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Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, 
synpunkter på arbetet med att ta fram ett nationellt program för 
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i 
Sverige, inklusive dokumentet ”Hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige – En plan”. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill i detta yttrande 
framföra synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, arbete med att ta 
fram ett svenskt nationellt program för hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall som ska uppfylla kraven för anmälan och rapportering till EU-
kommissionen enligt kärnavfallsdirektivet. Synpunkterna gäller både 
övergripande för hur det nationella programmet kan struktureras och mer 
specifikt synpunkter på innehållet i det av SSM redovisade dokumentet 
”Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige – En plan”. 

Eftersom MKG har synpunkter på hur det nationella programmet kan 
struktureras inleds yttrandet med en genomgång av innehållet av vissa delar 
av kärnavfallsdirektivet och hur valda delar genomförts i svensk lagstiftning. 

1. Kärnavfallsdirektivet 

Den 19 juli 2011 fastslogs Europeiska Rådets direktiv 2011/70/Euratom om 
inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Enligt de allmänna principerna i 
direktivet ska medlemsländerna införa och upprätthålla nationella 
handlingslinjer för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Medlemsländerna 
är skyldiga att införa och upprätthålla ett nationellt rättsligt, reglerande och 
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organisatoriskt ramverk, ett nationellt ramverk, för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall som fördelar ansvar och fastställer 
samordning mellan relevanta behöriga organ. 

I direktivet anges dessutom i artikel 11 under rubriken ”Nationella program” att: 

”1. Varje medlemsstat ska säkerställa genomförandet av sina nationella program för 
hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (nedan kallade nationella 
program), som ska omfatta alla typer av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall under 
respektive medlemsstats jurisdiktion och för alla led i hanteringen av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall, från generering till slutförvaring. 

2. Varje medlemsstat ska regelbundet utvärdera och uppdatera sitt nationella program med 
beaktande av tekniska och vetenskapliga framsteg där så är lämpligt samt, 
rekommendationer, gjorda erfarenheter och god praxis i de inbördes utvärderingarna.” 

 
I artikel 12 i direktivet preciseras vad de nationella programmen ska erhålla 
och listan inleds med: 

a) De övergripande målen för medlemsstatens nationella handlingslinjer vad gäller 
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 

Dessutom anges att det nationella programmet kan tillsammans med de 
nationella handlingslinjerna återges i ett enda dokument eller i flera olika 
dokument. 

I direktivet anges att medlemsstaterna ska anmäla sina nationella program och 
viktiga efterföljande ändringar till EU-kommissionen som kommer att föra en 
dialog med medlemsstaterna om innehållet (artikel 13). Vart tredje år, med 
start senast den 23 augusti 2015, ska dessutom medlemsstaterna rapportera 
till kommissionen om genomförandet av direktivet (artikel 14). 

Även om detta inte sägs uttryckligen kommer de flesta medlemsstater som är 
klara med sina nationella program att skicka in dessa till EU-kommissionen 
tillsammans med den första rapporten till den 23 augusti. Även om detta inte 
heller sägs uttryckligen i direktivet förväntas de flesta medlemsstater att skicka 
in uppdaterade nationella program till kommissionen vart tredje år i samband 
med rapporteringen. 

2. Genomförande av direktivet i svensk lagstiftning 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick regeringens uppdrag att utreda och 
föreslå författningsändringar i svensk lagstiftning, i myndighetens egna 
föreskrifter samt andra åtgärder för Sveriges genomförande av direktivet. SSM 
skickade en rapport med förslag till regeringen i juli 2012 och förslaget 
remissbehandlades1. 

                                            
1 SSM:s förslag, remissen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, remissvar finns 
här: http://www.mkg.se/mkg-svarar-pa-remiss-om-forslag-pa-genomforande-av-eus-
karnavfallsdirektiv-i-svensk-lagstiftning . 
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I sin rapport föreslog SSM bl.a. att myndighetens instruktionsbrev, SFS 
2008:452, skulle ändras så att myndigheten fick allt ansvar för att ta fram och 
avrapportera det nationella programmet till EU-kommissionen. Förslaget var 
att följande text skulle läggas till i olika delar av den 12 § i instruktionen: 

”Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 juli vart tredje kalenderår sammanställa en 
rapport om genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om 
inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.  

Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt artikel 13 i rådets direktiv 2011/70/Euratom anmäla 
nationella program och efterföljande viktiga ändringar till kommissionen samt tillhandahålla 
eventuella förtydliganden som begärts av kommissionen.” 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ansvara för att upprätthålla en nationell plan för allt 
radioaktivt avfall enligt artikel 12 rådets direktiv 2011/70/Euratom. Myndigheten ska 
fortlöpande göra de uppdateringar som behövs för att hålla planen aktuell och när planen 
ändras på lämpligt sätt ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner och näringslivet 
tillfälle att lämna synpunkter.” 

SSM föreslog alltså regeringen att en ”nationell plan för allt radioaktivt avfall” 
ska skapas och upprätthållas och att denna ska innehålla de uppgifter som 
enligt artikel 12 i kärnavfallsdirektivet ska finnas i ett nationellt program. 

När regeringen sedan ändrade SSM:s instruktion blev ordalydelsen följande: 

”§12a) pkt 2: 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 juli vart tredje kalenderår sammanställa en 
rapport om genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om 
inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall och senast den 23 augusti samma år skicka rapporten till 
Europeiska kommissionen. 

§12c): 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att det finns en aktuell nationell plan för hantering av 
kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall och annat radioaktivt avfall. 
Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i rådets direktiv 
2011/70/Euratom. 

I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska Strålsäkerhetsmyndigheten på lämpligt sätt 
ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att 
lämna synpunkter. 

§12d): 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla Europeiska kommissionen informerad om den 
nationella plan som avses i 12 c § och alla viktiga ändringar som görs i den. Myndigheten 
ska ge kommissionen den information som kommissionen begär enligt artikel 13 i rådets 
direktiv 2011/70/Euratom.” 

Regeringen har alltså i instruktionen gett SSM i uppdrag att arbeta med en 
nationell plan som ska innehålla de uppgifter som krävs i artikel 12 i 
kärnavfallsdirektivet i stället för att benämna plandokumentet det nationella 
programmet som det föreskrivs i direktivet. 
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3. Synpunkter på strukturen av det svenska nationella programmet 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är otydlig med vad ett nationellt program är. 
På sidan 12 i sammanfattningen i dokumentet ”Hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige – En plan” finns det ett avsnitt som 
heter ”Det nationella programmet”. Enligt detta avsnitt kan det svenska 
nationella programmet anses vara miljömålssystemet, kraftindustrins allsidiga 
forsknings- och utvecklingsprogram, Fud, som krävs enligt 10 a § 
kärntekniklagen samt finansieringssystemet. I plandokumentet återkommer 
SSM till frågan om vad som kan anses vara ett nationellt program i avsnittet 
som benämns ”1.4 Nationell plan” där det står: 

”Föreliggande rapport beskriver övergripande de svenska principerna (handlings- linjerna), 
det organisatoriska och legala ramverket samt de strategier (nationella program) som styr 
omhändertagandet av samtliga typer av radioaktivt avfall, idag och i framtiden. 

De övergripande nationella system vars styrning och innehåll SSM bedömt kan svara upp 
mot direktivets krav på nationella program är i första hand: 
• Miljömålssystemet, 
• Programmet för forskning, utveckling och demonstration (Fud), 
• Finansieringssystemet.” 

I rubriksättningen är således det nationella programmet och den nationella 
planen samma sak. Eller är det nationella programmet ”strategierna som styr 
omhändertagandet av samtliga typer av radioaktivt avfall, idag och i 
framtiden”? Men kan miljömålssystemet, kraftindustrins allsidiga forsknings- 
och utvecklingsprogram, Fud, som krävs enligt 10 a § kärntekniklagen och 
finansieringssystemet anses vara dessa strategier? 

Dessutom återkommer det ett avsnitt 7 i plandokumentet med rubriken 
”Nationella program” där miljömålssystemet, Fud-programmet och 
finansieringssystemet beskrivs. Plötsligt finns det tre nationella program. 

Förmodligen beror förvirringen på att SSM har som avsikt att själva 
plandokumentet i sig ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt 
artikel 12 i kärnavfallsdirektivet, d.v.s. att det ska vara det nationella 
programmet enligt direktivet. Även om det inte är det enligt dokumentet. 

