
   

 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) 
Box 7005, 402 31 Göteborg Org nr: 802420-8384 
Besöksadress: Norra Allégatan 5 Plusgiro: 150 75 05-4 
Tel: 031-711 00 92, Fax: 031-711 46 20 www.mkg.se 

 

   2012-10-19 

 

Ert Dnr: M2012/1826/Ke 

Till: Miljödepartementet 
 registrator@environment.ministry.se 

Kopia: Rasa Ptasekaite <rasa.ptasekaite@environment.ministry.se> 

 

Synpunkter på förslag till genomförande av kärnavfallsdirektivet 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill framföra nedanstående 
synpunkter på förslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 2012-07-06 om 
genomförande av rådets direktiv 2011/70/Euratom om inrättandet av ett 
gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall. 

Definitioner enligt direktivet, – artikel 3 (3.2.1) 

SSM skriver att myndigheten anser att det inte finns några oförenligheter mellan 
svenska tolkningar och definitionerna i EU-direktivet, även om många av termerna 
i artikel 3 inte är explicit definierade i svensk lagstiftning. 

MKG menar att detta kan vara riktigt men att det kan vara dags att se över den 
svenska nomenklaturen i lagstiftningen rörande kärnavfall. Denna fråga kan 
hanteras redan i lagändringar som görs med anledning av införandet av direktivet 
men bör absolut göras i samband med att strålsäkerhetslagstiftningen inordnas i 
miljöbalken. 

MKG menar för det första bör använt kärnbränsle inte finnas med som en separat 
kategori avskilt från radioaktivt avfall. Använt kärnbränsle definieras inte som avfall 
förrän det placeras i ett slutförvar. Att så är fallet är en gammal tradition som 
kommer ifrån att det på 1970-talet var aktuellt att upparbeta det använda 
kärnbränslet och att det därför var en resurs och inte ett avfall. Sedan över 30 år 
har detta inte varit aktuellt och använt kärnbränsle har ansetts vara radioaktivt 
avfall, dessutom det mest långlivade och farliga radioaktiva avfallet. 

MKG anser att använt kärnbränsle i lagstiftningen ska vara radioaktivt avfall. Om 
det i framtiden blir aktuellt med upparbetning, något som är mycket osannolikt, kan 
lagstiftningen ändras. 
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MKG anser för det andra att begreppet kärnämne endast ska användas i 
lagstiftning som behandlar icke-spridning av kärnvapen och fysiskt skydd. Att 
använda begreppet ”kärnämne som inte använts på nytt” i lagstiftning om 
radioaktivt avfall i Sverige är inte meningsfullt. Att begreppet kärnämne används 
som en distinktion när det är fråga om avfall är även det en historisk fråga. Det 
finns kärnämne som hanteras i Sverige inom kärnbränsleindustrin, men det 
kärnämne som inte hanteras där är radioaktivt avfall och ska inte särskiljas från 
det begreppet. 

MKG anser att genom att inte använda begreppen använt kärnbränsle eller 
kärnämne i lagstiftning som handlar om radioaktivt avfall så är blir anpassningen 
till EU-direktivet bättre. 

Insyn – artikel 10 (3.2.5) 

MKG vill påpeka att det inom det svenska kärnavfallsprogrammet saknas 
offentlighet i allt den största aktören inom området gör. Eftersom kraftindustrins 
kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, är ett aktiebolag finns det 
ingen möjlighet att ta del av det arbete bolaget genomför inom kärnavfallsområdet. 
Dessutom saknar de anställda på bolaget meddelarfrihet. 

MKG har i sin granskning av bolagets forsknings- och utvecklingsarbete inte 
kunnat ta del av viktiga forskningsresultat. Det är inte ens möjligt att veta vilka 
forskningsprojekt bolaget genomfört. Det kan finnas sådana projekt där resultaten 
inte stödjer bolagets sak och därmed inte offentliggörs. I samband med 
prövningen av bolagets ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt 
kärnbränsle har Naturskyddsföreningen och MKG i ett gemensamt yttrande den 1 
juni 2012 men krav på kompletteringar av ansökan ställt som krav att bolagets 
dokumentationssystem för forskning och utveckling ska offentliggöras. 

MKG anser att det finns skäl att se över lagstiftningen för att se till att den 
verksamhet som kraftindustrin driver för att fylla dess ansvar enligt 
strålsäkerhetslagstiftningen följer offentlighetslagstiftningen. 

Frågan om export i avfallsdirektivet (3.3.2) 

MKG anser att den föreslagna lydelsen av 20 b § första punkten i strålskyddslagen 
på sidan 26 i myndighetens förslag är alltför godtycklig. Att särskilt tillstånd för 
slutförvara radioaktivt avfall som uppkommit i Sverige i ett annat land endast får 
ges om ”det vid en samlad bedömning framstår som klart mer lämpligt att 
slutförvaringen sker utomlands” verkar ge möjlighet för ett stort godtycke. MKG 
anser att denna formulering bör utredas ytterligare för att ge tydligare vägledning 
vad den innebär. 

Redovisningen av nationella program (3.3.6) 

MKG stödjer att den nationella plan för allt radioaktivt avfall som tas fram inom 
ramen för miljömålsarbetet utvidgas och verkligen blir en nationell plan för allt 
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radioaktivt avfall som uppfyller direktivets krav på en sådan plan. Samtidigt bör det 
döpas om till ”Nationell plan för radioaktivt avfall”. 

MKG påpekade redan under arbetet med och i remisshanteringen av den 
nuvarande planen (SSM-rapport 2009:9 Nationell plan för allt radioaktivt avfall) att 
planen verkligen borde behandla allt radioaktivt avfall. Nu är den inriktad på en 
mycket liten del av det radioaktiva avfallet, i första hand det som inte kom från 
kärnteknisk aktivitet. Att utöka och formalisera arbetet med och redovisningen av 
planen ligger således i linje med de synpunkter MKG framfört tidigare. 

För närvarande har regering möjlighet att påverka planeringen av den forsknings- 
och utvecklingsverksamhet som kraftindustrin bedriver inom området kärnavfall 
och rivning av reaktorer genom beslut var tredje år om Fud-programmet. 
Regeringen kan dessutom påverka finansieringen av dessa frågor genom beslut 
om avgifter och säkerheter vart tredje år. Det saknas däremot en bra möjlighet för 
regeringen att säga sin mening på ett mer övergripande nivå. 

MKG anser att det i lagstiftningen ska läggas till att regeringen ska godkänna 
planen innan den skickas till EU och att det i samband med ett sådant 
godkännande ska kunna ges övergripande direktiv rörande den svenska 
kärnavfallshanteringen. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Johan Swahn 

 

kanslichef, MKG 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 


