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David Langlet

Rätten och evigheten – om  
hållbarhet och slutförvaring av 

använt kärnbränsle

1 Inledning
I april 2011 inledde Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) den rättsliga 
prövningen av ett föreslaget slutförvar för Sveriges använda kärnbränsle i 
berggrunden invid Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun. Bolaget 
lämnade då in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB)1 till mark 
och miljödomstolen i Nacka, samt en ansökan om tillstånd enligt kärntek
niklagen (KTL)2 till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Ansökningarna avsåg 
förutom slutförvaret även en inkapslingsanläggning som ska uppföras vid det 
existerande centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskars
hamns kommun. Mellanlagret blir därigenom del i en integrerad anläggning 
för mellanlagring och inkapsling (Clink).

Detta var en historisk händelse av flera anledningar. Ur ett rättsligt per
spektiv initierades en mycket omfattande prövningsprocess som både med
för praktiska utmaningar – däribland den dubbla prövningsordningen – och 
ställer centrala rättsliga principer, särskilt de om hållbar utveckling och 
månggenerationsperspektiv, på sin spets. Ansökan är av stort intresse också 

1 SFS 1998:808.
2 SFS 1984:3.
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internationellt eftersom den innebär att Sverige ligger i absolut framkant 
vad gäller byggande av ett slutförvar för använt kärnbränsle och därmed 
hanteringen av ett problem som Sverige delar med många andra länder.

Ansökningarna till domstolen respektive SSM avser samma verksamhet 
och är i stora delar identiska. Därför betecknas de i denna artikel, när inte 
sammanhanget motiverar något annat, gemensamt som ”ansökan”.

Avsikten är inte att här i detalj analysera eller utvärdera SKB:s ansökan. 
Syftet med texten är istället att belysa ett antal mer principiella frågeställ
ningar som slutförvar av använt kärnbränsle aktualiserar. Det rör sig fram
förallt om metodval, tillämpning av kravet på bästa möjliga teknik, risken 
för avsiktliga intrång i förvaret, samt lämpligheten i en helt nationell slut
förvarslösning. Framställningen tar dock sin utgångspunkt i ansökan, inte 
minst vad gäller diverse tekniska fakta. Den kritik och de förslag som fram
förs baseras på utgångspunkten att rättsordningen, i enlighet med reger
ingsformen (RF 1 kap. 2 §) och miljöbalken (MB 1 kap. 1 §) ska främja en 
hållbar utveckling. Det innebär bl.a. att nuvarande och kommande gene
rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö och att livsbetingelserna 
för det biologiska livet upprätthålls till gagn för framtidens värld.3 Också i 
EUrätten är principen om hållbar utveckling av central betydelse även om 
den är behäftad med betydande otydlighet.4

Efter en kortfattad beskrivning av den slutförvarslösning som SKB:s 
ansökan avser följer en introduktion till de regelverk och prövningsproces
ser som är tillämpliga på ansökan. Därefter ges ett historiskt perspektiv 
på metodvalet vilket leder in i en fördjupad diskussion om de principiella 
frågeställningarna. Ett principiellt viktigt frågekomplex som av utrymmes
skäl inte behandlas i den här artikeln är det som rör resurshushållning, upp
arbetning och återtagbarhet.5 Av samma skäl behandlas platsvalsprocessen 
och kraven på val av plats i MB 2 kap. 6 § mycket översiktligt.

3 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2 s. 7.
4 Angående principen om hållbar utveckling i EUrätten se Langlet, D., och Mahmoudi, S., 
EU:s miljörätt, 3 uppl., Norstedts Juridik, 2011, s. 63–68.
5 Se angående dessa frågor bl.a. SOU 2010:6, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2010 – 
utmaningar för slutförvarsprogrammet, kapitel 3 och SOU 2011:14, Kunskapsläget på kärn
avfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen, kapitel 4.2.

12-68 Iustus Vänbok 20 mars   356 2013-03-20   12.02



Rätten och evigheten …

337

2 Den tillståndssökta verksamheten och dess förutsättningar
Den metod för slutförvaring av använt kärnbränsle som SKB utvecklat och 
som ansökan bygger på är den så kallade KBS3metoden.6 Den innebär 
enkelt uttryckt att det använda kärnbränslet placeras i drygt 5 meter långa 
kopparkapslar vilka transporteras med båt till slutförvarsanläggningen. Där 
deponeras kapslarna omgivna av bentonitlera – välkänd av kattägare i form 
av kattsand – i deponeringshål i ett horisontellt tunnelsystem på 400–700 
meters djup i berggrunden.

Medan kopparkapslarna primärt ska hindra radioaktiva ämnen i bränslet 
från att komma ut i omgivningen är lerans uppgift att skydda kapslarna 
mot korrosiva ämnen i grundvattnet samt mot mindre rörelser i berget. 
Leran ska också fördröja utsläpp av radioaktiva ämnen vid skador på en 
kapsel. Berget ska i sin tur isolera avfallet och ge kapslarna och lerbufferten 
en stabil kemisk miljö.7

Efter att kapslarna deponerats fylls tunnlarna igen en efter en. Övriga 
utrymmen i slutförvaret, som centralhallar och schakt för tillträde till 
underjordsdelarna, fylls igen när allt använt kärnbränsle har deponerats. 
Förvaret betraktas som förslutet när alla tunnlar och schakt fyllts igen upp 
till markytan.8

Slutförvaret är dimensionerat för att rymma c:a 12 000 ton använt kärn
bränsle, vilket motsvarar omkring 6 000 kapslar. Det ska täcka det totala 
slutförvarsbehovet för svenskt använt kärnbränsle baserat på ett antagande 
om att kärnkraftsreaktorerna i Forsmark och Ringhals drivs i 50 år och 
reaktorerna i Oskarshamn i 60 år.9 I dagsläget finns omkring 5 000 ton 
använt kärnbränsle i mellanlagret Clab.

