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Granskning av OKG:s ansökan om överlåtelse av 
klyvbart material 

Sammanfattning 
OKG Aktiebolag (OKG) har till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inkommit med en an-

sökan om att få överlåta hela sitt innehav av separerat plutonium i Sellafield till Nuclear 

Decommissioning Authority (NDA) i Storbritannien. Till ansökan bifogades en 

beskrivning av NDA, ett brev från International Nuclear Services (INS) och ett utlåtande 

från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).  

 

Denna granskningsrapport utgör underlag för SSM:s framtagande av yttrande i ärendet till 

regeringen. 

Bakgrund 
Redan 1969, tre år innan den första reaktorn Oskarshamn 1 togs i drift

1
, tecknade OKG ett 

kontrakt med UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) om att upparbeta be-

strålat kärnbränsle. Syftet var att kunna ta tillvara det upparbetade materialet för produk-

tion av nytt s.k. MOX-bränsle (Mixed OXide fuel) – ett reaktorbränsle baserat på en 

blandning av uran och plutoniumdioxid. OKG såg det då som ett sätt att effektivisera 

användningen av begränsade urantillgångar. Avtalet överfördes till BNFL (British Nuclear 

Fuels Limited) och omförhandlades 1979. 

 

OKG har under 1975–1982 skeppat 140 ton använt kärnbränsle från reaktorerna 1 och 2 i 

Oskarshamn till Sellafield i England för upparbetning. På grund av olika förseningar upp-

arbetades bränslet först 1997. Innan upparbetningen genomfördes gjordes en utredning [1] 

om möjligheten att ta tillbaka bränslet till Sverige för att istället slutförvaras med övrigt 

svenskt kärnbränsle. Utredaren kom fram till att bränslet var i sådant dåligt skick att en 

transport vore mer riskabel än att genomföra upparbetningen och tillverka nytt MOX-

                                                      
1
 Reaktorerna 1 och 2 i Oskarshamn hade fått drifttillstånd och togs i drift 1972 respektive 1974. 

Upparbetningsavtalet hade ingen koppling till den s.k. villkorslagen som kom 1977. Oskarshamn 3 

fick laddningstillstånd 1984 baserat på kärntekniklagen.  
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bränsle av det utvunna plutoniet. Det nya MOX-bränslet skulle sedan användas i reaktor 2 

eller 3 i Oskarshamn, vilket regeringen gav tillstånd till 2002 [2]. 

 

Upparbetningen resulterade i 833 kg separerat plutonium. Det uran som uppkom vid upp-

arbetningen (136 ton) har skeppats till Ryssland och använts för att tillverka nytt bränsle åt 

OKG. Radioaktivt avfall som uppkom vid upparbetningen tas omhand i Storbritannien 

enligt det ursprungliga kontraktet.  

 

År 2009 överlät AB Svafo ytterligare 1,2 kg plutonium till OKG.
 
Detta plutonium härrör 

från bränsle från Sveriges första forskningsreaktor R1. Bränslet skeppades från Sverige till 

Sellafield 2007 där det upparbetades innan det överläts till OKG. Syftet var att även detta 

plutonium skulle användas för tillverkning av MOX för reaktorerna i Oskarshamn [3].
 
Det 

uran (ca 4,8 ton) som uppkom efter upparbetningen av R1-bränslet är skeppat till Sverige 

och förvaras i Studsvik för att i framtiden förvaras i ett kommande slutförvar för långlivat 

låg- och medelaktivt avfall (SFL). Likaså har fyra tunnor med plutoniumkontaminerat 

avfall återförts till Studsvik. 

 

Ansökan om överlåtelse gäller allt plutonium som OKG förvarar i Sellafield, alltså även 

det som OKG förvärvat från AB Svafo. OKG:s avsikt har varit att låta tillverka MOX-

bränsle av det separerade plutoniet i Sellafield MOX Plant, SMP. SMP hann dock inte 

tillverka något bränsle åt OKG innan anläggningen stängdes 2011 [4]. Det finns idag inget 

beslut om att bygga en ny MOX-anläggning i Storbritannien. I sin tidigare ansökan [5] om 

att få använda MOX-bränsle i Oskarshamn 2 eller 3 har OKG uppgett som alternativ att 

tillverka MOX-bränslet i BelgoNucleaire:s anläggning i Dessel, Belgien. Denna 

anläggning stängdes dock 2006 [6]. 

