
 
 

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

   

 

    

 

Promemoria 

Datum: 2021-05-27 

Diarienr: SSM2019-1704 

Dokumentnr: SSM2019-1704-77 

Process: 3.1 

   

 

Handläggare: Jenny Zettersten 

Arbetsgrupp: Sara Sundin, Jenny Zettersten 

Samråd: Patrik Lundell, Eva Gimholt, Ansi Gerhardsson, Pernilla Sandgren, Catarina 

Danestig Sjögren, Helene Jönsson, Bengt Hedberg 

Godkänt av:   Ove Nilsson 
 

 

Sammanställning och hantering av remissvar – 
Nationell Plan – Ansvarsfull och säker hantering 
av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i 
Sverige 

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett företrädare för berörda myndigheter, kommuner, 

allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter på rapporten ”Nationell plan – 

Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige ”. 

Ett utkast till rapport (SSM2019-1704-10) gjordes tillgänglig på myndighetens hemsida 

den 4 december 2020 med möjlighet att lämna synpunkter direkt till SSM i anslutning till 

ett öppet seminarium som hölls digitalt den 16 december 2020 samt skriftligt senast den 

31 januari 2021. 

 

Denna sammanställning redovisar kortfattat vilka remissinstanser som har yttrat sig och i 

vilka frågor samt hur SSM har hanterat frågorna i yttranden i den slutgiltiga versionen av 

rapporten. De framförda synpunkterna under seminariet överensstämmer med de senare 

inkomna skriftliga kommentarerna.  

 

Flera remisskommentarer adresserar de utmaningar som Sverige har vad gäller IKA-

avfall, och detta är en fråga som SSM kommer ta med sig i arbetet med att nå ett 

strålsäkrare samhälle.  
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Arbetsmiljöverket, 2020/069686-2, SSM2019-1704-13 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Välkomnar en uppdatering av den nationella 

planen. 
Ingen åtgärd. 

2 Rekommenderar att det tydliggörs att 

arbetsmiljölagstiftningen innebär att arbetsgivare 

kan ha fler skyldigheter än vad som framgår av 

strålskyddslagen när det gäller skydd av 

arbetstagare mot faror med joniserande strålning,  

samt förtydliganden när det gäller deras 

föreskrifter och standarder. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

 

3 Förslag till förtydliganden i texten i avsnitt 3.1.5 Åtgärdat enligt förslag 

 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, SSM2019-1704-15 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Anser att SSM bör överväga att skicka in planen 

till EU-kommissionen tillsammans med 

nationella rapporten i år, och sen göra det var 

tionde år. 

De uppdateringar som 

gjorts i denna rapport 

föranleder ingen 

notifiering till 

kommissionen, det 

kommer att ske vid större 

förändringar. 

Rapporten kommer 

översättas inför 

internationella 

granskningar (IRRS o 

Artemis) och kommer på 

så vis få en granskning 

ändå. 

2 Redovisning av mängder av radioaktivt avfall i 

Sverige har förbättrats, SSM bör redovisa arbetet 

med detta samt vilka oklarheter som kvarstår. 

Avfallsmängder bör rapporteras både i volym och 

aktivitet. 

 

Det bör redovisas hur mycket avfall som har 

dumpats i havet, skickats utomlands och 

mottagits från utlandet som ersättning. 

 

 

 

 

 

 

 

Historien om återtagandet av historiskt avfall i 

SFR.  

Hur SSM arbetar med 

framtagande av avfallsdata 

ligger utanför denna 

rapport. 

Enligt direktivet ska 

mängder i lämplig 

klassificering anges. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

Havsdumpning finns att 

läsa om i SSM rapport 

2013:23. I Joint 

Convention-rapporten 

finns info om bränsle som 

överlåtits. 

Åtgärdat med en kort text 

infogad i avsnitt 4.4.5.  

3 Allmänheten har rätt till större insyn av 

transporter av radioaktiva ämnen mellan Sverige 

och andra länder, samt hur mycket som stannar i 

Sverige. 

Den nationella planen 

belyser endast transporter 

på en övergripande nivå 

eftersom fokus ligger på 

avfallet. Årsrapporter från 

tillståndshavare, som 

inkluderar transporter kan 
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begäras ut från SSM. Viss 

information kan dock vara 

sekretessklassad.  

Texten i nationella planen 

är förtydligad om att 

sekundäravfall returneras 

till respektive ägare. 

4 MKG anser att beskrivningen av hur den svenska 

lagstiftningen används för miljöprövningar är 

betydligt förbättrad jämfört med den förra planen. 

Ingen åtgärd 

5 Bättre beskrivning av miljöbalkens roll i 

förhållande till kärntekniklagen och 

strålskyddslagen i avsnitt 3.4. Prövningen enligt 

miljöbalken är överordnad prövning enligt 

kärntekniklagen. 

SSM håller inte med MKG 

i hur de har tolkat 

lagstiftningens 

tillämpning. Lagarna 

gäller parallellt och ingen 

är överordnad en annan. 

Ingen åtgärd. 

6 Finansiering av miljöorganisationers arbete bör 

uppdateras i avsnitt 2.10 med att medel erhålls 

via statsbudgeten och kan användas bredare. 

Åtgärdat med att 

finansiering erhålls via 

skattemedel. 

7 Planen bör innehålla information om hur arbetet 

med att informera framtiden förs framåt. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. SSM har fått 

uppdrag från regeringen 

att utreda frågan. 

 

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk, SSM2019-1704-16 och 

Varbergs kommun, KS 2020/0629-2, SSM2019-1704-17 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Nämnden vill påtala för regering, riksdag och 

berörda myndigheter vikten av att 

slutförvarsfrågan får en lösning. 

Kärnbränsleförvaret, inkapslingsanläggning och 

utbyggnad av Clab. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. Regeringen 

beslutar i dessa frågor. 

2 Det är angeläget att tillståndsprocessen för SFL 

hanteras på ett trovärdigt och effektivt sätt. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

SKB har inte kommit in 

med någon ansökan än. 

3 Nämnden vill påtala vikten av att SSM har 

tillräckligt med resurser för att utöva sitt uppdrag 

på ett opartiskt, kompetent och förtroendefullt 

sätt som kan upprätthållas över tid. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

 

 

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan, KSO, SSM2019-1704-19 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Sverige har i internationell jämförelse ett 

långsiktigt och ansvarsfullt program för att 

omhänderta använt kärnbränsle och kärnavfall. 

Ingen åtgärd. 

2 KSO understryker vikten av fortsatt finansiering 

från kärnavfallsfonden för de fortsatta 

prövningsprocesserna för kärnbränsleförvaret 

och utbyggnad av Clab. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 
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3 Det finns ingen agenda eller tidsplanering för 

kärnavfallsprocessen som kommunerna kan 

förhålla sig till i planeringen av framtida 

arbetsinsatser. 

KSO påtalar vikten av ett regeringsbeslut i 

processerna kärnbränsleförvaret, 

inkapslingsanläggningen och utbyggnaden av 

Clab, samt att dessa processer hålls ihop så att 

inte Clab blir ett slutförvar. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. Regeringen 

beslutar i dessa frågor. 

4 KSO delar SSM:s bedömning att en långsiktigt 

hållbar lösning behöver övervägas som 

säkerställer att allt låg - och medelaktivt 

radioaktivt avfall som upp - kommer i samhället 

på både kort och lång sikt kan slutförvaras på ett 

strålsäkert sätt. Vidare delar KSO även 

bedömningen att en översyn behöver göras av 

den långsiktiga rollfördelningen mellan de 

privata aktörernas ansvarstagande och statens 

ansvar. 

