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chefenstatsrådet ochTill
Miljödepartementetför

chefen förregeringenbemyndigade1994beslut den 10Genom mars
internationelltillkallanaturresursdepartementetMiljö- och att en

ochgranskastatlig kommitté, förigranskningsgrupp, form attenav
ochreaktorsäkerhetensvenska tillsynenkvaliteten i denvärdera avav

kämavfall.förvaringenhanteringen ochomhändertagandet, av
ochför Miljö-förordnade chefenbemyndigandetMed stöd av

överdirektör Olofseptember 1994den 19naturresursdepartementet
i granskningsgruppen.ordförandeSöderberg att vara

iledamöterapril förordnades1995Genom beslut den 3 som
NuclearRobert Bemeroavdelningschef M.granskningsgruppen

Annick CaminosektionschefNRC, USA,CommissionRegulatory -
IAEA, säkerhetsdirektöri Wien,Internationella Atomenergiorganet

T ek-överdirektör Jarl ForsténNorge,Firing Statoil Group,Jörgen
luftfartsinspektörVTT, Finland, kapten,forskningscentralenniska -

tillknutetSkandinavisk tilsynskontor STKNordlandOskar -
Sverige, direktör EinarDanmark, ochluftfartsmyndighetema i Norge

Sugieravdelningschef Annietilsynskontor ochSkandinaviskOttne
Frankrike.de Süreté Nucléaire,Institut de Protection et

internationellförKommitténGranskningsgruppen antog namnet
kärnteknikområdet eng.granskning svenska tillsynen inomdenav

Swedish NuclearReview ofCommission of Inquiry for Internationalan
Activities.Regulatory

sakkunnigejanuari Larssakkunnig förordnades den 1995Som 31
fysiker Mikael Jensen,ochEkecrantz, Miljödepartementet, expertersom

j G. Statensstrålskyddsinstitut, och överin Bengt Pettersson,Statens örgen
kärnkraftinspektion.

november 1994kommittén förordnades den 22Som sekreterare
assistent harEriksdotter ochdepartementssekreterare Ann-Katrin som

Nina Rafting tjänstgjort.
avsnitt 1.2, varförvarit engelska ifrKommitténs arbetsspråk har

språk.på dettavårt betänkande har utformats



SOU 1996:73

Granskningsgruppen får härmed överlämna betänkandet Swedish
Nuclear Regulatory Activities, skrivet på engelska. En svensk översätt-
ning överlämnas samtidigt.

Betänkandet består två volymer. Volym SOUl 1996:73 iharav
svensk översättning titeln Svensk kämteknisk tillsynsverksamhet En-
granskning. Volymen innehåller kommitténs överväganden och
rekommendationer, jämte kortare faktaredogörelser. Volym 2 SOU
1996:74 har i svensk översättning titeln Svensk kämteknisk tillsyns-
verksamhet Faktaredogörelser. Denna volym innehåller omfattande-
bakgrundsinformation.

Utredningsuppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i april 1996

Olof Söderberg

Robert M. Bernero Annick Camino

Jörgen Firing Jarl Forstén

Oskar Nordland OttneEinar

Annie Sugier

/Ann-Katrin Eriksdotter

Anm. Ansvaret för översättningen till svenska på korrektatt sättett
avspeglar den bild, kommittén vill i den engelska original-som ge
versionen volym vilar på undertecknad ordförande och sekreterare.av
Samråd har härvid skett med kontaktpersoner vid SKI och SSI i första
hand överingenjör Bengt G. Pettersson fysiker Mikael ochJensenresp.
strålskyddsinspektör Magnus Westerlind.
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översättningen till svenska omfattar volym i sin helhetl störresamt
i material inte hardelen faktaredogörelsema volym Det somav

sådana faktaredogörelser utarbetats påfrämstöversatts utgörs somav
internationella inom derasengelska kommitténs ledamöter resp.av

specialområden. Skälet till dessa redogörelser inte har översatts är attatt
proportion till värdetkostnader och tidsåtgång inte bedöms stå i rimlig

ha tillgång till svenskspråkiga versioner.attav
Under arbetet har Gerd tjänstgjortslutskedet Westmanav som

assistent.

Olof Söderberg
Eriksdotter/Ann-Katrin
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SAMMANFATTNING

Bakgrund

gransknings-internationell1994den 10Regeringen beslöt att enmars
ochgranskatillkallas förskullekommitté,i form attenavgrupp,

ochreaktorsäkerhetensvenska tillsyneni denkvalitetenvärdera avav
kämavfall.förvaringenochhanteringenomhändertagandet, av

ledamöterfölj andeförordnadeMiljödepartementetChefen för senare
RegulatoryNuclearavdelningschef Robert M. Bemerokommittén:i

InternationellaCaminoAnnicksektionschefUSA,Commission,
FiringJörgensäkerhetsdirektörIAEA,i Wien,Atomenergiorganet

forsknings-TekniskaForsténöverdirektör JarlNorge,Statoil Group,
NordlandOskarluftfartsinspektörFinland, kapten,VTT,centralen -

iluftfartsmyndighetematillSTK knutettilsynskontorSkandinavisk -
SkandinaviskOttneEinarSverige, direktörochDanmark, Norge

Protection deInstitut deAnnie Sugieravdelningschef ettilsynskontor,
OloföverdirektörordförandeFrankrikeNucléaire,Süreté samt som --

Stockholm.Söderberg,
internationellKommittén förGranskningsgruppen namnetantog

Gruppenkämteknikområdet.inomtillsynensvenskagranskning denav
ytterligarehar haftochi maj 1995gångensammanträdde första sex

harsammanträdeVarjesista i april 1996.deti Sverige,sammanträden
dagar.två tillomfattat tre

beskrivainnebäruppgiftenså,direktiventolkatKommittén har attatt
tvåutförstillsynsverksamhetdenvissa delarbedömaoch avsomav

StatensSKI ochkämkraftinspektionnämligen Statensmyndigheter,
omfattastillsynsverksamhetSSI.strålskyddsinstitut Den avsom

SKI ochkämavfallshanteringSKI,reaktorsäkerhetuppdraget avser
ochanläggningarkämtekniskadriftanslutning tillstrålskydd i av

SSI.kämavfallhantering av
liksomuppdraget,innebördendiskussiondetaljeradEn avommer

betänkandetfor hurochkommittén har arbetatför hurredogörelseen
kapitelifinnsdisponerat,är
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Slutsatser och rekommendationer

helhetsbedömningEn i kapitel Kommitténs allmänna omdöme ärges
SKIs och SSIs tillsyn väl fyller sitt syfte säkerställa deatt att att som

bedriver kämteknisk verksamhet har förmåga sinauppfylla skyldig-att
heter beträffande för kämsäkerhet, kämavfallshantering ochansvaret
strålskydd. Kommitténs första grundläggande slutsats är:

Genom tillsynsverksamhet bidrar SKI och SSI väsentlig utsträck-sin i
till säkerhet och strålskydd den svenska kärnkraftsproduk-ning att i

och vid hanteringen kärnavfallet behålls hög ochtionen på nivåav en
°ytterligare utvecklas.

Kommittén har identifierat vissa områden där myndigheterna bör
ändringar sitt arbetssätt. Kommitténs rekommendationeröverväga av

ändringar innebär emellertid inte någon kritik de resultatom av som
myndigheterna har uppnått sin tillsynsverksamhet. huvud-Detgenom
sakliga syftet med rekommendationerna förbättra tillvägagångssättär att
och metoder i tillsynsarbetet. Om förslagen genomförs bör, enligt
kommitténs uppfattning, myndigheterna lättare kunna behålla och
förbättra kvaliteten öka effektiviteten i sin verksamhet. Kommit-samt
téns andra slutsats följaktligenär att:

SKI och SSI bär ändringar tillsynsverksamhetvissaöverväga i sin i
syfte öka effektiviteten för tillgängligaatt inom ramen resurser.

bedömningarDe och rekommendationer återfinns i börrapportensom
läsas bakgrund dessa två grundläggande slutsatser.mot av

kapitelI 3-7 behandlas olika aspekter den tillsynsverksamhet deav som
båda myndigheterna bedriver, varvid kommittén redovisar sina
överväganden och rekommendationer. Rekommendatiönema iär
huvudsak riktade till de två myndigheterna, dock i några fall till
regeringen. I övervägande- och rekommendationsavsnitten finner läsaren
kommitténs iakttagelser och kritiska påpekanden.

kapitelI bedöms8 de svenska myndigheternas tillsyn på det kämtek-
niska området med utgångspunkt från internationella kvalitetskrav,
sådana dessa har kommit till uttryck i mellanstatliga konventioner,
överenskommelser, rekommendationer, ytterligare utgångs-Enm.m.
punkt för denna bedömning svenska myndigheters deltagande i inter-är
nationellt samarbete reaktorsäkerhet, kämavfallshantering ochom
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strålskydd.
sig tillanslutitellerratificeratharSverigekonstaterarKommittén att

kämav-reaktorsäkerhets-,inomkonventionerinternationellaantalett
bilateralaingåttocksåSverige harstrålskyddsområdena.ochfalls-

andramedöverenskommelser stater.
utsträck-betydandeSSI iSKIsåvälharKommittén noterat att som

för Inter-inomsamarbetetinternationellai detdeltarning ramen
kämenergi-förOECDsochIAEAAtomenergiorganetnationella organ

organisationerinternationella rönertvådessaEA. InomOECD/Nfrågor
medi arbetetinsatsersärskilt derasuppskattning,medverkanderas stor

detochstrålskyddskravochsäkerhets-dokumentutarbeta omatt om
sakfrågor.olikaikunskapslägetaktuella

harSKIkommitténkonstaterarreaktorsäkerhet attfrågaI om
IAEAtill detförhållandeitillsynochlagstiftningsvenskgranskat av

Nuclearof"SafetyFundamentals"-dokumentet"Safetyutgivna
svenskaoch detlagstiftningsvenskslutsatsInstallations". SKIs är att

tillkommitprincipermed detillsynför överensstämmer somsystemet
slutsats.i dennainstämmerKommitténIAEA-dokument.i dettauttryck

fastställtellersäkerhet,reaktoremassvenskadebedömtSKINär
påbeslutsinagrundatmyndighetenharfor dem,säkerhetskrav

riktlinjer.kriterier ochaccepteradeinternationellt
reaktor-försvenskadetkommittén systemetforstår klartDet att

Sverigeochutvecklat, ärväl ettbetraktas attallmäntsäkerhet som
inomtillsynenutvecklamedinternationella arbetetland i det attledande

reaktorsäkerhetsområdet.
försvenskakommittén det programmetförockså klartstår attDet

svenskadetutvecklat,välkärnavfall attomhändertagande samtärav
Kommitténvärlden.avancerade idekan mestettprogrammet avvara

inomreglerinternationellautvecklingpågårdetkonstaterar att aven
ochutvecklingiaktivt denna närSverigekämavfallsområdet ärattsamt

praktiken.ireglersådanagenomföragällerdet att
strålskydd, hargällerdetSverige,konstaterar närKommittén att

konventioner. Detinternationellaantalundertecknatellerratificerat ett
strålskyddrörandevägledning ärförinternationellaviktigaste organet

Sverige harICRP.strålskyddskommissionenInternationelladen som
SSI deltarocharbeteICRPsimedverkataktivtinitiativtagarnaen av

ocksåkonstaterarKommitténexpertkunnande.ochmed stödfortlöpande
medstrålskyddsområdet överensstämmerpålagstiftningsvenskatt

publikation 60.ICRPs
tillsynsverksamhetochlagstiftningsvenskKommitténs slutsats är att

strålskydds-påriktlinjeraccepteradeinternationelltmedöverensstämmer
området.
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Inledning1

Uppdragetl l
.

direktivenSammanfattningl av

gransknings-internationell1994beslöt den 10Regeringen att enmars
ochgranskaförtillkallasskullekommitté, atti form enavgrupp,

ochreaktorsäkerhetentillsynensvenskaikvaliteten denvärdera avav
kämavfall.förvaringenochhanteringenomhändertagandet, av
1994:21 till dettaDirbilaga 1helhet ii sinDirektiven återges

betänkande.
ochbelysasyfta tillfrämstdirektivenenligtskall attGranskningen

bedöma:

ochreaktorsäkerhets-inomtillsyntillsynsmyndighetemashur- praktiken,ifungerarkärnavfallsområdena
anpassad tilltillsynsverksamhetenkärntekniska ärsvenskahur den- kvalitetskrav,accepteradeinternationelltochlagstiftningsvensk

forsknings-utbildning,organisation, kompetens,myndigheternashur- tillsynsmålen,tillövrigtioch anpassatsresurserprogram
effektivtpåutnyttjas sätt,ekonomiskahuruvida de ettresurserna- mellanråderförhållandenvilkaochfördelatsrollernahur som- ochtillståndshavarnaochtillsynsmyndighetema

i andrapraxismedjämförelseifungerartillsynensvenskadenhur- säkerhetssyn.likartadländer med

depåförändringartillförslagskallGranskningsgruppen även ge
ellerkantillsynsverksamhetsvenskidentifieratområden där den att

förbättras.behöver

tolkningochtillAllmänna kommentarer1.1.2 av

direktiven

ochgranskauppgiften,beskrivningensammanfattande attDen av
ochreaktorsäkerhetentillsynensvenskakvaliteten i denvärdera avav

preciseraskämavfall,förvaringenochhanteringenomhändertagandet, av
följande:direktiven enligtinärmare



16 Inledning SOU 1996:73

Uppdraget innebär oberoendeatt svenska ochen grupp av
internationella skall granska ochexperter värdera kvaliteten i de
svenska myndigheternas tillsynsverksamhet inom områdena reaktor-
säkerhet och kämavfall.

Granskningen skall genomföras så regeringen och myndigheternaatt
objektiv bedömning hur svenskt tillsynsarbeteges på kämtek-en av

nikområdet står sig i jämförelse med internationella riktlinjer och
praxis i andra länder.

Den allmänna utgångspunkten för granskningen skall attvaraanalysera de redovisade områdena och jämföra resultaten från värde-
ringen den svenska tillsynsverksamheten med internationellaav
erfarenheter och internationellt accepterade rekommendationer omtillsyn inom det kämtekniska området.

En granskning genomförd internationellt obero-av en sammansatt,
ende granskningsgrupp skulle kunna kvalitativt mått på hurettge
verksamheten bedrivs i jämförelse med liknande verksamheter utom-
lands.

Kommittén tolkar sin uppgift enligt följande.
Kommittén skall beskriva och värdera tillsynsverksamheten vid två

myndigheter, Statens kämkraftinspektion SKI och Statens strålskydds-
institut SSI. Vid SKI bör granskningen inriktas på den tillsynsverk-
samhet säkerheten vid kärnreaktorema och kämavfalls-som avser
hanteringen vid SSI på den tillsynsverksamhetsamt som avser
strålskyddsfrågor i anslutning till drift kämtekniska anläggningarav

kämavfallshantering.samt
Kommitténs granskning sålunda de båda myndigheternasavser

tillsynsverksamhet inom följande områden:tre

reaktorsäkerhet SKI,-
kämavfallshantering SKI och-
strålskydd i anslutning till drift kämtekniska anläggningar och- av
hantering kämavfall SSI.av

Det ligger också inom for kommitténs uppdrag beskriva ochramen att
värdera hur de två myndigheternas forskningsprogram återkopplas till
tillsynsverksamheten.

För SKIs vidkommande omfattar uppdraget inte frågor med
anknytning till safeguards, beredskapsplanläggning inför kärnkrafts-
olyckor eller fmansieringsfrågoma på kämavfallsområdet. På mot-
svarande omfattar försätt SSIs vidkommande uppdraget inte frågor med
anknytning till beredskapsplanläggning inför kärnkraftsolyckor eller
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tillanknytningdirektbedriverSSIverksamhet utansådan som
kämenergiområdet.

mellan SKIansvarsfördelningdenifrågasättabör kunnaKommittén
strål-kärntekniklag,frånutgångspunktmedgällerSSI f.n.och som

bestämmelser.andraochförordningaranslutandeskyddslag samt
huvuduppgift.intedockbörOrganisationsfrågor som enses

börförändringarorganisatoriskarekommendationerEventuella om
detaljförslag.iintenivå ochövergripandepåhållas utmynnadärför en

börförändringar,organisatoriskaskäl förstarkafinnerkommitténOm
låtaregeringentillrekommendation atti formuttryckasdetta enav

fråganutreda närmare.
förregelsystemetbedömaochbeskrivakommitténbörVidare

sådanasåvälHit hörområdet.kämtekniskapå dettillsynsverksamheten
komplette-regering,ochriksdagbeslutatsharbestämmelser somavsom

för deRedogörelsenmyndigheterna.utfärdadebestämmelserrande av
innefatta deutfärdat börsjälvamyndigheterna ävenbestämmelser som

arbete.sittförställtharmyndigheterna egetrutinerochregler uppsom
myndigheternavilketpådetomfattaocksåskallRedogörelsen sätt

arbetet.i detkvalitetensigförsäkrar egnaom
ochregeringenmål för tillsynengranska deKommittén bör som

"tillsynsfilosofi"denfastställthartillsynsmyndighetema samt som
myndigheterna.tillämpas av

bedömas.ochbeskrivasskallsin tillsynoch SSIsSKIs utövasätt att
rekommendationeraccepterade"intemationelltbefintligaskallVidare

främstredovisas. Härområdet"kämtekniskapåtillsyn det avsesom
ochutarbetandeunderellerbefintligakonventionerinternationella

utarbetatsliknandeochrekommendationerriktlinjer,sådana avsom
InternationellaochIAEAAtomenergiorganetInternationella av

ocksåbörsammanhangICRP. dettaIstrålskyddskommissionen
länderi andrakämteknikområdet fungerarpåtillsynenredovisas hur

Sverige.isäkerhetssynlikartadmed som
medledamöter,kommitténshossakkunskapensamladeDen

resultatetjämföramöjligtdetländer,från olikaerfarenhet attgör av
internationellmedtillsynsverksamhetensvenskadengranskningen av

erfarenheter.internationellaochpraxis
högamedverksamheterandrainomsäkerhetsarbetetRedogörelser för

till havsgasutvinningocholje-luftfartpå säkerhetkrav samtt.ex.-
bedömningenvägledning vidkommitténocksåkanoffshore avge-

arbete.och SSIsSKIs
kämtek-påtillsynsverksamhetensvenskadenbedömningVid aven

ifrågaskillnadväsentligdet finnsbör det observerasnikområdet att en
Sverigeländer. Iandramedjämförelseikärnkraftsproduktionom
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l
1

uttalade nämligen riksdagen år 1980 den sista kämkraftsreaktomatt
skulle år 2010.stängas Den svenska energipolitiken,senast inklusive
kärnkraftens framtid, emellertid förövervägs närvarande regeringen.av
Energikommissionens förslag, i december 1995 presenterades isom
betänkandet Omställning energisystemet SOU 1995:139, utgörav
underlag för dessa överväganden.