 

En MOX-fabrik ställer höga krav på säkerhet och fysiskt skydd. En eventuell framtida 

fabrik som ska tillverka MOX av det plutonium som finns lagrat i Sellafield måste dess-

utom hantera ”gammalt” plutonium, dvs. plutonium som separerats på 90-talet. Sådant 

plutonium är särskilt svårt att hantera p.g.a. de högre strålnivåerna som uppstår när delar 

av plutoniet har sönderfallit (
241

Pu till 
241

Am). Alternativt behöver plutoniet renas från sitt 

innehåll av 
241

Am, vilket innebär att det måste processas på nytt i en upparbetnings-

anläggning. 

 

OKG:s ansökan 
OKG ansöker om att få överlåta hela sitt innehav av separerat plutonium i Sellafield till 

NDA i Storbritannien. NDA övertar då också alla OKG:s skyldigheter vad gäller 

materialet. OKG har vid två tillfällen informerat SSM om sina planer [7].  

 

OKG har i ansökan utrett fyra olika alternativ för hur ett omhändertagande av materialet 

skulle kunna ske. 

Alternativ 1: Avvakta tills en ny anläggning byggs 

Detta alternativ innebär att OKG inväntar att Storbritannien låter bygga en ny fabrik för 

tillverkning av MOX-bränsle. MOX-bränslet skeppas därefter till OKG för att användas i 

reaktor 2 eller 3 i Oskarshamn. Efter det att det är utbränt skeppas det till Clab för att 

senare placeras i det svenska slutförvaret
2
. OKG bedömer att om beslut fattas att bygga en 

MOX-fabrik kan en sådan anläggning i bästa fall vara i drift under 2030-talet. 

Alternativ 2: Tillverkning av MOX-bränsle i annan anläggning utanför England 

Detta alternativ innebär att MOX-bränsle tillverkas i en annan anläggning utanför Eng-

land. OKG nämner att den anläggning som har ledig kapacitet är MELOX i Marcoule, 

                                                      
2
 SKB har i sin ansökan om slutförvar antagit att MOX från OKG:s upparbetade bränsle kommer 

att användas i Oskarshamn 2 eller 3. 
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Frankrike, men OKG anger att MELOX saknar erfarenhet av modernt BWR-bränsle. 

MELOX-anläggningen har även strikta krav på strålnivåer vilket inte tillåter hantering av 

OKG:s ”gamla” plutonium i anläggningen. OKG har funnit det i stort sett omöjligt att byta 

ut sitt plutonium mot nytt upparbetat material, eftersom ingen anläggning kan använda 

OKG:s plutonium. OKG pekar även på svårigheterna att i en upparbetningsanläggning 

processa materialet på nytt för att reducera mängden 
241

Am liksom på svårigheterna med 

att transportera separerat plutonium 

Alternativ 3: Hemtagning av plutoniummaterialet 

Detta alternativ innebär att OKG tar hem materialet utan att använda det på nytt. OKG 

bifogar till ansökan ett brev i vilket SKB ger synpunkter på en eventuell hantering av 

OKG:s plutonium i det svenska slutförvarssystemet. SKB skriver att hantering och lagring 

av kärnavfall och utbränt bränsle har utgått från att OKG:s plutonium ska användas som 

MOX-bränsle innan det slutförvaras. SKB:s uppdrag från sina ägare har därför inte om-

fattat OKG:s plutonium annat än som bestrålat MOX-bränsle. Inga anläggningar eller 

system är idag anpassade eller förberedda för att ta emot OKG:s plutonium i annan form.  

 

SKB framför i skrivelsen att det troligen är tekniskt genomförbart att slutförvara plutoniet 

i slutförvaret men att det krävs omfattande kompletterande analyser, redovisningar och 

tillstånd innan OKG:s plutonium kan accepteras i SKB:s anläggningar. SKB konstaterar 

också att ändringar eller tillbyggnad kommer att krävas av Clab och att materialet på något 

sätt måste göras självskyddande
3
 för att kunna hanteras i slutförvaret. För att bli själv-

skyddande och få samma fysiska skydd av OKG:s material som övrigt bränsle som ska 

slutförvaras måste plutoniet antingen bestrålas eller blandas med annat radioaktivt avfall. 

Några anläggningar där detta kan utföras finns inte idag. 