Det kan även behövas ytterligare åtgärder från 

statens sida, såsom bland annat statliga garantier 

som minskar verksamhetsutövarnas ekonomiska 

risk vid övertagande av avfall från strålkällor 

som genererat icke - kärntekniskt avfall där stora 

delar av avfallet historiskt har skickats till 

Studsvik 

Ingen åtgärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta tas upp på en 

tillräcklig nivå i rapporten. 

Ingen åtgärd 

 

 

5 Eftersom SFR och SFL inte är färdigställda vid 

avvecklingen av reaktorer vid OKG och RAB 

samt i samband med rivningen av BKAB ser 

KSO med viss oro att avfall som ska slutförvaras 

i SFR-U och SFL behöver mellanlagras på plats 

vid kärnkraftverken, tills slutförvaren är i drift 

och tillgängliga. För OKG innebär detta att det 

krävs utökning av det befintliga mellanlagret för 

lågaktivt avfall, befintligt lokalt markförvar för 

slutförvaring av mycket lågaktivt avfall för 

rivningsavfallet från O1 och O2, inklusive 

avfallet från rivningen av BKAB där något 

markförvar inte planeras samt för avfall från den 

återstående driften av O3 till 2045. 

  

Hur länge ska berörda kommuner räkna med att 

ha dessa mellanlager/markförvar kvar och vad 

gäller i ansvarsfrågan efter att kärnkraftverken 

har rivits?  

SKB och SSM behöver förtydliga detta.  

 

 

Kan det lågaktiva avfallet ingå i kretsloppet för 

normal återvinning eller förbränning enligt 

Miljöbalkens intentioner? Som SSM framhåller 

så direktdeponeras avfallet i dag utan försök till 

återvinning eller återanvändning.  

 

Detta tas upp på en 

tillräcklig nivå i avsnitt 

4.4.4 för denna rapport. 

Ingen åtgärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markförvaren kommer 

friklassas efter 30 år. När 

det gäller mellanlager finns 

inga beslut just nu. Ingen 

åtgärd i rapporten då den 

beskriver nuläget. 

 

Kompletterat text i avsnitt 

2.9 

 

 

 

 



 Sida 5 (22) 
 Dokumentnr: SSM2019-1704-77 

   
  

 

 

KSO vill också påtala att mellanlager medför 

krav på tillsyn och behov av specialistresurser 

till detta. På det lokala planet är det kommunerna 

som utövar tillsyn enligt miljöbalken över sådan 

användning av mark, byggnader eller 

anläggningar som kan medföra oläg - enhet för 

omgivningen av joniserande eller icke - 

joniserande strålning och som inte kräver 

tillstånd enligt balken. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

6 Anser att det hade varit värdefullt att jämföra 

avfallsmängder med andra länder. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. Rapporten 

ska endast innehålla 

svenskt avfall. Jämförelser 

finns inom IAEA, OECD-

NEA och EU-

kommissionen. 

7 Kommunerna behöver förutsättningar för att 

driva projekt inom informationsbevarande. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. SSM har fått 

uppdrag från regeringen att 

utreda frågan. 

8 KSO vill påtala vikten av att SSM har tillräckligt 

med resurser för att utöva sitt uppdrag på ett 

opartiskt, kompetent och förtroendefullt sätt som 

kan upprätthållas över tid. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

 

9 KSO vill betona vikten av långsiktig 

kompetensförsörjning inom 

strålsäkerhetsområdet. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

 

Riksarkivet, Dnr RA 04-2020/17509, SSM2019-1704-21 

Nr Synpunkt / kommentar SSM:s hantering 

1 Många krav på arkivering och på bevarande och 

gallring (föreskrifter). SSM tar på sig ett stort 

ansvar för detta för den kärntekniska 

verksamheten. NAP bör innehålla vägledning 

för hur aktörerna inom kärnteknisk verksamhet 

om vilka uppgifter och handlingar som 

ska/bör bevaras och gallras mm. För att 

klarlägga vilken öppenhet och insyn som är 

möjlig i närtid och framtid och därmed ramverk 

för forskning. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd.  

 

 

Renova, Dnr 0129/21, SSM2019-1704-28 

Nr Synpunkt / kommentar SSM:s hantering 

1 Hantering av herrelösa strålkällor bör ses över. 

Det är inte rimligt att avfallsbolagen ska anses 

vara innehavare och lagra avfallet i väntan på 

omhändertagande (när lämplig metod saknas för 

behandling och/eller slutförvar). Avfallsbolag har 

inte rätt utbildning eller infrastruktur för att 

mellanlagra avfall. Det är inte förenligt med 

BSS-direktivet art 94 om att myndigheten ska 

återta kontrollen över herrelösa strålkällor. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 
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2 Renova ifrågasätter att finansieringen (om 3 

MSEK/år) är tillräcklig. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

3 Herrelösa strålkällor bör transporteras iväg till ett 

mellanlager för akuta situationer, som inte är 

beroende på enskild aktörs tillstånd och förmåga. 

Staten ska bli innehavare av de herrelösa 

strålkällorna. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

4 Det försvårar tillsynen om herrelösa strålkällor 

och minskar strålsäkerheten om dessa lagras på 

flera platser än nödvändigt. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

 

Gunnar Buckau, SSM2019-1704-31 

Nr Synpunkt / kommentar SSM:s hantering 

1 Det finns otydligheter kring rapportens innehåll 

och uppdelning gentemot direktivets krav. Tex 

nationellt program motsvarar inte direktivets 

krav. 

SSM har valt att disponera 

rapporten så att den hänger 

ihop bättre för läsaren. 

Detta betyder att den inte 

strikt följer upplägget i 

direktivet, men att alla 

delar finns med. 

2 Förtydliga vad som är ”plan”, ”program” och 

”framstegsrapport”. Det är otydligt varför 

rapporten uppdateras om det inte har varit några 

större förändringar. Borde inte rapporten 

notifieras till kommissionen? 

Har förtydligat rapporten 

till viss del. 

SSM anser inte att 

rapporten behöver 

notifieras till 

kommissionen. 

3 Förtydliga att det sedan 2008 finns krav på en 

nationell plan. Klargör var de olika delarna kring 

avfallsregister och rapportering sker – i vilka 

rapporter/delar.  

Rapportering sker enligt 

direktiv 2011/70. Men har 

lagt till att den första 

nationella planen togs fram 

2009. 

4 Ytterligare förslag till förtydliganden i flertal 

avsnitt. 

Förtydliganden har gjorts 

på ett flertal ställen i 

rapporten. 

 

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, Nr FOI-2020-2010, SSM2019-1704-34 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Om kärntekniska olyckor ska vara med i 

rapporten bör även andra fall av radiologiska 

olyckor vara med (kärnvapen, smutsiga bomber 

mm). Samt även beskriva ansvarsförhållandet i 

dessa fall då det saknas ”ägare”. 

Övriga olyckor med strålkällor som kan 

generera stora mängder avfall behöver hanteras i 

rapporten. 

Avsnittet är nedkortat. 

Enligt direktivet ska endast 

kärnbränsle och radioaktivt 

avfall från civil verksamhet 

vara med. Därmed inte 

kärnvapen och smutsiga 

bomber. 

2 Det bör finnas med en plan för fysiskt skydd för 

slutförvaren för att förhindra att människor 

genom uppsåt eller inte tar sig in. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. Hanteras i 

tillståndsprocessen för 

slutförvaren.  
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Krokoms kommun, Dnr 2020-000324, SSM2019-1704-39 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Det är viktigt att den kommunala vetorätten finns 

kvar. Den behöver också utökas för 

gruvverksamhet där radioaktivt material är en 

biprodukt eller avfall. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

2 Saknas ett kapitel i rapporten om avfall från 

gruvverksamhet. 