Enligt SKB:s tidsplan, och utifrån nuvarande planering för kärnkraftver
kens drift, ska deponering av kapslar pågå under cirka 50 år. Därefter kan 
återfyllning och förslutning ta uppemot 20 år. Om förvaret, i enlighet med 
SKB:s planer, skulle stå klart att ta emot den första kapseln i mitten av 
2020talet innebär det att driften, inklusive förslutningen, skulle avslutas 
strax innan år 2100.10 De tekniker och andra experter som kommer att 
ansvara för avslutandet av deponeringen och återfyllningen är alltså ännu 
inte födda. Om de existerande kärnkraftreaktorerna ersätts med nya kom

6 KBS står för KärnBränsleSäkerhet och 3 för att metoden för första gången presenterades i 
KBSprojektets tredje huvudrapport. Miljökonsekvensbeskrivning: Mellanlagring, inkapsling 
och slutförvaring av använt kärnbränsle, SKB, Mars 2011, s. 27 (härefter ”MKB”).
7 SOU 2010:6, s. 11.
8 MKB, s. 38.
9 A.a., s. 34.
10 SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, toppdokumentet, s. 12.
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mer ytterligare använt bränsle att behöva deponeras och förvarets drift
period att förlängas.

På grund av den höga radioaktiviteten måste det använda kärnbränslet, 
vilket till största delen består av uran men också innehåller bland annat 
plutonium och andra så kallade transuraner,11 hållas avskilt från människor 
och andra organismer i hundratusentals år.12 Detta är vad slutförvarspro
jektet har att åstadkomma.

3 Prövningen och regelverken
Prövningsordningen13

Som framgått av inledningen krävs tillstånd för ett slutförvar enligt såväl 
miljöbalken14 som kärntekniklagen15. Det rör sig om två formellt separata 
prövningar men de förenas i praktiken av att regeringen spelar en avgörande 
roll i båda fallen.16 I prövningen enligt kärntekniklagen är det regeringen 
som ger ett eventuellt tillstånd, medan det i prövningen enligt miljöbalken 
faller på regeringen att fatta beslut om så kallad tillåtlighet enligt MB 17 kap. 
Detta beslut, och de villkor som regeringen kan uppställa, sätter ramarna för 
det tillståndsbeslut som mark och miljödomstolen sedan har att fatta om 
regeringen finner projektet tillåtligt.17 Det faller på domstolen att formulera 
de mer precisa villkoren för verksamheten.

Det förutsätts att domstolens handläggning enligt miljöbalken sker paral
lellt med SSM:s beredning av tillståndsärendet enligt kärntekniklagen. Även 

11 Transuraner är grundämnen med atomnummer högre än uran (nr 92). På jorden uppstår 
dessa bara i kärnreaktorer och i vetenskapliga experiment. Alla kända transuraner är radio
aktiva.
12 SOU 2007:38, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida 
generationers frihet, kapitel 1.
13 En ny prövningsordning har föreslagits av Utredningen om en samordnad reglering på kärn
teknik och strålskyddsområdet. Denna skulle kortfattat innebära att strålskyddslagen och 
kärntekniklagen upphävs och att de materiella reglerna i dessa lagar inordnas i miljöbalken. 
Kärntekniska verksamheter skulle då bli föremål för endast en prövning, initierad genom en 
ansökan till mark och miljödomstol. SSM skulle dock bereda regeringens tillåtlighetsprövning 
med avseende på strålsäkerheten. Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form, SOU 2011:18. Den 
följande framställningen utgår från det vid tiden för ansökan gällande regelverket och den 
tvådelade prövning som följer av det.
14 MB 9 kap. 6 § och 17 kap. 1 § samt förordning 1998:899 6 § och punken 90.460 i bilagan.
15 KTL 1, 2 och 5 §§ samt förordning 1984:14.
16 Prövningsprocessen har beskrivits ingående i Ebbesson J., Rättsliga förutsättningar för slut
förvar av kärnavfall, promemoria åt KASAM, 15 november 2006 och i Rapport 2011:2 från 
Kärnavfallsrådet, Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen.
17 MÖD 2006:44.
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regeringens slutliga beredning och beslut enligt de två lagarna bör ske sam
ordnat.18

Innan mark och miljödomstolen överlämnar ärendet till regeringen för 
beslut om tillåtligheten ska domstolen kontrollera att ansökan är kom
plett. Den måste också ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen 
är godtagbar eftersom det är en förutsättning för att prövningen ska kunna 
genomföras.19

Innan regeringen fattar sitt beslut måste berörda kommuner tillstyrka 
lokaliseringen av förvaret och inkapslingsanläggningen. Enligt MB 17 kap. 
6 § är detta en förutsättning för att regeringen ska få ge tillåtlighet. Dock 
finns, åtminstone formellt, en möjlighet för regeringen att bortse från ett 
kommunalt veto avseende slutförvaret. Det förutsätter att det från nationell 
synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd och 
att ingen annan plats bedöms vara lämpligare för verksamheten.

Regeringens beslut i tillåtlighetsfrågan kan inte överklagas avseende de 
avvägningar och lämplighetsbedömningar som gjorts. Däremot kan beslu
tet bli föremål för rättsprövning. Vid en sådan prövar Högsta förvaltnings
domstolen om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökan
den har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Om så är fallet 
upphävs beslutet om det inte är uppenbart att felet saknar betydelse för 
avgörandet.20

Mark och miljödomstolens beslut avseende villkor inom ramen för rege
ringens tillåtlighetsbeslut kan överklagas till mark och miljööverdomstolen 
och slutligen till Högsta Domstolen om prövningstillstånd beviljas där.

Regelverket

Utifrån miljö och hälsoskyddssynpunkt regleras uppförande och drift av 
ett slutförvar för använt kärnbränsle alltså genom miljöbalken och kärn
tekniklagen men också genom strålskyddslagen21 och föreskrifter från SSM.

Som nämnts ovan ska miljöbalken främja en hållbar utveckling som inne
bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Av särskild betydelse i detta sammanhang blir reglerna om 
miljökonsekvensbeskrivningar och de materiella kraven i balkens 2 kapi
tel. Dessa ska för övrigt även tillämpas i prövningen enligt kärntekniklagen 

18 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m., s. 272.
19 NJA 2008 s. 748.
20 Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 7 §.
21 SFS1988:220.
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(KTL 5 §). Bland kraven i MB:s 2 kapitel ska kunskapskravet och kravet på 
användande av bästa möjliga teknik särskilt beröras.

Av MB 2 kap. § 2 framgår att den som avser att bedriva en verksam
het ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada 
eller olägenhet. Enligt Högsta domstolen ska detta kunskapskrav ställas i 
relation till verksamhetens art och omfattning, liksom till dess återverk
ningar på hälsa och miljö.22 Vid sidan av kärnkraftverk har knappast någon 
verksamhet större potentiella återverkningar på hälsa och miljö än ett slut
förvar för använt kärnbränsle, särskilt med beaktande av den tid under 
vilken verksamheten ska bedrivas och den tid under vilken skador på hälsa 
och miljö kan befaras uppstå. Det krav på kunskap som ställs på den som 
önskar bedriva slutförvarsverksamhet måste alltså i princip vara det högsta 
som lagstiftningen medger.