MKG konstaterar dessutom att enligt punkt a) i artikel 12 ska det nationella 
programmet innehålla ”de övergripande målen för medlemsstatens nationella 
handlingslinjer vad gäller hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall”. Detta innehåller inte det ”nationella programmet” såsom det beskrivs av 
SSM enligt ovan. Det nationella plandokumentet innehåller i stället, under 
rubriken ”2.2 De grundläggande principerna” i avsnittet ”2. De nationella 
handlingslinjerna”, en genomgång av vad som kan anses vara övergripande 
mål, dock utan att ta med de mål som finns med i miljöbalken. MKG 
återkommer till det senare i nästa avsnitt. 

MKG anser att Sverige ska vara ledande i hur det nationella programmet 
redovisas till EU-kommissionen. För att det ska vara möjligt bör det vara tydligt 
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vad som är det svenska nationella programmet. MKG föreslår att strukturen på 
redovisningen av det nationella programmet till kommissionen förändras så att 
en kortare text som rubriceras ”Nationellt program för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige” skapas och att det nationella 
plandokumentet utgör en ny huvudreferens till detta nya dokument. Planen blir 
då en huvudreferens tillsammans med de andra redan existerande 
huvudreferenserna till plandokumentet: miljömålssystemet, kraftindustrins 
allsidiga forsknings- och utvecklingsprogram, Fud, som krävs enligt 10 a § 
kärntekniklagen och finansieringssystemet. En sådan förändring skulle bara 
innebära att vissa delar av sammanfattningen, inledningen och avsnitt 7 i 
plandokumentet måste skrivas om. Men samtidigt blir det mycket tydligare vad 
det svenska nationella programmet är. 

Förslagsvis inleds det nya huvuddokumentet, det nationella programmet, med 
ett målavsnitt som uppfyller punkt a) i artikel 12 i kärnavfallsdirektivet, men 
med ett tydligare fokus på miljöbalkens mål (se nästa avsnitt). Sedan kan 
kortare avsnitt skrivas om de övriga punkterna i artikel 12 med hänvisning till 
olika avsnitt i plandokumentet. I den mån det kan vara angeläget att föra till 
något ytterligare i programdokumentet, t.ex. rörande ramverket (lagstiftning 
och aktörer) är det fullt möjligt. Det är även möjligt att i detta dokument förklara 
att det i Sverige inte genomförs strategiska miljövärderingar av nationella 
program enligt Europaparlamentets och Europeiska Rådets direktiv 
2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan (se avsnitt nedan). 

MKG menar att det är viktigt att Sverige inte utsätter sig för risken att bli 
kritiserad av EU-kommissionen för att det är oklart om redovisningen enligt 
kärnavfallsdirektivet är fullgjord på grund av att det är rörigt att finna den 
krävda informationen på ett strukturerat sätt. 

4. Avsaknad av miljöbalkens inflytande i plandokumentet 

MKG anser att det är en brist att inte miljöbalkens inflytande på 
kärnavfallsprogrammet beskrivs bättre i plandokumentet. I balken finns det 
tydliga målskrivningar och dessutom krav på alternativredovisningar. Dessa 
bör finnas med i de grundläggande principerna. Med tanke på att det finns 
planer på att lägga in kärntekniklagen och strålskyddslagen i miljöbalken 
föreslår MKG att detta uttrycks tydligare i plandokumentet och att miljöbalken 
och dess krav beskrivs före motsvarande beskrivningar av kärntekniklagen 
och strålskyddslagen i texten. SSM som myndighet må anse att 
kärntekniklagen är viktigare än miljöbalken, men bör fråga sig om detta är 
regeringens och lagstiftarens uppfattning och därmed svensk officiell 
uppfattning. 

5. Frågan om behovet av en strategisk miljöbedömning och samråd 

Det finns en spridning av hur olika stater i EU har implementerat 
Europaparlamentets och Europeiska Rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 
juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan i den 
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nationella lagstiftningen, SEA-direktivet. Enligt direktivet ska en 
miljöbedömning utföras för planer eller program som rör energi och/eller 
avfallshantering, vilket bör gälla för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 
Dessutom ska en miljöbedömning göras av: 

”planer och program, inklusive dem som samfinansieras av Europeiska gemenskapen, 
samt ändringar av dem 

• som utarbetas och/eller antas av en myndighet på nationell, regional eller lokal nivå eller 
som utarbetas av en myndighet för att antas av parlamentet eller regeringen genom ett 
lagstiftningsförfarande och 
• som krävs i lagar och andra författningar” 

Det finns EU:s stater som kommer att göra en strategisk miljövärdering enligt 
SEA-direktivet av det nationella programmet för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall. Andra, däribland Sverige, gör det inte. Det 
nationella plandokumentet nämner endast SEA-direktivet på sidan 33 med en 
kommentar att det kan vara relevant vid ansvarsfull och säker hantering av 
radioaktivt avfall. 