Kommittén kan finna skäl diskutera sådana frågor hur deatt som
båda myndigheternas tillsynsarbete påverkas politiska beslutav
avseende kärnkraften. Men kommittén bör formulera eventuella
synpunkter på det klart kommitténsättett gör inte uttalar sigattsom

svensk energipolitik.om

1.2 Hur arbetet har organiserats
Förberedelsearbetet inleddes i januari 1995. De internationella ledamö-

i kommittén förordnades i aprilterna 1995. Det första sammanträdet
ägde i maj 1995. Det beslöts då kommitténs arbetsspråk skulleattrum

engelska, slutbetänkandet följaktligen skulleatt författas påvara
engelska och svensk översättning betänkandetatt också skulleen av
framställas kommittén.av

följdEn beslutet använda engelska arbetsspråk haratt varitav som
omfattande arbete haratt behövtett läggas SKI och SSI påner av

översättning dokument ursprungligen endast fanns tillgängligaav som
på svenska.

skrivelserI i januari 1995 ombads SKI och SSI lämna skriftligaatt
redogörelser till kommittén for hur myndigheterna bedömde sitt eget
arbete inom de områden angivits i kommittédirektiven. skrivel-Isom

begärdes de båda myndigheterna också skulle beskrivaatt de olikasema
arbetsuppgifter myndighet utför inom de områdensom resp. som
kommittén skulle granska.

Samtidigt uppmanades de åtta företag den kämtekniska tillsynensom
riktar sig m.fl.,dvs. kämkraftsföretagenmot, till kommittén redovisaatt
sin bedömning myndigheternas arbete. De lokala säkerhetsnämndemaav
i de fem finnskommuner där kämreaktorer samt tre

1Barsebäck Kraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, Aktiebolag,OKG Vattenfall
AB, Svensk Kämbränslehantering AB, Studsvik AB, ABB Atom AB samt
Kärnkraftsákerhet och Utbildning AB.
z Kävlinge, Östhammar.Nyköping, Oskarshamn, Varberg och
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bedömningsinmiljöorganisationer redovisatillfälleockså att avgavs
verksamhet.SSIsochSKIs

och deSSISKI,fråninkomnaapril 1995ochunderDe svarenmars
frånsynpunktermedtillsammanshar,tillsynföremål förföretag ärsom

kommitténutfrågningarförutgångspunktbildattillfrågade,andra som
företagsled-medharutfrågningarSådana ägtgenomfört.har rum

andraochverksledningamamedtillsynsobjektenhosningarna samt
tillfällehar berettsmyndigheterna atttvåSSI. Deochvid SKIanställda

framfört.harm.flkämkraftsföretagensynpunktersig deöveryttra som
ochSKIbådemaj 1995sammanträde iförstakommitténsVid gavs

augusti 1995verksamhet. Ibeskriva sinochtillfälleSSI presenteraatt
ochoch SSISKIpersonal frånmedkommitténsammanträffade

kommitténfrågorbasispåutfrågningaromfattandegenomförde somav
underägdeutfrågningarKompletterandei förväg.formulerathade rum

-januari 1996.oktober 1995perioden
verksamhetSKIsgranska äntidharKommittén attägnat mer

följande.dettatillSkälenkärnenergiområdet. ärinomverksamhetSSIs
ansåg sigmaj 1995ipresentationerinledandemyndigheternasEfter

SKIbilddessmedanSSI arbetar,förstå hurganska välkommittén av
medaugustiiutfrågningarnaefterfallettydlig. Såmindre ävenvarvar

utformauppmanadesoch SSIpersonal. SKI attmyndigheternasbådade
hade SKIInledningsvistillsynsverksamhet.sinförredogörelserskriftliga

bildsammanhållenredogörelseutformasvårigheter att ensom gaven
förelåg iredogörelseSKIsslutliga lydelsenDenverksamheten. avav

februari 1996.
gälldedetinledningsvis attkommittén närmöttesvårigheterDe som

tid ochladekommitténföljdfick tillarbetar,SKIförstå hur att merner
följdeExempelvisgranska SSI.påSKIgranskapåarbete än attatt

VidareSSIs.inteinspektionsverksamhet,kommittén SKIs men
FoUutvecklingsverksamhetochforsknings-SKIskommitténstuderade

FoU-programSKIstillskälsärskiltSSIs. Ett attingående änmer
förtilldelatsdeuppmärksamhetägnades speciell är, att resurser som

SSIstilldelats fördebetydligt änstörreSKIs FoU-program är som
FoU-program.

ochslutsatserkommitténsvarförförklararförhållandenanämndaDe
SSI.utsträckningSKI i änrekommendationer störrerör

Sverige,3 Greenpeacekämkraft-kámvapen,Folkkampanjen mot
Naturskyddsföreningen.Svenska
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1.3 Disposition betänkandetav

Kommitténs betänkande består två volymer volym ochlseparataav
volym 2.

Volym innehåller1 kommitténs överväganden och rekommendationer
jämte kortare faktaredogörelser. Dessa överväganden och rekommen-
dationer grundade på omfattandeär skriftligt material från SKI,ett SSI
och andra, utfrågningar verksledningama och personal vid SKI ochav
SSI, utfrågningar företagsledningama vid kärnkraftverken m.fl.av samt
på observationer kommitténs ledamöter gjort under utrednings-som
arbetet.

Volym 2 består delvis bidrag från SKI och SSI. Denna volymav
innehåller andra faktaredogörelseräven kommittén bedömer hasom
särskild betydelse för förståelse övervägandena och rekommen-en av
dationerna i volym En förteckning viktigare dokumentöver harsom

grund för kommitténsanvänts diskussioner vid dess sammanträdensom
ingår också i volym En förteckning verksled-över utöverpersoner -
ningarna och andra anställda vid de båda myndigheterna harsom-
tillhandahållit information vid kommitténs sammanträden ingår också.

Ansvaret för riktigheten i faktaredogörelsema i volym vilar2 på
respektive författare.
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Helhetsbedömning2

Bakgrund2.1

verksamheterfarligapotentielltTillsyn2.1.1 av

allvarligatillledaolyckor kandärverksamheterbedrivssamhällenallaI
sådanatillåtaändåförSkäletmiljö.och attdjurmänniskor,påskador

debedöms uppvägafördelarnaverksamheterfarliga är,potentiellt att
skadeverkningar-na.möjliga

detverksamheterfarliga ärpotentiellttillåtersamhälletfall därdeI
mycketolyckaförsannolikheten ärsäkerställaviktigtsärskilt att enatt
tillsyn,deliksom utövarverksamhet,sådanDeliten. somutövarsom

åtgärder.förebyggandeolikavidtaskall
offshoregasutvinning samtocholje-havsbaseradLuftfart,

farligapotentielltpåexempelvälkändakämkraftsproduktion är
Verksamhetenkontrollerade.tillåtna, noggrantverksamheter är mensom

"operatörer"därförochdenbedriverdemsåvälövervakas somsomav
tillsyns-särskildadriften,dagligadenfördirekthar avsomett ansvar

detförföreträdarebetraktaskantillsynsorganDessa somorgan.
vanligenTillsynendrift. ärsäker enintresseallmännas enav

lag-landsibestämmelserpågrundasoch denmyndighetsuppgift resp.
pågrundadelagreglernationellasådanafallvissastiftning. I är

vedertagnainternationelltpåelleröverenskommelserinternationella
praxis.ochprinciper

industri-medöverensstämmelseistårtillsynför enDetta system
verksamheter.farligapotentielltkontrollinternkräverkultur avsom

"inspektion"ordetmedoftamyndigheter,antalfinnsSverigeI ett
potentielltsäkerställatillsyftar atttillsynsuppgifter atti sitt varsnamn,

exempelKända ärsäkertpåbedrivs sätt.verksamheter ettfarliga
ochJärnvägsinspektionenSjöfartsinspektionen,Luftfartsinspektionen,

Sprängämnesinspektionen.
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Övervakning kämteknisk verksamhet i Sverige bedrivs bådeav av
tillståndshavama och tillsynsmyndighetema. Syftet ärav att:

initiativ till ochta genomdriva strategier för begränsning strål-- av
doser under normala driftsförhållanden,
förhindra olyckor sker ochatt-
mildra verkningarna joniserande strålning till följdav-

olycka, den ändå inträffar.av en om

En de grundläggande principerna Sverige alltid harav hållit fastsom
vid, och kommit till uttryck i 1994 års internationella kämsäker-som
hetskonvention, det primäraär att för säkerheten vidansvaret en
kämteknisk anläggning vilar på den innehar tillståndet i fråga. Isom
Sverige det sålundaär det kämkraftstöretag driver reaktorsom en
reaktorinnehavaren; vanligen kämkraftsföretagett enligt lag harsom

för kämsäkerhet ochansvaret strålskydd vid sin anläggning.egen
Tillsynsmyndighetemas uppgift försäkra sigär att den enligtattom som
lag bär alltså tillståndshavaren,ansvaret, har förmåga uppfylla sinaatt
förpliktelser och det.även gör

Någon uttrycklig definition begreppet kämsäkerhet inte i 1994av ges
års internationella konvention kämsäkerhet jfr volym avsnittom
8.2.1.

För underlätta för läsarenatt förstå innebördenatt de treav
grundläggande begreppen "kämsäkerhet", "strålskydd" och "kämavfalls-
hantering" kan studium två dokumentett nyligenav upprättatssom av
IAEA till hjälp.vara

Det IAEA år 1993 utgivna dokumentet Safety Seriesav No 110, The
Safety of Nuclear Installations ingår i serien Safety Fundamentals, jfr
volym avsnitt 8.1 innehåller följande diskussion i styckena 203-208.
Anm. Nedan återges dels den engelska originaltexten, dels försökett
till översättning till svenska. Någon officiell svensk översättning

detta dokument finns inte.av

203. General Nuclear Safety Objective: To individuals,protect
society and the environment from harm by establishing and
maintaining nuclear installations effective defences against
radiological hazards.

Allmänt kärnsäkerhetsmål: Att skydda enskilda personer,
samhället och miljön skadas vidmot käm-att attgenom
tekniska anläggningar och vidmakthållaupprätta effektiva
skydd radiologiska risker.mot
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supported byObjective twoSafetyNuclearGeneralThis204.
radiationwithdealingObjectivesSafetycomplementary

theinterdependent:Theytechnicalandprotection aspects. are
andadministrativewithconjunctiontechnical aspects

hazards dueagainstdefence toprocedural ensuremeasures
radiation.ionizing

komplette-tvåkämsäkerhetsmål stödsallmännaDetta av
teknik. Deochstrålskydd ärsäkerhetsmål,rande rörsom

administrativamedTillsammansvarandra:beroende av
försvarhärigenomsäkerställesprocedurer ettochåtgärder

strålning.joniserandeföljdtillriskermot av

in allthatToObjective:Radiation Protection205. opera-ensure
dueinstallationwithin theradiationtional orstates exposure
thefrommaterialradioactiveofreleaseplannedto any

lowandlimitsprescribedbelowkeptinstallation asas
of themitigationandachievable,reasonably to ensure

accidents.ofradiological anyconsequences

strålningförexponeringsäkerställaStrålskyddsmål: Att att
planeradeföljdtilldrift, ellerianläggningen är avnär

hållsanläggningen,frånradioaktivautsläpp ämnenav
lågasåhålls ärochföreskrivnaunder de gränserna som

debegränsningsäkerställamöjligt,rimligt samt att av
olyckor.eventuellaföljdernaradiologiska av

practicablereasonablytake allObjective: ToTechnical Safety206.
andinstallationsnuclearin toaccidentspreventtomeasures

withtheyshouldtheir tomitigate ensureoccur;consequences
accidentspossibleallforthat,confidencelevel ofhigha includinginstallation,thedesign ofin theintotaken account

radiologicalprobability,lowofthose consequencesanyvery
andlimits;prescribedand below tominorwould be ensure

radiologicalseriouswithaccidentsoflikelihoodthethat
low.extremelyconsequences

genomför-rimligenvidta allasäkerhetsmål: AttTekniskt
kärntekniskavidolyckorförebyggaföråtgärderbara att

dekonsekvenserderasmildraförochanläggningar att om
allasäkerställatillförsiktmed attinträffar;ändå störstaatt

konstruktionsförutsätt-ibeaktasolyckormöjliga som
sannolikhet,litenmycketmedsådanainklusiveningarna,
under fast-liggerdessaochkonsekvensersmåfår att

försannolikhetensäkerställaochställda attattgränser;
konsekvenserradiologiska ärallvarligamedolyckor

liten.ytterst
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Safety207. Objectives require that nuclear installations are
designed and operated keep all of radiationtoso as sources

under strict technical and administrative control.exposure
However, the Radiation Protection Objective does not
preclude limited of people the release of legallyexposure or
authorized quantities of radioactive materials the environ-to

from installations in operational Suchment states. exposures
and releases, however, be strictly controlled and bemust must
in compliance with operational limits and radiation protection
standards.

Säkerhetsmålen kräver de kämtekniska anläggningarnaatt
konstrueras och drivs på håller källoralla tillsättett som
exponering for strålning under teknisk och ad-sträng
ministrativ kontroll. Strålskyddsmålet utesluter emellertid
inte begränsad exponering människor, eller lagenligtav
fastställda utsläpp radioaktiva till omgivningenämnenav
från anläggningari drift. Sådana exponeringar och utsläpp
måste emellertid föremål för kontroll, ståsträng samtvara
i överensstämmelse med driftvillkor strålskyddskrav.och

208. To achieve the Safety Objectives, need be takentomeasures
control radiation in all operational levelsto states toexposure
low reasonably achievable and minimize the likeli-toas as

hood of accident that might lead the loss of normaltoan
control of the of radiation. Nevertheless, accidentssource can
happen. Measures therefore required thattoare ensure any
radiological mitigated. Suchconsequences are measures
include on-site procedures and off-site inter-management
vention order mitigate radiation aftertomeasures exposure

accident has occurred. The the potential hazardgreateran
from uncontrolled release of radioactive material, thean
lower the likelihood be of itsmust occurrence.