Enligt MB 2 kap. 3 § ska de skyddsåtgärder vidtas, de begränsningar 
iakttas och de försiktighetsmått i övrigt vidtas som behövs för att förebyg
ga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Vid yrkesmässig verksamhet ska i detta syfte 
bästa möjliga teknik (BMT) användas.

Enligt MB 2 kap. 6 § ska det för verksamheten väljas en plats som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljön. När det gäller slutförvaret 
är kravet på BMT och platsvalet funktionellt sammankopplade eftersom 
bergets egenskaper, så som sprickbildning och vattengenomströmning, är 
avgörande för vad som utgör en lämplig utformning av förvaret.

Kraven på BMT och platsval gäller enligt MB 2 kap. 7 § i den utsträck
ning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem med hänsyn till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan 
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna 
för sådana åtgärder. Av miljöbalkens förarbeten framgår att det vid tillämp
ning av denna rimlighetsavvägning är av avgörande betydelse att balkens 
mål ska kunna uppnås i praktiken.23 Avvägningen får alltså inte undergräva 
uppnåendet att målet om hållbar utveckling, inklusive att tillförsäkra kom
mande generationer en hälsosam och god miljö. Den höga farlighet som 
det använda kärnbränslet representerar och de extrema tidsrymder under 
vilka det kan komma att utsätta människor och miljö för skada begränsar 

22 NJA 2010 s. 516.
23 Prop. 1997/98:45 s. 231.
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därför starkt utrymmet för att avstå från meningsfulla åtgärder, t.ex. att 
generera relevanta kunskaper eller vidta skyddsåtgärder, med hänvisning 
till kostnaderna.

Kärntekniklagen tillvaratar i första hand allmänna krav på säkerhet i 
verksamheten vid kärntekniska anläggningar. Tyngdpunkten ligger på strål
skydd och fullgörande av Sveriges internationella åtaganden.24 Lagen upp
ställer inte några kriterier för tillstånd utan det är upp till regeringen att göra 
prövningen utifrån de syften och intressen som lagstiftningen avser att till
varata.25 När tillstånd meddelas enligt kärntekniklagen såväl som under till
ståndets giltighetstid får regeringen eller en av regeringen utpekad myndig
het besluta om de villkor som behövs med hänsyn till säkerheten (KTL 8 §). 
Vad gäller strålskyddet hänvisar kärntekniklagen till strålskyddslagen vars 
huvudsakliga syfte är att skydda människor, djur och miljö från skadliga 
verkningar av bl.a. joniserande strålning.

En stor mängd mer specifika krav på utformingen och driften av slutför
varet återfinns i föreskrifter från SSM, däribland föreskrifterna om säkerhet 
i kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:1) och de mer specifika föreskrif
terna om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall (SSMFS 
2008:21).

Miljöbalken tillämpas som utgångspunkt parallellt med annan lagstift
ning, däribland kärntekniklagen och strålskyddslagen (MB 1 kap. 3 §). 
Skulle det visa sig föreligga en materiell konflikt mellan miljöbalken och 
andra regelverk är utgångspunkten att den reglering som medför det från 
miljösynpunkt mest långtgående skyddet ska tillämpas.26 De krav som kan 
ställas enligt de olika regelverken ska således ses som kumulativa. Det har 
också i praxis konstaterats att det inom ramen för miljöbalksprövningen 
kan föreskrivas villkor som avser kärnsäkerhet och strålskydd.27

24 Prop. 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet, s. 80.
25 A.a. s. 84. Av senare förarbeten framgår att en tillståndsprövning avseende en kärnteknisk 
anläggning innebär att en bedömning görs ”med utgångspunkt i de grundläggande säkerhets
kraven enligt kärntekniklagen, de grundläggande strålskyddskraven enligt strålskyddslagen 
och föreskrifter som preciserar dessa krav. Bedömningen görs vidare med utgångspunkt i de 
allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken …” Prop. 2009/10:172 Kärnkraften – för
utsättningar för generationsskifte, s. 22.
26 Prop. 1997/98:90 s. 275.
27 MÖD 2006:70.
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4 En metod för (helt) säker förvaring
Från 1977 krävdes enligt den så kallade villkorslagen ett särskilt tillstånd 
från regeringen för att få ta en ny kärnkraftsreaktor i bruk genom att tillföra  
den bränsle.28 Tillstånd fick bara ges om reaktorinnehavaren visat hur en 
”helt säker” slutlig förvaring av det använda kärnbränslet (eller det avfall 
som uppkommer vid upparbetning av det använda bränslet) kan ske. Detta 
krav framstår som en anomali i förhållande till övrig miljö och strålskydds
lagstiftning vilken bygger på tanken att så långt som (tekniskt och ekono
miskt) möjligt begränsa skada och risker (bl.a. genom BMT och platsval). 
En verksamhet kan sedan anses otillåtlig antingen därför att försiktighets
mått och lokalisering brister eller därför att de skador som verksamheten 
trots försiktighetsmått kan medföra anses för stora i relation till nyttan (MB 
2 kap. 9–10 §§). Kravet är också svårförenligt med den i strålskyddsregle
ringen centrala ALARAprincipen29 enligt vilken bestrålning vid använd
ning av strålkällor ska begränsas så mycket som möjligt med hänsyn till 
ekonomiska och sociala faktorer. Någon närmare precisering eller proble
matisering av kravet gjordes inte i villkorslagens förarbeten.30

I praktiken tolkades kravet inte bokstavligt eftersom tillstånd gavs till 
laddning av flera reaktorer enligt villkorslagen trots att en helt säker slutlig 
förvaring måste betraktas som inte bara en praktisk utan även en teoretisk 
omöjlighet.31 När villkorslagen ersattes av kärntekniklagen 1984 utmönst
rades kravet på helt säker förvaring med motiveringen att det felaktigt gav 
intrycket att någon vidare forskning och utveckling av slutförvarsmetoden 
inte var nödvändig eftersom den redan måste vara helt säker i och med att 
tillstånd att starta en reaktor hade givits.32