MKG anser att det skulle kunna vara så att den nationella planen som 
regeringen gett SSM i uppdrag att ta fram i myndighetens instruktion borde 
vara föremål för en strategisk miljövärdering med samråd enligt SEA-direktivet. 
SSM angav på samrådsmötet att myndigheten gjort en bedömning att ingen 
miljöprövning behövs. MKG gör i dagsläget samma bedömning, men endast 
eftersom nuvarande lagstiftning inte anger att en strategisk miljövärdering 
måste göras av det nationella plandokumentet. Vad som skulle bli utfallet av 
en prövning av frågan i EU-domstolen är en annan sak. 

MKG föreslår att SSM är mycket tydlig i sin motivering till EU-kommissionen 
varför det i Sverige inte görs någon strategisk miljövärdering av den nationella 
planen eller det nationella programmet. 

6. Tydligare om ansvarsfördelningen 

MKG anser att plandokumentet på ett mycket tydligare sätt bör beskriva 
ansvarsfördelningen inom det svenska kärnavfallsprogrammet. Staten har 
avsagt sig det mesta av ansvaret till kraftindustrin. Detta har konsekvenser för 
planering och genomförande av slutförvarsplaner, för vilka resurser som finns 
tillgängliga för oberoende forskning och för möjligheten till insyn i 
kärnavfallsarbetet då den viktigaste industriella aktören är ett aktiebolag utan 
möjlighet till insyn till och med för den kontrollerande och granskande 
myndigheten. 

MKG menar att det är viktigt för att kunna bedöma det svenska 
kärnavfallssystemet att det finns en mer detaljerad beskrivning av 
verksamhetsutövarna/tillståndshavarna vad gäller ägande och vilka drivkrafter 
som kan finnas på grund av vinstintressen. 
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7. Tydligare skrivningar i plandokumentet om öppenhet, möjlighet till 
insyn och allmänhetens möjlighet att påverka beslutsprocesser 

MKG noterar att det på sidan 9 i plandokumentet finns ett stycke om öppenhet 
och allmänhetens insyn och möjlighet att påverka beslutsprocesser för 
hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Detta motsvaras av 
ett avsnitt på sidan 27 och 28 i dokumentet. 

MKG vill särskilt uppmärksamma SSM på att det finns en egen punkt i artikel 
12 i direktivet om rapportering om insyn. Punkten hänvisar till artikel 10 i 
direktivet som handlar om insyn och som anger att: 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att nödvändig information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs tillgänglig för arbetstagarna och allmänheten. Denna 
skyldighet innefattar att säkerställa att den behöriga tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde. Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och internationella åtaganden, förutsatt att detta inte 
äventyrar andra intressen, bland annat säkerheten, som erkänns i nationell lagstiftning eller 
internationella åtaganden. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att allmänheten ges tillräckliga möjligheter att delta på 
ett effektivt sätt i beslutsprocessen för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella åtaganden.  

MKG arbetar med frågor som rör insyn på europanivå tillsammans med andra 
miljöorganisationer. Föreningen vet att EU-kommissionen kommer att lägga 
viss kraft på att granska medlemsstaternas rapportering om insyn 
(transparency and public participation). Eftersom Sverige i många avseenden 
är ett föregångsland i dessa frågor och har fört in större delen av 
Århuskonventionen i svensk lagstiftning, även frågan om ”access to justice”, 
så skulle en bättre beskrivning av detta i plandokumentet göra en utvärdering 
enklare för EU-kommissionen. Även här är det i Miljöbalken och inte i 
kärntekniklagen som de viktigaste punkterna finns, t.ex. rätten för 
miljöorganisationer att överklaga domar. Samtidigt bör det tydliggöras att 
denna rätt begränsas i fråga om anläggningar för mellanlagring och 
slutförvaring av kärnavfall eftersom dessa har en regeringsprövning. 