För säkerhetsmålen skall uppnås måste åtgärder vidtasatt
för under drift hålla exponeringen strålningför vid såatt
låga nivåer rimligt möjligt, för minimeraär samt attsom
sannolikheten för olycka kan föranleda normalatten som
kontroll strålkällan förloras. Andå kanöver olyckor
inträffa. Därför krävs åtgärder säkerställer attsom even-
tuella radiologiska följder begränsas. Dessa åtgärder
innefattar administrativa rutiner vid anläggningen och
ingripande åtgärder utanför den, i syfte begränsaatt
exponeringen för strålning olycka har inträffat. Junär en

de potentiella skadeverkningama frånstörre okon-ett
trollerat utsläpp radioaktiva desto lägreämnen är,av
måste sannolikheten för det skall inträffa.attvara
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kommitténstill grund förliggerIAEA-dokumentställningen i dettaFram
Kommitténstrålskydd.ochkämsäkerhetanvändning begreppen anserav

medbegreppende bådaanvändning överensstämmerdennaatt av
lagstiftning.svensk

årdetsammanhangi dettabördokument ärEtt nämnasannat som
RadioactivePrinciples ofThelll-FSafety Series No.utgivna1995

ochFundamentals-dokumentSafetys.k.DetWaste Management. är ett
8.1.avsnitt DettaRADWASS jfr volympublikationsserieningår i
på följanderadioaktivt avfallhanteringmålet fördefinierardokument av

sätt:

dealradioactiveofThe objective to201. managementwaste
healthhumanthatinwith radioactive protectswaste mannera

imposingwithoutin the futureandand the environment now
generations.futureburdensundue on

avfallradioaktivtomhändertagandeMålet för är attav
människors hälsaskyddarske pådetta skall sättett som

oskäligaläggaframtiden,och ioch miljön, attutannu
generationer.på framtidabördor

inteavfall" innefattar,"radioaktivtbegreppetbör observerasDet att men
"kämavfall".till, begreppetbegränsas

kortaföljandebakgrundsinfonnationytterligareEn genomges
omfattningengällerolika länder vadmellanför skillnadernaredogörelse

tillsyn.myndigheternasav
tillsynsmyn-kämtekniskadeni USA, arbetarvissa länder,I t.ex.

bedriva sinskallföreskrifter för hurdetaljerademeddigheten operatören
ochkämsäkerhetnivå pågodtagbarupprätthållaförverksamhet att en

modellen". andraIföreskrivandekallas "denstrålskydd. kanDetta
tillståndshavamaSverige, förutsättsFrankrike och iiländer, som
strålskyddochkärnsäkerhetföruppfylla sitt lagenliga utanansvar
Uppgiften förtillsynsmyndighetema.frånföreskrifterdetaljerade

följande:beskrivas enligtländer kan bästtillsynsmyndighetema i dessa
harvilliga, ochtillståndshavamaförsäkra sig ävenskallDe ärattom

kallas "denkanförpliktelser. Dettalagenligauppfylla sinaförmåga, att
modellen".icke-föreskrivande

säkerhetförtillståndshavarens/operatörens ärPrincipen ansvarom
norskapåoljeutvinning denlagstiftningfastställd i norskklart om

förutsättning förgrundläggandekontinentalsockeln. Det är myn-en
deltar ibedriver ellerdensäkerhetentillsyndighetemas att somav
i lagar,bestämmelsersigförsäkraskyldigoljeutvinning attär att om

efterlevs.administrativa beslutföreskrifter och
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Inom skandinavisk luftfart används liknande filosofi. Allaen som
bedriver luftfart måste ha tillstånd de civila luftfartsmyndighetema.av
En förutsättning för få sådant tillstånd dokumenteradatt förmågaär att
säkerställa alla anställda insattaatt ochär fullt medvetna deattom
måste följa, de lagar, föreskrifter och andra regler gäller för luftfartsom
i de länder där verksamheten bedrivs.

Det kan också konstateras i åtminstone landatt Finlandett utförs- -tillsyn kämteknisk verksamhet enda myndighet,av medan den iav en
de flesta andra länder utförs två eller flera. Den norska offshore-av
verksamheten föremål för tillsynär flera myndigheter,av men en av
dessa har samordnareutsetts i frågor säkerhet.som om

SverigeI finns två myndigheter för tillsyn vadsom ansvarar avser
reaktorsäkerhet, kämavfallshantering och strålskydd. Dessa två
myndigheter SKI, med inriktningär på kämsäkerhetsfrågor, och SSI,
med inriktning på strålskyddsfrågor.

2.1.2 Svensk energipolitik och kärnkraft

De tolv svenska kämkraftsreaktorema, belägna i Ringhals Rl-R4,
Barsebäck B1-B2, Oskarshamn O1-O3 och Forsmark F 1-F3, togs
i drift under perioden 1972-1985. De f.n. för 50% Sverigessvarar ca av
elförsörjning. Detta gäller från delen 1980-talet, efter detsenare av att
03 och F3 i bruk.togs

Ett viktigt inslag i svensk energipolitik riksdagens beslutär år 1980
uttala den sistaatt kärnkraftreaktomatt i Sverige skall årstängas senast

2010. Uttalandet bekräftades år 1991 de riktlinjer för energi-genom
politiken riksdagsmajoritet då beslutadesom en om.

I december 1995 presenterade den parlamentariskt sammansatta
Energikommissionen betänkandet SOU 1995:139 Omställning av
energisystemet. Kommissionen bestod företrädare för alla politiskaav
partier i riksdagen. Bl.a. analyserades följderna kämkraftsav-av en
veckling.

En majoritet i Energikommissionen drog slutsatsen kämkrafts-att ett
kan ställasaggregat under 1990-talet kraftbalansen försvagasutanav att

påtagligt s. 37. Vid avveckling ytterligare mindreettav aggregat
skulle emellertid, enligt Energikommissionen, marginalerna minska
betydligt.
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i detframtida rollkärnkraftensfrågangäller dendetNär större om
Energikommissionenmajoriteten ielproduktionssystemet,svenska gör

37bedömningen

talar förmiljömässiga skälsamhällsekonomiska attsåvälatt som
tidtillräckligt långske underbörenergisystemetomställningen av

uppgörelse.energipolitiskaårsuppnå målen i 1991for att
visaskvarstår. DetmålkonflikterbedömerKommissionen att

ochsysselsättningvidare föruppstårProblemklimatfrågan.tydligt i
allkonkurrenskraftenbibehållasvårighetervälfärd attsamt om

energi-Resultatenåravvecklas till 2010.kämkraftsproduktion av
möjligheternaenergiförnybartillförseleffektiviseringarna, samtav

itaktenpriserkonkurrenskraftigainternationellt avgörbibehållaatt
EnergikommissionenstillhänvisningMedkämkraftsavvecklingen.

sista reaktorndå dennågot årtalbedömningar bör tasochprognoser
fastställas.drift inteur

påbörjas iavvecklingenangelägetdet ettfinnerKommissionen att
Härvidlagkan inledas. äromställningsprocessensåskedetidigt att

betydelse. Detcentralstyrmedel ärekonomiskakraftfulla av
kankärnkraftsaggregatuppfattningEnergikommissionens att ett

påverkaskraftbalansenmandatperiodenställas under utan attav
påtagligt.

och resursbe-arbetsbelastningendiskuterarEnergikommissionen även
371995:139SOUkommissionenenligtSSI,SKI ochhoshovet s.som

år.underskettvadytterligareökakommakan utöveratt senaresom
tillsynsverk-tillmyndigheterna harbådaviktigt deDetär att resurser

internationelltochkompetensutvecklingoch forskningsamhet samt
övergripandeochinsynSamhälletserfarenhetsutbyte. statens ansvar

resursförstärk-upprätthållas. Dekunnamåstekämsäkerhetenfor
höjdamedfinansierasbörbehövaskommakanningar attsom

kämkraftsforetagen.avgifter för

diskussionbredföremål förbetänkandeEnergikommissionens är en
politiskaallaregeringeninbjöd1996halvåret 1996. Iunder första mars

energipolitiken.diskussionertillpartier om
på svensksynpunkterläggaintevår kommittéUppgiften för är att

kärntekniskagranska denuppgiftKommitténsenergipolitik. är att
strålskydd såkämsäkerhet ochfrämjai syftetillsynsverksamheten att

ocksåuppgiftKommitténspågår.kämkraftsproduktionen är attlänge
tillsynframtidaochpågåendeställas påbörvilka kravbedöma avsom

samband medipå tillsynkämavfall ochslutförvaringhantering och av
Följakt-anläggningar.kärntekniskaoch rivningavvecklingframtida av

perspektiv påoch längrekortarekommittén bådeligen anlägger ettett
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kämsäkerhets- och strålskyddsfrågoma.
Tillsynsmyndighetemas uppgifter på sikt kan påverkas de beslutav
energipolitiken bli fattade iväntas år.om som senare

2.1.3 Förändringar kan påverka den svenskasom
kämtekniska tillsynsverksamheten

Enligt kommittén finns det antal faktorer, energipolitiken,ett utöver som
kan påverka SKIs och SSIs uppgifter på kortare eller längre sikt.

Följande förhållanden bör beaktas vid kommitténs bedömning SKIsav
och SSIs tillsynsverksamhet.

Gällande tillstånd för drift svenska kärnreaktorer bygger på denav-
tekniska kravnivå gällde på 1970- och 1980-talen. Den höjdasom
kravnivå fram förväxer 2000-talets europeiska reaktor-som nu
konstruktioner aktualiserar frågan vilken teknisk kravnivåom som
bör gälla for de befintliga svenska reaktorema framöver.

Kämkraftverken blir allt äldre och kan komma behövaatt- mer
fortlöpande övervakning, underhåll och reparationer; sådana projekt,
där såkerhets- och strålskyddskrav måste varandra, bliravvägas mot
efter hand allt och allt komplicerade.större Ett exempel på dettamer

den renoveringär Ol-reaktomstörre nyligen genomförts.av som

Den benägenhet för närvarande finns bland kämkraftsföretagensom-
tillsynsmyndighetemaatt, nödvändigtvisutan att har krävt det, ta

initiativ till säkerhetshöjande åtgärder kan komma minska efteratt
hand kärnkraftverken sig slutet sin teknisk-ekonomis-närmarsom av
ka livslängd.

I samband med kärnkraftsreaktorer skall drift, kommeratt SKItas- ur
och SSI ställas inför uppgifter ifrågaatt tillsyn avställningnya om av
och rivning reaktorema.av

Utvecklingen på kärnavfallsområdet särskilt omhändertagandet- av-
kämbränsleanvänt högaktivt avfall kommer krävasamt ändradatt-

inriktning myndigheternas tillsyn, efterhand kärnkraftsföre-av som
åtgärder övergår fråntagens forsknings- och utvecklingsarbete till

utformning, demonstration och genomförande i praktiken möjligaav
metoder för slutfiirvaring.
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kräverkämbränsleomhändertagande närakringFrågorna använtav-
lokaliseringmedArbetetmyndigheterna.tvåmellan desamarbete av

kontakteromfattandekämbränsle kräverslutförvar för använtett
kanförvarditpå platserpolitikerlokalaochmed allmänhet ett

på sådanapolitikerlokalaochAllmänhetlokaliseras.komma att
statligaoberoendeinformation frånochrådfåkräverplatser att

områden. Tillsynsmyn-relevantasakkunskap påmyndigheter med
ochinformationpåökade kravuppfylla dessadighetema förväntas

samråd.

kärnsäkerhetKonventionenår 1995ratificeringSveriges omav-
tillämpningenvidmedverkanaktivapå SKIskravställakommer att

IAEAinomFörberedande arbetekonventionen.uppföljningenoch av
också krävakärnavfallshantering kommerkonvention attinfor omen

och SSI.SKIbådedeltagandeaktivtett av

särskilt inommyndigheter,statligaallaviktigare förblir alltDet-
strål-kämsäkerhet ochverksamhetsområdenkomplexa t.ex.som

verksam-vadallmänhetochlekmänförklara forkunnaskydd, att
utförs.varför deninnebär ochheten

statligaallautsträckningi ökandekräverriksdagRegering och att-
deocheffektivtpåanvänder sina sätt attmyndigheter ettresurser

målupp-verksamhet vadsinresultatenårligen rapporterar avserav
kostnadseffektivitet.ochfyllelse

framtidaSSIsochSKIsdiskuteratnyligenEnergikommissionen har
kapitelresursfrågor ibehandlarkommittéVårresursbehov.

denHelhetsbedömning2.2 av

tillsynsverksamhetenkämtekniska

mycketharSSIsåväl SKI gottkonstaterarKommittén ettatt som
integritet.ochpå kompetensavseendemedinternationelltanseende

åtnjutermyndigheternabådadedärutöverkonstaterarKommittén att
under derasstårkämkraftsforetaghos degoda anseende somsamma
förekomstenbetraktarframhållit deharKämkraftsföretagentillsyn. att

fram-avgörande förmyndigheterkrävande och kompetenta somav
standardtillräckligt högvidmakthållasträvandeni derasgången att en

påpekatharDestrålskyddsarbetet.och ävenkämsäkerhets-i det egna
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områden där de bedömer myndigheternas fungera skulleatt sätt att
kunna förbättras, redovisat vissa förslag i detta syfte.samt

Kommittén delar uppfattningen väl fungerande tillsynsmyn-att
digheter har avgörande betydelse för kärnsäkerhet, kämavfalls-en
hantering och strålskydd.

Kommitténs allmänna omdöme SKIs och SSIs tillsyn väl fyllerär att
sitt syfte säkerställa de bedriver kärntekniskatt verksamhet haratt som
förmåga uppfylla sina skyldigheter beträffandeatt för käm-ansvaret
säkerhet, kämavfallshantering och strålskydd.

Med utgångspunkt från de utfrågningar genomförts vidsom
myndigheterna och det material erhållits från dem, liksom ocksåsom
från den muntliga och skriftliga information kommittén har fåttsom
från kämkraftsindustrin volym kapitel ll, kommitténs förstaär
grundläggande slutsats att:

Genom sin tillsynsverksamhet bidrar SKI och SSI i väsentlig-
utsträckning till säkerhet och strålskydd i den svenska kärnkrafts-att
produktionen och vid hanteringen kämavfallet behålls på högav en
nivå och ytterligare utvecklas.

Kommittén har identifierat vissa områden där myndigheterna bör
ändringar sitt arbetssätt.överväga Kommitténs rekommendationerav om

ändringar innebär emellertid inte någon kritik de resultatav som
myndigheterna har uppnått sin tillsynsverksamhet. huvud-Detgenom
sakliga syftet med rekommendationerna förbättra tillvägagångssättär att
och metoder i tillsynsarbetet. Om förslagen genomförs bör, enligt
kommitténs uppfatttning, myndigheterna lättare kunna behålla och
förbättra kvaliteten öka effektiviteten i sin verksamhet. Kommit-samt
téns andra slutsats följaktligenär att:

SKI och SSI bör vissa ändringar i sinöverväga tillsynsverksamhet-
i syfte öka effektiviteten inom för tillgängligaatt ramen resurser.

bedömningarDe och rekommendationer återfinns i börrapportensom
läsas bakgrund dessa två grundläggande slutsatser.mot av
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Tillsynsverksamheten3

Utredningsuppgiften1

huvuduppgifter belysa ochEnligt direktiven kommitténsär atten av
bedöma hur myndigheternas tillsyn inom reaktorsäkerhets- och

preciseras ikämavfallsområdena fungerar i praktiken. Uppgiften mer
detalj i direktiven enligt följande:

Uppdraget innebär oberoende svenska och inter-att en grupp av
nationella svenskaskall granska och värdera kvaliteten i deexperter
myndigheternas tillsynsverksamhet inom områdena reaktorsäkerhet
och kärnavfall.

Med utgångspunkt från bl.a. nationell lagstiftning och tillämpade
administrativa rutiner vidare bedömas vilken kvalitet myndig-bör det
heternas inspektioner, utredningar och analyser uppnår och vilka
möjligheter myndigheterna har genomdriva sina krav. dennaIatt

myndigheternas tillsynsstrategi in.bedömning skall valda vägas
Bedömningen också innefatta myndigheternas föreskrifter ochbör

hur dessa följsrekommendationer och i tillsynsarbetet.upp

Kommittén tolkar uppgift den beskrivadenna skall och bedömaattsom
det svenska för myndigheternas tillsyn på kämtekniskaregelsystemet det
området. regelsystem omfattar följande:Detta

råd,lagar, förordningar, regleringsbrev, föreskrifter, allmänna-
tillståndsvillkor etc.,
myndigheternas underliggande tillsynsfilosofi,tillsynsmål och samt-
myndigheternas interna rutiner de beskrivna iregler och ärsom-
handböcker för löpande verksamheten, inspektioner ochdent.ex.
intern kvalitetssäkring.

Kommitténs granskning inriktad på bedöma de bådainteär att om
myndigheterna har fattat vid antal tillfällen i det"rätt" beslut ett
förgångna. bedömer kommittén själva arbetaI stället sättet ärattom
sådant, det finns förutsättningar för tillsynsverksamheten haratt att en
tillfredsställande kommitténs granskningkvalitet. Detta innebär äratt
"processinriktad" "resultatinriktad".änsnarare
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tillsynsñlo-tillsynsmål ochkapitel handlar regelsystemet,Detta om
hurkvalitetssäkring,rutiner inklusiveregler ochsofi, interna samt

praktiken.tillsynsverksamheten utförs i

Regelsystemet3.2

Beskrivning3.2.1

kämtekniskl984:3på lagenverksamhet baserasSKIs och SSIs om
1988:220.strålskyddslagenkärntekniklagenverksamhet resp.

finns i förordningentill dessa båda lagarbestämmelserKompletterande
kämteknikförordningenverksamhetkämtekniskl984:14 resp.om

och SSIför SKI1988:293. Uppgifternastrålskyddsförordningen är
instruktion förförordningar medtvå andrapreciserade i resp. myn-

verksamhet,för myndigheternasdetaljerade bestämmelserdighet. Mer
avsnittregeringsbeslut sei särskildatillsynsmålen finnsvilka är,t.ex.

3.3.

Kärnsäkcrhet

skyldig-kämteknikförordningen allmännaochKämtekniklagen anger
grundläggandekämteknisk verksamhet.bedriver Detheter för den som

vidupprätthålla säkerhetenbestämmelsersyftet med dessa är att
principiinnehåller bestämmelserverksamhet.kämteknisk Lagen som

tillstånd bedrivaharsäkerheten på denhela förlägger attansvaret som
tillsyn.i praktiken SKI,statlig myndighet,verksamheten. En utövar

om kämtekniskinsyn iallmänhetensbestämmelserVidare finns i lagen
ibeskrivsverksamhetTillsynsmyndighetensverksamhet. närmare

kämkraftinspektion.instruktion för Statensl 8:523 medförordningen 98
Sådantfordras tillstånd.kämteknisk verksamhetbedrivaFör att

eller SSI.i fåtal fall, SKIregeringen eller,tillstånd ett avges av
kärnkrafts-uppföraregeringen tillståndförbjuderLagen attatt nyage

avsnitt 2.2.3. Be-volymjfr kapitelreaktorer i Sverige 2 samt
kärntekniskatillstånd föri lagstiftningenstämmelserna nyaom

för slut-på anläggningartillämpligablir därför enbartanläggningar
hanteringkärnbränsle och förochförvaring kämavfall använt avav

kämavfall.ochkämämne
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förstå den författningsmässiga tillsynFör grunden för denatt av
kämtekniska verksamheten bl.a. reaktordrift, bränsletillverkning,
omhändertagande kämavfall hanteringoch och behandlingav av
kämämne krävs viss kännedom hur det går till få tillstånd förattom
denna verksamhet. denna tillståndsprocess ingår sådanaI moments.

anläggningsägarens ansökan tillsammans med dennes säkerhets-som
analys, myndighetens säkerhetsgranskning och bedömning samt
tillständsbeslutet tillståndsvillkor.med eventuella "tillstånds-Begreppet
villkor" har sitt i tidigare svensk kämsäkerhetslagstiftning ochursprung
har behållits i den nuvarande kärntekniklagen.