En viktig konsekvens av kravet på att visa hur slutlig förvaring skulle ske 
var att reaktorinnehavarna blev tvungna att presentera en modell för slut

28 Lag (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m.m.
29 ALARA är en akronym för engelskans ”as low as reasonably achievable”.
30 Prop. 1976/77:53 med förslag till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärn
bränsle, m.m.
31 Ingen seriös uppskattning eller modellering av en komplex verksamhets risker kan göra 
anspråk på att omfatta alla möjliga (framtida) faktorer som skulle kunna påverka säker
heten och dessutom konkludera att risken för skada är noll. Angående de antaganden som 
måste göras avseende faktorer som påverkar förvarets långsiktiga säkerhet och den osäkerhet 
som oundvikligen behäftar dessa se Rapport 2007:2 från Statens råd för kärnavfallsfrågor 
(KASAM), Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning, 
s. 21 ff. För en introduktion till synen på risk inom juridik respektive naturvetenskap se Hans
son, S. O., ”Bevisning i vetenskap och juridik: Kan man bevisa att något är ofarligt?”, kap. 2 
i J. Ebbesson och D. Langlet (red.) Koll på kemikalier: rättsliga förändringar, möjligheter och 
begränsningar, Iustus, 2010.
32 Prop. 1983/84:60, s. 46.
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förvaring för att kunna ta nya reaktorer i drift. De startade därför projektet 
KärnBränsleSäkerhet som 1983 presenterade konceptet med inneslutning 
av det använda kärnbränslet i en kopparkapsel och deponering på cirka 
500 meters djup.33 Med denna metod som grund gavs 1984 tillstånd för 
nya reaktorer i Forsmark som Oskarshamn.34 På detta sätt introducerades 
KBS3 metoden i det rättsliga och politisk systemet. Regeringen har senare 
godkänt att SKB använder KBS3metoden som planeringsförutsättning vid 
sökandet efter en plats för slutförvaret. Samtidigt underströk regeringen att 
ett slutligt godkännande av en viss slutförvarsmetod kan göras först i sam
band med ett ställningstagande till ansökningar om tillstånd enligt miljö
balken och kärntekniklagen. KBS3metoden har likväl fått en särställning 
i metodvalsprocessen.35

Prövningsinstanserna i den nu initierade tillståndsprocessen ska alltså 
pröva KBS3metoden utifrån lagstiftningens krav. Ett problem som följer av 
att metoden har varit SKB:s huvudinriktning under lång tid är att begränsad 
kunskap och relevanta data har generats avseende andra möjliga förvars
metoder. Det innebär inte bara att startsträckan för att faktiskt bygga ett slut
förvar med en annan metod blir lång. Det försvårar också bedömningen av 
om KBS3metoden faktiskt är den från miljö och säkerhetssynpunkt bästa 
metoden. Exempelvis skulle det, enligt SKB:s uppgifter, ta flera årtion den att 
generera tillräcklig kunskap för att göra en säkerhetsanalys av alternativet 
djupa borrhål – deponering av kapslar med använt kärnbränsle i 3–5 kilome
ter djupa borrhål i berget – som motsvarar den som gjorts för KBS3.36 Foku
seringen under lång tid på en metod kan måhända betraktas som ekonomiskt 
rationell men har resulterat i en inlåsningseffekt. En eventuell användning 
av, och även en grundlig jämförelse med, varje annan metod än KBS3 skulle 
kräva omfattande resurser och nödvändiggöra en betydande senareläggning 
av förvaret jämfört med SKB:s planer.

Gällande regelverk förutsätter att säkerheten efter förslutning av slutför
varet ska upprätthållas genom ett system av passiva barriärer37 där varje 
barriär har till funktion att på ett eller flera sätt medverka till att innesluta, 

33 MKB, s. 37 och SOU 2007:38, s. 49.
34 A.a., s. 39 och Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, s. 5.
35 SOU 2007:38, s. 47.
36 MKB, s. 42.
37 Med ”barriär” avses ett ”fysiskt hinder mot spridning av radioaktiva ämnen”. Strålsäker
hetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar, 
SSMFS 2008:1 § 2. Att barriärerna är passiva innebär att de fungerar utan mänskliga ingrepp 
och utan tillförsel av material eller energi.
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förhindra eller fördröja spridning av radioaktiva ämnen.38 Detta överens
stämmer med KBS3metodens kombination av naturliga (berget) och kon
struerade (kapsel och lera) barriärer. Däremot innebär det inte med nöd
vändighet att KBS3 metodens kombination av konstruerade och naturliga 
barriärer är den bästa metod som uppfyller kravet på passiva barriärer. 
Förespråkare av slutförvarsmetoden djupa borrhål tenderar att vara skep
tiska till konstruerade barriärer. Naturliga men eventuellt färre barriärer 
skulle enligt detta synsätt vara att föredra eftersom det minskar riskerna 
med att konstruerade system över tid inte klarar de påfrestningar som de 
kan komma att utsättas för och som omöjligen kan testas fullt ut experi
mentellt.

En central del av prövningen är således att ta ställning till om KBS3me
toden i sig, och framför allt dess tillämpning på den föreslagna platsen, lever 
upp till bl.a. miljöbalkens krav.

5  Bästa möjliga teknik (BMT) och kunskapens 
 föränderlighet

Enligt miljöbalken ska BMT tillämpas för yrkesmässiga verksamheter, där
ibland uppförande och drift av ett slutförvar. Ett krav på tillämpning av 
BMT finns också i SSM:s föreskrifter om säkerhet vid slutförvaring av kärn
ämne och kärnavfall. Genom en not i föreskrifterna, och även genom de 
tillhörande allmänna råden, framgår att begreppet BMT här ska förstås på 
samma sätt som i miljöbalken.39

I specialmotiveringen till MB 2 kap. 3 § sägs bl.a. följande om BMT:

Uttrycket bästa möjliga teknik inrymmer både den använda teknologin och det 
sätt på vilket en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls, leds och 
drivs samt avvecklas och tas ur bruk. Tekniken måste från teknisk och eko
nomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga. 
Det innebär att den skall vara tillgänglig och inte bara förekomma på experi
mentstadiet. Den behöver dock inte finnas i Sverige. Det angivna utesluter inte 
att det kan finnas flera tekniska system som håller sådan standard från miljö
skyddssynpunkt att de kan få användas.40

