det sammanhanget bör även frågan 
om vilken instans som lämpligen bör pröva överklagade beslut av Strålsäkerhetsmyndigheten 
ägnas särskild uppmärksamhet. 
 
Tillsynen enligt miljöbalken över kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning 
omfattar, som nämnts ovan, såväl olägenheter vid joniserande strålning som säkerheten hos 

                                                 
112 Jfr 22 kap 25 § miljöbalken 
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anläggningarna. Det finns inga undantag i möjligheterna att ingripa med stöd av miljöbalken. 
Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för kärnteknisk verksamhet och verksamhet med 
strålning är länsstyrelsen, som utövar denna tillsyn utöver andra tillsynsuppgifter enligt 
balken. 
 
Tillsynen över efterlevnaden av kärntekniklagen och strålskyddslagen samt av villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Myndigheten beslutar också om de villkor och föreskrifter som behövs enligt 
kärntekniklagen.  
 
Tillsynen enligt kärntekniklagen är inriktad mot anläggningens säkerhet. I säkerhetsfrågorna 
ingår bl.a. att se till att olika barriärer – i bränsle, reaktorn och dess inneslutning, 
transportbehållare och emballage samt avfallsanläggningar – fungerar tillfredsställande så att 
inga skadliga mängder av radioaktiva ämnen når ut i omgivningen. Säkerheten bestäms inte 
bara av utformningen av tekniska system utan också av organisatoriska, administrativa och 
personella faktorer. 
 
Strålsäkerhetsmyndighetens befogenheter som tillsynsmyndighet enligt strålskyddslagen är 
vittgående. Tillsynsförfarandet enligt strålskyddslagen har anpassats med hänsyn till 
strålkällans farlighet m.m. Tillsynen har i möjligaste mån koncentreras till de strålkällor där 
speciella och svåravvägda strålskyddsproblem föreligger och där särskild strålskyddsexpertis 
behövs. Inom andra verksamhetsområden där utvecklingen lett till standardiserad apparatur 
och där riskerna är väl kända har tillsynen över strålskyddet tillfredsställande kunnat tas 
tillvara genom krav på kontroll genom teknisk provning, typgodkännande, tekniska 
föreskrifter, dosgränser, rekommendationer m.m. För vissa verksamhetsområden kan 
kontrollen över verksamheten skötas av utövaren, i vissa fall enligt närmare föreskrifter av 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 
Den lagtekniska uppdelningen mellan kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken 
innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen självständigt prövar frågor som rör 
kärnteknisk verksamhet. Denna 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 inom kärntekniklagstiftningens 
område överklagas till regeringen, förelägganden enligt strålskyddslagen överklagas till 
länsrätten 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 ska gälla.  
 
Frågan om samordning av myndigheternas operativa tillsynsinsatser är central. Möjligheterna 
att komplettera miljöbalken i detta avseende bör utredas. 
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beslutade med stöd av kärntekniklagen eller strålskyddslagen och ha en betydligt större 
pådrivande effekt än hot om böter eller fängelse. 
 
6.4.1 Allmänt 
 
I Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsfunktion ligger en skyldighet att se till att överträdelser 
av föreskrifter och villkor möts med relevanta åtgärder.  
 
Om det finns en klar misstanke om att någon med uppsåt eller av oaktsamhet bedriver 
kärnteknisk verksamhet eller verksamhet med strålning utan tillstånd, åsidosätter villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av kärntekniklagen eller strålskyddslagen eller 
åsidosätter viss i kärntekniklagen angiven anmälningsskyldighet är 
Strålsäkerhetsmyndigheten skyldig att anmäla det inträffade till åklagare om inte 
överträdelsen framstår som helt bagatellartad113. Detsamma gäller om någon uppsåtligen eller 
av grov oaktsamhet bryter mot de allmänna skyldigheterna enligt kärntekniklagen eller 
strålskyddslagen eller lämnar oriktiga uppgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten, lokala 
säkerhetsnämnden, kommissionen eller inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt 
kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet 
av Euratoms kärnämneskontroll. Ansvarsbestämmelserna finns i 22 - 29 §§ kärntekniklagen 
samt i 35 – 42 §§ strålskyddslagen. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska inte själv göra någon bedömning av om överträdelsen kan leda 
till fällande dom eller om de är ett ringa brott, utan enbart anmäla de faktiska förhållandena så 
snart en straffbar överträdelse har konstaterats114. Ett beslut att avstå från åtalsanmälan bör 
dokumenteras, liksom skälen till detta.  
 