Omfattas inte av direktivet. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd.  

 

FMV – Försvarets materielverk, Dnr 20FMV116-19:1, SSM2019-1704-40 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Viss rapportering som inkommer till SSM 

avseende radioaktivt avfall och anläggningar 

mm kan vara säkerhetskänslig och där kan 

sekretess gälla enligt OSL. 

Handlingar som inkommer 

till SSM sorteras efter 

sekretessklass med olika 

begränsningar för insyn. 

Sekretess nämns mer 

övergripande i rapporten. 

 

Stockholms universitet, SU FV-1.1.3-4688-20, SSM2019-1704-44 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Det är bra att SSM genomför 

kompetenskartläggning för att få underlag för 

vilken kompetens myndigheten behöver på kort 

och lång sikt och att den verksamheten är 

förankrad i den nationella planen. Det är även bra 

att finansiering av forskning nämns som ett sätt 

att upprätthålla och utveckla kompetens av 

betydelse för strålsäkerhet, både inom 

myndigheten och nationellt. 

Ingen åtgärd. 

2 Kopplingen till EURATOM:s forskningsprogram 

bör utvecklas, SSM borde främja deltagandet av 

svenska forskare i relevanta projekt och det är 

önskvärt att detta förankras i den nationella 

planen. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det hanteras inte  

här. Det är inte SSM:s 

ansvar att främja svenska 

forskare att delta i EU-

projekt. 

3 Positivt att frågan om avfall som härrör från icke 

kärnteknisk verksamhet lyfts då det förekommer 

en omfattande verksamhet med radioaktiva 

strålkällor vid universitet och högskolor 

Ingen åtgärd. 

4 På sid 22 hänvisas till avsnitt 4.4.7 som inte 

finns, ska antagligen vara 4.5. 

Åtgärdat 

 

Kungliga tekniska högskolan, V-2020-0861, SSM2019-1704-45 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Sammanfattande bedömning är att rapporten väl 

beskriver det svenska systemet för 

omhändertagande av radioaktivt avfall men att 

det finns avgörande problemställningar som 

kräver en djupare analys 

Ingen åtgärd. 

2 Den grundläggande idén om att det operativa 

ansvaret för radioaktivt avfall som genereras i 

Sverige bör utsättas för en djupare analys. Att 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 
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privata aktörer kan vägra att ta emot vissa 

avfallstyper samt saknar rätt att ta emot 

kärnämne utgör ett hot mot strålsäkerheten. 

  

Det är rimligt att verksamheten själv står för 

kostnaderna av avfallshanteringen, men det 

förutsätter att kostnaderna är kända innan 

verksamheten initieras. 

 

 

 

 

Det tas upp på tillräcklig 

nivå i rapporten. 

3 Endast få aktörer i Sverige finansierar forskning 

inom djupförvar av använt kärnbränsle och 

andra avfallstyper, vilket medför att forskare 

som är experter på området och samtidigt 

oberoende från SKB är försvinnande liten. Vid 

granskningar hänvisas man till internationella 

experter, men eftersom frågorna rör hela 

befolkningen under väldigt lång tid bör man 

försäkra sig om expertis inom Sverige. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

4 För de sex underkritiska forskningsområdena 

finns kompetensförsörjningen inom de svenska 

universiteten och högskolorna. Planen tar ej upp 

dominansen av privat forskningsfinansiering i 

det svenska systemet. Finansiering av SSM och 

dess forskningsverksamhet är i detta 

sammanhang en central fråga och en djupare 

analys av möjligheterna att en betydligt större 

del av den forskning som sker inom området 

överförs till att ske i SSM:s regi.  

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

5 Nyutvecklad teknik inom kärnämneskontroll 

och icke-spridning bör stödjas och 

implementeras i Sverige. Sverige bör ligga före 

och driva på den tekniska utvecklingen i 

samarbete med IAEA. Tex implementering av 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd (SSMFS 2008:3) om kontroll av 

kärnämne mm vilken är ett komplement till 

kommissionens förordning (Euratom) nr 

302/2005 om genomförandet av Euratoms 

kärnämneskontroll. SSMFS 2008:3 ställer krav 

på rutiner för bokföring av kärnämne och att 

använt kärnbränsle ska verifieras innan det 

placeras i kopparkapslar. Ny teknik som 

utvecklas vid KTH kommer exempelvis att göra 

det möjligt att med mycket högre precision 

verifiera och karakterisera det fissila materialet i 

använt kärnbränsle. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

Föreskriften om 

kärnämneskontroll är under 

uppdatering. 

6 SSM:s tolkning av huruvida använt kärnbränsle 

definieras som resurs eller kärnavfall är en skarpare 

tolkning än vad kärntekniklagen kräver och svårt att 

förena med SSM:s föreskrifter:  

"För kärnteknisk verksamhet finns bestämmelser i 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 

2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar att 

verksamheten ska bedrivas så att mängden kärnavfall 

och dess innehåll av radioaktiva ämnen begränsas så 

långt som rimligen är möjligt."  

Detta tas upp tillräckligt 

tydligt i denna rapport. 

Ingen åtgärd. 
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Från SSMFS 2008:1 ser det snarare ut som att vidare 

studier av återvinningslösningar som fjärde 

generationens reaktorsystem eller acceleratordriven 

transmutation borde ses som prioriterade och stödda 

av SSM. Forskning och framsteg inom teknik riktad 

mot återvinningslösningar som minimerar mängden 

kärnavfall och livslängden på det slutgiltiga 

kärnavfallet fortlöper i Sverige och kan innebära att 

man behöver justera strategin för det svenska 

slutförvaret.  

 

Riksgälden, SSM2019-1704-46 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Avsnitt 4.7.1  

”kompletteringsbeloppet motsvarar en riskbuffert 

för kostnader till följd av oplanerade händelser” 

bör ersättas med: ”kompletteringsbeloppet 

motsvarar ett belopp som, tillsammans med 

finansieringsbeloppet och reaktorinnehavarens 

andel i Kärnavfallsfonden, gör att 

reaktorinnehavaren med hög sannolikhet kan 

fullgöra sina skyldigheter även om inga 

ytterligare kärnavfallsavgifter betalas och inga 

ytterligare säkerheter ställs” 

Åtgärdat 

2 Avsnitt 4.7.1  
”Riksgälden ska revidera hur utbetalade medel 

har använts” bör ersättas med: ”Riksgälden utför 

årlig revision där utbetalade fondmedel granskas 

så att de har använts för avsett ändamål”.  

 

Åtgärdat 

3 Uppdatera 5.3.1 Åtgärdat 

 

AB Svafo, SV-2021-0243, SSM2019-1704-47 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Förtydligande i sammanfattningen:  

”De flesta slutna strålkällor som ska hanteras 

som avfall skickas antingen tillbaka till 

tillverkaren eller omhändertas av Cyclife 

Sweden AB, dock utan att ägarskapet övergår 

till Cyclife.” 

Stämmer inte. Ägarskapet 

övergår till Cyclife, 

förtydligat detta i texten. 

2 Avsnitt 4.1 uppdatering av text: 

”Ringhals 1 stängdes av permanent den 31 

december 2020” 

Avsnitt 4.4.4. uppdatering av text: 
”AB Svafo har uppfört en ny byggnad för 

mellanlagring av låg- och medelaktivt avfall från 

den historiska verksamheten på 

Studsviksområdet samt från Ågestaverket, se 

Figur 6.” 