38 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och 
kärnavfall, SSMFS 2008:21, §§ 2–3.
39 SSMFS 2008:21 6 §.
40 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 17.
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För att utgöra BMT måste tekniken alltså vara ”tillgänglig och inte bara 
förekomma på experimentstadiet”. Detta krav upprepas även i SSM:s all
männa råd om tillämpningen av de aktuella SSMföreskrifterna.41

Kan man mot denna bakgrund anse att det i nuläget finns någon teknik 
för själva slutförvarets övergripande konstruktion som utgör BMT enligt 
svensk rätt? När det gäller den teknik som ansökan bygger på, KBS3meto
den, gör den vetenskapliga debatt som pågår och de experiment som utförs 
avseende grundläggande funktioner hos metodens centrala beståndsdelar 
– kopparen och leran – det svårt att finna annat än att det rör sig om en 
metod på experimentstadiet.42 De andra tekniker som har lyfts fram som 
möjliga alternativ till KBS3metoden befinner sig ännu längre ifrån att 
kunna betraktas som tillgängliga.43 Att det ännu inte finns någon industri
ellt färdigutvecklad process för slutförvaring av använt kärnbränsle fram
hålls också i ansökan där man påpekar att detta skiljer slutförvaret från 
verksamheter där man kan bygga på tidigare erfarenheter av liknande verk
samhet.44 Betydelsen av att det alltså inte finns någon BMT i lagens mening 
för väsentliga delar av själva slutförvarskonceptet är intressant nog ingen
ting som diskuteras närmare vare sig i ansökan eller i relevanta förarbeten.

Innebär detta att KBS3 metoden inte kan accepteras i nuläget? En strikt 
läsning av miljöbalken 2 kap. 3 § och dess förarbeten ger vid handen att så 
är fallet. Ur ett ändamålsinriktat perspektiv skulle en sådan tolkning emel
lertid lätt ge upphov till oönskade konsekvenser. BMTkravet riskerar då 
att motverka användning av den miljömässigt bästa tekniken (om BMT 
är sämre än den teknik verksamhetsutövaren önskar använda) eller hindra 
verksamheter från att bedrivas även om tillfredställande säkerhet kan upp
nås utan BMT (om ingen teknik finns som utgör BMT). Det framstår inte 
bara som dålig industripolitik utan också, och mer väsentligt i detta sam
manhang, som oförenligt med miljöbalkens mål att främja användandet av 
den miljömässigt bästa tekniken och därmed indirekt hållbar utveckling.

41 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (SSMFS 
2008:21) om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall, s. 3.
42 Sommaren 2012, mer än ett år efter att SKB lämnade in ansökan, hänvisade den på rege
ringens initiativ formerade expertgruppen International Review Team till vikten av vidare exper
iment för att fastställa om kapslarna kan korrodera i syrefritt vatten. The PostClosure Radio
logical Safety Case for a Spent Fuel Repository in Sweden – An international peer review of the 
SKB licenseapplication study of March 2011 (Final report), NEA/RWM/PEER(2012)2, s. 29.
43 Angående de olika alternativa metoder som diskuterats se SOU 2007:38, Kunskapsläget 
på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generationers frihet, kapitel 3 och 
SOU 2011:14, kapitel 4.
44 Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna – slutförvarssystemet, bilaga till ansökan, 
s. 8.
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Hur bör då problemet hanteras? När det gäller miljöbalken 2 kap. 3 § 
ger den så kallade rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § en möjlighet att helt 
enkelt bortse från kravet på BMT. Kravet behöver nämligen inte uppfyl
las om det kan anses orimligt. Att kräva BMT på ett område där det inte 
finns någon teknik som utgör BMT måste kunna betraktas som orimligt. 
Det vore ju det samma som att kräva att verksamhetsutövaren själv ska 
utveckla tekniken till BMTnivå, något som man enligt definitionen av BMT 
i förarbe tena inte kan förvänta sig av en verksamhetsutövare. Ett åsidosät
tande av det formella BMTkravet får dock inte innebära att man inte vidtar 
alla nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått. I det aktuella fallet 
med frågan om korrosion av kopparkapslar får den vetenskapliga osäker
heten anses vara så besvärande att den, oberoende av den formella frågan 
om BMT, behöver lösas innan ett eventuellt tillstånd kan ges. Det följer inte 
minst av det höga kunskapskrav som måste ställas i detta fall.

Det framstår ändå som olyckligt att man ska behöva falla tillbaka på 
orimligheten för att acceptera användning av en ny teknik. En fullt rimlig 
tolkning av förarbetena är att kravet på att tekniken ska vara ”tillgänglig 
och inte bara förekomma på experimentstadiet” inte primärt har att göra 
med miljö och hälsoskyddet utan snarare ska tillgodose verksamhetsu
tövarnas praktiska och ekonomiska behov. Det framgår genom att tillgäng
ligheten anges som en bestämning av att tekniken ska ”från teknisk och 
ekonomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branschen 
i fråga”. Det talar för att denna del av BMTdefinitionen ska ses som ett 
skydd för verksamhetsutövarnas intressen. Kravet på tillgänglighet skulle 
alltså användas för att förhindra att krav ställs på tekniker som är svåra 
eller omöjliga att anskaffa eller tillämpa i yrkesmässig verksamhet, inte för 
att utesluta tillämpning av någon teknik.

Man kommer emellertid inte ifrån att BMT enligt lagen ”skall” användas 
vid yrkesmässig verksamhet. Dessutom finns MB 2 kap. 7 § för att förhindr a 
att en verksamhetsutövare åläggs orimliga krav, t.ex. att själv behöva fär
digutveckla och implementera en teknik som endast finns på experiment
stadiet. Såväl balkens övergripande syfte som det faktum att BMTkravet är 
avsett att vara dynamiskt och främja användning av nya och bättre tekniker 
talar emellertid för att det bör finnas möjligheter att kompensera för en 
formell frånvaro av BMT om det skyddsändamål som kravet på BMT ska 
främja ändå kan upprätthållas.