Alternativ 4: Överföring av äganderätten med ingående skyldigheter till NDA 

Detta alternativ innebär att NDA i Storbritannien övertar ägandet av materiale, och där-

med alla skyldigheter som är förknippade med det. NDA planerar för att, efter uppförande 

av en ny anläggning för tillverkning av MOX-bränsle, använda OKG:s plutonium som 

bränsle i nya reaktorer.  

 

Till ansökan bifogades ett brev från INS som bekräftar att avtalet om överlåtelsen tecknas 

mellan OKG och NDA. INS garanterar att OKG:s material och material framställt med 

hjälp av detta ska lyda under gällande internationella avtal om kärnämneskontroll med 

Euratom och IAEA så länge materialet befinner sig inom Europeiska unionen. Skulle 

materialet exporteras utanför EU kommer krav att ställas på fortsatt fredlig användning 

och IAEA-kontroll. Ansvaret för omhändertagande av allt eventuellt kärnavfall som 

uppkommer vid hanteringen av materialet åvilar NDA och därmed indirekt den brittiska 

staten.   

 

Efter att ha värderat de olika alternativen har OKG dragit slutsatsen att det alternativ som 

är att föredra är att NDA övertar plutoniet med alla förknippade skyldigheter. Fördelarna 

är enligt OKG att inga transporter av separerat plutonium eller MOX-bränsle till Sverige 

behövs, lägre stråldoser till personal och fortsatt tillsyn av Euratom och IAEA om fredlig 

användning.  

Syfte med granskningen 
Granskningen är underlag till ett yttrande till regeringen, som ska fatta beslut i ärendet. 

Granskningen syftar till att bedöma om en överlåtelse av OKG:s plutonium i Sellafield är 

förenlig med kärntekniklagen, miljöbalken och Euratomfördraget. Den syftar även till att 

                                                      
3
 Självskyddande innebär att bränslets höga radioaktivitet gör att det inte går att hantera utan 

omfattande strålskydd. 
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jämföra överlåtelsen med andra alternativa lösningar för att bedöma vilket som innebär 

minst risker.  

Granskningens genomförande 
Under arbetet har fakta granskats så långt möjligt, främst genom sökningar av öppen 

information. De olika alternativ som OKG har redovisats har därefter bedömts utifrån 

villkor i gällande lagstiftning. 

Krav 

Lag och förordning om kärnteknisk verksamhet 

OKG:s plutonium är att betrakta som kärnämne enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet (kärntekniklagen). Det har varit OKG:s avsikt att använda plutoniet för 

tillverkning av MOX-bränsle för senare användning i OKG:s reaktorer.  

 

Överlåtelse av kärnämne är kärnteknisk verksamhet enligt 1 § andra stycket 2 kärnteknik-

lagen och kräver tillstånd. I ärenden som rör överlåtelse av mer än 5 kg plutonium fattar 

regeringen beslut, vilket framgår av 16 § första stycket 3 förordningen (1984:14) om kärn-

teknisk verksamhet (kärnteknikförordningen). Ansökan om överlåtelse ska enligt 24 § 

kärnteknikförordningen ges in till SSM. SSM ska inhämta de yttranden som behövs och 

med eget yttrande lämna över handlingarna i ärendet till regeringen för prövning.  

 

Vid överlåtelse av plutonium till en svensk kärnteknisk anläggning ska denna ha tillstånd 

att förvärva materialet. Varken kärntekniklagen eller kärnteknikförordningen ställer några 

villkor för överlåtelse till en utländsk kärnteknisk anläggning. Några ytterligare före-

skrifter för överlåtelse av kärnänne har inte utfärdats av SSM. 

Miljöbalken 

Enligt 5 b § kärntekniklagen ska då ärenden prövas enligt lagen även 2 kap. och 5 kap. 3 § 

miljöbalken tillämpas. 

 

I 2 kap. miljöbalken finns allmänna hänsynsregler m.m. Hänsynsreglerna innebär att den 

som bedriver en verksamhet (i det här fallet överlåtelse) ska skaffa sig den kunskap som 

behövs och vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka skada för människors hälsa eller miljön. (2 och 3 §§) Vidare ska man undvika 

att använda eller sälja sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för 

människors hälsa eller miljön (4 §) samt hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 

möjligheterna till återanvändning och återvinning (5 §). Plats ska väljas som är lämplig 

med hänsyn till ändamålet (6 §). 

