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Bakgrund 

Omvärldsförändringar 

Sedan kärntekniklagen antogs 1984 har: 

 två allvarliga kärnkraftsolyckor inträffat, 

 ett antal internationella konventioner tillkommit, 

 Sverige blivit medlem i EU och Euratom  

 nya regelverk (direktiv) tillkommit på kärntekniklagens 

område, 
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Bakgrund forts. 

 Ansvaret för avveckling och avfall (efterbehandlings-

ansvaret) regleras olika i kärntekniklagen i förhållande 

till miljöbalken. 

 Definitionen av kärnavfall följer inte internationell 

standard och orsakar problem vid tillämpning.  

 Ett antal förvaltningsärenden har visat på vissa problem 

med lagstiftningen. 
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Arbetet i utredningen 

 En kommitté har förordnats av regeringen med experter från 

tillståndshavare, myndigheter och miljöorganisationer. 

Kommittén har haft nio möten. 

 Utredningen har träffat myndigheter, tillståndshavare, 

ägarbolag, kommuner, miljöorganisationer m.fl. 

 Utredningen har även träffat rättssekretariatet vid OECD:s 

kärnenergibyrå NEA, samt  

 Arbets- och näringsministeriet och Strålsäkerhetscentralen 

STUK i Finland.  
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Utgångspunkter 

 Kärnkraftsreaktorerna i Sverige har varit i drift under lång tid  

 Sex av ursprungligen 12 kärnkraftsreaktorer kommer att vara 

i drift efter 2020 

 Tillståndsprövningen av slutförvaring av använt kärnbränsle 

har kommit till ett avgörande läge 

 Inga planer för nya kärnkraftsreaktorer 

 Endast några enstaka större tillståndsprövningar aktuella i 

framtiden 

 

 Statens Offentliga Utredningar 6 



Slutsatser 

 Olämpligt att genomföra alltför stora förändringar 

 Dock nödvändigt med vissa förändringar, och framför allt 

förbättringar, förtydliganden och fylla ut glapp 

 Efter 35 år och många ändringar har lagen blivit 

ostrukturerad och svårläst 

 Identifierat bestämmelser som inte är i linje med europeisk 

lagstiftning 

 Ny lag bör dock vara så utformad att den ska kunna hantera 

en situation där förutsättningarna förändras 
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Utredningens viktigaste förslag 

 Ny kärntekniklag som ska ersätta lagen (1984:3) om    

kärnteknisk verksamhet 

 Uppdelning av ansvar för säkerhet respektive 

omhändertagande av kärnavfall  

 dvs. tillståndshavaransvar respektive verksamhetsutövaransvar 

 Statens subsidiära ansvar och sistahandsansvar  

 Stegvis prövning av kärnteknisk verksamhet 
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Utredningens viktigaste förslag forts. 

 Ny definition av kärnavfallsbegreppet 

 Modifiering av forsknings- och utvecklingsansvaret 

(FUD) 

 Avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar 

 Ny definition av permanent stängd kärnkraftsreaktor 

 Införande av sanktionsavgifter 
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Ny kärntekniklag 

 Ny struktur med utgångspunkt från den nya strålskyddslagen 

2018:396 med tematisk kapitelindelning 

 Många bestämmelser förs i sak över till den nya lagen men i 

språkligt bearbetad form 

 Nya bestämmelser har tillkommit och andra tagits bort. 
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Uppdelningen 

1. Ansvaret för säkerheten (inkl. fysiskt skydd, 

kärnämneskontroll och strålskydd*) ligger kvar på 

tillståndshavaren. 

2. Ansvaret för att kärntekniska anläggningar blir 

avvecklade och att kärnavfall blir slutförvarat läggs på 

den som bedrivit kärnteknisk verksamhet 

(verksamhetsutövare) som producerat avfallet. 

* Enligt strålskyddslagen. 
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Stegvis prövning 

Den stegvisa prövningen 

 har i dag sin rättsliga grund i de tillståndsvillkor som 

regeringen fastställt i ett tillstånd. 