En utgångspunkt bör vara att ett eventuellt tillstånd villkoras med att en 
fortsatt granskning och utvärdering av tekniken sker parallellt och integre
rat med dess praktiska tillämpning. Ett sådant behov kan förvisso föreligga 
oberoende av BMTfrågan men frånvaron av en teknik som utgör BMT 
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i lagens mening accentuerar behovet av fortsatt utvärdering. Vad gäller 
slutförvaret är det lämpligt att tillståndet villkorar verksamheten med att 
vissa säkerhetsegenskaper hos förvaret beläggs genom preciserade tester 
och övervakning under arbetets gång.45 Skulle dessa egenskaper inte låta 
sig beläggas bör det utgöra hinder för fortsatt verksamhet efter en viss tid
punkt.46 Insikter om tidigare okända problem kan också genereras under 
projektets genomförande. Kärntekniklagen ger regeringen eller relevant 
myndighet möjlighet att när som helst under tillståndets giltighet besluta 
nya villkor som är motiverade av säkerhetsskäl.47 Någon motsvarighet till 
miljöbalkens förbud mot nya villkor som avsevärt försvårar verksamheten  
(MB 24 kap. 5 §) finns inte i kärntekniklagen. Eventuella nya villkor får 
dock enligt proportionalitetsprincipen inte vara mer betungande än vad 
som är nödändigt för att uppnå den avsedda skyddsnivån.

Att påbörja en verksamhet under dessa betingelser är naturligtvis vansk
ligt. Om utvecklingen efterhand visar att den valda metoden har påtag
liga brister kan kraftigt fördyrande och försenande åtgärder behöva vidtas. 
Resultatet kan rent av bli att det är nödvändigt att avbryta verksamheten 
och börja om på nytt med andra plats/teknikutgångspunkter. Det skulle 
givetvis resultera i väldiga kostnader och förseningar. Samtidigt kommer 
det alltid att finnas en risk att det under genomförandet av ett så omfat
tande projekt, som pågår under så lång tid, framkommer nya vetenskapliga 
rön eller att nya samhälleliga omständigheter uppkommer vilka leder till 
radikalt ändrade förutsättningar. Det går inte att skydda sig mot en sådan 
utveckling.

Frånvaron av en bästa möjliga teknik att falla tillbaka på vid prövningen 
bör också kunna höja kravet på att grundligt belysa alternativa tekniker. 
Någon av dessa kan i ett senare skede komma att etableras som BMT för 
den aktuella verksamheten.

45 Behovet illustreras väl av the International Review Team som funnit att ”[i]n some cases, the 
current state of knowledge is not fully complete yet because data from the actual subsurface 
excavation, which is yet to begin, are not available. The IRT expects that the completeness 
of SKB’s safety case will increase in future steps that will address remaining technical issues.” 
Man rekommenderar också att SKB ” further develop plans for a comprehensive programme of 
testing and monitoring to confirm its safety related assumptions.” NEA/RWM/PEER(2012)2, 
s. 21–22. Det är alltså först genom att påbörja verksamheten som man kan generera den kun
skap som behövs för att fatta välgrundade beslut om förvarets utformning.
46 Ett sådant villkor bör inte strida mot rättskraftreglerna i MB 24 kap. eftersom förutsätt
ningarna är kända vid tillståndets (eller tillåtlighetens) meddelande och utgör en del av till
ståndsvillkoren snarare än en åtgärd med tillståndet (jmf återkallande enl. MB 24 kap. 3 §).
47 Kärntekniklagen 8 §.
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6 Avsiktliga och oavsiktliga intrång
Intrång i ett slutförvar efter att det förslutits kan vara oavsiktliga eller 
avsiktliga. Oavsiktliga intrång kan t.ex. uppstå genom gruvbrytning eller 
borrning i området där slutförvaret är beläget om de som bedriver verk
samheten inte känner till förvarets existens eller inte förstår vad det innebär 
i form av hälso och miljörisker. Risken för sådana intrång kan minskas 
bland annat genom att lägga förvaret på stort djup och i ett område med 
(vad vi idag uppfattar som) få naturresurser värda att utvinna. Att försöka 
märka ut platsen för slutförvaret i landskapet och att förmedla informa
tion om förvarets läge och egenskaper till kommande generationer kan vara 
andra viktiga metoder.48 En diskussion om hur meningsfull information ska 
kunna förmedlas tusentals år in i framtiden blir lätt spekulativ men är likväl 
nödvändig.49

Hur den som söker tillstånd ska förhålla sig till möjligheten av fram
tida avsiktliga intrång i slutförvaret är inte reglerat. Enligt tillämplig säker
hetsstandard från det internationella atomenergiorganet IAEA är det inte 
nödvändigt att ta hänsyn till de doser och risker som individer utsätter sig 
för vilka avsiktligt tar sig in i slutförvaret i framtiden eftersom detta är en 
avsiktlig handling.50 SKB:s inställning är att man inte kan kräva av dagens 
samhälle att skydda framtida samhällen från deras egna avsiktliga hand
lingar om de är medvetna om konsekvenserna. Det gäller oberoende av i 
vilket syfte handlingen utförs. På den grunden anser man sig bara behöva 
beakta oavsiktliga intrång i sina säkerhetsanalyser och vid utformningen av 
förvaret.51

Detta resonemang är helt rimligt med avseende på de individer som 
genomför ett avsiktligt intrång, förutsatt att de faktiskt har kunskap om 
förvarets natur. Den spridning av strålningskällor som ett intrång kan resul
tera i gör dock inställningen problematisk. Anta att en liten grupp män
niskor som lever under för oss okända politiska och moraliska strukturer i 

48 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (SSMFS 
2008:37) om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle och kärnavfall, s. 3.
49 Se International Review Teams rekommendationer i detta avseende, NEA/RWM/
PEER(2012)2, s. 111.
50 IAEA:s Safety Standards – Geological Disposal of Radioactive Waste – Safety Requirements 
(WSR4), Appendix.
51 Handling of future human actions in the safety assessment SRSite, Svensk Kärnbränslehan
tering AB, December 2010, bilaga till ansökan, s. 13.
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framtiden väljer att hämta upp delar av det använda kärnbränslet eller att 
påverka förvaret så att bränslet exponeras för naturliga spridningsproces
ser. Kan då vi nutida brukare och producenter av kärnkraftsel frånsvära 
oss allt ansvar för de konsekvenser detta får för övriga människor och för 
naturmiljön? Och hur förhåller det sig med de generationer som följer efter 
det avsiktliga intrånget och som alltså inte ens på kollektiv nivå kan lastas 
för delaktighet i spridningen av det radioaktiva materialet men vars hälsa 
och livsmiljö kan komma att påverkas drastiskt? Vilar ansvaret för detta i så 
fall uteslutande på de individer som genomförde intrånget (och den genera
tion de representerar)?

