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Ärendet 
Mark och miljödomstolen har i mål M 1333-11 ställt två frågor under huvudförhandlingen: 
 

1. Vilket ansvar har en tillståndshavare enligt miljöbalken efter förslutning av ett 
slutförvar för använt kärnbränsle? 
 

2. Behövs det i ett tillstånd enligt miljöbalken någon reglering som avser tiden efter 
förslutning och i så fall vilken? 

 
 
Kärnavfallsrådets svar på fråga 1.  
Verksamheten i slutförvaret för använt kärnbränsle utgör en miljöfarlig verksamhet enligt 9 
kap miljöbalken och som ska drivas under en mycket lång tidsrymd. Att slutförvaret försluts 
innebär inte att verksamheten upphör. Verksamhetsutövaren, SKB, har ett ansvar för att 
slutförvaret inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. En mängd 
uppgifter återstår. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska verksamhetsutövaren utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs. 
Bästa möjliga teknik ska användas. Försiktighetsmått ska vidtas så länge det finns skäl att 
anta att slutförvaret kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Någon bortre gräns i för SKB:s ansvar finns inte i balken. 
 
Kärnavfallsrådets svar på fråga 2.  
Enligt Kärnavfallsrådets mening behövs det i tillståndet enligt miljöbalken för slutförvaret 
inte någon reglering som avser tiden efter förslutning. Utöver miljöbalkens bestämmelser om 
allmänna hänsynsregler för verksamheten gäller balkens bestämmelser enligt 10 kap. om 
verksamheter som orsakar miljöskador liksom bestämmelserna enligt 2 kap 8 § om ansvar för 
skadad miljö. 
 
 
 
Beredning av ärendet  
Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm. 
Ärendet har beretts av sakkunnige Ingvar Persson.  
 
 
Carl Reinhold Bråkenhielm  
Ordförande 
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