 

Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (7 §). Kan en 

verksamhet befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors 

hälsa och miljön får verksamheten bedrivas endast om regeringen finner att det finns sär-

skilda skäl. (9§) 

Euratomfördraget 

Storbritannien är medlem i Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), vilket bland 

annat innebär att allt civilt kärnämne i Storbritannien är under Euratoms kontroll för att 

säkerställa att det inte används för andra ändamål än sådana för vilket det är avsett. I 

praktiken innebär detta att kärnämnet ska fortsatt vara för civilt, icke-explosivt ändamål. 

Anläggningar som hanterar civilt kärnämne måste följa kraven i kapitel 7 om säkerhets-

kontroll i Euratomfördraget, vilket bl.a. innebär att kommissionen får sända inspektörer 
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för att säkerställa användningen [8]. Mer detaljerade krav finns i EU:s rådsförordning om 

kärnämneskontroll [9]. 

Kärnavfallsdirektivet 

Genom rådets direktiv 2011/70/Euratom [10] har EU satt upp gemensamma regler för att 

säkerställa en ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 

Med radioaktivt avfall avses radioaktivt material för vilket ingen ytterligare användning 

planeras eller övervägs. 

 

OKG:s material i Sellafield är inte använt kärnbränsle, även om det har tagits fram ur 

använt kärnbränsle. Det är inte heller radioaktivt avfall, i direktivets mening, eftersom 

syftet har varit att använda det för tillverkning av MOX-bränsle.  

Analys av OKG:s alternativ 
SSM har granskat de uppgifter som OKG harlämnat i sin ansökan och komplettererat med 

annan information som kan vara relevant. Resultaten redovisas för varje alternativ.  

Alternativ 1: Avvakta tills en ny anläggning byggs 

Detta alternativ förutsätter att en ny fabrik för tillverkning av MOX-bränsle byggs i Stor-

britannien. Den brittiska regeringen har i en avsiktsförklaring från december 2011 [11] 

sagt att det främsta alternativet för att ta omhand civilt separerat plutonium är att använda 

det som MOX-bränsle för reaktorer i Storbritannien. Något beslut har dock inte fattats om 

att bygga en ny anläggning för att producera MOX-bränsle. Beslutet är avhängigt av om 

det finns reaktorer i Storbritannien som kan ta emot MOX, om kraven på säkerhet och 

miljö kan uppfyllas och om de ekonomiska förutsättningarna finns. Den brittiska regering-

en kommer tillsammans med NDA också att undersöka möjligheten att bygga en ny 

MOX-anläggning.  

 

Att efter ett beslut ta i full drift en så komplicerad anläggning som en MOX-fabrik tar lång 

tid. OKG pekar på erfarenheterna från bygge och drift av Sellafields MOX-anläggning. 

Även Japan har erfarenhet av att bygga en MOX-fabrik. Tiden från de första studierna till 

förväntad driftstart är där 18 år
4
 [12]. Innan ett bygge kan starta måste en lång process 

genomgås som innebär grundläggande undersökning av möjligheten att bygga anlägg-

ningen, platsvalsprocess och tillståndsprocess. Att ha en MOX-fabrik i full drift till 2030-

talet verkar därför optimistiskt.   

 

Drifttiden för reaktorerna O2 och O3 är uppskattad till högst 60 år
5
. Det betyder att reaktor 

2 i Oskarshamn stängs senast 2034 och reaktor 3 senast 2045
6
 [13].  Ett bränsle måste 

dock laddas i en reaktor några år innan för att hinna bli bestrålat och utbränt.  

 

Att använda MOX-bränsle i Oskarshamn 2 är med denna tidplan uteslutet. Att använda 

MOX i Oskarshamn 3 skulle hypotetiskt vara möjligt om den brittiska regeringen fattar 

beslut inom de närmsta åren att bygga en MOX-fabrik och att detta bygge sker utan 

problem. Allt detta bygger på hypotetiska och optimistiska antaganden. Alternativet är 

också beroende på omständigheter och beslut som ligger utanför OKG:s och Sveriges 

kontroll. SSM delar OKG:s bedömning att detta alternativ inte är realistiskt. Sannolik-

heten är stor att MOX-bränslet inte hinner tillverkas och användas innan sista reaktorn i 

Oskarshamn har stängs. 