Brott mot kärntekniklagen faller under allmänt åtal. Det innebär att det är åklagaren som 
väcker åtal. Det allmänna åtalet är i detta sammanhang obligatoriskt. Åklagaren är alltså 
skyldig att åtala om den åtalade gärningen är straffbar och bevisningen är tillräckligt stark för 
att man ska kunna förvänta sig en fällande dom115. 
 Enligt arbetsgruppens mening föreligger det en viss risk för att skyldigheten att anmäla 
överträdelser till åtal i vissa avseenden kan komma i konflikt med Strålsäkerhetsmyndighetens 
strävan efter att höja säkerheten vid kärntekniska anläggningar och annan verksamhet med 
strålning. Säkerheten vid en verksamhet bestäms nämligen inte bara av utformningen av 
tekniska system, utan också av organisatoriska, administrativa och personella faktorer. Det är 
därför av avgörande betydelse för säkerhetsarbetet att olika slag av incidenter och felgrepp 
omedelbart utreds och rapporteras till tillsynsmyndigheten. Därigenom kan erfarenheter 
tillvaratas som kan leda till en förbättrad säkerhet i kärnteknisk verksamheten och även i 
övrigt när det gäller verksamhet med strålning. Anmälningar från de kärntekniska 
anläggningarna om händelser och observationer som gjorts har alltså en stor betydelse för 
                                                 
113 Se prop. 1992/93:98, s 37, JO:s ämbetsberättelse 1988/89 s. 341 ff samt JO:s beslut den 25 augusti 1997, dnr 
2187-1997 
114 Jfr JO:s ämbetsberättelse 1988/89 s. 411 – 412 samt SOU 1991:95. 
115 Jfr principen om absolut åtalsplikt, 20 kap. 6 § rättegångsbalken. 

6.4 Straffsanktionerna enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen 
 
Arbetsgruppens bedömning: Möjligheterna att slopa vissa av straffsanktionerna enligt 
kärntekniklagen och strålskyddslagen och ersätta dessa med regler om sanktionsavgifter 
utformade på ett sätt som motsvarar dem som gäller enligt 30 kap. miljöbalken bör enligt 
arbetsgruppen utredas. Ett skäl är att sanktionsavgifter enligt miljöbalkens modell kan utgöra 
en mer effektiv sanktionsåtgärd för överträdelser av villkor, föreskrifter och förelägganden 
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myndighetens tillsynsarbete, för vilket ett uttalat syfte är att vara pådrivande för en ökad 
kärnsäkerhet.116  
 
Helt avgörande för att en sådan pådrivande tillsyn ska kunna fungera är att en operatör vid en 
kärnteknisk anläggning i samband med verksamhet med strålning ska kunna anmäla även 
sådana händelser, som innebär att en överträdelse mot säkerhetsbestämmelserna har begåtts, 
utan att samtidigt riskera åtal för detta. Det är därför viktigt att sanktionsbestämmelserna i 
kärntekniklagen och strålskyddslagen inom rimliga ramar anpassas så att sådana anmälningar 
från verksamhetsutövarna till tillsynsmyndigheten, som Strålsäkerhetsmyndigheten finner 
vara viktiga för att främja en ökad säkerhet, inte hämmas. 
 

6.4.2 Skyldigheten att lämna Strålsäkerhetsmyndigheten de upplysningar och 
tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen 
 
Enligt 17 § punkten 1 kärntekniklagen är den som bedriver eller har tillstånd att bedriva en 
kärnteknisk verksamhet, den som är anmälningsskyldig enligt 7 a-7 c §§ kärntekniklagen och 
den som tar befattning med utrustning som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 7 c § 
lagen, skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna myndigheten de upplysningar och 
tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen. Den som inte fullgör denna skyldighet 
kan enligt 27 § kärntekniklagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  
 
Motsvarande bestämmelser om att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna myndigheten de 
upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen finns i 31 § 
strålskyddslagen. Den som inte fullgör denna skyldighet kan enligt 37 § strålskyddslagen 
dömas till böter.  
 