Detta är en rättslig analys och inget försök ska göras att besvara den 
moraliska grundfrågan. Rättsligt är det dock svårt att förena målet att till
försäkra kommande generationer en hälsosam och god miljö med att helt 
bortse från konsekvenserna av avsiktliga intrång. Inte minst eftersom dessa 
konsekvenser inte bara kan bli omfattande utan också komma att påverka 
otaliga generationer.

Av principen om hållbar utveckling såsom den kommer till uttryck i MB 
1 kap. 1 § bör därför följa en skyldighet att vid lokaliseringen och utform
ningen av slutförvaret beakta och efter bästa förmåga motverka de skador  
ett avsiktligt intrång kan orsaka andra människor än de som genomför 
intrånget samt miljön. Att detta är oerhört svårt blir uppenbart om man 
beaktar omöjligheten i att med någon säkerhet förutspå de tekniska och 
politiska förhållanden som kommer att råda om bara 80–90 år, alltså när 
det tillståndssökta förvaret är tänkt att förslutas. Att veta varför och hur 
människor i framtiden kan tänkas ta sig in i förvaret är i princip omöjligt. 
Olika scenarier för avsiktliga intrång kan ändå formuleras på motsvarande 
sätt som för oavsiktliga intrång. Dessa får sedan beaktas när det föreslagna 
förvaret jämförs med andra tekniker, lokaliseringar och handlingsalterna
tiv (som att behålla det använda kärnbränslet vid jordytan i väntan på att 
transmutation52 eller andra tekniker ska göra det praktiskt möjligt att av 
sevärt minska avfallets farlighet och/eller den mängd avfall som behöver 
isoleras för i praktiken all framtid).

52 Angående transmutation se MKB, s. 43–44.
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7 Nationellt ansvar ur ett längre perspektiv
Slutförvaring i Sverige av använt kärnbränsle eller kärnavfall från kärn
teknisk verksamhet i ett annat land är förbjudet utan särskilt tillstånd. Ett 
sådant tillstånd får bara ges om det finns synnerliga skäl och genomföran
det av det forsknings och utvecklingsprogram som kärnkraftindustrin ska 
bedriva för att bl.a. på ett säkert sätt hantera och slutförvara kärnavfallet 
(det s.k. Fudprogrammet) inte försvåras (KTL 5a§).53 Kravet på synner
liga skäl innebär bl.a. att tillstånd ska meddelas med stor restriktivitet och 
att eventuella undantag ska avse mycket begränsade mängder. Det kan till 
exempel handla om avfall som uppkommer vid provning eller behandling 
av utländskt material i Sverige.54

I förarbetena till den ändring av kärntekniklagen 1993 genom vilket för
budet infördes förs ett resonemang om huruvida denna förbudsregel kan 
anses förenlig med tillämplig EUlagstiftning.55 Den utredning som föregick 
lagändringen menade att ett förbud mot slutförvar av utländskt använt kärn
bränsle i Sverige sannolikt skulle strida mot (dåvarande) EGfördragets regler 
om fri rörlighet.56 Slutsatsen i propositionen är att så inte var fallet. Om detta 
var en korrekt slutsats är en komplex fråga som har behandlas ingående på 
annat håll.57 Här ska istället frågan ställas om förbudet med den mycket 
begränsade möjligheten till undantag främjar hållbar utveckling?

Principen att använt kärnbränsle är och ska vara en nationell angelä
genhet för varje land som väljer att använda kärnkraft har varit Sveriges 
position sedan 1980talet och omfattas också av andra länder.58 I den inter
nationella rätten finns ett tydligt stöd för principen om nationellt ansvar 
men också för att det av säkerhetsskäl kan vara påkallat att ingå avtal 
stater emellan för att organisera gemensamt omhändertagande av radio
aktivt avfall.59 Direktiv 2011/70/EURATOM om inrättande av ett gemen

53 Reaktorinnehavarna (i praktiken SKB) ska bedriva den forsknings och utvecklingsverksam
het som behövs för att bl.a. på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkom
met kärnavfall. Vart tredje år ska en rapport om den pågående och planerade verksamheten 
sändas till SSM för granskning och därefter godkännas av regeringen. KTL 12 § och kärntek
nikförordningen (1984:14) 25 §.
54 Prop. 1992/93:98, s. 46.
55 A.a., s. 30 f f.
56 SOU 1991:95.
57 Cramér P., Erhag T., och Stendahl S., Nationellt ansvar för använt kärnbränsle, Santérus 
förlag, 2009. Notera även det 2011 antagna EURATOMdirektivet 2011/70 om inrättande av 
ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radio
aktivt avfall, EUT L 199 s. 48.
58 A.a., s. 19 ff och s. 196.
59 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive 
Waste Management, Wien 1997, preambelns 11 övervägande.
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skapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall intar en liknande hållning. Enligt direktivet ska varje 
medlemsstat ha det yttersta ansvaret för hanteringen av det använda kärn
bränsle som genererats i den staten. Slutförvaringen kan dock ske antingen i 
den medlemsstaten eller i en annan stat i enlighet med ett avtal mellan med
lemsstaten och den andra staten.60 Ett sådant avtal ska respektera kraven i 
direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av 
radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.61

Sett ur ett hälso och miljöskyddsperspektiv framstår en strikt tillämp
ning av principen om nationellt ansvar som svårmotiverad. Ett slutförvar 
för använt kärnbränsle är inte som en deponi för hushålls eller industriav
fall.62 Det primära problemet med förvaret är inte att närområdet utsätts 
för störningar från verksamheten i form av buller och utsläpp, inklusive 
radioaktivitet, eller att dricksvattnet riskerar att påverkas av läckage inom 
överskådlig tid. Den främsta utmaningen är i stället att finna en plats som, i 
kombination med en lämplig teknik, kan göra det så sannolikt som möjligt 
att inget betydande utsläpp av radioaktiva ämnen kommer att ske under 
resten av mänsklighetens historia. Ett förutsättningslöst sökande efter 
lämpliga plats/teknikkombinationer utifrån vetenskapliga kriterier har 
rimligen en bättre chans att komma till ett optimalt resultat än ett sökande 
som inskränks till en vid en viss tidpunkt existerande stat. Det senare för
hållningssättet kan bara rättfärdigas om man inte strävar efter att finna det 
säkraste och mest kostnadseffektiva alternativet utan nöjer sig med ett alter
nativ som anses tillräckligt säkert och tillräckligt kostnadseffektivt utifrån 
vissa kriterier, däribland den att ett slutförvar måste lokaliseras till varje 
enskild stat som genererar använt kärnbränsle.