                                                      
4
 Planeringen startade 1998 och förväntad driftstart är 2016. 

5
 Se t.ex. SKB:s ansökan om att få uppföra en inkapslingsanläggning och ett slutförvar. 

6 
Oskarshamn 2 togs i drift 1974 och Oskarshamn 3 1985.  
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Alternativ 2: Tillverkning av MOX-bränsle i annan anläggning utanför England 

Det finns idag endast en kommersiell anläggning i drift för tillverkning av MOX, näm-

ligen MELOX i Frankrike [14]. OKG anger att MELOX saknar erfarenhet av modernt 

BWR-bränsle men SSM har funnit att Areva/MELOX 2009 skrev kontrakt med Electric 

Power Development Co (EPDC) i Japan [15] som sedan 2008 bygger The Ohma Nuclear 

Power Station [16], en s.k. Advanced BWR som ska använda MOX-bränsle
7
. Det är oklart 

när en sådan tillverkning skulle kunna ske. 

 

I Japan byggs en fabrik för MOX-tillverkning (J-MOX) [17] som beräknas vara färdig 

2016 och är avsedd att täcka Japans inhemska behov
8
. I Savannah River, USA, uppförs en 

fabrik, Mixed-Oxid Fuel Fabrication Facility (MFFF), som beräknas vara färdig tidigast 

2019. Denna är dock främst avsedd för att ta hand om USA:s överskottsplutonium från 

nedmontering av kärnvapen [18].  

 

Det plutonium som OKG nu har i Sellafield upparbetades 1997. Det innebär att sönder-

fallet av 
241

Pu till 
241

Am har fortgått i 17 år vilket gjort materialet mer svårhanterligt från 

strålskyddssynpunkt. OKG påtalar också att MELOX-fabriken inte kan hantera OKG:s 

material p.g.a. dess höga halter av 
241

Am. Produktion av MOX i Frankrike skulle därför 

förutsätta att OKG antingen kan byta ut sitt material till renare plutonium eller att 

materialet processas ännu en gång och renas från 
241

Am. I Sellafield finns upparbetnings-

anläggningen THORP som eventuellt skulle kunna genomföra den sistnämnda processen, 

men den anläggningen ska stängas 2018 när alla nuvarande kontrakt är genomförda [19]. 

Ingen upparbetning utöver redan ingångna kontrakt ska göras. Inga planer på att bygga en 

ny upparbetningsanläggning i Storbritannien har annonserats. OKG har inte heller funnit 

någon möjlighet att byta ut sitt plutonium mot renare material. 

 

Bränsletillverkning eller rening på nytt i annat land medför komplexa transporter. Sepa-

rerat plutonium har högsta skyddsklass (skyddsklass 1) och kräver omfattande åtgärder för 

det fysiska skyddet. Detta till skillnad från bestrålat bränsle som klassas i den lägre 

skyddsklass 2 eftersom bränslet är självskyddande. Transportkollin måste godkännas för 

att säkerställa att inga oavsiktliga kriticiteter uppstår. Av kriticitetsskäl kan det även vara 

nödvändigt att dela upp en transport i flera skeppningar. I ett skriftligt uttalande till 

brittiska parlamentet den 13 juli 2012 säger dessutom energiminister Charles Henry med 

anledning av ett liknande överlåtelseärende som rörde tyskt plutonium i England [20]: 

 

” Transporting separated plutonium is a complex operation that carries 

significant associated security obligations that require careful manage-

ment. Whilst the UK has significant expertise in transporting this category 

of material, avoiding such shipments and the associated security 

measures is desirable if there is an acceptable alternative solution to 

shipping.” 

Alternativ 3: Hemtagning av plutoniummaterialet 

Detta alternativ innebär att OKG tar hem materialet utan att använda det på nytt. Därmed 

blir 10 § första stycket 2 kärntekniklagen tillämplig, nämligen ”att på ett säkert sätt 

hantera och slutförvara i verksamheten uppkommet kärnavfall eller däri uppkommet 

kärnämne som inte används på nytt”. Detta innebär att även 11 och 12 §§ kärntekniklagen 

skulle bli tillämpliga, vilket skulle innebära att OKG ska svara för allsidig forsknings- och 

utvecklingsverksamhet för att fullgöra detta och se till att  det program för forskning, ut-

veckling och demonstration (FUD) som SKB tar fram för reaktorinnehavarna även inklud-

                                                      
7
 Bygget avbröts efter tsunamin 2011 men återupptogs i september 2012. 

8
 Enligt  underhandsinformation till SSM ska JMOX endast ta emot plutonium från Japans 

upparbetningsanläggning i Rokkasho, http://www.jnfl.co.jp/english/business/mox.html  



 Sida 7 (11) 
 Dokumentnr: SSM2013-6666-3 

   
  
 

erar OKG:s separerade plutonium. OKG har hela tiden haft för avsikt att använda sitt 

plutonium i sina reaktorer som MOX-bränsle och därför har 11 och 12 §§ kärntekniklagen 

inte varit tillämpliga. Skulle OKG välja att ta hem materialet för slutförvaring kommer 

alltså kärntekniklagen att ställa långtgående krav på OKG.  

