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Beslut vid regeringssammanträde den 8 april 2009
Utökning av uppdraget
Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 december 2008
gav chefen för Miljödepartementet en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samordnad reglering av
verksamheter på kärnteknikens och strålskyddets område i syfte
att förenkla och effektivisera bestämmelsernas struktur och
uppbyggnad utan att samhällets krav på kärnsäkerhet och strålskydd eftersätts (dir. 2008:151). Utredaren har tagit namnet Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (M 2008:05).
Uppdraget utökas nu med dessa direktiv och tidpunkterna
för redovisning ändras.
Bakgrund
Den 11 mars 2009 beslutade regeringen propositionen
2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi.
Propositionen bygger på den överenskommelse som gjordes
mellan allianspartierna den 5 februari 2009 om en hållbar
energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet. Enligt propositionen ska bland annat lagen (1997:1320) om
kärnkraftens avveckling avskaffas, förbudet mot nybyggnad i
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet tas bort och tillstånd
kunna ges till att uppföra maximalt tio nya kärnkraftsreaktorer
på någon av de platser där dagens reaktorer i drift är lokaliser-

2

ade, i syfte att successivt ersätta nuvarande reaktorer i takt med
att dessa når sin ekonomiska livslängd. Den samhälleliga prövningen av nya kärnkraftsprojekt ska göras i samband med tillståndsgivningen, varvid försörjningstrygghet ska vara en av
grunderna för prövningen. Ansökningarna ska också prövas
enligt lagstiftningens krav på bästa möjliga teknik. Kärnkraftslagstiftningen ska utformas så att den ger förutsättningar för
kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften.
Regeringen har i regleringsbrevet för 2006 uppdragit åt
Statens kärnkraftinspektion att, i samråd med Statens strålskyddsinstitut, lämna förslag på hur lagen om kärnteknisk verksamhet kan förtydligas med avseende på det långsiktiga ansvaret för det förslutna slutförvaret för använt kärnbränsle.
Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet lämnade i december 2006 den gemensamma rapporten Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle (SKI Rapport 2007:1, SSI
Rapport 2007:1) till regeringen (dnr M2006/6033/Mk).
Behovet av ny lagstiftning
Kärnkraften står i dag för närmare hälften av den svenska
energiproduktionen. Kärnkraften kommer att vara en viktig del
av svensk elproduktion under överskådlig tid. Med ett ökande
fokus på klimatförändringarna uppfyller kärnkraften ett av de
viktigaste kraven som ställs på dagens energikällor, nämligen
att den endast innebär låga utsläpp av växthusgaser.
De svenska kärnkraftsreaktorerna är normalt beställda och
levererade för en planerad drift på 40 år. Den tekniska livslängden kan dock bli kortare eller längre beroende på hur
anläggningen drivs och underhålls. En anläggnings ekonomiska
livslängd ska bestämmas av hur länge det är ekonomiskt
lönsamt att driva anläggningen med de moderniseringar som
krävs för att bl.a. upprätthålla säkerheten. De svenska kärnkraftverken har nått en ålder som innebär att moderniseringsinvesteringar behöver göras av både säkerhetsmässiga och
effektivitetsmässiga skäl. Genom investeringar och förbättringar kan en reaktor uppgraderas och livslängden för reaktorn förlängas. I de kalkyler som kraftbolagen gör inför en större
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modernisering eller annan reinvestering ingår också oftast analyser av de ekonomiska konsekvenserna av att i stället stänga
reaktorn och ordna elproduktion på annat sätt. En utgångspunkt
är att det i de allra flesta fall är tekniskt möjligt att förlänga livstiden för befintliga reaktorer till 60 år. De delar som kan begränsa livslängden brukar antas vara reaktorinneslutningar om
det uppträder oförutsedda allvarliga skador. I enstaka anläggningar kan även reaktortankar bli begränsande på grund av bestrålningsförsprödning.
Med tanke på reaktorernas förväntade återstående livslängd
och den långa projekteringstiden för nya kärnkraftsanläggningar
är det angeläget att inom en snar framtid kunna ge tydliga besked om förutsättningarna för planering av nya anläggningar på
kommersiella grunder .
I myndigheternas rapport om det slutliga ansvaret för slutförvaret lämnas ett förslag till ändring av lagen om kärnteknisk
verksamhet som innebär att det förtydligas att det är staten som
tar över ansvaret när det inte längre finns någon tillståndshavare
kvar. Myndigheterna pekar dock på att det kan vara mindre
lämpligt att redan nu försöka lagreglera statens sistahandsansvar
eftersom det aktuella slutförvaret knappast kommer att vara
förslutet förrän om närmare hundra år. Mot bakgrund av bl.a. de
remissynpunkter som har inhämtats behöver frågan om det slutliga ansvaret övervägas ytterligare inom ramen för den pågående översynen av lagstiftningen på området.
Uppdraget
Utredaren ska i enlighet med de bedömningar som redovisas i
regeringens proposition 2008/09:163 ta fram förslag till sådan
ny lagstiftning för den samhälleliga prövningen av nya anläggningar som möjliggör kontrollerade generationsskiften i det
svenska kärnkraftsbeståndet samt att lagen om kärnkraftens avveckling kan avskaffas och förbudet mot nybyggnad i lagen om
kärnteknisk verksamhet tas bort. En förutsättning för utformningen av den nya lagstiftningen är att tillstånd endast kan ges
till nya reaktorer om de ersätter någon av de nuvarande tio
reaktorerna och lokaliseras till platser där det idag finns el-
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producerande kärnkraftverk. En viktig förutsättning för fortsatt
drift av kärnkraften ska vara att säkerhetskraven fortsätter att
skärpas successivt.
Följande frågor ska särskilt beaktas:
– formerna och processen för den samhälleliga prövningen
av nya kärnreaktorer,
– återkommande helhetsbedömning av säkerheten vid reaktorerna och inverkan på försörjningstryggheten,
– det nya regelverkets påverkan på det nuvarande programmet för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall,
– avskaffandet av lagen om kärnkraftens avveckling.
Utredaren ska också överväga behovet och den eventuella
utformningen av en lagreglering av det långsiktiga ansvaret för
det förslutna slutförvaret för använt kärnbränsle.
Ett delbetänkande med författningsförslag avseende de delfrågor som tas upp i dessa tilläggsdirektiv ska redovisas till
regeringen senast den 7 september 2009.
Uppdraget i övrigt ska, med ändring av den tidpunkt som
anges i dir. 2008:151, redovisas senast den 30 april 2010.
(Miljödepartementet)