Åtgärdat 

 

 

Åtgärdat 

3 Kap 4.5 uppdatering av text: 

”Omhändertagandet av detta avfall finansieras 

avseende mellanlagring av medel som fonderats 

av reaktorinnehavarna genom en särskild lag, 

Texten kvarstår. SSM har 

fått i uppdrag av regeringen 

att utreda ansvarsfrågan om 

det historiska avfallet. 
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den s.k. Studsvikslagen vilken upphörde att gälla 

2017.” 

4 Avsnitt 4.6.3 uppdatering av text: 

”AB Svafo bedriver verksamhet rörande 

historiskt avfall inom vad man betecknar 

Swedish Legacy Waste (SLW)” 

”En grov uppskattning är att drygt 500 

kubikmeter utgör icke-kärntekniskt avfall, med 

tänkt slutförvar i SFL.” 

 

Åtgärdat 

 

 

Åtgärdat 

5 Avsnitt 5.3.1 uppdatering av tabell 8: 

102017 

Åtgärdat 

 

Svensk kärnbränslehantering AB, SSM2019-1704-49 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 NAP ger en bra översikt översikt av Sveriges 

pågående 

och planerade verksamhet med att hantera använt 

kärnbränsle och radioaktivt avfall.  

SKB delar SSM:s bedömning att ett förstärkt 

statligt 

åtagande i någon form sannolikt är nödvändigt när 

det gäller icke kärntekniskt avfall och visst 

kärnavfall. Bolagets uppdrag, verksamhet och 

planer redovisas på ett tydligt sätt. 

Ingen åtgärd. 

2 I sammanfattningen, avsnitt 1.3.1 och 5.3.1: 

Det bör läggas till att regeringen i december 2020 

fattade beslut om Fud-program 

2019 och om kärnavfallsavgifter samt 

finansierings- och kompletteringsbelopp för 

reaktorinnehavarna. Tabell 7 uppdateras 

Åtgärdat 

 

3 Avsnitt 1.3.2: förtydliga radioaktivt avfall map 

friklassat och undantaget material 

Åtgärdat 

4 Avsnitt 2.3 förtydligande av text: 

”Enligt kärntekniklagen definieras använt 

kärnbränsle som kärnavfall först efter deponering 

för slutförvaring. Det svenska 

använda kärnbränslet ses dock inte som en resurs 

för återanvändning utan betraktas i 

praktiken som kärnavfall efter det tagits ur 

reaktorn” 

Åtgärdat enligt förslag 

5 Avsnitt 2.10 och 4.7.1  

Sedan 2018 finansieras inte ideella organisationer 

med medel från Kärnavfallsfonden 

utan via SSM. 

Åtgärdat 

6 Avsnitt 3.3.5 förtydligande: 

”SSM informerade…för etablering av 

slutförvarsanläggningar i Forsmark och en 

anläggning 

för inkapsling av använt kärnbränsle i 

Oskarshamn.” 

Åtgärdat 

7 Avsnitt 3.5.3 

Det finns inget krav på rapportering av 

avfallsregister 

Åtgärdat 
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8 Avsnitt 3.6.3 förtydligande av text angående Joint 

convention samt att mötet är uppskjutet till 

sommaren 2022. 

Åtgärdat  

9 Avsnitt 4.1 

Det kan läggas till att SKB:s tillståndsansökningar 

2011 även omfattar en anläggning 

för inkapsling av använt kärnbränsle i 

Oskarshamn 

Åtgärdat 

10 Avsnitt 4.2.1 förtydliganden kring bestrålat 

kärnbränsle, Ringhals 1 avställning samt 

finansiering av rivning. 

Åtgärdat 

11 Avsnitt 4.2.2 förtydligande av text: 

”En stor del av forsknings och 

utvecklingsarbetet bedrivs vid Kapsellaboratoriet 

och Äspölaboratoriet. I anslutning till 

Äspölaboratoriet finns även 

Vattenkemilaboratoriet, 

Materialforskningslaboratoriet och Testhallen. 

Samtliga laboratorier finns i Oskarshamns 

kommun.” 

Åtgärdat 

12 Avsnitt 4.4.5 

Stryk Konditionering 

Efter utbyggnad kommer SFR ha en total 

lagringskapacitet på 180 000 m3. 

 

 

Åtgärdat 

13 Avsnitt 4.6.2 tabell 3 och 4 

Ackumulerade volymer 

Åtgärdat 

14 Avsnitt 5.2.3 uppdatering av helt stycke från 

Bentonitlaboratoriet till Testhallen, 

Vattenkemilaboratoriet och 

Materialforskningslaboratoriet 

Åtgärdat 

15 Avsnitt 5.2.4 och 5.2.5 

Tidplanerna ses regelbundet över av SKB och kan 

komma att justeras. 

Åtgärdat 

16 Avsnitt 5.2.4 

Mellanlagring av långlivat avfall kommer inte ske 

i SFR 

Åtgärdat 

 

Westinghouse Electric Sweden AB, SSM2019-1704-50 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Avsnitt 4.2.2 Totalt arbetar ca 800 personer på 

WSE 

Åtgärdat 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 9561-20, SSM2019-1704-51 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Avsnitt 3.8 

Efterfrågar ett förtydligande när det gäller 

ansvarsfördelning vid avfallshantering, en 

samlad beskrivning av val av saneringsmetoder, 

ansvar framtagande av avfallsplaner, vem fattar 

beslut om planer, vem som söker tillstånd 

(hantering, bearbetning, transport, deponering, 

slutförvaring), vilken instans som ger tillstånd 

(SSM, fler?) 

Arbete pågår på MSB med 

att uppdatera nationella 

beredskapsplanen. 

Ansvarsförhållandena är 

komplexa och utreds inte 

närmare i Nationella planen. 

Avsnittet nedkortat. 
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2 Efterfrågar ett förtydligande i beskrivningen av 

kostnadsansvaret för hanteringen av avfallet 

som genereras i samband med saneringsarbetet. 

Se ovan. 

3 Förslag relaterade till klimatpåverkan:  

Under avsnitt 3.1.1 bör det finnas en 

redovisning av hur den interna 

kompetensförsörjningen avses ske för att även 

SSM:s vägledning gällande avfallshanteringen 

av radioaktivt avfall ska kunna beakta 

nationella och internationella mål avseende 

begränsad klimatpåverkan.  

 

Avsnitt 4 bör kompletteras med ett avsnitt som 

i stort belyser omfattning av den 

klimatpåverkan som avfallshanteringen bedöms 

medföra, i såväl det korta som i det längre 

tidsperspektivet.  

 

I avsnitt 2 bör tillföras ett avsnitt i form av en 

vägledning om hur myndigheter, inklusive 

SSM, och verksamhetsutövare på ett ansvarfullt 

sätt bör hantera frågan om klimatpåverkan vid 

val av metod samt hantering av radioaktivt 

avfall. 

Kompetensbehoven beskrivs 

övergripande och tillräckligt 

i denna rapport (3.1.1) 

 

 

 

 

 

 

Klimatpåverkan ingår inte i 

direktivet och belyses därför 

inte närmare i rapporten. 

 

 

 

Vägledning är inte del i 

rapporten, ingen åtgärd.  

 

Sveriges kommuner och regioner, 20/01656, SSM2019-1704-53 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Den uppdaterade nationella planen är väl 

genomarbetad 

Ingen åtgärd. 

