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Vad jag tänker ta upp: 

•  Problemet – att gömma något farligt och begärligt i 
tusentals år 

•  Kort om lagar 

•  Vad är kärnavfall? 

•  Prövningen av ett slutförvar för avfall 

•  Regler för överklagande (talerätt) 

•  Hur ska vi säkerställa att inte radioaktivt material hamnar i 
fel händer? 



Problemet 

•  0,02 gram plutonium i dammform – dödlig dos vid 
inandning 

•  Använt kärnbränsle måste isoleras i minst 100.000 år 

•  2007 greps tre ungerska medborgare nära gränsen 
med 481,4 gram nästan rent uran-235. De hade 
kontrakt på att sälja det för 25.000 kr per gram 
(The Times 29 november 2007) 



Först några ord om 
lagar... 







Den internationella regleringen 

•  Pariskonventionen – innehåller regler om 
skadestånd, att kärnanläggningar måste försäkras 
och strikt ansvar för vissa skador. Tilläggsprotokoll 
2004 om säkerheter för minst 700 miljoner kr 
(”Brysselkonventionen”). 

•  Euroatomfördraget – en del av EU. Regler om 
strålskydd, slutförvar av kärnavfall och transporter 
av utbränt kärnbränsle. 

•  Icke-spridningsavtalet – 
kärnvapenstaterna har åtagit sig att inte 
sprida kärnvapen, och de kärnvapenfria 
att inte försöka skaffa sig. 



De svenska lagarna 

•  Kärntekniklagen – omfattar 
”kärnteknisk verksamhet”, 
förebyggande av fel, tillstånd, 
myndighetskontroll, avveckling och 
rivning. Preciseras i en lång rad 
föreskrifter. 

•  Strålskyddslagen – omfattar ”verksamhet med strålning”, 
skydd mot skadlig strålning, arbetarskydd mm. 

•  Miljöbalken – omfattar ”miljöfarlig verksamhet”, regler 
om miljökonsekvensbeskrivning, riksintressen mm. 

•  Plan- och bygglagen – omfattar bland annat 
sammanhållen bebyggelse. Kommunens markplanering. 



Vad är avfall? 

• Kärntekniklagens definitioner (2 §): 
•  kärnavfall:  

•  a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,  

•  b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som 
inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i 
undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, 
jordbrukstekniska eller kommersiella ändamål,  

•  c. material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och 
blivit radioaktivt förorenat samt inte längre skall användas i en sådan 
anläggning, och  

•  d. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas. 



Prövningen enligt miljöbalken 
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Prövningen av slutförvar 
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Prövningen enligt 
kärntekniklagen 

•  Regeringen kommer förmodligen att välja att 
samordna prövningarna enligt miljöbalken och 
kärntekniklagen 

•  Inga egentliga egna kravregler, hänvisar till 
miljöbalkens hänsynsregler, miljökvalitetsnormer 
och Natura 2000-skydd och bestämmelser om 
miljökonsekvensbeskrivning 



Prövningen enligt 
miljöbalken 

•  De allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap: 
•  Kunskapskravet:  skyldighet att ”skaffa sig den kunskap som behövs hänsyn 

till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”.  

•  Bevisbörderegeln: det är exploatören som måste visa att han har rätt i sina 
påståenden. 

•  Försiktighetsprincipen: försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 

•  Bästa möjliga teknik: ska jämföras med vad som är ekonomiskt rimligt för 
en verksamhetsutövare generellt i branschen. Inte så värst bra vägledning i 
det här fallet. 

•  Lokaliseringskravet: ”lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön”. 

•  Stoppregeln: ”En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om 
den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden 



Andra skyddsregler i 
miljöbalken 

• Riksintressen i Miljöbalken 3 och 4 kap 

• Naturskydd i 5 kap, till exempel biotopskydd 

• Reglerna om vattenverksamhet i 11 kap, bland 
annat båtnadsregeln i 11 kap 6 § (nyttoavvägning) 



Vem kan överklaga? 

• Överklagande av beslut enligt kärntekniklagen 
och strålskyddslagen – berörda sakägare. 
Tillstånd till kärnteknikanläggningar får 
överklagas av miljöorganisationer. 

• Miljöbalken – berörda sakägare och 
miljöorganisationer. 

•  Plan- och bygglagen – detaljplanebeslut av 
berörda sakägare och miljöorganisationer. 
Bygglov endast sakägare. 



Hur ska vi säkerställa att radioaktivt 
material inte hamnar i fel händer? 

•  Strålskyddslagen 20 a § 

•  Tillstånd enligt 20 § får inte avse transporter av radioaktivt avfall 
till 

•  1. en plats söder om 60 grader sydlig bredd, 

•  2. ett land utanför Europeiska unionen, om landet är part i 
partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 
undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (SÖ 2002:42), eller 

•  3. ett land där import av radioaktivt avfall är förbjuden eller där 
det kan antas att det saknas förmåga att ta hand om sådant avfall 
på ett säkert sätt. 



Hur ska vi säkerställa att radioaktivt 
material inte hamnar i fel händer? 
•  Straffsanktioner i Strålskyddslagen 20 a § 

•  36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet 

•  1. bryter mot 16 § första stycket eller 20 § 1, 2 eller 4, 

•  2. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 12 § första 
stycket, 14 §, 15 §, 16 §andra stycket, 17 §, 19 § första stycket, 20 
§ 3 eller 21 §, 

•  3. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 26 eller 27 §, 

•  4. bryter mot föreläggande eller förbud som meddelats med stöd 
av 32 § första stycket. 

•  38 § Till ansvar enligt denna lag döms inte i ringa fall. 

•  Till ansvar enligt denna lag döms inte om ansvar för gärningen kan 
ådömas enligt brottsbalken eller lagen (2000:1242) om straff för 



”Alla som hanterar farlig 
verksamhet tenderar med 

tiden att undervärdera 
riskerna, och därmed själv 

bli en riskfaktor” 
James G March,  

A Primer on Decision Making 


