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Minnesanteckningar från Strålsäkerhetsmyndighetens 
seminarium om nationella planen för hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 2015-03-26 

Inledning 

Av 12 c § i förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten framgår 

att SSM har i uppdrag att se till att det finns en aktuell nationell plan för hantering av 

använt kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall samt annat radioaktivt 

avfall. Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i rådets 

direktiv 2011/70/Euratom, och som ska notifieras till Europeiska kommissionen enligt 

artikel 15
1
. Av instruktionen framgår också att SSM i arbetet med att ta fram planen på 

lämpligt sätt ska ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och 

näringslivet tillfälle att lämna synpunkter. 

 

SSM har enligt instruktionen tagit fram ett utkast till en rapport ”Hantering av använt 

kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, Nationell plan”. SSM avser att notifiera en 

engelsk översättning av rapporten till Europeiska kommissionen enligt artikel 15 i Rådets 

direktiv 2011/70/Euratom. 

  

För att ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet 

tillfälle att lämna synpunkter på rapporten har SSM inbjudit till ett för ändamålet särskilt 

arrangerat seminarium, den 26 mars 2015. Syftet med seminariet är att ge berörda 

intressenter tillfälle att muntligen ge synpunkter på rapporten innan den fastställs och 

notifieras till Europeiska kommissionen.  

 

En riktad inbjudan till att delta vid seminariet skickades ut till intressenter den 

16 december 2014. Kompletterande information skickades ut den 3 februari 2015. Utkast 

till rapport tillgängliggjordes på SSM:s hemsida den 9 mars 2015. 

 

En videoinspelning av seminariet direktsändes och kan ses i efterhand på SSM:s webplats: 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se.  

SSM:s introduktion 

Johan Anderberg, SSM, inledde seminariet med att hälsa alla välkomna och betonade 

vikten för SSM att få återkoppling på föreliggande utkast till rapport.  

                                                      
1
 Enligt artikel 15 (4) ska medlemsstaterna senaste den 23 augusti 2015 för första gången anmäla 

innehållet i sina nationella program innefattande all punkterna som anges i artikel 12.  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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Johan fortsatte därefter med att översiktligt redogöra för SSM:s uppdrag och verksamhet 

med stöd av bilder 1-8 i bifogat presentationsmaterial. Johan betonade bland annat vikten 

av öppenhet och transparens och beskrev dagens seminarium som ett exempel på hur 

myndigheten arbetar i det avseendet.  

 

Johan redogjorde vidare för SSM’s uppdrag i förordningen (2008:452) med instruktion för 

Strålsäkerhetsmyndigheten att se till att det finns en aktuell nationell plan för hantering av 

använt kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall samt annat radioaktivt 

avfall, och att planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i 

rådets direktiv 2011/70/Euratom.  

 

Johan informerade om att SSM har tolkat direktivet som att notifiering av redovisningen 

enligt artikel 12, ett så kallat ”National program” innebär en redovisning av: 

i) nationella handlingslinjer i form av mål och principer,  

ii) nationellt ramverk i form av rättsligt reglerande och organisatoriskt system, och  

iii) nationellt program i form av strategier för genomförandet.  

 

SSM har vidare tolkat att redovisningen av det ”Nationella programmet” enligt artikel 12 i 

rådets direktiv 2011/70/Euratom motsvaras av Fud-programmet, Finansieringssystemet 

och Miljömålssystemet, i synnerhet miljökvalitetsmålet Säker Strålmiljö. 

 

Johan redogjorde också för att föreliggande rapport utgör den första sammanhållande 

beskrivningen av det övergripande sammanhanget och systemet för omhändertagande av 

använt bränsle och radioaktivt avfall. Tanken är att rapporten ska ses över varje år och vid 

behov uppdateras.  

 

Johan redogjorde avslutningsvis för att rapporten skulle översättas till engelska och 

notifieras till kommissionen enligt artikel 15 i direktivet. Johan kommenterade också 

under seminariet att det vanligtvis är regeringen som gör den här typen av notifiering, men 

att uppdraget i det här specifika fallet delegerats till SSM
2
. 

Presentation av utkast till rapport 

Flavio Lanaro, SSM:s aktivitetsansvarige för arbetet med att ta fram rapporten, redogjorde 

därefter översiktligt för hittills genomfört arbete med att ta fram föreliggande utkast till 

rapport, med stöd av bilder 9-33. 

 

Flavio inledde med att påpeka att titeln på inbjudan till seminariet inte var helt i 

överensstämmelse med hänsyn till rapportens faktiska titel och innehåll: ”Hantering av 

använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige”, med undertiteln ”Nationell plan”.  