Enligt både nuvarande och tidigare gällande lagstiftning kan
tillståndsvillkor utfärdas i samband med tillstånd meddelas och ocksåatt

helst under tillståndets giltighetstid. förstaDennär som gruppen
tillståndsvillkor utfärdades den myndighet det ursprungligaav som gav
tillståndet, i de flesta fall regeringen. regeringenEtt utfärdat tillståndav
innehåller bemyndigande för SKI, eller föregångare,dess utfärdaett att
de ytterligare villkor kan behövas från säkerhetssynpunkt. Lagensom

också möjligtdet för regeringen, i egenskap utfärdare detgör av av
ursprungliga tillståndet, ytterligareutfärda tillståndsvillkor.att senare

Samtliga kämtekniska anläggningar finns i Sverige, liksom allasom
pågående kämtekniska verksamheter, har tillståndsvillkor knutna till
själva tillståndet. Med modem terminologi dessa tillståndsvillkorutgör
i praktiken kanvad kallas "säkerhetsföreskrifter". Eftersomsom
"säkerhetsföreskriftema" har utfärdats i form tillståndsvillkor, deärav
riktade enbart till den innehar tillståndet för den kämtekniskasom
anläggning eller verksamhet för vilken tillståndet beviljats.

Även "säkerhetsföreskrifter" i fonn tillståndsvillkor ärom av
specifika för den verksamhet bedrivs viss tillståndshavare,som av en
kan identiska tillståndsvillkor gälla för verksamhet elleränmer en en
tillståndshavare. kan gälla SverigeDetta bilaterala ellernärt.ex. genom
internationella överenskommelser har gjort åtaganden och där i sak

säkerhetskrav därför skall uppfyllas for flera verksamheter ellersamma
tillstånd. Internationella överenskommelser finns för förhindrat.ex. att
spridning klyvbart material safeguards och krav finnsav gemensamma
uppställda for exempelvis fysiskt skydd och kvalitetssäkring. SKI insåg
tidigt behovet och fördelen med utfärda "föreskrifter"attav som var

for flera verksamheter. "föreskrifter" måsteDessa dockgemensamma av
formella skäl utfärdas i form tillståndsvillkor.av

SKI har utfärdat sådana gemensamma föreskrifter bl.a.om
kvalitetssäkring, kompetens och utbildning för reaktoroperatörer vid
kärnkraftverken kärnämne och kämavfall. Andrasamt transport av
gemensamma föreskrifter gäller fysiskt skydd och safeguards.

2 16-0822
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förslagkan bygga påSKI uppställer,tillståndsvillkor,De ettsom
fallet granskar SKItillståndshavaren. såNär ärupprättats avsom

godkändamedför detgodkänna det.och kan därefter Dettaförslaget att
tillståndshavaren vidtillståndsvillkoren. Omgällandeförslaget ingår i de

krävs dettillståndsvillkor,ändringar i sådanatillfälle föreslårett senare
beståndsdelarnade viktigasteändringarna. EnSKI godkänneratt avav

anläggningsspecifrka säker-kärnkraftverken detillståndsvillkoren för -
tagits fram på dettaSTF harhetstekniska föreskrifterna sätt.-

genomgick omfattandeverksamhetkämtekniskårs lag1984 enom
tillkom år 1993l990-talet. Som följdi början översynenöversyn avav

föreskrifter,generellautfärdabefogenhet för SKIbestämmelser attom
tillståndshavare.samtligajuridiskt giltiga förföreskrifterd.v.s. ärsom

publicerats i SKIsgäller de hargenerella föreskrifterSådana när
tillståndsvillkorutfärdaMöjlighetenförfattningssamling SKI FS. att

finns dock fortfarande.
med s.k.föreskrift, tillsammanssådanhittills utfärdatSKI har en

mekaniskaföreskrifterkämkraftinspektionsallmänna råd Statens om
tillämp-rådanläggningar. Allmännakämtekniskaanordningar i om
SKI FSföreskrifter enligtkämkraftinspektionsStatensningar ovan,av

bestämmelserhuvuddelen de1994:1. betyderDetta röratt somav
tilltillståndsvillkor, knutnafinns i formreaktorsäkerhet fortfarande av

enskilda reaktorn.tillståndet för den
behandling ochanläggningar förtillstånd för sådanaPrövning av

skertill reaktoremabelägna i anslutningkämavfallförvaring ärsomav
driva reaktorema.tillståndprövningenenligt rutiner attavsamma som

hantering ochvidbedömning säkerhetregler förKriterier och av
vanligen angivnakärnkraftverken finnsfrånslutförvaring driftavfallav

medelaktivtlåg- ochslutförvaret förtillstånd föri underlaget för
SFR.reaktoravfall,kämavfall slutförvaret för

kämtekniskförordningenbestämmelser i lagen ochGenom om
efterlevnadensäkerställaSKI befogenhetverksamhet har getts att av

sig dessa hartillståndsvillkor,föreskrifter, liksomgenerella vareav
anläggningsspecifrkaföreskrifter" eller"gemensammautfärdats somsom

villkor.
finns i volymtillståndsprocessendetaljerad informationMer om

avsnitt 3.1.2.
anslutning tillsäkerheten ibedömningKriterier och regler för av

håller påhögaktivt kämavfallochkämbränsleslutförvar attanväntav
vid SKI.utvecklas
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Strålskydd

strålskyddslagenI och strålskyddsförordningen finns grundläggandede
bestämmelserna tillsynen strålskydd. Enligt förordningenom av
1988:295 med instruktion strålskyddsinstitut SSI behörigfor Statens är
myndighet ifråga skydd människor, djur och miljö skadligmotom av
verkan joniserande och icke-joniserande strålning.av

strålskyddsfcirordningenI har SSI befogenhet utfärdagetts att
generellt gällande föreskrifter. SSI har haft denna befogenhet under
betydligt längre tid SKI. Liksom SKI utfärdar också SSI iblandän
tillståndsvillkor. SSIs författningssamling SSI FS innehåller 29
föreskrifter. Av dessa har åtta särskild tillsynenbetydelse för av
kämteknisk verksamhet SSI FS 1981:3, 1989:1, 1989:3, 1991:5,

and 1994:5.1991:6, 1994:1, 1994:2
Sedan länge har SSI tillsyn på strålskyddsområdetutövat attgenom

föreskriva bl.a. dosgränser för arbete där någon för strålning ochutsätts
för utsläpp radioaktiva krav på utrustning alstrarämnen samtav som
strålning. Vissa båderegler gäller för kämteknisk verksamhet och annan
verksamhet, medan andra enbart gäller för den verksamhet.typenena av

Vid SSI pågår arbete med precisera kriterier för skyddatt av
människor, djur och miljö strålning. SSI planerar föreskriftermot om
hanteringen kärnbränsle och radioaktivt frånavfall rivningenanväntav

kärntekniska friklassninganläggningar, och dokumentation avfallav av
Föreskriften SSI FS 1984:1 personlig och skyddsutrust-mät-m.m. om

ning vid arbete i samband med olycka i kärnkraftverk underär översyn
och föreskrifter alternativt anvisningar för haveriberedskap övervägs.
Föreskrifterna genomgår också till följd inträdet iöversynen av
Europeiska unionen.

Planer avseende SKI SSI vidsamarbete mellan och utfärdandet av
föreskriftergenerella

I brev från generaldirektörema för SKI och SSI i juniett gemensamt
informerades1995 tillståndshavama generaldirektörema hadeattom

diskuterat samordningen mellan SKIs och SSIs föreskriftsarbete.
Generaldirektörema fann det angeläget med samverkan ochnäraen
samordning mellan SKI SSI ioch arbetet med föreskrifter inom
kärnenergiområdet för undvika oklarheter och tolkningsproblem. Tillatt
brevet fogat med redogörelse för aktuellaär rapporten gemensam
planer för de båda myndigheternas föreskriftsarbete, också särskildadär
samverkans- och samordningsbehov identiñerades. Behovet av sam-
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säkerhetskrav,det gäller allmännaordning enligt närstörstär, rapporten,
SSIberedskap och Ikämavfallssäkerhet, rapporten atttransporter. anges

hanteringföreskrifterutfärdamitten år 1996föreplanerar att avomav
tillaktiviteter knutnaeller andrakärnbränsle äranvänt somom

SSI före-tidsperspektiv planerarkämavfall. längreslutförvar I ettav
förutsägskämtekniska anläggningar. Detnedläggningskrifter avom

fastställaår kommerSKI under 1996vidare i att trerapporten att
åtskilliga fler.beträffandeinleda samrådföreskrifter och

författningarefterlevnaden olikaMöjligheter säkerställaatt m.m.av

bestämmelserinnehålleroch strålskyddslagenKärntekniklagen som ger
reglerefterlevnadensäkerställabefogenhetbåda myndigheterna att av

myndigheternaBådaregeringsbeslut.förordningar ochi lagar, är
tillstånds-ochutfärda föreskrifterbemyndigade självadessutom att

tillstånd förpåuttryckliga kravinnehållervillkor. två lagarnaDe
lagstift-strålning.verksamhet med Ioch förkärnteknisk verksamhet
skyldig-dennestillståndshavarenolika krav påningen preciseras samt

dessaavfallshantering. Omochsäkerhet, strålskyddheter vad gäller
åtalas.tillståndshavarenföljs, kanbestämmelser integrundläggande

anläggningarnasbedömningpåSKIs myndighetstillsyn bygger aven
of the installa-safety caseeng.: the so-calledsäkerhetsredovisnings.k.

bindanderättsligtsäkerhetsredovisning består detions. godkändEn av
tillståndshavaren harsäkerhetsnivåden lägstadokument somsom anger

få drivatillståndetvillkor forupprätthållaåtagit sig attettatt som
tekniska utformning,reaktorsreglerasreaktorn. dessa dokumentI resp.

driftsvillkor.driftsbegränsningar och
krävaanläggning myndigheternadrift kanmedgeFör attatt av en

säkerhetsredo-imotiverar sina slutsatsertillståndshavaren i detalj
också krävacase. kanqualify the safety Devisningen eng.: attto

motivera debereddskalli framtidentillståndshavaren attäven vara
re-qualify the safetysäkerhetsläget eng.:bedömningar görs tosom av

medgivande tillinte uppfylls kanmyndigheternas kravcase. Om ett
handläggning fördröjasmyndighetenseller också kandrift återkallas,

avsevärt.
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överväganden3.2.2

Kommittén konstaterar de förhållanden under vilka SKI SSIatt resp.
sin tillsyn skiljer sig åt. SKI för tillsyn kämsäkerhet,utövar ansvarar av

medan SSIs ansvarsområde omfattar tillsyn strålskydd vid verksam-av
såvälheter på kämenergiområdet på andra områden. Detta innebärsom

SKI har huvuduppgift minimera risker främjaatt att attsom genom
säkerheten vid kämteknisk verksamhet. SSI, har vidareettsom
ansvarsområde, måste beakta risker för strålning från kämteknisk
verksamhet tillsammans riskermed för strålning från andra verksam-
heter. Samtidigt tillsyn på kämsäkerhetsområdet mångskiftandeär mer

tillsynden strålskydd sker på kämenergiområdet.än av som
skillnadEn rekommendationer skydd strålningär att motannan om

sedan sekel i allmänhet har varit grundade på resultatnästan ett av
internationellt vetenskapligt samarbete, medan internationell samverkan
på kämsäkerhetsområdet företeelse. SSI har medverkat iär en nyare
Internationella strålskyddskommissionens ICRP arbete och har, som
utgångspunkt för svenska bestämmelser, fortlöpande kunnat använda de
reviderade rekommendationer ICRP tagit fram jfr kapitel 8. SKIsom
grundar del sitt tillsynsarbete på dokument s.k.storen av consensus
documents utformats det internationella atomenergiorganetsom av
IAEA och OECDs kärnenergiorgan OECD/NEA. Nyligen har dockav

internationell Konvention kämsäkerhet antagits jfr avsnitt 2.1.1.en om

Kärnsäkerhet

Kommittén konstaterar det, utifrån gällande lag och förordningatt nu
kämteknisk verksamhet, svårt skaffa sig helhetsbildär attom en av

nuvarande för tillsyn. Systemet bygger, helt i överensstämmelsesystem
tidigaremed lagstiftning, på de tillståndsvillkor har utfärdats försom

enskilda kämtekniska anläggningar. Detta förhållande har successivt
kommit leda till bristande överskådlighet.att

Det särskilt svårt överblicka detär antalet säkerhetstekniskaatt stora
föreskrifter STF, vilka viktig del tillståndsvillkoren förutgör en av
varje enskild reaktor. Enligt tillståndshavama det svårt skaffa sigär att

helhetsbild med STF. inteDet heller, enligt tillstånds-systemet ären av
havama, någon lätt uppgift klara vilka ändringar kan behövaatt ut som

i STF-dokument till följd ändring har gjortsgöras i någotattav en av
dem.

Förslagen till STF har utformats kärnkraftsföretagen själva,av
godkänts SKI och därefter bindande driftsvillkor. Om någrautgörav
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aktualitetsinha förloratsvårtolkade ellerSTF-dokument är t.o.m. anses
uppfattning företagenenligt kommitténsinte skall gälla, böroch därför

förslag tillsituation och utarbetasjälva informera SKI dennaom
godkänna förslagen.korrigeringar. SKI kan därefter

på konsek-övergå tillKommittén råder SKI ettett systematt som
generella föreskriftersåväluppbyggt kringoch överskådligt sätt ärvent

iinte kravbeaktabör SKItillständsvillkor. dettaNär görs, att enssom
oförändrad lydelseiföreskrifter" lämpades.k. "gemensamma är att

föreskrifter. Detgenerellt gällandetill formenöverföras den nya
fram tillplanering kommaoch försärskild analyskommer krävas attatt

regelverket.iskall inpassas detsådana bestämmelserhur nya
lagstiftning SKIsvenskavsnittSom framgått 3.2.1 rätten attgavav

år Skälenså 1993.gällande föreskrifter förstutfärda generellt sent som
föreskrifter enligtsådanabefogenhet utfärdaför SKIatt att prop.var,ge

i kämsäkerhets-allmänhetens insyn33-35, förbättra1992/93:98 att
samordninguppnåarbete ochförenkla myndigheternasarbetet, attatt en

regelsystem.strålskyddslagenskämtekniklagens ochmellan
föreskrifteroch utfärdaformulerapåbörjat arbete medSKI har attett

kämtekniklagen. Iibestämmelsernai överensstämmelse med de nya
frånnämnda breveti avsnittfogad till det 3.2.1rapporten, som var

sådanapreliminär struktur förredovisathar SKIgeneraldirektörema, en
tvåmellan detidtabell för samrådföreskrifter och presenterat myn-en
föreskriftendasttiden. Hittills harunder dendigheterna närmaste en

kunnabetvivlar SKI kommerKommitténutfärdats SKI. attattav
ompriorite-inteplanering, detföreskrifter enligt dennautfärda görsom
föreskrifts-kommitténinformerati verksamheten. SKI harringar attom

år.underSKI haftarbetsbördahämmats denarbetet har senaresomav
utfärdaSKI, föresatsermedvetenKommittén attär trotsatt nyaom

prioritet. kanlåg Dettaavsiktligt har givit detta arbeteföreskrifter, en
visat sigregelsystemetdet nuvarandebefogat bakgrund attmot avvara

Enligt devid anläggningarna.säkerhetentillräckligt för säkerställaatt
säkerhets-skall denregeringen beslutat"övergripande mål" för SKI som

myndighetensprioriteringenavgörande imässiga betydelsen avvara
emellertid den3.3.1. Kommitténuppgifter jfr avsnitt attanser

säkerhets-gäller delöverskådlighet, vadnuvarande bristen på stor aven
såmåste åtgärdaskärnteknisk verksamhet,bestämmelserna rörande snart

prioritethögsålunda SKIKommittén rådermöjligt. att gesom
regel-tillövergånggenerella föreskrifter. Enutfärdandet ett nyttav

överskådligt. Självadettahandlar inte enbart göraattsystem merom
regelsystemet kanförändrakunskapsnivåmed utifrån dagensarbetet att