En rimligare och förmodligen mer effektiv sanktionsåtgärd för ett sådant brott är - i stället för 
böter eller fängelse - att Strålsäkerhetsmyndigheten bemyndigas att ta ut sanktionsavgifter 
utformade på ett sätt som motsvarar dem som gäller enligt 30 kap miljöbalken. Detta medför 
en avkriminalisering, men innebär inte att överträdelserna och förseelserna inte blir sanktionerade. 
Att vissa beteenden blir föremål för sanktionsavgifter istället för brottsutredning och eventuellt 
åtal medför också att åklagarmyndigheten kan ägna mer tid åt andra slag av brott och förseelser.  
 
Däremot bör straffsanktionerna som gäller för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten oriktiga uppgifter behållas och eventuellt skärpas eftersom 
oriktiga uppgifter kan innebära att felaktigheter i verksamheten döljs som kan medföra en 
radiologisk olycka eller andra olägenheter. 
 

6.4.3 Förelägganden och förbud 
 
Enligt 18 § kärntekniklagen och enligt 32 § strålskyddslagen får Strålsäkerhetsmyndigheten 
besluta om de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att kärntekniklagen 
respektive strålskyddslagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av 
dessa lagar ska följas. Den som inte fullgör vad myndigheten beslutar med stöd av 18 § 
kärntekniklagen eller 32 § strålskyddslagen döms enligt 27 § kärntekniklagen till böter eller 

                                                 
116 Detta är i linje med riksdagens och regeringens intentioner ( Se prop. 2001/02:1 Utgiftsområde 20, 
Politikområde Miljöpolitik, s. 23 f.) Jämför även 11-septemberkommittens förslag till författningsändring i 4 § 
kärntekniklagen (betänkandet ”Vår beredskap efter den 11 september” (SOU 2003:32)). 
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fängelse i högst sex månader. Strålskyddslagens straffsanktion enligt 36 § strålskyddslagen är 
strängare för samma brott nämligen böter eller fängelse i högst två år. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten anser att stränga vitesförelägganden har en betydligt större 
pådrivande effekt än hot om böter eller fängelse. Ett högt vitesbelopp som döms ut drabbar 
det bolag som driver den kärntekniska verksamheten eller övrig verksamhet med strålning, 
som därför kan vara angelägen att tillsätta de resurser som behövs för att föreläggandet ska 
fullgöras i tid.   
 
Att fullgöra ett föreläggande som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten är ofta delegerat till 
en enskild befattningshavare i tillståndshavarens organisation. Bötes- eller fängelsestraffet 
drabbar därför ofta den enskilde medarbetaren i organisationen och inte ledningen för 
organisationen. Det är visserligen möjligt enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen att 
döma ut ett förelagt vite som drabbar organisationen samtidigt som en enskild medarbetare i 
organisationen döms till böter eller fängelse. Men av samma skäl som 
Strålsäkerhetsmyndigheten anfört ovan kan ett bötes- eller fängelsestraff för en enskild 
medarbetare i stället för att vara pådrivande för en ökad säkerhet motverka sitt syfte. 
 

6.5 Övriga frågor som bör utredas  
 
I det följande pekar arbetsgruppen på några frågor som enligt arbetsgruppens mening bör 
ägnas särskild uppmärksamhet i utredningsarbetet.  
 
Begreppen ”kärnteknisk verksamhet” och ”verksamhet med strålning” 
 
Begreppen ”kärnteknisk verksamhet” och ”verksamhet med strålning” samt hur de i ett 
rättsligt sammanhang förhåller sig till varandra bör övervägas.  
 
Kärntekniklagen använder begreppet ”kärnteknisk verksamhet” som ett samlingsbegrepp för 
vad lagen omfattar. Begreppet är av central betydelse för lagens systematik och avgränsning. 
Det är särskilt viktigt eftersom det konstituerar tillståndsplikt samt plikt om särskilt 
godkännande innan ett uppdrag lämnas till en uppdragstagare.  
 
