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1

Inledning
Nedanredovisasen sammanställningi tabellform förde synpunkterOKG
AB lämnari sambandmed remissvargällandeutredningenNy kärntekniklag - med förtydligat ansvar(SOU 2019:16)utifrån förfrågani [1].

2

Synpunkter

ummer Kapitel §
i SOU
2019:16

Avsnitt Sida i
TH:s kommentar
i SOU SOU
2019:16 2019:16

OKG-1

6

6.1

332

OKG-2

4

4.6.5

219

Sekretessklass

Öppen

När det gäller konsekvensbeskrivningenpå s 332 där det
framgåratt uppdateringkan samordnasmed uppdateringav ny
strålskyddslag,så är den samordningenredanöverspeladdå
ändringarnautifrån nya strålskyddslagenredaninförts i säkerhetsredovisningarnapå OKG. Diverse
regelverkoch dokumentationpå
anläggningarnamåsteuppdaterasför
att anpassas
till dennya lagstiftningen.Dessauppdateringarinnebär
en ansenligkostnadför verksamheten
som uppgårtill minst tiotals miljoner
kronor per site.
Vid beskrivningav nulägeför
nedmonteringoch rivning för
Oskarshamnsverket,
sida219,
framgåratt ”O1 och O2 befinnersig i
vad som benämntsavställnings-och
servicedrift”. O1 befinnersig i skede
nedmonteringoch rivning sedan24
januari 2018(brev 2019-01262),O2
befinnersig i skedenedmonteringoch
rivning sedan18 juli 2019(brev
2019-07720).Interndelarnaär
färdigkapadepå O2 och den 16 juli
2019 kundeIAEA/EKO verifiera att
reaktortankenvar tom på O2. Dessa
uppgifterförändraringa slutsatseri
underlaget.
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ummer Kapitel §
i SOU
2019:16

Avsnitt Sida i
TH:s kommentar
i SOU SOU
2019:16 2019:16

OKG-3

1

10 1.1

51

Inledningenav 11 kap §10 angeratt
”En sanktionsavgiftskatasut även
om överträdelseninte har skett
uppsåtligeneller av oaktsamhet”.
Meningenflyter inte bra och det finns
ett möjligt syftningsfeli den.

OKG-4

1

8

1.23

117

Föreslagenlydelsebedömsotydlig.

OKG-5

1

1.1.4

41

OKG-6

1

1.1.6

46

De nya bestämmelserna
om statens
sistahandsansvar
innebärett positivt
och nödvändigtförtydligandeav
ansvaretefter att tillståndshavaren
slutfört sitt åtagandegenomatt
placeraavfallet i ett slutförvarsom
slutligt förslutits. Att sistahandsansvaretreglerasi såvälKTL som
MB är nödvändigtför vår verksamhet
för att behövligatillstånd skakunna
beslutasom såsnartsom möjligt.
Att dens.k. 5-årsregelni definitionen
av en permanentavstängdreaktorer
tasbort är positiv och ger vår
verksamhetstörreflexibilitet samt
förhindraratt säkerhetsåtgärder
riskerasatt behövastressasfram pga
en ytterstatidsgräns.
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1

TH:s
åtgärdsförslag

Följandeskrivning
föreslås:”En sanktionsavgiftskatasut
ävenom överträdelsenhar skett
utanuppsåteller av
oaktsamhet”.
"Av varje tillståndshavaresandelav
fondmedlensom
tilldelats från verksamhetsutövare
…"
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ummer Kapitel §
i SOU
2019:16
OKG-7

1

Avsnitt Sida i
TH:s kommentar
i SOU SOU
2019:16 2019:16

13 1.1.5

44

Det nya förslagetom ökat krav på
samrådvid denstegvisaprövningen
får flera konsekvenserför vår
verksamhetdå det är såväl
tidsfördröjandesom kostnadsdrivande.Det är frågaom prövningar
som redanidag är tidskrävande.För
att samrådskafå någonreell innebörd
kan samrådstideninte varaalltför kort
och det behöverävengestillfälle att
hanterade synpunktersom kommer
fram. Vi bedömeratt det alltsåkan
röra sig om flera månaders
fördröjning i vart stegav den stegvisa
prövningen,vilket kan innebäraöver
ett års fördröjning totalt sett för
samtligasteg.En fördröjning i
processeninnebäri sig ävenen
kostnadsökning.Därutöverkommer
vi behövaavsättaresurserför att
aktivt delta i samrådsprocessen.
De
ökadekostnadernasom
samrådsförfarandet
kommerinnebära
för myndighetenkan ävenkommaatt,
på olika sätt,behövabekostasav
industrinoch/ellerden som söker
tillstånd, vilket kan innebära
betydandebelopp.
OKG AB vill ävenhänvisatill den
rättsutredningsom Uniper bilagt sitt
remissvar.
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ummer Kapitel §
i SOU
2019:16
OKG-8