 

De synpunkter från SKB som bifogas ansökan är mycket övergripande men visar att det 

krävs omfattande anpassningar av det svenska slutförvarssystemet. Klart är att det svenska 

slutförvarsystemet, såsom det är tänkt idag, inte är anpassat för plutonium i lös oxidform. 

Ett återtagande innebär att nya typer av anläggningar måste byggas för att anpassa 

materialet. Behöver materialet göras självskyddande innebär det att det måste bestrålas 

eller blandas med annat radioaktivt material. Sådan hantering innebär också ökade radio-

logiska risker. Hemtagning av materialet kan innebära behov av mellanlagring innan alla 

andra steg i hanteringskedjan är klara. Det finns heller ingen garanti att sådana anlägg-

ningar får byggas. Även detta alternativ innebär komplexa transporter av separerat 

plutonium.  

Alternativ 4: Överföring av äganderätten med ingående skyldigheter till NDA 

Detta alternativ innebär att NDA i Storbritannien övertar ägandet av materialet och där-

med alla skyldigheter som är förknippade med det. NDA är en statlig organisation som 

ansvarar för säker hantering av restprodukter från nukleär verksamhet i Storbritannien 

[21]. I brittiska Energy Act från 2004 instiftas NDA och där ges även dess mandat [22]. 

INS är ett helägt dotterbolag till NDA och sköter för NDA:s räkning bl.a. avtal och 

kontakter med utländska kunder som rör Sellafield [23]. OKG har förhandlat med INS 

men kontrakt om överlåtelse skrivs mellan NDA och OKG. 

 

NDA har bl.a. skrivit till brittiska regeringen, Department of Energy and Climate Change 

(DECC), om sin avsikt att ansöka om att få tillverka MOX-bränsle av separerat civilt 

plutonium [24]. Den totala mängden separerat civilt plutonium i Storbritannien uppgick 

den 31 december 2012 till 116,1 ton varav 23,8 ton hade utländska ägare [25].  Den 

brittiska regeringen har i en avsiktsförklaring från december 2011 deklarerat att man i 

första hand avser att använda det civila separerade plutonium som lagras i landet till att 

tillverka MOX-bränsle [26].  

 
“5.1 The UK Government has concluded that for nuclear security reasons 

the preferred policy for managing the vast majority of UK civil separated 

plutonium is reuse and it therefore should be converted to MOX fuel for 

use in civil nuclear reactors.”  
 

Detta är i linje med svenska regeringens beslut 2002 när OKG fick tillstånd att använda 

MOX. Regeringen skrev då [2]: 

 

”Lagring av plutonium är från säkerhetssynpunkt olämpligt. Det finns 

alltid risk för spridning av material som kan användas till kärnvapen. 

Regeringen anser att kärnvapenmaterial såsom plutonium inte bör 

placeras i lager utan förstöras. Regeringens bedömning är att använd-

ning av plutoniet som MOX-bränsle i en kärnkraftsreaktor är den enda 

rimliga metod som under överskådlig tid finns att tillgå för att göra 

plutoniet otillgängligt.” 
 

NDA har i uppdrag från den brittiska regeringen att utreda hur tillverkning av MOX kan 

ske. I avsiktsförklaringen säger den brittiska regeringen också att man är villig att överta 

utländskt plutonium som förvaras i Storbritannien och hantera det på samma sätt som 

brittiskt plutonium [27]: 
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” 6.4 The UK Government has concluded that overseas owners of 

plutonium stored in the UK could, subject to commercial terms that are 

acceptable to the UK Government, have that plutonium managed in line 

with this policy. In addition, subject to compliance with inter-

governmental agreements and acceptable commercial arrangements, the 

UK is prepared to take ownership of overseas plutonium stored in the UK 

after which it would be treated in line with this policy.”  

 

“6.5 For each instance where there is a proposal for the UK to take title 

to overseas plutonium, the NDA will be required to demonstrate to the UK 

Government that there is an overall benefit to the UK in doing so.” 