 är ett internationellt accepterat tillvägagångsätt   

Utredningen föreslår att den stegvisa prövningen får en 

förankring i lagen.  

Till denna kopplas även krav på samråd med berörda vid 

varje steg. 
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Permanent stängd reaktor 

 5-årsregeln avskaffas 

 Anmälningsplikt införs för permanent 

avstängd kärnkraftsreaktor 

 Anmälningsplikt införs för permanent 

avlägsnande av kärnbränsle/kärnämne 
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Kärnavfallsbegreppet 

 Kärnavfallsbegreppet behålls men justeras 

 Harmoniseras med begreppet radioaktivt 

avfall i nya strålskyddslagen (2018:396). 

 Kärnavfall är radioaktivt avfall som 

uppkommit i en kärnteknisk verksamhet. 
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Kärnavfallsbegreppet forts. 

En annan förändring som föreslås är att använt 

kärnbränsle eller annat kärnämne som placerats i ett 

slutförvar och därmed definieras som kärnavfall 

fortsatt även ska definieras som kärnämne då det 

kan omfattas av kärnämneskontroll. 
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Avveckling och rivning 

Utredningen föreslår att: 

 Avveckling ingår explicit i definitionen av kärnteknisk 

verksamhet, 

 miljöprövningsförordningen ändras så att en förnyad 

tillståndsprövning av miljöpåverkan från en 

kärnkraftsreaktor som ska avvecklas bör gälla från 

och med den tidpunkt då nedmontering och 

rivning påbörjas.  
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Sanktioner 

Utredningen föreslår att den nya kärntekniklagen 

ska innehålla ett bemyndigande för regeringen att 

föreskriva om att en särskild sanktionsavgift ska 

betalas av den som bryter mot vissa bestämmelser i 

lagen (likt miljösanktionsavgifterna i miljöbalken). 
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Statens ansvar 

Utredningen specificerar statens ansvar från två 

principiella utgångspunkter som benämns som: 

 Statens subsidiära ansvar 

 Statens sistahandsansvar 
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Statens ansvar – det subsidiära ansvaret 

Det subsidiära ansvaret har sin utgångspunkt i 

bl.a. internationella åtaganden (konventioner). 

Det måste alltid finnas någon ansvarig för att 

kärnteknisk verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. 
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Statens ansvar – sistahandsansvaret 

Den nuvarande kärntekniklagen utkräver ansvar av 

tillståndshavaren/verksamhetsutövaren fram t.o.m. att 

anläggningarna avvecklats och att allt avfall placerats i 

slutförvar som förslutits. 

Sistahandsansvaret är därmed ett ansvar som tar vid när 

tillståndshavarens/verksamhetsutövarens ansvar har 

fullgjorts.   
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Tillståndplikt för förslutning av slutförvar 

Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer kan ställa villkor för tillståndet, t.ex. 

 Dokumentation och informationsbevarande 

 Slutbesikting 

 Eventuell övergångslösningar med övervakning 

 Finansiering 

 m.m. 
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Forsknings och utvecklingsansvaret 

Skyldigheterna att bedriva forsknings- och 

utvecklingsverksamhet ändras så att  

 det blir verksamhetsutövarens ansvar 

 programmet endast ska omfatta de delar av det 

planerade systemet för omhändertagande av avfall 

som det inte har beviljats något tillstånd för 
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Anläggningar som erhållit tillstånd 

Krav på att vidareutveckla t.ex. slutförvarsanläggningar 

upphör inte vid tillstånd. 

 Stegvis prövning  

 Fortlöpande förbättra säkerheten (2 kap. 8 §) 

 Systematisk säkerhetsöversyn vart 10 år (2 kap. 9 §) 
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Vad händer nu? 

Betänkandet är överlämnat till regeringen. 

Regeringen har skickat ut förslaget på 

remiss och ska sedan avgöra om: 

 Lagrådsremiss och 

 Proposition till riksdagen 

Riksdagen tar ställning till ev. proposition 

från regeringen. 
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Tack för uppmärksamheten! 