Även om man behåller det nationella perspektivet och leker med tanken 
att det vi idag menar med Sverige i någon mening fortfarande existerar om 
1 000 eller 10 000 år finns det skäl att på pragmatisk grund ifrågasätta det 
rationella med strikt nationella slutförvar. Ett utsläpp av radioaktivt mate
rial kan mycket väl få långtgående konsekvenser för Sverige även om det 
sker i vad som idag är Finland, Litauen, Tyskland eller Storbritannien. Det 
kan handla om att radioaktivt material når Sverige direkt via havsvattnet, 

60 EUT L 199, s. 48, artikel 4.
61 EUT L 337, s. 21. Angående detta direktiv se Langlet, D., Mahmoudi, S., EU:s miljörätt, 3 
uppl. Norstedts Juridik, 2011, s. 303 f.
62 För omhändertagande av sådant avfall gäller principerna om närhet och självförsörjning. 
Även där kan det emellertid vara önskvärt att bygga nationsöverskridande nätverk av anläg
gningar för att möta miljömässiga och ekonomiska behov. A. a., s. 299.
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eller att landet drabbas indirekt genom den ekonomiska och politiska oro 
som kan väntas uppstå till följd av ett större utsläpp i närområdet.

Om ett förvar i Sverige, t.ex. på grund av geologiska förutsättningar, skul
le bedömas vara förenat med lägre risk för läckage jämfört med ett förvar 
i ett annat land i regionen är det svårt från såväl hållbarhetssynpunkt som 
nationellt egenintresse att motivera att gemensam förvaring av det svenska 
och detta andra lands använda kärnbränsle i Sverige inte vore att föredra. 
Med tanke på verksamhetens art gäller detta så fort skillnaderna i uppskat
tad risk inte är helt försumbara. Argumentet gäller med samma styrka åt 
andra hållet, d.v.s. om ett svenskt förvar skulle befinnas vara förenat med 
högre risk än förvaring i något annat land bör svenskt kärnbränsle förvaras 
i detta andra land. Av politiska skäl kan det också vara rimligt att kräva 
ömsesidiga erbjudanden om att ta emot använt kärnbränsle innan länder 
ger sig in i en process för att finna en eventuell gemensam lösning. I enlig
het med denna reciprocitetstanke, om än med omvänt resultat än det som 
förespråkas här, har ett förslag lagts fram om att Sverige bör komplettera 
förbudet mot att ta emot andra staters använda kärnbränsle med ett förbud 
mot export av sådant bränsle för slutförvaring utanför Sverige.63

Att lagstiftningen inte möjliggör överväganden om vad som är den säk
raste och i övrigt lämpligaste slutförvarslösningen ur ett regionalt perspek
tiv utan helt bygger på gällande nationsgränser är inte i enlighet med en 
genuin strävan efter långsiktig hållbarhet. Det strider också mot tanken 
att förvaltningen av miljön ska utgå ifrån de naturliga systemen och deras 
funktioner snarare än från existerande administrativa indelningar vilken får 
allt större genomslag, bl.a. inom EUrätten.64

Att möjliggöra gränsöverskridande lösningar på kärnavfallsfrågan innebär 
inte att idén om nationellt ansvar åsidosatts. Om flera stater samlokaliserar 
sitt använda kärnbränsle bör det göras helt klart i avtal dem emellan att varje 
stat fortsätter att bära det ekonomiska ansvaret för sin andel av kärnbränslet 
och även har en skyldighet att återta kärnbränslet om förvarsprojektet inte 
skulle kunna slutföras i enlighet med avtalet. Att ett sådant avtal sannolikt 
får en mycket begränsad livslängd jämfört med slutförvaret kan vara ett pro
blem. Över de här aktuella tidsrymderna gäller emellertid samma sak för de 
nationalstater som utgör grunden för idén om nationellt ansvar.

63 SOU 2011:18, Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form, s. 486.
64 Se bl.a. direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vat
tenpolitikens område, EGT L 327, 22.12.2000, s. 1, artikel 3.
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8 Slutsatser
De viktigaste slutsatserna i kapitlet kan sammanfattas med följande:

–  Det krav på att presentera ett ”helt säkert” slutförvar som under slutet 
av 1970 och början 1980talet gällde för att få starta en ny kärnreak
torer byggde inte på vetenskaplig grund och är en anomali i relation 
till annan miljö och säkerhetslagstiftning. Kravet på att presentera en 
slutförvarslösning ledde emellertid till en snabb utveckling av KBS
3metoden vilken sedan i stor utsträckning har präglat arbetet med ett 
svenskt slutförvar för använt kärnbränsle.

–  Någon teknik som uppfyller lagens krav på BMT finns ännu inte av  
seende viktiga delar av slutförvarslösningen. Det utgör inget absolut 
hinder mot att tillstånd ges för uppförande och drift av ett slutförvar. 
Dock bör verksamhetsutövaren åläggas att genomföra fortsatta tester 
och utvärderingar under arbetets gång för att belägga vissa egenskaper 
hos de material och metoder som används. Att dessa utvärderingar stär
ker säkerhetsanalysen bör vara en förutsättning för projektets fortsätta 
tillåtlighet.

–  Att inte alls beakta risken för avsiktliga intrång i slutförvaret i fram
tiden är inte förenligt med att tillförsäkra kommande generationer en 
hälsosam och god miljö. Vid tillståndsprövningen bör, bland mycket 
annat, beaktas olika scenarier för avsiktliga intrång. Dessa kan bland 
annat påverka bedömningen av KBS3metoden jämförd med andra 
tekniker och handlingsalternativ.

–  En strikt tillämpning av principen om nationellt ansvar för kärnbränsle 
som innebär förbud mot slutförvar av utländskt använt kärnbränsle i 
Sverige, och eventuellt också mot slutförvar av svenskt använt kärn
bränsle utomlands, är svår att förena med hållbar utveckling och skydd 
av kommande generationer. Rättsordningen bör ur detta perspektiv 
möjliggöra gemensam lokalisering av flera länders använda kärnbränsle 
utifrån en analys av var högst säkerhet kan uppnås.
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