2 Planen bör förtydligas med att staten är 

sekundärt ansvarig för att hantera skador från 

verksamheten om inte verksamhetsutövaren eller 

dess ställda säkerhet kan finansiera 

återställandet. 

Statens yttersta ansvar 

beskrivs övergripande i 

avsnitt 2.1 

 

Energiföretagen, 004/2020, SSM2019-1704-54 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Rapporten ger en god och användbar beskrivning 

av den nationella planen för hantering av använt 

kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den tydliggör 

hur den svenska kärnkraftsindustrin hanterar det 

uppkomna avfallet på ett ansvarsfullt och säkert 

sätt. Den ger också en genomgripande bild över 

de omfattande krav som kärnkraftsindustrin har 

att uppfylla. Planen har ett bra upplägg som 

motsvarar den förväntan som finns på en 

nationell plan, med uppdelning enligt policy-

ramverk-program. 

Hänvisar i övrigt till remissvar inskickade av 

SKB och Uniper. 

Ingen åtgärd 
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Kustbevakningen, 2020-3053:2, SSM2019-1704-55 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Den nationella beredskapsplanen för hantering 

av kärnteknisk olycka (MSB 2015) redogör inte 

fullt ut för ansvarsfördelningen vid och 

hanteringen av olyckor med transporter av 

radioaktivt avfall till sjöss. Detta utgör en risk 

kopplad till hantering av radioaktivt avfall som 

inte tas upp i planen. 

Beredskapsplanen är under 

uppdatering hos MSB, 

skickas ut på remiss inom 

kort. 

 

European Spallation Source ERIC, ESS-3192733, SSM2019-1704-56 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 ESS anser planen är väl skriven och tydligt visar 

på det gemensamma ansvar som såväl ESS (som 

användare) som staten Sverige (delägare av ESS 

och värdland) har avseende en säker hantering 

och slutförvaring av radioaktivt avfall som 

uppkommer på ESS. 

Ingen åtgärd 

2 Det bör understrykas mer i planen är det skall 

finnas ett långsiktigt nationellt perspektiv 

avseende optimering av slutförvar av allt 

radioaktivt avfall som uppkommer och som kan 

uppkomma i Sverige. 

Detta belyses på tillräcklig 

nivå i rapporten i avsnitt 

4.5. 

3 Förtydliga:  

Hur anslutning sker för nya anläggningar till den 

”svenska” modellen. Det finns en risk för en 

icke optimerad nationell lösning avseende 

slutförvar av radioaktivt avfall.  

Den framtida driften av SKB-anläggningarna 

efter de nuvarande kärntekniska anläggningarna 

är avvecklade. Finansieringsmodell för hantering 

och slutförvar av radioaktivt avfall från icke-

kärntekniska anläggningar vilka tas i drift efter 

2018, då den så kallade Studsvikslagen 

(1988:1597) upphörde.  

Detta belyses på tillräcklig 

nivå i rapporten men ingår i 

det fortsatta arbetet med 

utmaningarna i svenska 

systemet. 

4 ESS och SKB har ett avtal som till viss del 

motsäger den nationella planen:  

• Avtalet stipulerar att allt avfall från ESS 

slutförvaras i SFL. Då så mycket som 90 % av 

allt radioaktivt avfall från ESS bedöms vara 

kortlivat låg- och medelaktivt avfall borde den 

största mängden radioaktivt avfall från ESS 

slutförvaras i SFR.  

• Avtalet ger ingen garanti för att radioaktivt 

avfall från ESS kan slutförvaras i någon av 

SKBs anläggningar. Detta har även påpekats av 

medarbetare från SSM som handlägger ESS 

licensiering för ett drifttillstånd.  

• ESS har ingen möjlighet till en traditionell 

förhandling gentemot SKB avseende finansiella 

kostnader. I praktiken fastställer SKB, med stöd 

från sin huvudägare Vattenfall ett pris för att 

ESS skall kunna slutförvara radioaktivt avfall. 

 

 

Hur avtalen utformas tas 

inte upp i rapporten.  

 

 

 

 

Detta belyses på tillräcklig 

nivå i rapporten i avsnitt 

4.5. 

 

 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 
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På begäran av SKB sker detta utan insyn från 

SSM.  

5 ESS vill understryka den problematik som 

planen visar på (sid 104 - 105) avseende 

ägandeskapet till slutförvaren SFR och SFL. 

SFL stängs 2055 och SKB har därmed slutfört 

sitt uppdrag. ESS planeras för en drift av 40 år, 

vilket innebär rivning av anläggningen tidigast 

kan påbörjas 2063.  

Såsom beskrivs under avsnitt 2.1 (sid 21) ligger 

det yttersta ansvaret för slutförvar av radioaktivt 

avfall på staten Sverige. ESS anser därmed att 

planen tydligare behöver poängtera vikten av att 

så snabbt som möjligt påbörja en 

diskussion/utredning om hur huvudmanskapet 

för SKB skall ske i framtiden. Detta är även är 

en central fråga för ESS licensieringsprocess för 

att erhålla drifttillstånd. 

Detta belyses på tillräcklig 

nivå i rapporten men ingår i 

det fortsatta arbetet med 

utmaningarna i svenska 

systemet. 

6 Under avsnitt 4.7.2, nämner planen ingenting om 

de speciella villkor som SSM gett ESS avseende 

kostnad och finansieringsmodell för hantering 

och omhändertagande av radioaktivt avfall. Det 

andra stycket av 4.7.2. pekar på möjligheten att 

utnyttja företaget Cyclife för behandling av 

avfall, något ESS planerar att göra, men 

ingenting om finansieringen av slutförvar av 

avfall från icke-kärntekniska anläggningar. För 

ESS är detta en stor och viktig fråga där vi anser 

att den nationella planen måste vara mer tydlig. 

Avsnittet är kompletterat 

med information om 

finansiering av ESS. 

 

Swedac, 2020/2848, SSM2019-1704-57 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Förtydligande av text på sid 34 

”Dessa revisioner genomförs av kontrakterade 

externa revisorer från ett av Styrelsen för 

ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 

ackrediterat organ för bedömning av 

ledningssystem.” 

Åtgärdat. 

 

Avfall Sverige, R-2021-3, SSM2019-1704-61 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Avfall Sverige anser att principen om 

förorenarens betalningsansvar ska fullföljas och 

att avfallsinnehavare ska följa avfallshierarkins 

principer. 

Ingen åtgärd 

2 Det är inte rimligt att avfallsanläggningar ska 

anses vara avfallsinnehavare och tvingas lagra 

avfallet i väntan på en lämplig metod. Det är 

angeläget att SSM skyndsamt utreder 

omhändertagande av herrelösa icke-kärntekniskt 

radioaktivt avfall. Borttransport till 

upplagringsplats med tillstånd för detta. 

Detta belyses på tillräcklig 

nivå i rapporten men ingår i 

det fortsatta arbetet med 

utmaningarna i svenska 

systemet. 
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3 Avfalls Sverige stödjer förslaget att göra en 

översyn av den långsiktiga rollfördelningen och 

att ge staten ytterligare åtaganden.  

Ingen åtgärd 

4 Ifrågasätter om finansieringen om 3 miljoner 

kronor för herrelösa strålkällor är tillräckligt. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

 

Uniper, SSM2019-1704-62 

(gemensamt för Sydkraft AB, BKAB och OKG) 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Planen ger en bra översikt över Sveriges 

hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt 

avfall. Positivt att planen belyser problem och 

utmaningar. 

Ingen åtgärd 

2 Finansieringsfrågan kring IKA behöver belysas 

samt en beskrivning av tillvägagångsätt för att 

hantera IKA fram till slutförvaring. 