Sådanaoch till.brister upptäckstill inkonsekvenser ochleda rättasatt
anläggningarna,vidfrämja ökad säkerhetåtgärder kankorrigerande
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vilket motiverar SKI uppgiften högre prioritet för närvarande.att änger
För underlätta SKIs arbete med för föreskrifteratt ett nytt system

kan erfarenheter från andra länder till jfr volym avsnitt 9.tas vara

Strålskydd

Rätten utfärda föreskrifter i sin författningssamling .enligtatt är,egen
SSI, myndighetens verksamma medel för tillett mest att attav se
strålskyddslagens intentioner uppfylls. Eftersom föreskrifterna innebär

krav påställs alla tillståndshavare, betraktar SSIatt systemetsamma
med föreskrifter effektivt handlägga frågorsättett attsom som annars
kunde ha tilllett mängd individuella ansökningar.storen

Enligt det med SKI brevet jfr avsnitt 3.2.1 planerargemensamma
SSI utfärda generella föreskrifter avseende slutförvaringenatt av
högaktivt kämavfall under år 1996. Kommittén det viktigtärattanser

SSI fullföljer dessa planer.att

Samarbete vid utfärdandet generella föreskrifterav

Kommittén konstaterar tillsyn med stöd föreskrifter har längreatt av en
tradition det gäller strålskyddsarbete i anslutning till kämreaktorernär

på kärnsäkerhetsområdet. SSI har utvecklatän sammanhålletett system
bestämmelser generella och delvis bygger på inter-ärav som som

nationella rekommendationer.
Kommittén SKI, liksom SSI, står inför utvecklings-noterar att ett

arbete vad gäller föreskrifter. SKIs utvecklingsarbete emellertidär av
betydligt omfattning SSIs.större än

Kommittén förordar SKI och SSI fullföljer sina planer påatt nära
samverkan i föreskriftsarbetet. Sådan samverkan skulle underlätta
arbetet och underlätta den samordning mellan kärntekniklagens ochäven
strålskyddslagens regelsystem efterlysts jfr. 1992/93:98som prop. s.
34. En samlad insats på detta område skulle också avspegla inten-
tionerna bakom den lagändring SKI utfärda föreskrifter.rätt attsom gav
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författningarolikaefterlevnadensäkerställaMöjligheter att m.m.av

myndigheterna utfärdademed detillsammansLagstiftningen avger,
kraftfulla medelSKI och SSItillståndsvillkoren, bådeföreskrifterna och

bedömning harkommitténsEnligtsina krav.genomdrivaatt myn-
säkerställagoda möjlighetertillräckligtföljaktligen attdighetema att

efterlevs.bestämmelserolika

regelsystemetRekommendationer3.2.3 om

lagstiftning påsvenskkapitel 8jfrkonstaterarKommittén att
strålskyddkämavfallshantering ochreaktorsäkerhet, överens-områdena

och SSIriktlinjer. Både SKIaccepteradeinternationelltmedstämmer
Följaktligen har kom-genomdriva sina krav.medelkraftfullahar att

grund-deändringarfrågarekommendationer iingamittén avom
lagstiftningen.bestämmelserna iläggande

rekommenderarKommittén att

arbetet medprioriterasitt regelsystemSKI utvecklar attattgenom-
föreskrifter,utfärda

medarbetetsamordning iuppnå bättreoch SSI söker attSKI en-
föreskrifter.utfärda nya

tillsynsfilosofiTillsynsmål och3.3

Beskrivning3.3.1

tillsynsmål.för derasgrundentillsynsfilosofiMyndigheternas utgör resp.

Tillsynsfilosofi

hängertillsynmyndigheternasbakomfilosofi liggerDen sammansom
jfrtillståndshavamaochmellan demgällerrollfördelningdenmed som

avsnitt 6.1.

högskall såsäkerhetenbeskrivastillsynsfilosoñ kanSKIs att varasom
föremål förständigtsäkerhetenmöjligtrimligen ärär samt attsom
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sådana förbättringar rimligen möjligt åstadkomma. lägstDenär attsom
godtagbara säkerhetsnivån således föremål för fortlöpandeär upp-
datering. Tillståndshavama har det odelade för säkerheten, ochansvaret
SKI tillsyn hur tillståndshavama uppfyller dettautövar över ansvar.

För beskrivning SKIs tillsynsfilosofi hänvisas tillnärmareen av
avsnitt i3.5.1 volym

SSIs tillsynsfilosofi och tillsynsstrategi bygger på internationell
strålskyddsñlosofi.

Strålskyddet påbygger ICRPs grundprinciper, vilka på engelskatre
benämns Justification, Optimization och limitation.Dose Dessa kan
uttryckas följer:som

Berättigande. verksamhet skall tillåtasIngen inte därigenomom man-
vinner nettofordel. Med verksamhet skall härvid förståsen
varje förfarande leder till fördelen. Omhänder-process, m.m. som
tagande kärnavfall exempelvis endast del kämbränsle-utgörav en av
cykeln, inte verksamhet i sig.en
Optimering. När verksamhet har bedömts berättigad ochen-
tillåtits, måste hur bäst skall användas förövervägaman resurserna

reducera strålningsriskema för enskilda och befolkningenatt personer
kollektiv. Denna princip benämns vanligtvis ALARA-principensom

As Low As Reasonably Achievable så lågt rimligtärsom
möjligt, och målet optimera strålskyddet. "rimligt"Begreppetär att
förklarar ICRP såsom "med beaktande ekonomiska och socialaav
faktorer".
Dosbegränsningar. Dosgränser krävs för säkerställaatt att-
ingen enskild for strålningsrisker bedömsperson exponeras som vara
oacceptabla.

Dessa principer internationellt vedertagna och hömstenamatre är utgör
i så allt strålskyddsarbete. Principerna tillämpliga för allagott ärsom
aspekter strålskyddsarbete, och inte begränsade till tillsynsverk-ärav

SSIsamhet. och tillståndshavama har således grundläggandesamma
mål, vilket idealisk situation med avseende på kommunikationutgör en
och ömsesidig förståelse.

Hela för strålskyddet ligger hos tillståndshavama, och detansvaret
SSIs uppgift säkerställa de detta och sig efterär att rättaratt tar ansvar

föreskrifter och villkor. Kämkraftverkens storlek och komplexitet har
lett till SSIs tillsyn inom kämenergiområdet främst riktasatt mot
tillståndshavamas inspektioner.egna
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hänvisas tilltillsynsfilosofiSSIsbeskrivningFör närmare aven
i volymavsnitt 3.5.2

Tillsynsmål

och förtillsynsmål för SKIfastställthar i regleringsbrevRegeringen
verksam-övergripande mål ochindelats itillsynsmål harSSI. Sådana

hetsmål.
regleringsbrevet förenligtmålen for SKIövergripandeDe är

följande:budgetåret 1995/96

påskall inriktasSKIs verksamhet att

verksamhet ochkämtekniskuppnås i svenskhög säkerhet att- syfte,åtgärder i dettasäkerhetshöjandeinitiativ tilltas
på säkertkämavfall slutförvaras sätt,ett- avseende slutför-verksamheti industrinsbredd uppnåstillräcklig-

kämbränsle,varing använtav
informeradevälallmänhetbeslutsfattare och är om- omhändertagande ochsäkerhetkämteknisk risk och samt om

kämbränsle,slutförvaring använtav
kämtekniska områdetpå detinternationella åtagandenSveriges-

uppfylls.

säkerhetsmässigauppgifter skall denmyndighetensprioriteringI av
Sverigesföljeruppgifterdebetydelsen avgörande. Aven avsomvara

grundläggande förut-skall beaktas. Deninternationella åtaganden
deverksamhetenoch inriktningfor SKIs målsättningen är, attav

också har detverksamhetbedriva kämteknisktillståndhar attsom
hurövervakasäkerheten. SKI skallforfulla och odelade ansvaret

skapa sigtill dettatillståndsinnehavarna lever attgenomansvarupp
ochanläggningarnasäkerhetsläget vidvälgrundad bild avegen aven

skall inomsäkerhetsarbete. SKItillståndsinnehavamaskvaliteten i
utveckling.till hållbartill övergångkompetensområde bidrasitt en

sammanhanget:SKI skall i det

forskningsresultatdrifterfarenheter,på i säkerhetsarbetetdriva när- tillstånds-så motiverar, såvälteknisk utvecklingoch gentemot
säkerhetssamarbetet,internationellainnehavare i detsom

kämkraftindustrinsiallsidighet upprätthållsverka för att en- slutförvaring kim-hantering ochutveckling förforskning och av
kämtekniska anlägg-utveckling och rivningoch föravfall av

bedrivasskallvilka verksamhet inte längreningar i samt att
framtida kostnader,forerforderliga medel sätts av
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verka för kompetensen i säkerhetsarbetet vidmakthålls ochatt-
utvecklas inom SKI likaväl hos tillståndsinnehavama och isom
övrigt inom landet,
utfärda och fastställa villkor föreskrifteroch för kämteknisk-
verksamhet i den utsträckning nödvändigbedöms försom
säkerheten och till följd Sveriges internationella åtagandenav
samt
aktivt informera förhållanden och händelser säkerhets-om av-
intresse omhändertagande och slutförvaringsamt använtom av
kärnbränsle och kämavfall.

Sverige skall medlem i aktivtEU arbeta för effektiva och ökadesom
Östersjöregionenmiljöinsatser i Sveriges närområde, bl.a. i och i

Östeuropa.Central- och detta arbete skall SKII eftersträva nära
samordning med arbete påEUs motsvarande område.

EU-arbetetI kommer särskilda anspråk påställas SKI vad gälleratt
deltagande i kommissionens ocharbets- iexpertgrupper samt
kommissionskommittéema. SKI inomskall sitt ansvarsområde till
Miljödepartementet lämna underlag till kommissionsförslag,nya

för rapportering till kommissionen sker enligt gjordaattsvara
åtaganden bidra till Sverige genomför de åtagandensamt att som
föreskrivs i EU-beslut.

SKIs Verksamhetsmål enligt regleringsbrevet för budgetåret 1995/96är
följande:

SKI skall

säkerställa svenska kämtekniska anläggningar har tillfreds-att ett-
ställande djupförsvar förebygger allvarliga tillbud ochsom
haverier med i teknik, organisation eller kompetens samtursprung

förhindrar eller begränsar spridning radioaktiva tilläven ämnenav
omgivningen haveri skulle inträffa,ettom
upprätthålla organisatorisk och kunskapsmässig beredskap för att-
i haverisituation kunna bistå andra myndigheter med råd i syfteen

begränsa medicinska och sociala konsekvenser vid radioaktivaatt
utsläpp eller hot sådana,om
säkerställa behandling, mellanlagring och hanteringatt annan av-
kämavfall och kämbränsle sker så olyckor ochanvänt att
allvar-liga tillbud förebyggs spridningen radioaktivasamt att av

till omgivningen förhindras eller begränsas olyckaämnen om en
inträffar,

säkerställa slutförvaring kärnbränsle och kämavfallanväntatt av-
sker så eventuellt läckage radioaktiva till omgiv-ämnenatt ett av
ningen i olika tidsrymder kan förväntas ligga under acceptabla
mvaer,
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upprätthålls iändamålsenlighetallsidighet ochverka för att- såutvecklingsprogramforsknings- ochkämkraftindustrins att
uppnås ochkärnavfalloch slutförvaringsäker hantering attav

kämtekniskarivningavveckling ochmetoder finns för av
anläggningar samt,

allmänhetövrigsärskilda ochbeslutsfattare, engrupperge- kämteknisk risk ochinformationobjektivallsidig och om
säkerhet.

på nationell"säkerhetsmål1995/96 innehållerverksamhetsplan förSKIs
s.k. huvudprogram.och "mål" för SKIstillsynsmål"nivå", "allmänna

med dehuvudprogrammenMånga målen för överensstämmerav
Verksamhetsplanenregeringen ställt"Verksamhetsmål" upp.som

"mål förVerksamhetsinriktning""strategiskinnehåller därutöver samt
ochenheterför SKIsverksamhetsåret" for de olika programmen

"mål prioritethar indelats iverksamhetsåretavdelningar. Målen for av
beskrivningar SKIsytterligareprioritet 2". Förl" och "mål avav

avsnitt 3.1.3.tillsynsmål hänvisas till volym

förregleringsbrevetSSI följande enligtövergripande målen förDe är
budgetåret 1995/96.

strålskydds-intentionerna iverka förhuvuduppgifterSSIs är attatt
förvaltningsmyndighetcentraluppfylls ochlagen 1988:220 att som

skadligmiljömänniskor, djur ochskyddfor frågor motom avsvara
icke-joniserande strålning.ochverkan joniserandeav

upplysningar iråd ochstrålskyddsambitionen,SSI skall geange
joniserande ochverksamhet medtillsynstrålskyddsfrågor, utöva över

områdetinomstrålning, öka kunskapernaicke-joniserande attgenom
verka för säkerforskning i övrigtoch finansierabedriva samt

strålning.användning av

i kämtekniskolyckor, särskiltberedskap vidSSI skall ha atten
och sanerings-information i strålskydds-råd ochverksamhet, ge

till berörda myndigheter.frågor

berörstrålskyddsproblemskall uppmärksamma andraSSI storasom
samhälleliga värden.

SSIstrålskyddsarbetet.väsentligt iinternationella samarbetetDet är
linje med slut-utveckling itill forma hållbarskall medverka att en

i Rio deutvecklingmiljö ochfrån konferensFNssatserna om
Janeiro 1992.
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ökadeeffektiva ochfori aktivt arbetaskall medlem EUSverige som
Östersjöregionen och iiSveriges närområde, bl.a.miljöinsatser i

Östeuropa. myndigheten eftersträvaarbete skalldettaCentral- och I
motsvarande område.påarbetesamordning med EUsnära

gällerpå SSI vadanspråk ställassärskildakommerEU-arbetetI att
i kom-ochKommissionens arbets-deltagande i samtexpertgrupper
lämnaMiljödepartementetskall tillmissionskommittéema. SSI

tillrapporteringförkommissionsförslag,underlag till attsvaranya
tillbidraåtagandenenligt gjordaKommissionen sker attsamt

föreskrivs i EU-beslut.de åtagandenSverige genomför som

verksamhetsmålSSlsangivitregleringsbrevhar iRegeringen attsamma
följande:kämenergiverksamhetavseende tillsyn ärav

SSI skall verka for att:

fastställdade SSIkollektivdoser ligger underochindividdoser av
dosgränsema,

godtagbarthand påavfalletdet radioaktiva sätt äretttas somom
strålskyddet,tillmed hänsyn

vidmakthålls,kämenergiolyckorberedskapen mot
nationellt.ochväl internationelltforskning hävdar sigSSIs

myndigheten hartillsynsmålen förhurkommitténSSI beskrivit forhar
beskrivit hurockså3.4.4. SSI haravsnittse volymformulerats

detEnligt dennaverksamhetsplanen.imål har beaktats ärdessa
kämenergiområdettillsynsverksamhet påSSIsmålet förövergripande

följande:

förenadeskallanläggningarunderhåll kärntekniskaDrift och varaav-
miljö.djur ochmänniskor,strålmiljö formed säkeren

huvudenheterSSIs olika1995/96 forverksamhetsplan förSSIsI anges
"kvalitetsmått","slutprestationer","inriktningsmål",och enheter

"informationsinsatser"."effekter" och
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överväganden3.3.2

Tillsynsfilosofi

diskussionEn SKIs och SSIs tillsynsfilosofi måste fråganberöraom om
den s.k. svenska modellen for tillsyn kämteknisk verksamhet.av
Kommittén diskuterar denna modell i avsnitt 6.2.2.