 

Därefter följde en något mer detaljerad redogörelse för målsättningen med rapporten, 

liksom för rapportens omfattning och struktur. Som tidigare beskrivits syftar rapporten till 

att fungera som ”nationell plan” och att utgöra underlag för notifiering av ”Nationellt 

program” som ska göras enligt artikel 12 i rådets direktiv 2011/70/Euratom. Utöver detta 

är det tänkt att rapporten ska underlätta också andra typer av rapporteringar i 

internationella sammanhang och även som ett underlag som kan användas i SSM:s tillsyn, 

speciellt med avseende på inrapportering av datamängder. 

                                                      
2
 12 d § i förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Flavio redogjorde därefter för rapportens principiella struktur som tar avstamp i 

huvudpunktern i) – iii) enligt föregående, och med stöd av bilder 22-29 som redovisar 

detaljerad kapitel- och avsnittsindelning. Utkast till rapport är innehåller följande 

huvudkapitel: 

 

1. Inledning 

2. De nationella handlingslinjerna 

3. Det nationella ramverket 

4. Kärnteknisk verksamhet 

5. Icke-kärnteknisk verksamhet 

6. Avfallsmängder och prognoser 

7. Nationella program 

8. Uppföljning och förbättring 

 

Flavio redogjorde avslutningsvis övergripande för den statistik för avfallsmängder som 

redovisas i rapporten samt prognoser för totala avfallsmängder som det svenska 

kärnkraftsprogrammet totalt förväntas generera, och som ska rapporteras till EU. 

Fortsatt hantering 

Under seminariet aviserades att ytterligare synpunkter på föreliggande utkast behöver ha 

inkommit till SSM senast den 30 april för att kunna tas hänsyn till i den fortsatta 

processen. Dessutom aviserades att en redogörelse för hur inkomna synpunkter tagits 

omhand i den fortsatta hanteringen kommer att offentliggöras på SSM:s hemsida 

tillsammans med den slutliga versionen av rapporten. En sammanfattning och redogörelse 

för utfallet från seminariet kommer att redovisas i en bilaga i rapporten. 

 

Följande hållpunkter har definierats för det fortsatta arbetet med att ta fram en slutlig 

version av rapporten och att notifiera en engelsk version av rapporten till Europeiska 

kommissionen: 

 

2015-04-30 Sista datum att lämna synpunkter på utkast till rapport till SSM 

2015-05-29  Svensk version av rapporten fastställs 

2015-06-05 Engelsk version av rapporten fastställs 

2015-08-23 Anmälan av engelsk version av rapporten till EU-kommissionen 

2015-08-23 Inlämning av en annan rapport om genomförande av avfallsdirektivet till 

EU-kommissionen. 

Diskussion och frågor 

Vid den avslutande diskussionen framfördes synpunkter och ställdes frågor enligt 

sammanställningen i bilagan. Nedan sammanfattas i punktform kortfattat fokus för de i 

sammanhanget mest relevanta frågor/synpunkter som framfördes: 

˗ Rapporten fokuserar på avfall från kärnteknisk verksamhet. Det finns annat 

material/avfall som innehåller naturligt förekommande radioaktivt material, så 

kallat NORM-avfall, som borde ges större uppmärksamhet i rapporten. 
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˗ Kraven i Miljöbalken (MB) redovisas relativt detaljerat inledningsvis i rapporten. 

Däremot så redovisas inte speciellt mycket om hur dessa krav omhändertas i den 

verksamhet som beskrivs. Det bör i rapporten förtydligas hur MB-krav omsätts i 

verksamheter i praktiken, t.ex. hur verksamhetsutövare lever upp till de allmänna 

hänsynsreglerna. 

˗ Rapporten borde tydligare redogöra för på vilket sätt miljöbalkens krav på 

redovisning av alternativ omhändertas i praktiken, t.ex. med avseende på 

lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

˗ Syftet med dokumentet behöver klargöras. Ibland hänvisas till att det är en rapport 

och ibland till att det är en plan. 

˗ Systemet för mätövervakning respektive kärnämneskontroll är inte speciellt 

tydligt beskrivet i rapporten och kunde beskrivas bättre. 

˗ Rapporteringen till Europeiska kommissionen kommer att läsas av andra länder 

och det är viktigt att Sveriges rapport håller en bra kvalitet. Eftersom vi kommit 

längre än de flesta andra Europeiska länder så är det bra om vi kan agera 

föredöme. 

˗ Tiden som är tillgänglig för att lämna synpunkter är alltför kort och borde 

förlängas. 

  

Referensmaterial 

1. Program för seminariet 2015-03-26, SSM2015-5170-2 

2. Utkast till rapport Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, 

SSM2015-5170-3 

3. Presentation samt deltagarlista från seminarium 2015-03-26, SSM2015-5170-9. 

Bilaga 

Sammanställning av frågor och svar från avslutande diskussion. 
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