 
Den brittiska regeringen öppnar alltså för möjligheten att förvärva utländskt plutonium 

som finns i landet och har dessutom gett NDA i uppdrag att utreda möjligheten att an-

vända materialet i framtida brittiska reaktorer. En framtida tillverkning av MOX-bränsle i 

Storbritannien för användning i brittiska reaktorer innebär också en minimering av kom-

plexa transporter. 

 

En överlåtelse till NDA innebär inte en försäkran att OKG:s plutonium kommer att an-

vändas för tillverkning av MOX-bränsle för användning i framtida reaktorer i Storbritan-

nien, även om det är den brittiska regeringens avsikt att göra så. Det kan visa sig att det 

inte finns tillräckliga förutsättningar för att genomföra det. NDA undersöker därför andra 

alternativ att göra plutoniet oåtkomligt (beyond reach), inklusive att slutförvara sitt pluto-

nium [28]. En överlåtelse innebär dock att ansvarsförhållandet blir mer tydligt. NDA 

övertar det fulla ansvaret. OKG blir inte beroende av omständigheter och beslut som 

ligger utanför deras kontroll.  

 

Allt civilt kärnämne i Storbritannien är under Euratoms kontroll för att säkerställa att det 

används för fortsatt civilt bruk och inte för andra ändamål. Materialet är även under 

IAEA:s kontroll [29]. I det brev från INS som bilagts ansökan bekräftas detta. 

Samlad bedömning 
OKG har ansökt om att få överlåta allt sitt innehav av plutonium som idag lagras i Sella-

field i Storbritannien. Även om ansökan innehåller kortfattade redogörelser av fyra olika 

handlingsalternativ är det överlåtelsen som ska bedömas av SSM, som med ett yttrande 

ska lämna över ärendet till regeringen. SSM har för fullständighetens skull gjort en 

granskning av alla alternativen. 

 

Alternativet att invänta en ny MOX-fabrik i Storbritannien för att tillverka bränsle för 

Oskarshamn 2 och 3 är inte en möjlig väg. Sannolikheten att båda reaktorerna hinner 

stänga innan MOX-bränsle eventuellt har tillverkats är mycket stor. Detta alternativ är 

beroende på omständigheter och beslut som ligger utanför OKG:s och Sveriges kontroll. 

 

Alternativet att tillverka MOX-bränsle utanför Storbritannien innebär svårigheter. Det 

finns ingen MOX-anläggning utanför Storbritannien som idag kan ta hand om OKG:s 

material. Även om en rening av materialet kan ske i en upparbetningsanläggning, innebär 

det att OKG måste vänta och se om plutoniet kan användas för BWR-tillverkning i 

MELOX eller den anläggning som byggs USA. Det kan eventuellt innebära att tillverkad 

MOX inte hinner tillföras och användas i reaktorerna i Oskarhamn innan de stängs. Även 

detta alternativ är beroende på omständigheter och beslut som ligger utanför OKG:s och 

Sveriges kontroll. Med hänsyn till dessa osäkerheter samt till de komplexa transporterna, 

bedömer SSM att detta alternativ inte är önskvärt.  
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Vilka konsekvenser som är förknippade med att återta OKG:s plutonium för slutförvaring 

i Sverige är svåra att bedöma. SKB:s analys är mycket övergripande. Klart är att alterna-

tivet innebär konsekvenser för det svenska slutförvarssystem och att nya typer av anlägg-

ningar måste byggas för att anpassa materialet.  Hemtagning av materialet kan innebära 

behov av mellanlagring innan alla andra steg i hanteringskedjan är klara. Det finns heller 

ingen garanti att sådana anläggningar kan byggas. Även detta alternativ innebär komplexa 

transporter av separerat plutonium.  

 

En överlåtelse av OKG:s plutonium till NDA innebär att materialet inte kommer att åter-

föras till Sverige och att NDA övertar allt ansvar för dess framtida hantering. NDA har av 

den brittiska regeringen, genom Energy Act, mandat att ta hand om restprodukter från den 

kärntekniska industrin, inklusive det separerade plutoniet som finns i Sellafield. Det är den 

brittiska regeringens avsikt att plutoniet ska användas i MOX-bränsle för framtida 

brittiska reaktorer. Den brittiska regeringen har även öppnat för möjligheten att NDA 

övertar utländskt plutonium som idag lagras i Sellafield och att detta plutonium hanteras 

på samma sätt som brittiskt plutonium. NDA har i uppdrag från den brittiska regering att 

utreda hur detta kan ske. En framtida tillverkning av MOX-bränsle i Storbritannien för 

användning i brittiska reaktorer innebär också en minimering av komplexa transporter. 