Tillsynsmål

Det i allmänhet svårt formulera mätbara mål SKI och SSI.förär att
Myndigheternas nuvarande tillsynsmål har utformats i dialog med
regeringen. Dialogen har uppenbarligen hittills lett till vad som snarare
skulle kunna kallas krav på tillsynsmyndigheten mätbara mål.än

Kommittén medveten svårigheterna definiera mätbara ellerär attom
exakta mål för tillsynsmyndighetema inom områdena reaktorsäkerhet
och kämavfallshantering. Enligt kommitténs uppfattning skulle den
idealiska situationen regeringen övergripande mål förattvara anger
tillsynen på det kämtekniska området. På målbasis dessa skulleav
sedan SKI och SSI utforma detaljerade verksamhetermål för olikamer
vid myndighet. De detaljerade mål utformas på myndig-resp. som
hetsnivå bör mätbara och entydiga.vara

Eftersom den tillsyn SSI bedriver har såväl kvalitets- somen
kvantitetsmässig inriktning mätning doser och strålning samtav
angivande gränser, medan SKIs tillsyn i utsträckning ärstorav
kvalitetsinriktad bedömning säkerhetsnivån, kan lättaredet attav vara

mätbara mål för SSI för SKI. kommitténTrots dettasätta änupp anser
det betydelse för såväl SKI SSI mätbara måläratt stor attav som

utformas. Kommitténs råd till regeringen därför fortsätta dialogenär att
med SKI och SSI, i syfte arbeta fram mätbara Verksamhetsmål foratt
de båda myndigheterna.

harDet varit svårt för kommittén härleda olikade mål SKIatt som
ställt för olika till de mål regeringen har Vidangett.upp program som
utfrågningama med SKIs personal fick kommittén dessutom intrycket

inte alla medarbetare vid myndigheten helt på det klara hurmedatt är
arbetet med utforma målen går till. Kommittén råder myndigheterna,att
och i synnerhet SKI, ytterligare utveckla arbetet med utfonna målatt att
för verksamheten. Målen för de olika avdelningarna och enheterna bör

på hierarkiskt dvs nedbrutna i olika delmål. Om tillsyns-sätt,ettanges
målen arbetas fram iterativ omfattar personal pågenom en process, som
alla nivåer inom myndigheten, kommer användbar målhierarki meden
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fram.underordnade måloch växaöver- att
mål kommeri arbetet med ställaGenom sin medverkan att upp

bakgrundförstå målen bättre. Motpersonalen dessutom attatt av
förstås till fullo, ellertillsynsmålen intekommittén fått intrycket att

vid SKI, sådaninte på all personalåtminstone tolkas ärsättsamma av
betydelsefull,medverkan

vägledandenågot olika ordalydelser i olikaSKI harInom använts
ordalydelsebeskriver och mål. Skillnader idokument ärett sammasom

skillnader i for-fråga redigering, eftersominte bara smärreomen
målensskillnader med avseende påmuleringar kan innebära avgörande
Oklaramål klart kan inte överbetonas.innebörd. Vikten attav anges

hos de kärnkrafts-målformuleringar upphov till oklarheter såvälkan ge
myndigheterna. Kommitténstår under tillsyn inomföretag somsom

försäkra sig denråder myndigheterna, och i synnerhet SKI, attatt om
påbeskriver tillsynsmål entydig och återges sättäretttext sammasom

i olika dokument.
ochverksamhetsplan för budgetåret 1995/96 användsSKIsI

nivå","säkerhetsmål på nationellutvecklas sådana begrepp närmare som
huvudprogram".tillsynsm ål", "Verksamhetsmål" och "mål för"allmänna

ivissa svårigheter koppla dessa begreppKommittén hade att samman
liksom medregeringen uppställda målen,verksamhetsplanen med de av

kommittén hur målen skulle tolkas.SKIs redogörelser till för
ochbeskrivningar sina tillsynsmål,Kommittén SSIsnoterar att avav

regeringen uppställda målen,hur mål förhåller sig till dedessa ärav
emellertid plats förjämförelsevis och entydiga. finnsklara Det

formuleringgäller noggrannheten vidytterligare förbättringar vad av
Verksamhetsmål.SSIs

lättbegrip-myndigheterna harKommittén betonar betydelsen attav
uppställdatill de regeringenliga och entydiga mål, kan härledassom av

försäkra sigmålen. Kommittén råder därför myndigheterna attatt om
verksamhets-övergripande mål ochdet finns tydliga mellan desamband

ställerregeringen mål myndigheternamål och de upp.anger, somsom
Vidare kommittén SSIs verksamhetsplankonstaterar att synes vara

följs regelbundet,planeringsinstrument. Verksamhetsplanenbraett upp
omprioritera de olika uppgifterna.varvid verksledningen kan mellan

aktivt plane-SKIs verksamhetsplan tycks inte ha använts ettsom
SKI nyligenringsinstrument. med tillfredsställelseKommittén attnoterar

regelbundet, i syfte vid behovbörjat följa sin verksamhetsplan attupp
studeratuppgifterna. Kommittén harkunna prioritera mellanom

från SKIs personal.tagit del synpunkterverksamhetsplanen och av
densådan utformningSlutsatsen verksamhetsplanen börär attatt ges en

kan till hjälp i SKIs dagliga verksamhet.vara
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Kommitténs intryck myndigheterna, de använder sinaär att trots att
verksamhetsplaner planeringsinstrument, hittills inte har införlivatsom

mål i Kommittén råder därför såväl SKI SSImätbara dessa planer. som
i sådan utsträckning insatser inom olikadetta resultatgöraatt att av

verksamhetsområden kan mätas.

Rekommendationer tillsynsmål3.3.3 om

Kommittén rekommenderar att:

dialog SKI och SSI arbeta framfortsätter i medregeringen att-
mätbara verksamhetsmål för de två myndigheterna,

SSI uttrycka målenSKI och fortsätter vinnlägga sig klarareatt attom-
för sin verksamhet attgenom

mål myndigheterna formulerar för sinförsäkra sig deattom som-
målverksamhet klart kan härledas från de övergripande och

verksamhetsmål regeringen har angivit,som
målhierarki underordnade mål,utveckla med ochöver-en-

och
påförsäkra sig mål för verksamheten formulerasatt ettom-
ientydigt och identiska målformuleringar används olikasätt att

dokument,

verksamhetsplaneri sådanSKI och SSI införlivar mätbara mål i sina-
uppnås.utsträckning det blir möjligt de resultatmätaatt att som
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inklusiverutinerochregler3.4 Interna
kvalitetssäkring

Beskrivning3.4.1

finnssitt arbeteskall bedrivaSKI och SSIregler för hurAdministrativa
anställdvarjesådan finns hosverksamhetshandbok. Ensamlade i resp.
beskriv-verksamhetshandboken ingårfortlöpande.uppdateras Ioch

föransvarsfördelning, reglerskall organiseras,hur arbetetningar av
nivåer inompå vilkadär detbefogenheterdelegering angesav

personaladministrationfattas, regler förorganisationen olika beslut skall
och utgåendeinkommandehanteringrutiner föradministrativasamt av

självamyndigheternahandlingarkorrespondens och upprättar.somav
ocksåhar myndigheternanämndregler upprättat,Utöver artnyssav

tillsyns-sininstruktioner forantalhåller påeller upprätta, ettatt resp.
skallinspektionerdesshandböcker för hurframverksamhet. SKI tar

kvalitetssystem,inspektionRI-handbok, Handbok förbedrivas: av
Även dessaReferensbok-Underhåll.Handbok-Underhåll samt om

används deverksledningen,fastställdainte formellthandböcker är av
personal.vägledning SKIsavsom

"Policykärnenergitillsyn tagit framförhuvudenhetenVid SSI har en
handlingverksamheter". Enligt dennatillsynsrelateradeochför tillsyn

förekommandefor vanligtanvisningar utarbetasskriftligakommer att
sin tillsyn inomhandbok förSSIVidare förberedertillsynsmetoder. en

kämtekniska området.det
kvalitets-förfullo införtSSI har tillVarken SKI eller systemett

sådanti arbetet. EttQA deteng.: qualitysäkring egnaassurance,
ochuppnåskvalitet planeras,säkerställasyftar till attattsystem

finnsmyndigheternabådautförs. Hosvidmakthålls i det arbete som
verksamhetenför denkvalitetssäkringssysteminslag samtett egnaav

medåtskilligtSKI har arbetatytterligare.på utveckla detplaner att
"gemen-utfärdatoch hartillståndshavama,kvalitetssäkringskrav för en

ochanläggningarkämtekniskakvalitetssäkring vidföreskrift" försam
verksamhetsplansinkämavfall.bränsle och Ivid använttransport av

utarbetaplaner påredovisar SSIbudgetåret 1995/96för systemettatt
medSKI arbetsgrupptillsattekvalitetssäkring. 1996för I enmars

kvalitetssäkringsystem.uppgift införa interntettatt
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överväganden3.4.2

Som framgår detta och andra kapitel i betänkandet har kommitténav
granskat många olika sidor det på vilket SKI och SSI sinsätt utövarav
tillsyn. Kommitténs bestämda slutsats kvalitetdet hög på deär äratt
resultat uppnås myndigheternas verksamhet. Kommitténsom genom
konstaterar dessutom tillståndshavama, föremål tillsyns-föräratt som
verksamheten, delar kommitténs går i själva verketDesynsätt.
ytterligare kräva starka tillsynsmyndigheter ochett steg, attgenom en
konsekvent tillsynsverksamhet.genomförd

Helhetsintrycket således SKI och SSI har utvecklat de rutinerär att
för verksamheten behövs för de skall kunna utföra sinaattsom
tillsynsuppgifter på tillfredsställande Förutom de reglersätt.ett som

internaden administrationen, har emellertid få rutiner blivitavser
dokumenterade. skäl till detta tycksEtt den låga personalom-vara
sättningen hos myndigheterna. De utför de olika uppgifterna kännersom
till dem så skriftligabra, de instruktioner onödiga.att anser vara

Kommittén har kommit tillfram SKI och SSI tillämpar deatt
traditionella metoder för kvalitetskontroll svenska myndighetersom
använder de fattar beslut. Det finns klara regler fördelningnär t.ex. om

mellan olika nivåer inom organisationen. finns ocksåDetav ansvar
regler säkerställer betydelsefulla frågor underkastasattsom mer en
oberoende granskning rådgivande nämnder. Kommittén harav
emellertid också observerat myndigheterna hittills inte har införtatt
moderna för intern kvalitetssäkring.system

Det faktum myndigheterna inte till fullo infört något moderntatt
för kvalitetssäkring har medfört det saknas dokumenteradesystem att

rutiner i formell mening godkänts verksledningen. Dettasom av
förhållande, i kombination med det faktum det endast i fåtal fallatt ett
finns dokumenterat hur tillsynen skall gå till, har bidragit till kommit-
téns svårigheter skaffa sig klar bild hur i synnerhet SKIatt en av
fungerar.

finnsDet ingen internationellt erkänd praxis vad gäller interna
kvalitetssäkringssystem för tillsynsmyndigheter kämtekniskapå det
området. Kommittén emellertid SKI kräver tillstånds-noterar att att

Ävenhavama skall ha fungerande kvalitetssäkringssystem. SSI ställer
krav på tillståndshavama vad gäller kvalitetssäkring. Det därförvore
logiskt båda myndigheterna följde princip för denom samma egna
verksamheten.

Enligt kommitténs uppfattning SKIbör och SSI införa moderntett
kvalitetssäkringssystem för det arbetet. Kommittén mednoteraregna

arbetsgrupptillfredsställelse SKI nyligen bildat för internatt en
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viktigt SSIocksådetunderstrykerKommitténkvalitetssäkring. är attatt
kvalitetskontroll.internförutvecklafullföljer sina planer ett systematt

internfunktion förinrättaoch SSIråder SKIKommittén att en
direktFunktionen börmyndighet.vidkvalitetssäkring vararesp.

kvalitetssäkrings-säkerställaförgeneraldirektörenunderställd attatt
och korrekteffektivtpåhanteras sätt.frågor ett

tillkanoch förslagiakttagelserföljandeKommittén att varaanser
kvalitets-internautformar sinademyndigheternabådaför de närnytta

säkringssystem.
administrationeninternareglerna för dendokumenteradedeFörutom

tillsyns-olikahandböcker förfyrapå utvecklaSKIhåller typeratt av
ledning.SKIsformellthandböcker inteverksamhet. Dessa är antagna av

hand-oklarpersonalensituation därtill överhar lett ärDetta en
kommitténharanställdamed olikasamtalGenomböckernas status.
hartill fullohandböcker inteintrycket dessafåttdessutom att accep-

medarbetetslutföraråder SKIKommittén attinom SKI. attterats
också formelltVerksledningen börinspektionshandböckema.utveckla

viduppdaterasHandböckema börhandböckemasbesluta status.om
vid SKI.samtliga enhetertilldistribuerasbehov och

anvisningar för deskriftligapå utarbetafullfölja planernaSSI bör att
SSIsSSI. Också föranvänds ofta vidkärnenergitillsynmetoder för som

uppgifternasåväl utförandetförenklaanvisningarskriftligadel bör av
påutförsdekontrollen rätt sätt.attavsom

underlättaanvisningarskriftligauppfattning skullekommitténsEnligt
och skullearbetsuppgifter,sinasig medbekantanyanställdaför att

förstå förverksamhet lättareoch SSIsSKIs utom-dessutom attgöra
myndigheternadärför bådaföreslår övervägerKommitténstående. att

olikaföranvisningarsinadokumenterasystematiskt typer avatt
tillsynsuppgifter.

beslutfattamyndigheternasKommittén betraktar sätt att som en
avsnitt 4.2.2Ikvalitetssäkringssystem.interntviktig delmycket ettav

beslut. I detfattabåda myndigheternasbehandlas de sätt att samman-
beslutspro-säkerställtharSKIkommittén slutsatsendrarhanget attatt

medsambandimyndigheteninomeffektivtfungerar på sättettcessen
emellertiddagliga beslutendefattaallvarliga incidenter. Sättet äratt

regelbundetoch SSISKIråder därförviktigt. Kommitténockså att se
myndighet.inombeslutsfattandeförformernaöver resp.
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Rekommendationer3.4.3 interna regler ochom
rutiner inklusive kvalitetssäkring

Kommittén rekommenderar SKI och SSIatt

inför modernt för kvalitetssäkring det arbetet,ett system av egna-

regelbundet formerna för beslutsfattande inomöverväger överatt se-
myndighet,resp.

vid myndighet inrätta funktion för internöverväger att resp. en-
kvalitetssäkring, direkt underställd generaldirektören, och

i utsträckning hittills skriftligt dokumenterar anvisningarstörre än-
för den tillsynsverksamheten.egna

Myndighetstillsyn3.5 i praktiken

3.5.1 Beskrivning

SKI

SKIs huvudsakliga tillsynsuppgifter kan beskrivas följer. Försom en
ingående beskrivning hänvisas till volym avsnitt 3.2.1.mer

Rutinmässiga tillsynsuppgifter

SKI skall granska och godkänna alla säkerhetsmässigt betydelsefulla
ändringar kämtekniska anläggningar, alla ändringar i desamtav
säkerhetstekniska föreskriftema. Omkring sådana tillsynsärenden170

inlämnats tillståndshavama behandlades under verksamhetsåretsom av
1994/95, oräknat de ärenden uppkommit till följd renoveringensom av

reaktorn Ol. Tillsynsärendena kan omfatta frånallt kontrollav av
ändringar till granskning omfattande installationersmärre av av ny

utrustning.
De säkerhetsanalyser tillståndshavama lägger fram granskassom av

SKI. Då så erforderligt, kompletteras granskningen analysernaanses av
med oberoende beräkningar, utförda vid SKI ellerexperterav av

konsulter. Vid granskningsförfarandet kan SKI använda sigexterna av
inom och landet. Såväl informella formella kontakterexperter utom som
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kankontakterSådanaländer.i andrasystermyndighetermed varatas
OECD/NEA.ochIAEAviaskebilaterala eller

basispåfattasbesluti dekonsekvenssäkerställaFör avsomatt
aspekterrelevantaallasäkerställaförochgranskningarna, att avatt

internadetfinnsbeaktas,säkerhetsfrågomaaktuelladebetydelse för
ochinspektionsenhetenförchefenmellansamrådföreskrifter om

frågeställning.vissberördaexpertenheterför de ärcheferna av ensom
reaktor-förbetydelsesärskildhabedömsfattasbeslutInnan som

vissareaktorsäkerhetsnämnd höras. För typermåste SKIssäkerheten av
höras.styrelsenskallgeneraldirektören,fattasbeslut avsom

tillstånds-tillbeslutsskrivelsei formmeddelasbeslutSKIs enav
tillfälligtillståndsvillkorytterligareinnebärakanBeslutethavaren. av

skallsärskildarörandeexempelviseller somprovnatur,permanent
rapportering.påsärskilda kravellerutföras

Inspektioner

ellernormalinspektionerinspektioner. Dessaslags ärolikautförSKI tre
ellerinspektionersärskildatemainspektionerrutininspektioner, samt

förbetydelsesärskildhändelsermotiverasundersökningar avavsom
inspektörer,SKIsutförsNormalinspektionemasäkerheten. somav

avställ-årligamånad. Dedagaranläggning fleravarjebesöker per
inspek-fördjupadetillutnyttjasbränslebyteochrevisionförningama

påkvaliteteniinsikterdjuparetillsyftarTemainspektionertioner.
särskildainomverksamhetsäkerhetsrelateradetillståndshavarcns

utbildning.ochkvalitetssäkringhärddrift,underhåll,temaområden som
utförashandskall i förstahändelserinträffadeUndersökningar avav
Beroendetill SKI.ochanläggningenvidpersonal rapporterasutbildad

inspek-särskildagenomföraväljaSKIkanomständigheternapå att egna
påinriktas alltmerinspektionsprogramSKIsundersökningar.ellertioner

ochverksamhetensäkerhetsrelateradedensysteminspektioner av
anläggningarna.vidi arbetetkvaliteten

driftserfarenheterbedömningochGranskning av

vidomständigheterochhändelserrapporteringkrav påGällande av
iReportEventLicenceeLER,anläggningarkärntekniska angeseng.:

läggsTonviktenanläggning.föreskrifterna försäkerhetstekniskade resp.
detkärnkraftiöretagenutvärderassystematiskthändelserpå uravsom
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s.k. MTO-perspektivet samspelet mellan människa, teknik och organi-
sation.

De kämtekniska anläggningarnas LER-rapporter bedöms först av
inspektionsenheten och kopior tillställs expertenhetema. LER-rappor-

granskas sedan vid de veckomöten hållstema den s.k. ASK-som av
vilken består för samtliga enheter inomrepresentantergruppen, av

avdelningen för tillsyn reaktorsäkerhet. Förslag ytterligareav om
åtgärder från SKIs sida fram enheten för inspektion, den berördatas av
expertenheten eller ASK-gruppen. Sådana åtgärder kan innebära att
frågan skall följas i samband med normalinspektioner, attupp en
särskild inspektionsgrupp sänds eller SKI inlederut att översynen av
tillståndsvillkoren. Detta kan i sin leda till ändrade myndighetskravtur
för såväl den anläggning LER-rapporten övrigaupprättatsom som
anläggningar.

