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Yttrande avseende remiss om utredningen, Ny kärntekniklag –
med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)
Uppdraget
Den 29 juni 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag
att göra en översyn av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen stödjer utredningens förslag och ser positivt på de förtydliganden som
görs och som är kopplade till miljöbalken.
Länsstyrelsen instämmer i resonemanget att en kärnteknisk verksamhet ska ha
upphört när samtliga radioaktiva delar har avlägsnats och sanering av byggnader och
mark slutförts. Detta för att byggnader ska kunna användas till andra ändamål där så
är lämpligt. Detta bör, som utredningen anger, framgå i en avvecklingsplan.
Vidare ställer sig Länsstyrelsen positiv till utredningens förslag och förtydligande
kring ansvarsfördelning vid drift och rivning av kärntekniska verksamheter, dvs. att
ansvaret är strikt och inte går att delegera bort.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till nya formuleringar i 2kap 3§, till exempel:
- Skärpta åtgärder i säkerhetsarbetet, som förebyggande av sabotage
- Nödåtgärder ersätts med skyddsåtgärder
Dock anser Länsstyrelsen att vissa punkter i 2 kap 3§ bör förtydligas:
§3 En kärnteknisk anläggning ska lokaliseras, konstrueras, uppföras, drivas,
ändras och avvecklas och kärnämne och kärnavfall hanteras, transporteras och
slutförvaras på ett sådant sätt att radiologiska nödsituationer, sabotage eller andra
händelser av betydelse för säkerheten förebyggs och, om sådana situationer eller
händelser ändå inträffar, att
1. exponering för joniserande strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen kan
hanteras och begränsas,
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2. sådana utsläpp av radioaktiva ämnen som i ett tidigt skede skulle medföra att
skyddsåtgärder måste vidtas utanför den kärntekniska anläggningen men inte
kommer att kunna vidtas på grund av tidsbrist kan förhindras, och
3. sådana utsläpp av radioaktiva ämnen förhindras som skulle medföra att
skyddsåtgärder måste vidtas som inte kan begränsas i tid och rum
Punkt 2:
- Länsstyrelsen tolkar i författningskommentaren som att utredaren anser att
det inte finns tillräckligt snabba planerade skyddsåtgärder idag. Länsstyrelsen
menar att det finns planerade förberedda skyddsåtgärder idag, men önskar
förtydligande om vad som avses med att det inte finns tillräckligt snabba
skyddsåtgärder, samt vad som menas med ”ett snabbt utsläppsförlopp”. Är
det utsläpp inom en timma, fyra timmar eller tio timmar?
Punkt 3:
- Det bör förtydligas med vad som menas med ”i tid och rum”. Svårtolkat.
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Lena Sommestad. Samordnare för
kärnenergiberedskapen Daniel Csaki har varit föredragande. Länsråd Jörgen Peters,
miljövårdsdirektör Per Leander, miljövårdshandläggare Mona Ljunggren och
försvardirektör Niklas Nordgren har varit medverkande i beredningen.
Detta yttrande har godkänts digitalt, därför saknas namnunderskrifter.