Detta belyses på tillräcklig 

nivå i rapporten men ingår i 

det fortsatta arbetet med 

utmaningarna i svenska 

systemet. 

3 Strukturen på rapporten kan förtydligas genom 

att specificera vilka avsnitt som endast är 

tillämpbara på kärntekniskt avfall respektive 

IKA. T.ex. kap 4.4.6 hanterar endast 

kärntekniskt avfall. 

Omhändertagande av IKA 

och KTA har slagits 

samman då det annars blev 

upprepningar. Kollat igenom 

kap 4.4 för att se att vi 

belyser både IKA o KTA. 

4 Planens helhetsintryck skulle förstärkas av ett 

avsnitt 4.8 där framtida scenarier relaterade till 

uppkomst av radioaktivt avfall belyses. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. Prognoser 

finns med i avsnitt 4.6. 

5 s.8, s. 23/24 Ansvarig tillståndshavare för 

hantering, transport och mellanlagring 

inkonsekvent beskrivet 

Åtgärdat 

6 s.22 syftet med sista meningen i första stycket 

är oklar (IAEA:s inriktningsdokument) 

Kärnämneskontroll efter förslutning, vad tycker 

SSM jmf med IAEA? 

Åtgärdat 

7 s.29 Vad gäller avfallshierarkin behöver andra 

aspekter vägas in när det gäller radioaktivt 

avfall jämfört med konventionellt, exv. 

Strålskydd, ändrade friklassningsgränser 2018. 

Principen är att minimera 

avfall. Ingen åtgärd. 

8 s.77 MSB:s handbok som planeringsstöd för 

länsstyrelser inför en kärnteknisk olycka; pågår 

det en förnyad revidering? 

Är under revidering och 

kommande remiss. 

9 s.82 Styrstavar mellanlagras inte i BFA, 

utredning för att göra så pågår dock. 

Åtgärdat 

10 s.88 MAX IV nämns inte i avsnittet FoU Åtgärdat 

11 s. 94 ”Det radioaktiva avfall som uppkommer 

vid användning av strålkällor…” Meningen kan 

tolkas som att systemet för behandling och 

slutförvar är dimensionerat för att omhänderta 

även annat radioaktivt avfall som uppkommer i 

samhället, så är inte fallet. 

Problemet belyses i avsnitt 

4.5 
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12 s. 94 ”planerna ska tas fram i ett tidigt 

skede…” Planeringen bör främjas av 

föreskrifter gällande möjlighet till 

slutkonditionering när slutförvaret getts 

tillstånd för uppförande 

SSMFS-KÄKA är på 

externremiss t.o.m. 30 april 

2021. Frågan behandlas där. 

13  s. 95 I avsnitt 4.4.3 bör det framgå att även 

Cyclife utför behandling och friklassning av 

metalliskt material. 

Åtgärdat 

14 Figur 6 saknar referens samt förklaring av 

vilken typ av mellanlager AUA är. 

Åtgärdat 

15 s.96 tillägg av att BKAB bygger nytt 

mellanlager som tas i drift i början av 2021. 

Åtgärdat 

16 s.105 ”SSM har i granskningen av Fud-

program 2019…” För att klargöra 

förutsättningarna för avfallsproducenterna är 

det även viktigt att möjlighet till 

slutkonditionering ges när slutförvaret getts 

tillstånd för uppförande 

SSMFS-KÄKA är på 

externremiss t.o.m. 30 april 

2021. Frågan behandlas där. 

17 s. 105 ”Mot bakgrund av att en ansökan för 

slutförvaret för långlivat avfall…” Meningen 

kan feltolkas som att SSM är bemyndigade att 

styra planeringen av kärnkraftsindustrins 

slutförvar. 

SSM delar inte 

uppfattningen, ingen åtgärd. 

18 s.107 Förtydliga att Svafos ansvar avseende 

icke-kärntekniska historiska avfallet omfattar 

säker mellanlagring. Finansiering av 

mellanlagring, konditionering, slutförvaring etc. 

av detta avfall åligger staten. 

SSM har fått en uppdatering 

av regleringsbrevet med ett 

uppdrag om att utreda 

ansvarsförhållandet kring 

detta avfall. Behåller 

tillsvidare formuleringen i 

rapporten. 

19 s. 111 ”Det icke-kärntekniska radioaktiva 

avfall…ansvarar AB Svafo för.”  bör ändras till 

”förvaras hos AB Svafo” 

Se ovan  

20 s. 122 Regeringen har godkänt Fud-program 

2019 

Åtgärdat 

21 s. 126 ”Vid samtliga anläggningar består de 

mest radioaktiva delarna av reaktortank…” kan 

tolkas som att alla reaktortankar ska till SFL, 

vilket inte är korrekt. 

Åtgärdat 

Förtydligat att det gäller 

PWR 

22 s.126 lägg till att BKAB:s mellanlager 2 

driftsätts i början av 2021. 

Åtgärdat  

23 s.126 OKG:s arbete med avveckling nämns 

inte, de har demonterat både interna delar och 

turbinen. 

Åtgärdat 

24 s.131 Kärnavfallsavgifterna för 2021 beslutades 

av regeringen december 2020. 

Åtgärdat 

 

Chalmers tekniska högskola, SSM2019-1704-63 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Dokumentet är välstrukturerat och informativt 

och ger en bra överblick över nuvarande 

situation och belyser både styrkor och 

svagheter. Förslag på åtgärder där problem finns 

bedöms som rimliga. 

Ingen åtgärd 
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2 3.3.1 Det är positivt att vikten av forskning och 

upprätthållande av kompetens beskrivs. 

Ingen åtgärd 

3 3.2.5 Mycket positivt att projekt med 

föreskrifter för övriga kärntekniska 

anläggningar har påbörjats. 

Ingen åtgärd 

4 3.3.3 ”…söder om latitud 60 grader syd” Ska 

det stå ”…en destination som ligger söder om 

latitud 60 grader nord”? 

Befintlig text stämmer och 

följer direktiv 2006/117/ 

Euratom, artikel 16, 1a. Det 

är Antarktis som avses. 

Ingen åtgärd 

5 4.2.2 Att ha nationella aktörer som tillsammans 

har möjlighet att ta emot alla typer av avfall är 

av yttersta vikt. 

Detta tas upp på tillräcklig 

nivå i rapporten. Ingen 

åtgärd 

 

6 4.4.5 För att kunna omhänderta radioaktivt 

avfall även efter 2055 behöver drifttiden för 

SFL förlängas, alternativt att BHK och BHA 

drivs individuellt och där BHA drivs längre. 

Detta tas upp på tillräcklig 

nivå i rapporten. Ingen 

åtgärd 

 

7 4.5 Chalmers delar SSM:s problembeskrivning 

och behov av åtgärder (långsiktig rollfördelning 

mellan staten och andra aktörer) Finns det en 

tidplan för översynen? 

Ingen åtgärd, ingen tidplan 

finns i dagsläget 

 

8 4.5 Hantering av avfall från Chalmers och andra 

mindre aktörer behöver lösas och ges hög 

prioritet. Det finns en risk att den nationellt 

strategiska utbildningsinsatsen på Chalmers 

försvinner p.g.a. brist på lämpliga 

avfallsmottagare. Möjlighet att i vissa 

situationer vända sig till utländska aktörer bör 

övervägas. 

