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Yttrande över utredningen Ny kärntekniklag – med förtydligat
ansvar (SOU 2019:16)
Styrelseni Kärnkraftskommunernas
Samarbetsorgan
(KSO) har beslutatatt avgegemensamt
yttrandeöver rubriceraderemiss.Remisstidenär förlängdtill och med 2019-10-02.KSO
utgör inte remissinstans,men representerar
kommunledningarna
i de fem kärntekniska
kommunerna;Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn,Varbergoch Östhammarskommuner. Vissa
av kommunernaavgerävenegnayttranden.

Yttrande
Kärnkraftkommunernahadeden2019-05-15möjlighet att ta del av betänkandeti samband
med att den särskildeutredarenämnesrådetGáborSzendröföredrogförslagetför styrelsen.
Styrelsenssamladebedömningär att utredningensförslag innebäratt dentidigare lagstiftningenanpassas
till denkärntekniskaverksamhetsom bedrivsi dagoch att den nya lagen
förtydligar roller och ansvarinom området.Detta innebäri sin tur att de oklarhetersom kan
ha funnits kring lagstiftningenpå områdetnu klarasut, vilket KSO välkomnar.
Utredningenföreslåratt en ändringgörsi lagenom ansvar för säkerheti kärntekniska
verksamheterrespektiveansvaretför omhändertagande
av använtkärnbränsleoch kärnavfall.
Förslagetinnebäratt ansvaretför att säkerhetenför kärntekniskverksamhetbedrivspå ett
säkertsättskaävenfortsättningsvisligga på tillståndshavaren.
Ansvaretför att omhänderta
använtkärnbränsleoch kärnavfallsamtatt avvecklaanläggningarsom inte längreska
användas,inklusive finansieringen,knyts till den som bedrivereller tidigare har bedrivit
kärntekniskverksamhet,den såkalladeverksamhetsutövaren.
Kärnkraftkommunernaanseratt
det är riktigt att ansvarsfördelningen
förtydligasi lagstiftningengenomatt separeratillståndsansvaretfrån verksamhetsutövaransvaret
för hanteringav avfall och avveckling,vilket också
innebäratt avvecklingsverksamhet
kan överförastill en särskildverksamhetsutövare.
Förslagetligger äveni linje med EU-lagstiftningen där delegeringav ansvaravseende
avfallshanteringi strikt meninginte är tillåten.
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Utredningentar ävenupp kärntekniklagensnuvarandekrav på allsidig forsknings-och
utvecklingsverksamhet,som för närvarandepresenteras
av SKB AB och utvärderasvart
tredjeår i detså kalladeFUD-programmet(Forskning-Utveckling-Demonstration).
Utredningenföreslårbland annaten ändringsom innebäratt programmetbaraskaomfatta
delarav systemetför vilka det ännuinte har beviljatsnågottillstånd. KSO konstateraratt
FUD-programmethar haft en viktig betydelseför utvecklingenav ett svensktsystemför
hanteringav kärnavfall,menefterhandsom förvarsanläggningar
gestillstånd förändrassåväl
förutsättningarsombehov.KSO anseratt det är viktigt att forskningoch utvecklingfortsätter
till dessatt besluttasom att en viss verksamhetkan påbörjasi enlighetmed denstegvisa
prövningen.Alltför att på ett säkertsättkunnahanteraoch slutförvaraanväntkärnbränsleoch
kärnavfalloch för att ävenframöverkunnagöra samladebedömningarav hela det svenska
slutförvarssystemet.
Förslagetinnebärocksåen anpassningtill den praxis för stegvisprövningav kärntekniskt
verksamhetsom i praktikentillämpatsavtillsynsmyndigheten,mensom nu förslåsreglerasi
lagstiftningen.En samrådsskyldighet
införs ocksåför tillståndsgivandemyndigheter.KSO
anseratt det är bra att den stegvisaprövningenreglerasi lag och är i linje medmiljöbalkens
krav. KSO menarattföreslagetsamrådsförfarande
och ökadtransparensär absolutnödvändigt
och gör att beslutsprocesserna
följer europeisklagstiftningoch internationellakonventioner.
Möjlighetentill fortsattdeltagandeoch insyn i de nu aktuellaprövningarna,men ävenifrågor
som rör kärntekniskaanläggningarmedtillstånd är av stor vikt för berördakommuner.
En annanviktig frågaför att möjliggöraett bra samrådrör finansieringenav olika parters
deltagandeoch arbetei beslutsprocessen.
I nulägetbeviljaskommunernainte medelför sitt
arbetemedprövningenenligt kärntekniklagenvilket medförbegränsade
möjligheteratt deltai
de samrådsom föreslåsi utredningen.KSO vill därför påtalaatt en förutsättningför att
kommunernaskakunnadeltai processenär att arbetetmed dessafrågor är fullt ut finansierat
med externamedel
Utredningenföreslåratt nedmonteringoch rivning normaltskaomfattadenkärntekniska
anläggningenmedtillhörandeservice-ochdriftsystem,på liknandesättsom i nuvarande
kärntekniklag.Samtidigtöppnarutredningenupp för att detinte längrebör krävasfullständig
nedmonteringoch bortforslingav den gamlaanläggningenom en rationell användningfinns
för gamlabyggnadsstrukturer,
utrustningeller mark. I utredningenföreslåsdärför attdet bör
varamöjligt, när annanrimlig användningav byggnadereller strukturer kan förutses,att
tillåta en sådananvändningsombörangesi denslutliga planeringenoch det skatydligt