Serier likartade händelser inträffat under begränsadav som en
tidsperiod och tyder på otillfredsställande trend vad säkerhetensom en
beträffar, utlöser också åtgärder från SKIs sida. Den eventuella
förekomsten sådana trender diskuteras dessutom minst gångav en om
året vid på högsta nivå mellan SKIsmöten verksledning och ledningen
för anläggningen ifråga. Data från LER-rapporter avseende tillförlitlighet
och säkerhet registreras i SKIs databas STAGBAS. Händelser i utlandet,

i enlighet med bilaterala överenskommelser, registrerasrapporterassom
i databasen ASKBAS.

Varje expertenhet för följa och utvärdera svensk ochattansvarar
internationell säkerhetsforskning, liksom också internationella tillsyns-
erfarenheter inom sina expertområden. Syftet få underlag förärresp. en
bedömning huruvida det motiverat ändra i svenska föreskrifterär attav
och tillståndsvillkor.

Granskning återkommande säkerhetsanalyserrapporterav om

De svenska kärnkraftverken säkerhetsgranskas regelbundet. Varje
kärnkraftsreaktor skall genomgå omkring fullständiga säkerhets-tre
granskningar fram till år 2010. Detta medför tillståndshavaren skallatt
överlämna till SKI benämns "ASAR-redovisning" Asrapport,en som
Operated Safety Analysis Report. Redovisningen omfattar analysen av
hur säkerhetsarbetet vid anläggningen upplagt och genomförs,är en
omfattande avseende driftserfarenhetema, anläggningsspecifikrapport en
probabilistisk säkerhetsanalys och slutligen avseende aktuellarapporten
och planerade för säkerhetsförbâttring. ASAR-redovisningenprogram
innehåller dessutom avseende strålskyddet.rapporten
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granskaskämkraftsföretagenolikafrån deASAR-redovisningama av
kallasiredovisasresultatgranskning, rapportSKIsSKI. somenvars

ASARkärnkraftsföretagetsmedtillsammansASAR","SKI utgör en
säkerhetsstatus,reaktomsbedömningregelbundendjupgående avav

förplaneranläggningenvidsäkerhetsarbetet samtpåkvaliteten av
reaktorsäker-idiskussionerEfteråtgärder.säkerhetshöjandeframtida

tillASAR-rapportenSKIöverlämnasstyrelseoch i SKIshetsnämnden
regeringen.

säkerhetsgranskningar,återkommandeomgångenförstaDen
avgörandeinnebarASAR-80-programmetslutförts. ettharASAR-80,

PSA inomsäkerhetsanalysprobabilistiskförmetoderförgenombrott
förriktlinjernagällandeEnligt dereaktorsäkerhetsarbete.svenskt

inriktasbedömningamaoch motanalysernaskallASAR-arbetet
lärandedenperspektivet organisationen.av

kärnavfallshanteringförGranskning programav

redovisa FoU-programkärnkraftsföretagenskalltredje år ettVart
avfallhögaktivtochkärnbränsleslutförvaringenavseende använtav

SKBs FoU-anläggningarkämtekniskarivningochnedläggningsamt av
ochgranskarFUD-program. SKI programmetkallatnumeraprogram,

SKIsregeringen.tillbedömningmed sindet tillsammansöverlämnar
utförtpersonalgranskningar SKIssåväl på debedömning bygger som

utländskaochinhemskafrån antalinbegärtspå kommentarer ettsom
granskningSSI. SKIsdäriblandorganisationer,ochmyndigheter egen

forsk-detvunnitsinsikterpå degradi högbygger egnagenomsom
säkerhets-metoder föravseendeutvecklingsprogrammetochnings-

långlivatochkärnbränsleslutförvaringeninförgranskning använtav
innanstyrelseSKIsskall godkännasgranskningsrapportSKIsavfall. av

regeringen.in tillden ges

föreskriftergenerellaUtfärdande av

föreskrifter igenerellautfärdahar SKISedan år 1993 rätt att en egen
gällerprinciper3.2.1. Enligt de näravsnittförfattningssamling jfr som

föreskriftenibörföreskrifter tautfärdarmyndighetersvenska texten
varmedmedeldetalj deinte iochåstadkommas,måstepå vadsikte som

uppnås.skalldetta
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SSI

SSIs huvudsakliga tillsynsuppgifter kan beskrivas följer. Försom en mer
detaljerad beskrivning hänvisas till volym avsnitt 5.3.2.

Tillsynen strålskyddsarbetet vid kärnkraftverken och andraav
svenska kämtekniska anläggningar med stöd generellautövas av
föreskrifter. SSI utfärdar dessutom tillstånd i enskilda fall ochseparata

därvid tillståndsvillkor, något också kan ske i anslutningupprättar som
till tillstånd har beviljats regeringen. Det bör framhållas SSIattsom av

efter använda generella föreskrifter för sittsträvar att merparten av
tillsynsarbete, eftersom detta säkerställa de sökande fårattanses en
enhetlig behandling och villkor fastställs för olika tillstånds-att som
havare stämmer överens.

Huvudmålet för SSIs tillsyn på kärnenergiområdet drift ochär att
underhåll de svenska kärntekniska anläggningarna skall bedrivas påav

från strålskyddssynpunkt säkert så låga stråldoser rimligtett sätt som
möjligt, ALARA för personal, allmänhet och miljö.

SSIs tillsyn kärnkraftverken domineras övervakningenöver attav av
anläggningarna når till och därefter uppfyller de kravupp som
tillståndshavamas strålskyddsprogram och kvalitetssäkringssystem
ställer. För främja strålskyddspraxisgod har varje kärnkraftverkatt en

föreståndare för strålskyddsverksamheten. verkarDenneen som en
förbindelselänk mellan anläggningen och SSI och underlättar härigenom
SSIs verksamhet.

SSIs verksledning har årligt Sammanträffande med ledningarna förett
de kärntekniska anläggningarna för diskutera frågor principiellatt av

Dessutom hålls årligen formella mellan SSI och kärnkraft-natur. möten
verkens strålskyddsavdelningar.

Inspektioner

SSIs huvudenhet för kämenergitillsyn indelad i enheter, vilkaär tre av
enheten för anläggningar och för tillsyn med avseendetransport svarar
på den inre miljön vid kärntekniska anläggningar, inklusive deras
organisation, utbildning, personalstrålskydd och radio-transporter av
aktiva Enheten for avfall och miljöämnen. for tillsyn densvarar av

miljön kring anläggningarna och tillsyn avfallshanteringen,yttre av
inklusive frågor friklassning material för återanvändning ellerom av
deponering avfall.som
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särskildfinnsochanläggningarförenhetenVid transport en
kärnkraftverkenochföranläggningsansvarinspektör med ettvart av

ianläggningarnakämtekniskainspektör för demotsvarandesamt en
anläggningarna,kämtekniskaövrigadeför tillsynStudsvik. Ansvaret av

dessauppdelat mellanVästerås,bränslefabrik iABB Atoms ärt.ex.som
inspektörer.fem

kategorier. System-olikaindelade i flerainspektionerSSIs är
ansökangranskningensamband medi attgenomförsinspektioner enav
planerings-frånmedverkaeftersträvarSSIändra verksamheten.få att

specifikainspektionerDetaljdriftsättningen.den slutligastadiet till avser
Vidmätutrustning.kontrollsärskild tema-frågor, t.ex. nyavsom

område ellervisst ärSSIgranskarinspektioner system,ett som
anläggningar.svenskasamtligaförgemensamt

hållagällervadkämkraftsföretagenkrav påställer attSSI stora
ochALARA. Framstegmöjligtrimligtså lågapersondoserna som

nyligenSSIgranskatsharALARA-arbetetkvalitet i genom enav
kärnkraftverken.vidsysteminspektionerseriegenomförd

Kontrollmâtningar

inspektionstypema.allainslagharårliga mätningarSSIs treav
för slutför-avseddaavfallskollinpådessutomKontrollmätningar görs

kontamineringskontrollochfrån reaktorerUtsläppvaring i SFR-l. av
tillståndshavarenmätningarerforderliga görövervakas. Allamiljön som

verifieras.och kontrollprogramstrålnings-anläggningensavseende

tillsynsbehovframtidaFörberedelser för

lokaliseringenförliksomlokalisering slutförvar,Förberedelser för avav
långlivatkämbränsle ochinkapslingsanläggning för annatanvänten

verksamheti dennainvolveratSverige. SSIpågår iradioaktivt avfall, är
förberedasyfteMKB-95,projekt ärmed sådana attt.ex. varssomegna

och förtillståndsansökningargranskningframtidaförmyndigheterna av
inlettsprojekt harEttberörda kommunerna.ationsverksamhet i deinform

kriterier förfastställaochanvisningartydligaför attupprättaatt
kärnkraftverk.avställning av
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överväganden3.5.2

Allmänt

Kommitténs intryck både SKI och SSI sin tillsyn påär utövar sättatt ett
med deras skyldighet säkerställa tillstånds-överensstämmer att attsom

havama uppfyller sitt avseende kämsäkerhet strålskydd jfransvar resp.
avsnitt 3.4.2..

SKIs tillsyn enligt kämsäkerhetslagen och SSIs tillsyn enligt strål-
skyddslagen har olika innehåll och inriktning och sker därför på olika

Medan SKI inriktad på reaktorsäkerhet, mekanisk hållfasthet ochsätt. är
omhändertagande kämavfall i Sverige och samtidigt följernäraav
internationell kämsäkerhetsrelaterad verksamhet, sträcker sig SSIs
tillsynsverksamhet vitt fält skilda strålskyddsfrågor. Endastöver ett av

del SSIs totala tillsynsverksamhet tillsynen kärntek-utgörsen av av av
nisk verksamhet.

Som framgår avsnitt skiljer sig också tillsyn3.2.2 artenav av som
SKI från den SSI SKI minimera riskersöker i avsiktutövar utövar.som

förhindra olyckor inträffar, medan SSI söker kontrolleraatt att expone-
ring för strålning i avsikt säkerställa exponeringen hålls påatt att en
rimlig nivå. SKI tycks ha uppmärksamheten riktad på den dagliga
verksamheten vid kämkraftreaktorema, särskilt på "inträffade händelser"
och deras innebörd. SSI tycks lägga särskild vikt vid långsiktiga
erfarenheter och trender vad gäller den exponering för strålning som
personal för.utsätts

Kommittén följandehar särskilda kommentarer beträffande det sätt
på vilket SKI praktikenSSI i bedriver sin tillsynsverksamhet.resp.

SKI

Som tidigare kommittén påSKIs tillsyn skernämnts sättatt ettanser
med bestämmelserna i kämteknisklagenöverensstämmersom om

verksamhet. iKommentarerna detta avsnitt skall läsas denmot
bakgrunden. De gäller tillsynsverksamheten i sin helhet, särskildamen
kommentarer avseende inspektioner har tagits med.
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uppgifterlångsiktigaeftersattaHändelsestyrd organisation -

långsiktigaviktigafleraantal år harunderkonstaterarKommittén ettatt
ursprungligen planerats,vadtilli förhållandeuppgifter försenats som

vadomfattningmindretilldragits ned änockså har deeller somen
erfarenhets-säkerhetsgranskningar,återkommandegälleravsågs. Detta

erfarenhetsutbyte, kompetens-internationelltsynnerhetåteiforing i
kvalitets-internutvecklingutveckling,ochforskningutveckling, av

föreskrifter.generellautfärdandetsäkring samt av
ellerverksamhet försenatslångsiktigamyndighetensharEnligt SKI

krävt akutainträffathändelser harolikapå grunddragits ned att somav
Somförpliktelsema.aladetillsynsområdetpåarbetsinsatser utöver norm

år 1992Barsebäcksreaktoremasilärendet vidpåhar SKI pekatexempel
Oskarshamnreaktornrenoveringenslutfördanyligenoch den av

kvalitetssäk-interntutvecklaåtgärder,Administrativa ettattsom
avsiktligtharföreskrifter,generellautfärdaochringssystem att

habedömtsVerksamhetledning.SKIs storprioriterats ned somav
prioritet.fått högstabetydelse harsäkerhetsmässig

särskild utredare,rekommenderadeår 1993Kommittén attnoterar en
SKIsilärendet,det s.k.hanteringutvärdera SKIs attuppgiftmed att av

ochsäkerhetsgranskningåterkommandetillytterligareavsätta resurser
verksamhetersdessaMotiveringenerfarenhetsåterföring. storavar

rekommen-utredarensärskildesäkerhetssynpunkt. Denbetydelse från
Enligt SKIsintemkontroll.atiseradinföraSKIderade systemäven att en
rekommen-följd dessavidtagits tillåtgärderredogörelse för de avsom
åtgärdaförbeviljats7.2 har medelavsnittvolymdationer att en
säkerhets-återkommandemedverksamheteneftersläpning iallvarlig
behovfortfarande finnsdetkonstaterarKommitténgranskningar. att av
synnerhetiverksamheterna,nämndadetillomfördelarSKIatt resurser

kvalitetssäkringssystem.interntinföratill verksamheten med ettatt
påkravregeringensbakgrundSKI,kommittén skulleEnligt mot av

verk-i sinomprioriteringarbehöva7.2.1,jfr avsnittbesparingar göra
nödvändig förbedömsregeringenmedingående dialogsamhet. En vara

uppgifter,prioritering mellanifrågafram tillkommaatt omsamsynen
säkerheten.förväsentliga betydelsebedöms haalla sammasom
budgetåretanslagsframställning försinSKI iKommittén har noterat att

dialog.sådantagit behovet1997 har enupp av
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Övergång från detaljinriktning till systeminriktning vid praktiskadet
tillsynsarbetet

SKIs tillsyn bygger fortfarande på bestämmelser utformades undersom
den period reaktorema konstruerades och uppfördes. faktumDettanär
bidrar till den nuvarande överbelastningen SKI organisation.av som
SKIs inspektioner sålunda i hög inriktadegrad på detaljer i deär
säkerhetstekniska föreskrifterna ioch tillståndsvillkoren. Enligt
kommitténs bedömning viktigtdet SKI övergår till granskaär att att
tillståndshavamas för kvalitetssäkring eller "egeninspektioner".system
En sådan ändrad inriktning skulle kunna täcka områden tillstånds-som
havamas organisation, kompetens, kvalitetskrav samtresurser, egna
kontrollmetoder.

faktum kämkraftsreaktorema blirDet allt äldre och detatt even-
tuella ökande behovet renoveringar kan, i kombination medstörreav
den ökande verksamheten vad gäller omhändertagande kämavfall,av
komma leda till växande behov tillsyn på det kämtekniskaatt ett av
området. blir därmed viktigareDet för SKI gå igenom och påän att nytt

vilka prioriteringar måste i verksamheten.denöverväga görassom egna
Kommittén tillfredsställelsemed SKIs planer på övergånoterar att

från detaljinriktning till systeminriktning i det praktiska tillsynsarbetet.
Utfärdandet generella föreskrifter tillståndshavamas grund-av om
läggande skyldigheter kan i hög singrad underlätta denna förändring. I
anslagsframställning för budgetåret daterad i februari1997, 1996, har
SKI redovisat sin avsikt hög prioritet föreskriftsarbetet ochatt ge
utveckling metodik för tillsyn tillståndshavamas försystemav av
"egenkontroll" och kvalitetssäkring.

Kommittén har observerat SKI saknar tydliga kriterieratt att
vidanvändas bedömningen anläggningamasde kämtekniskaav

säkerhetsmässiga Kommittén har dock samtidigt SKIstatus. noterat att
fram sådana bedömningskriterier. Vidare kommitténharatt taavser

SKI till kunskapen kriterierna blir spriddnoterat att att attavser se om
inom organisationen och de tillämpas alla medverkar vidatt av som
säkerhetsbedömningar

.

Samarbete mellan SKIs enheter

Varje enhet inom SKIs avdelning för tillsyn reaktorsäkerhet utgör,av
med sitt särskilda ansvarsområde, viktig del SKIs totala systemen av
för tillsyn. Kommittén konstaterar det interna infonnationsutbytetatt
mellan enheterna bör kunna förbättras. tycksFör närvarande det brista



Tillsynsverksamheten 61SOU 1996:73

sina mål,formulerarenheternade olikasamordning äveni när om
mål.utifrån SKIs allmännatillsynsuppgiftersinaplanerarenheterna

samordning allmäntökadbedömning skullekommitténsEnligt en
inspektionsverksamhet.tillsyns- ocheffektiviteten i SKIsförbättra

dokumenteras iinspektionemaResultaten rapporter somav
diskussioner medKommitténs intryck fråndistribueras inom SKI.

informationenemellertidinspektionenhet förpersonal vid SKIs är att
enheterna.vid olikatolkas olika degår isär ochoftai dessa rapporter

avdelningen förtillfredsställelsemedKommittén konstaterar att
uppföljningsmötenhållaoftarereaktorsäkerhet planerartillsyn attav

med dessaenheter. Syftetavdelningenssamtligapersonal frånmed
ochinformationigenom allsamlat gå vart ettärmöten att avom
säkerhets-överblickfå bättrepå såkärnkraftverken, för översättatt en

kärnkraftsreaktor.situationen vid varje

Inspektioner

inspektörersamtliga SKIsviktenTillståndshavama har framhävt attav
ochkämtekniska frågorkunskapermed ingåendehar hög kompetens om

konstaterarKommitténkärnkraftsindustrin.verksamheten inom attom
anläggnings-SKIsrelationer mellanochdet tycks råda goda öppna

tillstånds-Enligtdriftsenheter.kämkraftsföretagensinspektörer och
mellanöverläggningarnadiskussionerna ochdagligahavama leder de
"säker-förbättradpersonal tilltillståndshavarensinspektörema och en

inspektöremaskullehetsdialog". Tillståndshavama gärna attse
och SKIanläggningarnanärvarande vidtid förtillbringar attänmer
Kommitténanläggning.varjehuvudansvarig inspektör förutser en
genomförainte lyckatstvå har SKIde årenkonstaterar under senasteatt
besökaskämkraftsblock skallvarjeinspektionsplan, enligt vilkensin av

månad.under minst 3,5 dagarinspektörer per
inspektöremas kompetensytterligare höjaråder SKIKommittén att

ochförtroendetillståndshavamasprofessionalism för vinnaoch att
inspektionsplansinKommittén råder dessutom SKIrespekt. omprövaatt

sådantuppgifter påomprioriteringar mellan sinaoch sätt attettgöraatt
inspektionsplanen kan uppfyllas.