Detta tas upp på tillräcklig 

nivå i rapporten. Ingen 

åtgärd 

 

9 4.5 Bedömningen av att statliga garantier kan 

behöva övervägas delas av Chalmers samt de 

sammanfattande slutsatserna 

Detta tas upp på tillräcklig 

nivå i rapporten. Ingen 

åtgärd 

 

10 4.6.1 Vad innebär begränsade mängder i tabell 

1? 

Det finns ingen definition 

av ”begränsade mängder” 

och förklaras inte närmare i 

rapporten. Mängden 

långlivade nuklider 

begränsas av 

säkerhetsanalysen för 

slutförvaret.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB202015424-1, SSM2019-1704-

64 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 MSB anser att texten är skriven på en trevlig 

svenska, med ett lagom avvägt språk blandat 

med upplägg och språkval som underlättar 

mycket för läsare som inte är djupt insatta i 

ämnet. 

Ingen åtgärd 

2 Det blandas mellan nationell plan, rapport, 

ramverk, program och policy. Är det en plan 

eller en rapport och hur ska läsare och 

Har lagt in bild i avsnitt 1.3 

som förklarar vad som ingår 

i Nationella planen. 
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användare förhålla sig till dokumentet? 

(exempel på otydligheter ges i remissvaret) 

3 En nationell plan ska stödja ledningen mot ett 

givet mål och MSB efterfrågar vilket det målet 

är. 

Det övergripande målet är 

säkert omhändertagande av 

använt kärnbränsle och 

radioaktivt avfall. Målen och 

milstolparna bryts ned i 

miljömålssystemet, Fud-

programmet och 

finansieringssystemet (plan). 

4 Förslag på omformulering i avsnitt 3.1.4 ges i 

texten som börjar ”MSB har det övergripande 

samordningsansvaret…”. 

Åtgärdat 

 

5 3.8.1 Förslag på omformulering och identifierat 

sakfel i texten som börjar ”Länsstyrelsen är den 

statliga…” 

Avsnittet är nedkortat, 

textförslaget tas ej med. 

6 3.8.2 Ytterligare utveckling inom området har 

skett och MSB föreslår komplettering till 

texten, se remissvaret. 

Avsnittet är nedkortat, 

textförslaget tas ej med. 

7 s. 77 Det saknas en referens till stycke i 

kärntekniklagen när det gäller en kärnteknisk 

olycka med efterföljande sanering. Vidare är 

det ologiska ansvarsområden kring 

kärnkraftsolyckor och efterföljande 

saneringsarbeten. Stycket måste förtydligas så 

att det blir tydligt vad som gäller. MSB avser 

använda och utgå ifrån stycket i sitt arbete med 

sanering efter kärnteknisk olycka under 

kommande 5-årsperiod. 

Ansvarsförhållandena är 

komplexa och utreds inte 

närmare i rapporten. 

Avsnittet nedkortat. 

 

 

Luleå tekniska universitet, LTU-4371-2020, SSM2019-1704-66 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Markförvar: Fud-programmet borde också haft 

med inverkan av extrema väderförhållanden i 

byggskedet och långvarig drift samt hänsyn till 

terroristhandlingar. Borde använda tillgängliga 

underjordsutrymmen istället för ovan jord. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

Kopplar till Fud-

programmet och 

tillståndsprocesser som 

pågår.  

 

2 SFL, Slutförvar för långlivat avfall: 

Lokaliseringen bör ske på samma sätt som för 

använt kärnbränsle. Problem kan uppkomma 

med svensk-finska elkraftsförbindelsen som 

skapar elpotentialer i berggrunden och skapa 

korrosion. 

Design och utförande av bergssalarna samt 

pelletåterfyllningens rörelser är inte redovisade. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

Kopplar till pågående 

tillståndsprocesser. 

 

3 Slutförvar för använt kärnbränsle: LTU 

rekommenderar att avstyrka byggandet av 

kärnbränsleförvaret i Forsmark och ger 

beskrivningar på varför det är en olämplig 

förläggningsplats under rubrikerna: Optimering 

och lokalisering, Bristande stabilitet hos hål och 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

Kopplar till pågående 

tillståndsprocesser. 
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tunnlar, Stelhet hos bentonitbufferten, 

Kopparkorrosion genom närhet till HVDC 

kabel till Finland, Istidseffekter. 

LTU ger också förslag till förbättringar av 

kärnbränsleförvarets utformning. 

 

Östhammars kommun, KS-2020-1704, SSM2019-1704-69 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Positivt att utmaningar lyfts. Det finns 

osäkerheter kring långsiktiga lösningar för 

radioaktivt avfall från andra aktörer än 

kärnkraftverk. Detta ger osäkerheter kring hur 

länge befintliga och kommande slutförvar är 

öppna. Att hitta långsiktiga lösningar behöver 

prioriteras och hanteras skyndsamt. Likaså hitta 

lösningar för NORM. 

Ingen åtgärd. 

2 Det är problematiskt att ESS ges tillstånd när det 

saknas en lösning för slutligt omhändertagande 

av avfallet. 

Ingen åtgärd, kopplar till 

tillståndsprocessen 

3 Det finns otydligheter när det gäller olika parters 

möjlighet att delta i stegvisa prövningen enligt 

kärntekniklagen. Kärntekniklagsutredningen 

lyfte detta. Planen borde nämna även de 

områden som i utredningen ansågs behöva ses 

över. 

Rapporten beskriver 

nuläget. 

4 Långsiktig kompetensförsörjning är viktig. De 

utmaningar som är kopplade till det behöver 

lyftas i planen. 

Kompletterat avsnitt 3.1.1 

 

5 Det bör framgå hur Sverige avser att hantera 

kärnämneskontrollen efter förslutning av 

slutförvar. 

Det pågår arbete om den 

frågan internationellt. 

Framtagning av nya 

regelverk och 

rekommendationer pågår. 

6 Kärnavfallsrådets perspektiv har varit viktigt i 

processen för att hitta en slutförvarslösning för 

använt kärnbränsle. Deras arbete kan vara 

viktigt för att hitta lösningar för IKA. 

Ingen åtgärd 

7 Texten behöver kompletteras på sid 117 med att 

kommunerna, enligt finansieringslagen, även har 

möjlighet att få ersättning för kostnader för 

prövning av frågor om slutförvaring. 

Åtgärdat 

8 I figur 14, sid 127 anges fel tidpunkt för 

kommunens ställningstagande, ska vara 13 okt 

2020 samt annan felaktighet kring år 2020.  

Kapitlet återspeglar Fud 

2019 och bilden är hämtad 

därifrån. Nyare information 

kan ha tillkommit efteråt.  

9 Sveriges system för omhändertagande av 

radioaktivt avfall bygger på en tät dialog mellan 

aktörerna. Det är viktigt att kommunernas roll i 

processen lyfts i nationella planen. 

Kommunernas roll tas upp 

på en tillräcklig nivå i 

rapporten. 
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Kärnavfallsrådet, Komm2020/00693/M, SSM2019-1704-70 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Kärnavfallsrådet lämnar förslag på ny text i 

3.1.8, baserat på det nya direktiv som rådet fick 

2018. 

Åtgärdat 

2 s. 68 Hänvisning till avsnitt i proposition 

2004/05:129 är missvisande och texten behöver 

omformuleras. 

Stycket har strukits 

3 s. 81 När ansökan om utbyggnaden av SFR och 

ansökan om slutförvaret för använt kärnbränsle 

skrivs samman är det svårt att veta vilket förvar 

Östhammars kommun tillstyrkt. 

Det bör framgå att mark- och miljödomstolen 

valde att inte tillstyrka ansökan enligt 

miljöbalken gällande slutförvaret för använt 

kärnbränsle. Det bör också framgå att SKB har 

skickat kompletteringar till regeringen men att 

inte regeringen har tagit ställning till dem eller 

resten av ansökan. 