 

En överlåtelse innebär inte en försäkran att OKG:s plutonium kommer att användas för 

tillverkning av MOX-bränsle för framtida användning. Den brittiska regeringens avsikts-

förklaring är så långt en försäkran kan ges idag. Det kan visa sig att det inte finns tillräck-

liga förutsättningar för att genomföra MOX-tillverkning. NDA undersöker därför andra 

alternativ att göra plutoniet oåtkomligt (beyond reach), inklusive att slutförvara sitt 

plutonium [28]. En överlåtelse innebär att ansvarsförhållandet blir mer tydligt. NDA 

övertar det fulla ansvaret. OKG blir inte beroende av omständigheter och beslut som 

ligger utanför deras kontroll. 

 

SSM konstaterar att Storbritannien har undertecknat icke-spridningsfördraget och har ett 

kontrollavtal med IAEA [30]. Storbritannien har också undertecknat konventionen om 

fysiskt skydd inklusive tillägg [31], är medlem i Europeiska atomenergigemenskapen 

(Euratom) [32] och Nuclear Suppliers Group (NSG) [33] och uppfyller därmed tillämpliga 

krav inom nukleär icke-spridning och fysiskt skydd. Storbritannien har även undertecknat 

viktiga internationella konventioner inom nukleär säkerhet och avfallshantering, såsom 

kärnsäkerhetsdirektivet [34] och kärnavfallskonventionen [35]. 

 

OKG:s plutonium är att betrakta som kärnämne enligt kärntekniklagen. Det har varit 

OKG:s avsikt att använda materialet till MOX-bränsle för sina reaktorer. Överlåts 

materialet på NDA är det den brittiska regeringens avsikt att använda plutoniet som 

MOX-bränsle. Därmed utgör OKG:s plutonium kärnämne som ska användas på nytt, 

varför 10–12 §§ kärntekniklagen inte är tillämpliga, liksom inte heller kärnavfalls-

direktivet. 

 

OKG:s material befinner sig i Sellafield i England, en anläggning som uppfyller brittiska 

krav på säkerhet, strålskydd, fysiskt skydd och kärnämneskontroll. SSM har heller ingen 

anledning att befara att framtida hantering av OKG:s material kommer att ske i anlägg-

ningar eller av aktörer som inte kan uppfylla brittiska krav och internationella normer.  

 

Från miljösynpunkt är plutoniet ett ämne vars framtida hantering innebär miljöfarlig verk-

samhet med risker att skada människors hälsa och miljön. Regeringen har tidigare gett 

OKG tillstånd att exportera sitt använda kärnbränsle till Sellafield för upparbetning och 

tillverkning av MOX-bränsle och även att använda detta MOX-bränsle i reaktorerna 

Oskarshamn 2 och 3. Att överlåta materialet på NDA med avsikten att tillverka MOX-

bränsle för framtida brittiska reaktorer innebär inga ökade risker jämfört med de ursprung-
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liga planerna och tillstånden, snarare minskade miljörisker eftersom det inte behövs någon 

återtransport till Sverige. 

 

Genom att använda plutoniet i MOX-bränsle tas möjligheten tillvara att återanvända 

materialet. SSM anser dock att detta är av sekundär betydelse eftersom det mest angelägna 

är att för framtiden göra plutoniet otillgängligt.  

SSM:s slutgiltiga bedömning 
SSM:s bedömning är att det inte föreligger något hinder enligt kärntekniklagen mot att 

OKG överlåter allt sitt plutonium som nu förvaras i Sellafield till NDA. NDA har alla de 

tillstånd som krävs av den brittiska regeringen och den brittiska regeringens avsikt är att 

låta tillverka MOX-bränsle av materialet. En tillverkning av MOX är i linje med tidigare 

svenska regeringsbeslut i syfte att göra materialet otillgängligt. Storbritannien uppfyller 

även alla tillämpliga krav inom nukleär säkerhet, fysiskt skydd, avfallshantering och icke-

spridning.  

 

SSM bedömer också att en överlåtelse innebär samma eller mindre risker för människors 

hälsa och miljön jämfört med den ursprungliga avsikten att använda plutoniet som MOX-

bränsle i Oskarshamn reaktorer.  

 

SSM har inte funnit något behov att inhämta yttranden i ärendet.  
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