MKG konstaterar som en detalj att öppenheten och insynen i det svenska 
kärnavfallsprogrammet endast gäller offentliga institutioner. Föreningen saknar 
en beskrivning av hur öppenhet och insyn saknas i den viktigaste aktören inom 
svensk kärnavfallshantering; kärnavfallsbolaget SKB. Detta problematiseras 
inte alls i planen trots att detta även är ett problem för SSM:s egen 
myndighetsutövning och i prövningen av ansökningar. 

MKG konstatera även som en detalj att den beskrivning av för vad 
miljöorganisationer kan erhålla medel för ur kärnavfallsfonden inte är rätt 
beskrivet i sammanfattningen eller i huvudtexten. Miljöorganisationer kan 
erhålla medel för deltagande i samråd om och prövning av projekt som rör 
använt kärnbränsle, men inte för annat radioaktivt avfall eller för rivning av 
reaktorer. 
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8. Var är planen för att bygga ett slutförvar för långlivat medelaktivt avfall 
(SFL) 

MKG menar att EU-kommissionen kan vara intresserad av att veta vad 
Sverige har för plan för att bygga ett slutförvar för långlivat medelaktivt avfall 
(SFL). SFL nämns på många ställen i plandokumentet men ingenstans 
beskrivs hur slutförvaret ska komma till stånd. SSM bör problematisera detta i 
planen. Om den svenska ansvarsfördelningen har inneburit att ett viktigt 
slutförvar nedprioriterats så bör detta anges. 

9. Finns det verkligen inga avtal med andra länder? 

På sidan 25 i plandokumentet står det att Sverige i dag inte har några avtal 
med någon medlemsstat eller tredje land om hantering av använt kärnbränsle 
eller radioaktivt avfall, inklusive användning av anläggningar för slutförvaring, 
som behöver redovisas enligt artikel 12 i kärnavfallsdirektivet. MKG undrar om 
detta bara gäller staten Sverige. Om det finns tillståndshavare som har sådana 
avtal så bör detta redovisas. Några exempel på möjliga avtal: 

• Finns det avtal mellan Oskarshamns kraftgrupp AB och brittiska intressen, 
t.ex. för hantering av plutonium och högaktivt avfall från upparbetning? 

• Finns det avtal mellan Svafo AB, eller den svenska staten, och brittiska 
intressen om motsvarande ämnen från upparbetningen av bränslet från R1-
reaktorn? 

• Finns det något avtal med USA efter exporten av de 3 kg plutonium som 
gjordes för några år sedan? 

• Finns det avtal med tyska intressen rörande det tyska MOX-bränsle som 
förvaras i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab? 

10. En redovisning av vilka tillstånd som finns för olika anläggningar och 
villkoren för dessa 

MKG anser att det vore bra om det någonstans i plandokumentet skulle finnas 
en lista på de tillstånd för kärntekniska anläggningar, åtminstone större 
sådana, tillsammans med villkor och hur länge de gäller. 

11. Avsaknad av avsnitt om kärnämneskontroll och om import och 
export av kärnavfall 

MKG anser att plandokumentet skulle vinna på att det fanns ett särskilt avsnitt 
som beskrev hur frågan om kärnämneskontroll för använt kärnbränsle 
hanteras i Sverige, även i ett kommande slutförvar och efter tillslutning. 

MKG anser även att plandokumentet skulle vinna på att det fanns ett särskilt 
avsnitt som beskrev vilka regler som finns för import och export av kärnavfall. 
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12. Status på ”ansökan” om att få bygga nya reaktorer 

På sidan 96 i plandokumentet finns ett avsnitt om framtida avfall om nya 
reaktorer byggs. Med tanke på att hela planeringen för nya reaktorer har 
avbrutits föreslår MKG att detta avsnitt stryks. 

13. Detaljkommentar 

På sidan 92 står det på två ställen att de avfallsmängder som redovisas i 
tabellerna är de som ”produceras” mellan 2011 och 2013. Det är snarare fråga 
om de totala mängderna som finns i det svenska inventariet under de tre åren. 

14. Avslutande kommentar 

MKG vill slutligen uppmana SSM att se över läsbarheten av plandokumentet 
för personer som inte är så insatta i det svenska kärnavfallssystemet, både 
allmänheten och utländska läsare. Dokumentet är delvis skrivet av personer 
med lång erfarenhet av frågorna vilket betyder att vissa saker tas för givet som 
kanske inte är allmän kunskap. 

 
Med vänlig hälsning, 
 

 
Johan Swahn 
 
Kanslichef 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 