Uttrycket "verksamhet med strålning" är ett centralt begrepp i strålskyddslagen. Det omfattar 
dels all slags hantering av radioaktiva ämnen som tillverkning, införsel, transport, 
saluförande, överlåtelse, upplåtelse, förvärv, innehav och användning av eller annan därmed 
jämförlig befattning, dels användning av eller därmed jämförlig befattning med tekniska 
anordningar som kan alstra såväl joniserande som icke-joniserande strålning 
 
Undantagsreglerna enligt kärntekniklagen  och strålskyddslagen 
 
I kärntekniklagen finns bestämmelser om generella undantag från lagen. Beträffande 
kärnämne eller kärnavfall får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 
föreskriva om undantag från lagen i den utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen 
åsidosätts. Regeringen har utnyttjat denna möjlighet genom föreskrifter i 
kärnteknikförordningen. Där ges detaljerade bestämmelser om undantag från tillståndsplikten 
för innehav av kärnämnen och kärnavfall i begränsade kvantiteter eller för vissa 
användningar. I flertalet av dessa fall gäller dock en plikt anmäla sitt innehav till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Anordningar eller anläggningar som behövs för att hantera eller 
bearbeta sådana kärnämnen som är undantagna omfattas också av reglerna om undantag från 
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tillståndsplikten. Ett problem som uppstått är att reglerna om undantag som avser mindre 
mängder kärnämnen kan leda till att de om utnyttjar dessa undantag i vissa avseenden kan 
komma att bryta mot de bestämmelser som gäller den kärnämneskontroll som utövas av det 
internationella atomenergiorganet IAEA och av EU-kommissionen enligt Euratomfördraget 
 
Strålskyddslagen är utformad så att den ger möjlighet att anpassa tillstånds- och 
tillsynsförfarandet till strålkällornas farlighet och behovet av särskild kompetens hos 
brukaren. Mot den bakgrunden ger lagen en möjlighet för regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, Strålsäkerhetsmyndigheten att bestämma den nedre gränsen för lagens 
tillämplighet genom att föreskriva undantag från lagen tillämpningsområde i sin helhet eller i 
vissa delar, s.k. friklassning . Från strålskyddssynpunkt harmlösa mängder av radioaktivitet 
och tekniska anordningar som avger svag joniserande strålning kan helt undantas från 
strålskyddslagstiftningens tillämpningsområde. Undantag får också göras från lagens regler 
angående tillståndsplikt. Undantag kan endast föreskrivas i de fall det kan ske utan att syftet 
med lagen åsidosätts, 
 
Undantagsreglerna bör samordnas i en ny lagstiftning så att det blir möjligt att på ett tydligt 
sätt anpassa tillstånds- och tillsynsförfarandet till verksamhetens farlighet och behovet av 
särskild kompetens hos verksamhetsutövaren. 
  
Uppdragstagare enligt kärntekniklagen 
 
En tillståndsinnehavare som vill uppdra åt någon annan att vida åtgärder som enligt 
kärntekniklagen ska utföras av tillståndsinnehavaren måste enligt kärntekniklagen117 först 
inhämta Strålsäkerhetsmyndighetens, eller i vissa fall regeringens, godkännande. 
Bestämmelsen avser alltså alla de enskilda åtgärder som är förknippade med kärnteknisk 
verksamhet. Lagen medger dock i vissa fall möjligheter till undantag från kravet på 
godkännande. 
 
Som uppdragstagare avses varje enskild eller juridisk person som tillståndsinnehavaren 
överlämnar uppdraget till. Det innebär även att moderbolag, dotterbolag eller systerbolag 
inom en koncern, som tillståndsinnehavaren kan vara knuten till, kan komma att betraktas 
som en uppdragstagare enligt kärntekniklagen118. Ett godkänt uppdrag ger uppdragstagaren 
rätt att vidta de åtgärder enligt kärntekniklagen som uppdraget omfattar. 
 
Den 1 juli 2006 kompletterades reglerna om godkännande av uppdragstagare. Utredningen 
bör undersöka hur de kompletterande reglerna har kommit att tillämpas. 

                                                 
117 Jfr 5 § andra stycket kärntekniklagen 
118 Jfr begreppet ”någon annan” i 5 § andra stycket kärntekniklagen. 
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