Det står att de tillstyrkt 

kärnbränsleförvaret. 

 

 

Detta finns under avsnitt 

4.4.5 om kärnbränsleförvaret 

4 s. 84 Det är ett krav enligt 11 § KTL att 

reaktorinnehavarna ska upprätta ett program 

(Fud). Det bör läggas till att det är SKB som 

gör detta på uppdrag av reaktorinnehavarna. 

Åtgärdat 

5 Planen är ganska omfattande och kräver en del 

av läsaren. Det vore bra om det fanns en 

enklare sammanfattning också. 

Ingen åtgärd 

6 Det vore bra om ansvarsförhållandena mellan 

kärnkraftsföretagen och moderbolagen 

klargjordes och vilka som är SKB:s ägare. Vad 

menas med kärnkraftsindustrin? 

Tillräckligt beskrivet i kap 4 

7 Det vore bra om vissa begrepp och hur de 

hänger ihop och hur de används i denna rapport 

förklaras inledningsvis, till exempel 

tillståndshavare och reaktorinnehavare. 

Radioaktivt avfall och kärnavfall. 

Ingen åtgärd vad gäller 

tillståndshavare mm 

 

Radioaktivt avfall och 

kärnavfall förklaras i 1.3.2 

8 För att öka läsbarheten för flera aktörer finns i 

texten förslag på att byta ut ord och att skriva 

om långa krångliga meningar. Jfr klarspråk i 

Myndigheternas skrivregler: (myndigheternas 

skrivregler och svarta listan) 

Åtgärdat vissa av förslagen. 

9 Visst gjordes det en rapport på engelska 2018? Det var rapporten om 

genomförandet av direktivet 

som lämnas in till EU-

kommissionen var tredje år. 

Nästa rapportering är 

augusti 2021. 

10 Beskriv vad det innebär att vara pådrivande och 

hur SSM är det. Byt ut värdeordet vederhäftig 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 
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Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, SSM2019-1704-71, 75 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 FMKK lämnar många synpunkter på 

hanteringen av tillståndsprövningen för 

slutförvaren och anser att 

miljöorganisationernas ståndpunkter borde 

skrivas in i nationella planen. 

SKB har inte kunnat bevisa att KTH-forskarna 

har gjort några fel i sin forskning om 

kopparkorrosion. SKB tar endast ekonomisk 

hänsyn och uppfyller inte de allmänna 

hänsynsreglerna, försiktighetsprincipen, BMT, 

Lokaliseringsprincipen.  

SSM har tagit ett felaktigt tillåtlighetsbeslut. 

Det bör skrivas i nationella planen att SSM tog 

ett förhastat ställningstagande år 2017 ang. 

SKBs avfallslösning. 

Rapporten beskriver det som 

fastställts, inte olika åsikter 

och processen fram till 

beslut. 

 

Kopplar till 

tillståndsprocessen. 

Ingen åtgärd. 

2 Finansiering av ideella organisationer sker av 

miljödepartementet och inte av 

kärnavfallsfonden. 

FMKK anser att kärnavfallsfonden borde 

finansiera organisationernas deltagande för att 

inte vara beroende av vilken regering som styr 

landet. 

Åtgärdat 

 

 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

3 SSM bör specificera de kärnämnen och 

mängden av dem, som transporteras till och från 

Studsviksområdet, Westinghouses 

Kärnbränslefabrik och kärnkraftverken. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. Den nationella 

planen belyser endast 

transporter på en 

övergripande nivå. 

Årsrapporter från 

tillståndshavare, som 

inkluderar transporter, kan 

begäras ut från SSM. Viss 

information kan dock vara 

sekretessklassad.  

4 FMKK anser att SSM utnyttjar stegvis prövning 

på ett otillbörligt sätt och har sagt ja till ett 

slutförvar utan att veta hur man ska förhindra att 

jonisernade strålning tränger ut ur förvaret och 

ger upphov till mutationer i biota. SSM får inte 

säga ja nu och förlita sig på att SKB finner 

lösning med kopparkorrosion. Fel att slösa bort 

pengar på projekt som inte fungerar. Detta bör 

stå med i nationella planen. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd.  

Kopplar till 

tillståndsprocessen. 

5 Formulering bör ändras till att ”SSM väntar på 

ytterligare forskning innan Sverige kan 

godkänna ett säkert hundratusenårigt slutförvar” 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

6 Lägg till att ”trots 40 år av forskning har 

Sverige ännu inte hunnit lösa kärnavfallsfrågan” 

Ingen åtgärd 

7 SSM ignorerar miljöorganisationernas och 

forskarnas viktigaste invändningar mot 

slutförvaren i Forsmark. Skriv in i nationella 

planen att SSM inte tagit hänsyn till 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 
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miljöorganisationernas viktigaste argument, 

Schweiz och KTH-forskarnas försök om 

kopparkorrosion. 

 

Vetenskapsrådet, SSM2019-1704-73 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Nationella planen behöver förtydligas i fråga om 

hur nya kärntekniska anläggningar i Sverige ska 

kunna anslutas samt nya och icke-svenska 

avfallsproducenter. Särskilt intressant gällande 

ESS som inte är en svensk organisation. Enligt 

ingångna avtal och konventioner ang. ESS 

behöver Sverige kunna hantera detta avfall. 

Rapporten beskriver 

nuläget. 

2 ESS livstid är 40 år med en stängning tidigast 

2063, vilket inte sammanfaller med tidplanen för 

SFR och SFL. 

Har lyfts i kap 4.5 

3 Kostnaden för framtida hantering följer inte den 

föreslagna planen då ESS inte omfattas av den. 

Detta medför risk för ökande kostnader för ESS 

och i förlängningen Sverige. 

Avsnitt 4.7.2 har utökats 

med information om 

finansiering av ESS avfall. 

4 Nationella planen behöver kompletteras med 

frågorna ovan. Både kortsiktigt när det gäller 

drifttillstånd och långsiktigt för frågorna om 

avveckling och kostnader för radioaktiva 

avfallet. 

Detta beskrivs på en 

tillräcklig nivå i rapporten. 

 

Milkas, SSM2019-1704-76 

Nr Synpunkt/kommentar SSM:s hantering 

1 Kärnkraftsindustrin i Sverige orsakar mängder 

av radioaktivt avfall i andra länder genom 

kärnbränslekedjan, både civilt och militärt. Att 

detta inte hanteras och varför skulle behöva 

beskrivas. Hantering av utarmat uran är ett 

särskilt exempel. 

Förtydligat i inledningen 

att det gäller svenskt avfall. 

2 En beskrivning saknas av militär användning av 

utarmat uran i Sverige, både när det gäller den 

svenska militären och andra länders militär. 

Militärt material inkluderas 

inte i direktivet varför det 

inte tas upp i rapporten. 

3 En beskrivning saknas av radioaktivt avfall från 

prospektering (borrning och bulkprover) för uran 

och annat material i områden med radioaktiva 

mineraler. 

Omfattas inte av direktivet. 

Detta ligger utanför denna 

rapport så det föranleder 

ingen åtgärd. 

4 Milkas önskar mera tid och resurser för 

deltagande i remissförfarandet i framtiden. 

Dessutom önskas att hänsyn tas till att 

miljöorganisationer väntar på beslut om statliga 

medel i början av året, enligt nuvarande 

hantering av regeringen och SSM. 

Ingen åtgärd vad gäller 

rapporten. 

 

 

 