framgåvilket slutmål för rivningensom föreligger.Med anledningavdetta anserKSO att det
krävs ett förtydliggandeav uttrycket”annanrimlig användning”i förslagettill lagtext.
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KSO serdet sompositivtatt nedmonteringoch rivning blir en del av den föreslagnastegvisa
prövningenmed samråd,vilket skaparförutsättningarför tidigkommunala medverkanoch
delaktigheti processenmed möjligheteratt ha synpunkterpå denframtida användningenav
markområdetifrågat.Fråganär högstaktuell för Kävlinge kommuninför denförestående
rivningenav Barsebäcksverket,
som inleds2020.
Utredningenföreslåratt kärnavfallsbegreppetfåren ny definition där begreppetkärnavfall
föreslåsutgöraen delmängdav begreppetradioaktivtavfall, som användsinternationelltoch
inom EU. Därmeduppnåsocksåen viss flexibilitet i hur begreppenkan användasi annanlagstiftning, till exempelFinansieringslagendär
begreppetkärnavfallanvänds.
I sambandmed domstolsförhandlingarna
i mark- och miljödomstoleninom ramenför SKB
AB:s ansökanom ett slutförvarför använtkärnbränsleuttrycktesoro från bådedomstolenoch
Östhammarskommunkring ansvaretför slutförvaretefter förslutning.KSO välkomnardärför
utredningensförslagtill bestämmelser
om ett statligt sistahandsansvarfördet slutligt
förslutnageologiskaslutförvaretoch att dessaansvarsfrågorgesökad tydlighet och nu
föreslåsreglerasi lag. Detta innebäratt ett statligt ansvarför sådantförvar skainträdavid en
viss definieradtidpunkt och i enlighetmeden särskildprocedur.KSO anseratt statens
sistahandsansvar
för djupförvar är det endatänkbarai ett hundratusenårs-perspektiv.
Det är
endaststatensom rimligen kan ta på sig ett sådantansvaröver tiden, vilket innefattarsäkerhet
och övervakning.KSO vill understrykaatt fråganom sistahandsansvar
för slutförvarär en
frågaav avgörandebetydelsei prövningenav de bådaaktuellaslutförvaren.Berördkommun
skainte riskeraatt någondel av sistahandsansvaret
för anläggningarnaläggspå kommunen.
KSO vill isammanhangetocksåpåtalaatt kärnkraftskommunerna
har varit engagerade
i
frågor som rör kärnsäkerhetnationelltoch internationelltoch har undermer än 20 år näraföljt
kärnavfallsfrågan.Tre av medlemskommunerna
har varit särskilt engagerade
underårens
lopp. För kärnkraftskommunerna
är det mycket angelägetatt beslutsprocessen
rörandeslutförvaretävenhanterasframöver.Kärnkraftkommunernahar därför i april 2018i skrivelse
påtalatatt regeringenbehöverta sitt nationellaansvarpå motsvarandesättsom berörda
kommunergör och har gjort på lokal nivå, som sakägarei processen.
I avsnittet4. Utredningensövervägandenoch förslag,omnämnsordet kompetensi olika
sammanhang.
Det rör då bådetillståndshavarnaochuppdragstagare
när det gällerbehovetav
att upprätthållasäkerheteni sambandmed driften av de kärntekniskaanläggningarnaoch
hanteringenav kärnbränsletoch kärnavfallet.
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Tillståndshavarnaerläggerdärför en avgift till Strålsäkerhetsmyndigheten
för den grundläggandeoch tillämpadeforskningsamtde studieroch utredningarsommyndigheteninitierar
i syfte att utvecklanationell kompetens.Vikten av kompetensbetonas
ocksåi avsnittet4.5 om
tillståndsprövningoch stegvisprövning.Verksamhetutövaren
förutsättsha tillräcklig
kompetensoch resurserför att kunnaleva upptill de krav och förpliktelsersom verksamheten
medför. I avsnittet4.7.7Särskildaeller synnerligaskäl tar utredningeni resonemanget
rörandefråganom utländsktkärnavfalli landetocksåupp det angelägnaiatt Sverigehar
en tillräcklig kompetensinom detkärntekniskaområdet.KSO vill därför betonavikten av
långsiktigkompetensförsörjning
på strålsäkerhetsområdet.Detta
har särskiltbelystsav
Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM) i sambandmed regeringsuppdragetomlångsiktig
kompetensförsörjning2017/18,
som nu beredsav regeringskansliet,
ochi vilket kärnkraftkommunernahaft möjlighet att deltagenomSSM:sreferensgrupp.
I samtligafem kärntekniskakommunerfinns detsedan1981lokala säkerhetsnämnder,som
lyder underregeringen.Med anledningenav utredningensförslagi avsnitt 4.2.11om offentlig
insyn tillstyrker KSO särskilt att de lokala säkerhetsnämnderna
föreslåsfinnas kvar i dennya
kärntekniklagenenligtnuvarandeordning.Därigenomtasden lokala kompetenssom finns
hosbeslutsfattarnai dessakommunertillvara. KSO hari sambandmed Strålsäkerhetsutredningensarbete2011förordatatt nämndernabenämnslokala insynsnämnder,vilket på
ett bättresättskulle speglauppdragetochatt dessanämnderinte på någotsättövertardet
säkerhetsansvar
som åliggerde statligamyndigheternainom kärnsäkerhetsområdet.
KSO vill
därför förordaatt nämndernai dennya kärntekniklagenbenämnslokala insynsnämndervidde
kärntekniskaanläggningarna.
FÖR KÄRNKRAFTSKOMMUNERNA!

MargaretaWidén-Berggren
Ordförande

Ted Lindquist
Samordnare
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