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Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Miljönämnden ställer sig positiv till den nya kärntekniklagen, då behovet av en ny lag är stort.
Sedan den nuvarande kärntekniklagen antogs år 1984, så har det förekommit ett flertal
föränd-ringar och händelser. Två allvarliga kärnkraftsolyckor har inträffat, ett antal
internationella konventioner har tillkommit, Sverige har blivit medlem i EU och Euratom
och det säkerhets-politiska läget har ändrats. Förslaget innebär att lagstiftningen inom
kärnteknik blir mer verk-lighetsanpassad. Lagen innebär emellertid inte några drastiska
förändringar, utan det blir tydli-gare och klarare om vad som gäller i lagstiftningen.
Utredaren har bl.a. undersökt möjligheterna och fördelar med att samordna
ansvars förhällan-dena enligt kärntekniklagen och miljöbalken, analysera för- och nackdelar
med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för
avveckling och om-händertagande av avfall, analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt
byte av tillständsha-vare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av
reaktorbolag.
Yttrande

Miljönämnden har granskat och gått igenom resultatet av utredningen, Ny kärntekniklag
med förtydligat ansvar, SOU 2019:16, som innebär att en helt ny kärntekniklag föreslås. I
den nya lagen förtydligas bland annat roller och ansvar rörande avveckling av reaktorer och
slutförvar av använt kärnbränsle. Begreppet kärnavfall får också en ändrad innebörd.
Miljönämnden anser att det är en mycket genomtänkt utredning som har tagits fram och presenterats med ett flertal viktiga förändringar. Efter den nuvarande kärntekniklagen antogs
1984 så har ett flertal förändringar och händelser inträffat. Tjernobylolyckan, Sveriges inträde
i Euratom, Kärnsäkerhetsdirektivet 2009, Kärnavfallsdirektivet 2011 och till detta flera nya
konventioner under 90-talet har påverkat kärntekniklagen på olika sätt. Det har medfört ett
flertal ändringar av kärntekniklagen genom åren, vilket gör att lagen blir lite av ett lapptäcke.
Det finns även luckor i lagen som behöver täppas till. Behovet av en ny kärntekniklag är
därför stort.
Viktiga delar i förslaget är det ansvar som staten har för slutförvaring av kärnbränsle och de
definitioner som ska gälla som ska finnas i kärntekniklagstiftningen.
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I utredningen (sidan 256) framgår att Svensk Kärnbränslehantering AB ansökte är 2011 om
tillstånd för slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Mark- och
miljödomstolen ifrågasatte om staten verkligen har slutligt ansvar för slutförvaret efter
förslut-ning enligt nuvarande lagstiftning. Östhammar kommun var också rädd att få
ansvaret, efter att industrins ansvar upphört. Enligt förslaget tydliggörs att statens ansvar
inträder efter för-slutning av slutförvaret. Inför förslutning ska en ansökan göras och ett
godkännande kan vara förknippat med olika villkor. Först efter godkännande av ansökan om
förslutning tar statens ansvar vid.
I jämförelse mot den nuvarande kärntekniklagen, så har vissa definitioner ändrats medan
andra är oförändrade och några nya har tillkommit. I utredningen (sidan 147) framgår bland
annat att begreppet kärnavfall omdefinieras, så att det bättre överensstämmer med
definitionen av radi-oaktivt avfall enligt strålskyddslagen. Kärnavfall föreslås avse radioaktivt
avfall som använts eller uppkommer i kärnteknisk verksamhet.
Det är nödvändigt med en ny definition, då Sverige är unikt med att ha olika definitioner för
kärnavfall och radioaktivt avfall. I EU:s direktiv förekommer endast begreppet radioaktivt
avfall som även finns definierat i strålskyddslagen från 2018. Att Sverige har en egen
definition för kärnavfall har medfört vissa problem. Ett exempel är när materialprover från
reaktorer ska skickas för analys i andra länder. Om en bit material, om än i en liten skala,
avlägsnas från en reaktor betraktas materialet som kärnavfall enligt svensk lagstiftning och
kan inte enkelt skick-as utomlands för analys och slutförvaring i det mottagande landet.
Sådana analyser, som skulle kunna vara säkerhetsfrämjande för svensk kärnkraft, har inte
kunnat genomföras på grund av detta.
Miljönämnden ställer sig positiv till en ny kärntekniklag, då behovet av en ny lag är stort med
anledning av de förändringar och händelser som har inträffat sedan den nuvarande
kärnteknik-lagen antogs. Förslaget innebär att kärntekniklagen blir mer verklighetsanpassad.
Lagen inne-bär emellertid inte några drastiska förändringar, utan det blir tydligare och klarare
om vad som gäller.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats i handläggningen av detta ärende. Utifrån miljö- och
hälsosyn-punkt, är det viktigt att det införs en ny sammanhållen lagstiftning inom kärnteknik
som bland annat ger ett förtydligat ansvar för slutförvaring av kärnbränsle. Detta innebär en
ökad trygg-het och säkerhet för barn.
Detta yttrande har utarbetats av Håkan Karlström, miljöins
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