1

OKG-9

3

Sekretessklass

Öppen

Avsnitt Sida i
TH:s kommentar
i SOU SOU
2019:16 2019:16
1.1.2-3 37-40

Det är svårt att bedömakonsekvensernaav förändringenmed en
uppdelningmellantillståndshavare
och verksamhetsutövare.
Vi serett
fortsattkompliceratförfarandevid en
tillståndsöverflyttningdär flera delar
behöverbehandlasutanförden
formella tillståndsöverföringsprocessen.Det finns en risk att både
tillståndsprocessen
och den efterföljandeansvarsfördelningen
blir så
kompliceradoch svåröverblickbaratt
tillståndsöverföringaransesallt för
osäkraoch därför måsteundvikas
äveni fall då det i övrigt haft positiva
konsekvenserför alla inblandade
(inklusive staten).
123-127 Somen allmänkommentarvill vi
återigenlyfta fram att det i historik
och bakgrundskapitletbör läggastill
de positiva aspektersom finns med
kärnkraftoch som rättfärdigaratt vi
har kärnkraft.Även om utredningen
inte bedömerdet som önskvärtatt
föra in energipolitiskafrågor kan det
konstaterasatt det blir ett
ställnigstagande
ävenatt uteslutade
positiva delarna,eftersomävende
negativaaspekternasom lyfts fram
kan bedömassom energipolitiska.
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ummer Kapitel §
i SOU
2019:16
OKG-10
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Avsnitt Sida i
TH:s kommentar
i SOU SOU
2019:16 2019:16
i dagenslag finns ett tydlig bortre
gränsför kärnkraftindustrinsansvari
10 § 4, dvs till dessatt all verksamhet
vid anläggningarnahar upphörtoch
allt kärnämneoch allt kärnavfall
placeratsi ett slutförvarsom slutligt
förslutits. Dennaskrivning ersättsnu
med att statenfrån och med slutlig
förslutningangessom ansvarig.Vi är
tveksammatill om dennya
skrivningeninnebäratt den gamla
skrivningenskaförsvinna,då
skrivningarnariktar sig till olika
parter(tillståndshavarenrespektive
staten).För att säkerställanär
tillståndshavarens
ansvarslutar,
oavsettvem som tar över, bör en
jämförbarskrivning med dagens
finnas äveni den nya lagen.Att
behålladagensskrivning kan även
vara värdefullt om lagförslagetlängst
vägenändrasbeträffandestatens
ansvar,då bör det oavsett
tillståndshavarens
ansvarligga fast
och varaväl förankrati en egen
formulering.
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ummer Kapitel §
i SOU
2019:16
OKG-11 4

OKG-12 1

Sekretessklass

Öppen

Avsnitt Sida i
TH:s kommentar
i SOU SOU
2019:16 2019:16
6

3

1.1

222-224 OKG AB anseri likhet med utredningensförslag att det är lämpligt att
slopakravetpå en fullständig nedmonteringoch rivning, bl a mot
bakgrundav samhälletsökade
förväntningarpå effektiv resursanvändningdär återvinning,återanvändningoch avfallsminimering
utgör viktiga delar.
Utredningensförslag om att även
fortsättningsvisfonderamedelför en
fullständignedmonteringoch rivning
betraktasdock som motsägelsefullti
sammanhanget
då förfarandeinnebär
ett extra osäkerhetspåslag
för konventionell rivning på kostnadsberäkningen.Riskpåslagför att hantera
eventuelloförväntadkontamination
ingår redani dagensrobusta
finansieringssystem
och ett ytterligare
osäkerhetspåslag
för att täcka
konventionellbyggnadsrivninganses
onödigt.
36
Det framgårav att skyldighetenatt
beaktasäkerhetenvid kärntekniska
anläggningareller vid hantering,
transportoch slutförvaringav kärnämneoch kärnavfall(2 kap 3§) har
utökatsdå även”andra händelserav
betydelseför säkerheten”skaförebyggasoch hanterasutöver sk
radiologiskanödsituationer.OKG AB
serinte att dettaskainnebäranågra
problemsålängesom man med
uttrycket”andrahändelserav
betydelseför säkerheten”avserjust
händelsersom rör säkerhetsaspekter
och inte strålskyddsaspekter.
Särskiljandetmellandessahar stor
betydelseför de åtgärdersom måste
vidtasför att fullgöra skyldigheterna
som följer av kraveni 2 kap. 3§, 4§,
7§, 10§ och 13§.
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Med radiologisknödsituationavses,
enligt definition (1 kap. 11 §), ”en
plötsligt inträffad händelsesom
inbegriperen strålkälla,har medfört
eller kan befarasmedföraskada,och
som kräveromedelbaraåtgärder.”I
kap. 7 ” (Författningskommentarer
till
2 kap. 3 §) beskrivs”andra händelser
av betydelseför säkerheten”som
”långsammaförlopp som kan
utvecklastill en radiologisk
nödsituation”.OKG AB instämmeri
att det är rimligt att inkluderasådana
händelseri säkerhetsarbetet.
Det
innebärt.ex. att en händelsedär ett
processrörlångsamtoch oupptäckt
korroderarsönderoch plötsligt
sprickeroch ger upphovtill en
radiologisknödsituationska
förebyggasoch hanteras.I praktiken
innebärinte dettanågondirekt
utökning då motsvarandehändelser
redanär omhändertagna.
OKG AB anseratt det tydligt ska
framgåatt 2 kap. 3§ inte berör
strålskyddshändelser.
En otydlighet
rörandetolkning huruvida3§ ska
tillämpaspå strålskyddsaspekter
skulle få vittomfattande
konsekvenser,
t.ex. såinnebärdet att
principenom djupförsvar,medallt
vad det innebärav flera lagerav
varandraoberoendesäkerhetssystem,
skatillämpaspå strålskyddshändelser
på sammasättsom på händelsersom
berörsäkerhet(dvs händelsersom
utmanarbarriärerna).

3
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