Även på vilket denöjda med dettyckstillståndshavarna sättvaraom
föreliggaså tycks detanläggningsinspektörer,SKIskommunicerar med

informationpå dengäller fastställasvårigheter vad statusatt som
påkan detta beroEnligt tillståndshavamafrån SKI.kommer att

medvid SKIochmellan derasinfonnella kontakter experterexperter
tillområden har lettolika tekniskaspecialkunskaper inom att prome-
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framgått hand-morior skickats till tillståndshavama, detutan att om
råd åläggande.lingen skulle betraktas information, eller Framettsom

kontakter mellan SKI och tillstånds-till början 1990-talet skedde allaav
i sinhavama via erfaren anläggningsinspektör från SKI, tursomen

skulle hainhämtade råd från vid SKI. Tillståndshavamaexperterna
kommunikationsvägar hade behållits.föredragit dessa tidigareom

infört procedurhar informerat kommittén harSKI att enom man
meddelandenoklarheter vad gäller deavsedd avhjälpaär att somsom

Kommittén SKIssänds från SKI till tillståndshavama. stöder strävan att
vidmakthålla princip fonnalitet i kommunikationema. Att enen om

princip upprätthålls får dock inte leda till den öppenhet ochsådan att
professionalism, idag råder i dialogen och samrådet mellan SKIssom

och tillståndshavarnas urholkas. Kommitténpersonal experter, anser
peka huvudansvarigockså SKI på tydligare skallsättatt ett ut en

inspektör för varje anläggning.
inspektioner inte harKommittén konstaterar resultaten SKIsatt av

på sådantblivit systematiskt sammanställda och dokumenterade sätt,ett
tillgängliga för de enskilda inspektörema. Varjede lätt andraär änatt

inspektionsrapporter,anläggningsinspektör tycks ha arkiverat sina egna
ha sammanställts i formresultaten från inspektionema tycks inte enmen

dem allmänt tillgängliga. Kommittén råder SKI upprättagör att ettsom
databaserat registrering och iakttagelser frånför slutsatsersystem av

informa-inspektionema. Därmed kan SKI uppnå bättre spridningen av
tion från uppföljning och systematiseringinspektionema bättresamt en

dessa.av
årliga på högsta nivå mellan de enskildaEtt med mötensystem

kärnkraftverken funnits i många år. Vid dessaoch SKI har möten
diskuteras säkerhetsmässigt prioriterade frågor och kärnkraftverken
informerar inspektionsprogramSKI de och äröversyns- somom

Kommittén värdefulla. Kommitténaktuella. bedömer dessa möten som
har emellertid intryck SKI inte analyserar resultatenett attav av
kärnkraftverkens och SKI inteoch inspektioner,översyner attegna
beaktar sådana inspektionsprogrammenanalyser de planeras.när egna

sig frånKommittén råder SKI använda resultat och slutsatseratt av
planeringentillståndshavarnas och inspektioner vid denöversyner av

inpektionsverksamheten.egna
sigEnheten för inspektion har inte i tillräcklig utsträckning använt

kvalitetsrevisioner redskap för bedöma tillståndshavarnasett attav som
för kvalitetssäkring, eller för säkerställa acceptabelsystem att att en

säkerhetsnivå föreligger vid anläggning. finns intevarje kämteknisk Det
heller något forrnaliserat vid inspektionsenheten följaförsystem att upp

tillståndshavarnas rekommendationer blir genomförda.om egna
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Verksamheten med kvalitetsrevisionerhar, enligt kommitténs uppfatt-
ning, varit alltför knuten till enheten för människa-teknik-organisa-nära
tion, organisationsmässigt ansvarig for kvalitetssäkringen. Tillärsom
följd härav har inspektionsenhetens för granska tillstånds-attansvar
havamas för kvalitetssäkring försvagats.system

Kommittén råder SKI i ökad utsträckning formalisera sinatt
granskning tillståndshavamas kvalitetssäkringssystem.av

SSI

Kommittén SSI ytterligare skulle kunna förbättra sin gransk-attanser
ning driftserfarenheter i syfte finna grundläggande orsaker tillatt attav
anställda ökadför exponering för strålning.utsätts

viktigt område där det enligt skeEtt kommittén kan förbätt-annat
ringar bedömningama vilka stråldoser allmänheten för.är utsättsav som
Kommittén informerades exempelvis de kontrollmätningar skerom som

utsläpp radioaktiva vid svenska kärnkraftverk. Dessaämnenav av
utsläpp såsom doser till vad kallas "kritisk grupp"rapporteras som en
i lokalbefolkningen, och ligger deunder SSI fastställt. Strål-gränser
doserna beräknas hjälpmed modeller för kritiskadenav gruppens
exponering för strålning, utgåroch från mätningar utsläppen. Detav
råder ingen internationell enighet graden realism eller försiktighetom av
i sådana modeller. hävdasDet modellerna bör så realistiskaatt vara som
möjligt, för skall gådet fastställa huruvida exponeringamaatt är,att
eller inte rimligtså låga möjligt ALARA. Modellerna börär, som
också kunna möjliggöra jämförelser med exponeringar beräknatssom
för reaktorer i andra länder.

Enligt artikel 45 i det nyligen reviderade EU-direktivet grund-om
strålskyddläggande säkerhetsnonner skall behörigaför de myn-

dighetema "försäkra sig beräkningarna doser från verksamhetattom av
så realistiska möjligt för befolkningen i sin helhet förgörs som resp.

referensgrupper befolkningen vid alla de platser där sådanaur grupper
kan förekomma".

4 Officiell benämning Rådets direktiv 96/29 Euratom den maj13 1996är av
fastställande grundläggande säkerhetsnorrner för skydd arbetstagarnasom av av

och allmänhetens hälsa de faror till följd joniserandeuppstårmot som av
strålning CouncilEng.: Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down
basic safety standards for the protection of the health of workers and the
general public against the dangers arising from ionizing radiation.
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EU-direktivet kommer,nyssnämnda revideradeAntagandet detav
andra rekom-liksom införlivandet i det svenska tillsynssystemet av

innebäraEuropeiska unionen,mendationer, regler och direktiv från att
inga förändringarviktig utmaning. princip bör emellertidI störreen

följerEuropeiska unionenske, såväl Sverigebehöva eftersom som
ICRP-rekommendationema.

och genomförtSSI har utvecklatKommittén konstaterar att en
SSI harinspektionsarbete. faktum"systeminriktning" i sitt Det att

preciserar tillståndshavamasföreskrifterutfärdat generella ansvar,som
lämplig.gjort denna inriktning möjlig ochhar

mycketkompetenta ochEnligt tillståndshavama SSIs inspektörerär
emellertidTillståndshavama skulleprofessionella i sitt agerande. gärna

verksamhetenfå kännedomSSIs inspektörer, för bättreatt att omense
kämtekniska anlägg-tillbringar tid vid deoch leda den,sättet att mer

ningarna.
omfattningi tillräckligLiksom använder sig inte SSISKI av

tillståndshavamasredskap for bedömakvalitetsrevisioner ett attsom
finns intevid olika anläggningarna. Detför kvalitetssäkring desystem

följa tillstånds-rutiner vid SSI forheller några fastlagda att upp om
råderKommittén SSIrekommendationer blir genomförda.havamas egna

i ökadkvalitetssäkring strålskydd, ochutarbeta föreskrifter för attatt om
kämkraftsföretagenssin granskningutsträckning formalisera av

kvalitetssäkringssystem.
området håller hög standard.SSIs tillsyn på det kärntekniska en

ytterligareDock skulle standard kunna höjasdenna merom upp-
kvalitetssäk-övervakningmärksamhet tillståndshavamasägnas av

verksamhet iringssystemen for de kontrakterade entreprenörernas
for underhålli reaktorer avställningarsamband med bränslebyten samt

reparationer.och
samordningen inomuppfattning den internakommitténsDet är att

enhet ochliksom mellan dennaenheten för anläggningar och transport,
tillfredsställandeandra delar SSI, fungerar på sätt.ettav
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Rekommendationer i3.5.3 myndighetstillsynom
praktiken

Kommittén rekommenderar att:

myndighetenSKI förbättrar sin tillsynsverksamhet inomattgenom-
utveckla reaktorsäkerhet,grund for bedömningen gemensam av-
samordna formuleringen de olika enheternas mål,av-
vid behov prioriteringenändra mellan olika uppgifter.-

SKI ökar effektiviteten i sin tillsynsverksamhet attgenom-
vid planeringen den tillsynen och vid beslutöverväga att, av egna-

tonvikten skall läggas i den tillsynen,om var egna
använda resultat från den tillsyn tillståndshavama självasom
bedriver,
ställa information observationer vid genomfördasamman om-
inspektioner på informationensådant lättsätt, ärett att
åtkomlig för andra de enskilda inspektörema ochäven än
härigenom kan användas underlag för uppföljning ochsom
kontroll,
oftare hittills ordna mellan SKIs personal från olikaän möten-
enheter i säkerhetsläget vid olikasyfte bedöma deatt
kärntekniska anläggningarna, och
kommunicera tillståndshavama på sådant intemed detsättett att-
råder minsta tvekan vilken meddelanden harstatusom

sänds från myndigheten till tillståndshavama.som

SKI förbättrar den allmänna karaktären på sin tillsynsverksamhet-
attgenom

släppa uppgifter rutinkaraktär övergå frånochav en-
granskning med inriktning detaljer till systeminriktadmot meren
tillsyn t.ex. fastställa kriterier tillståndshavamaattgenom som
skall använda de underställer SKI frågor rutinkaraktär,när av
och
omfördela for vidmakthålla betydelsefull långsiktigattresurser-
verksamhet återkommande säkerhetsgranskning ocht.ex.som
erfarenhetsåterföring.

3 I6-0822
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SKI och SSI bör förbättra sin granskning tillståndshavamas systemav-
för kvalitetssäkring attgenom

SKI för granskning och godkännandehuvudansvarettar av
kvalitetssäkring i dock itillståndshavamas för stort,system

SSI behåller i fråga strålskydd,samverkan med ansvaret omsom
SKI formaliserar sin metod för utvärdera tillståndshavamasatt

för kvalitetssäkring, med inspektionsenhetensystem som
huvudansvarig kvalitetsrevisioner,för
SSI formaliserar sin för utvärdera de delarmetod att som

strålskydd i tillståndshavamas för kvalitetssäkringsystemavser
och föreskrift kvalitetssäkringhärvid utfärdaöverväger att en om

strålskyddsverksamhet, ochavseende
tillståndshavamaSKI och SSI uppmärksamhet hurägnar större

kontrakterade för kvalitets-övervakar de entreprenörernas system
säkring och deras arbete.

SSI sin granskning driftserfarenheter iefter förbättrasträvar att av-
till för ökadsyfte finna grundläggande orsaker anställda utsättsatt att

strålning.exponering för

Kommittén SSIs fortsatta med anpassningen till EU-stödjer arbete
Protection" och tilldirektivet "Basic Safety Standards for Radiation

unionen.andra rekommendationer, och direktiv från Europeiskaregler
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4 Organisation, kompetens och

utbildning

Utredningsuppgiften1

kommitténsEn huvuduppgifter enligt direktiven belysa ochär attav
bedöma hur bl.a. myndigheternas organisation, kompetens, utbildning
och allmänna till tillsynsmålen.anpassatsresurser

Uppgiften utvecklas inte i direktiven. Kommittén tolkarnärmare
denna uppgift på följande bakgrund och SSIsMot SKIssätt. av
fastställda tillsynsmål skall kommittén bedöma myndigheternasom
nuvarande organisation, kompetens, utbildning och allmänna ärresurser
ändamålsenliga. För beskrivning och diskussion de bådaen av myn-
digheternas tillsynsmål hänvisas till avsnitt 3.3.

Organisation4.2

Beskrivning4.2.1

SKI

SKI leds generaldirektör. Vid myndigheten finns styrelse.av en en
Såväl generaldirektören styrelsens ledamöter regeringen.utsessom av
Denna ordning gäller för de flesta svenska förvaltnings-centrala
myndigheter.

rådgivandeTre nämnder knutna till SKI: nämnden för frågorär om
reaktorsäkerhet reaktorsäkerhetsnämnden, nämnden för frågor om
kontroll kämämne safeguardnämnden och nämnden för frågorav om
forskning och utveckling på kämsäkerhetsom rådet forskningsnämnden.
Ordföranden i och nämnderna regeringen ochutsesvar en av av
ledamöterna SKIs styrelse.av

Inom SKI finns avdelningar avdelningen för tillsyn reaktor-tre av-
säkerhet, avdelningen för materialtillsyn avdelningen tillsynförsamt av
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direktenheterkämavfallssäkerhet. finns fyraDärutöver ärsom
forskningsenheten,infonn ationsenheten,underställda generaldirektören:

Avdelningen för tillsynpersonalenheten.administrativa enheten och av
anläggningssäkerhet,för inspektion,reaktorsäkerhet består enheternaav

människa-teknik-organisa-reaktor-teknik, hållfasthet och material samt
tion.

verksamhetKommittén granskat denhar endast utövas avsom
kämavfallssäkerhet.reaktorsäkerhetavdelningarna för tillsyn resp.av

tillsynsverksamhet har lagts påSKIs olikaAnsvaret för typer av
avdelningarna.

myndig-reaktorsäkerhet förAvdelningen for tillsyn ansvararav
anläggningar:hetstillsyn kämsäkerheten vid följandeav

och Forsmark,kärnkraftverken i Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn-
Oskarshamn och SFR vidundantaget anläggningarna CLAB vid

Forsmark,
forskningsreaktom i Studsvik,R2 samt-

Ranstadsanläggningen.bränslefabriken i Västerås och-

kämavfallssäkerhet förAvdelningen för tillsyn ansvarar myn-av
vid följande anläggningar:dighetstillsyn kämavfallshanteringenav

Forsmark;Oskarshamn och SFR vidCLAB vid-
hantering ochkärnkraftsverken föranläggningarna i Studsvik och vid-

förvaring kämavfall,av
Ågestareaktom bränsle,avställd och samtutan-

jämte den framtidaför kämbränsledet framtida slutförvaret använt-
kämbränsle.anläggningen inkapslingför använtav

tillsynsuppgifterför deAvdelnings- och enhetschefer somansvarar
vetenskaplig/teknisk och administra-ingårtilldelats dem. I ansvaret

handläggs ochtillsynsärendenativ/juridisk kvalitetskontroll hur avav
Tillverksamhetshandboken.i fattas enligt reglerna ibeslut dessaatt

initiativ tillhöravdelnings- och enhetschefemas även attatt taansvar
särskilda inspektioner,temainspektioner ocholika tillsynsuppgifter -

föreskriftertillståndsvillkor ochgranskning och revidering tasm.m.av -
de föri årliga verksamhetsplanen.med den Dessutom attansvarar

bedömningskriterierochunderhålla och utveckla erforderliga metoder
såfackkunskaper,granskning för utveckla personalensför närattsamt

forskningsinstitutioner.ochlämpligt stöd konsultermedär externaav
SKIs forsknings-därvid driva tillämpliga delarhar förDe attansvar av

och utvecklingsprogram.
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fårolika beslutverksamhetshandboken redovisas deI typer somav
enhetschefsnivå. Varjeavdelningschefs-på generaldirektörs-,fattas resp.

ibeslut, detskyldig bedöma huruvidabeslutsfattare ävenär att ett om
exempelvis dåfattas på högre nivå,formell mening delegerat, börär en

policyskapande art". Den fattar"prejudicerande ellerärendet är somav
vadhögre chefbeslut dessutom skyldig informera närmastär attett om

beslutet innebär.
tillsynsuppgifter och andraverksamhetsplan deSKIsI anges

indelademånader i förväg,kan planeras minst 6-12verksamheter som
prioritetsordning.i

hänvisas till volymorganisationytterligare information SKIsFör om
avsnitt 3.2.2.

SSI

Även myndigheten finnsSSI generaldirektör och vidleds enav en
regeringen.Generaldirektören och styrelsens ledamöterstyrelse. utses av

huvudenheten förtillsynsuppgifter fullgörs f.n.SSIs viktigaste av
och utveckling och huvuden-huvudenheten för forskningallmän tillsyn,

ihuvudenheten indeladkämenergitillsyn.heten för Den ärsenare
avfall och miljö ochanläggningar och enheten förenheten for transport,

bildar tillsammansdessa enheterenheten för beredskap. Chefema för tre
ochsamverkansgrupp, fördelarmed chefen för huvudenheten somen

vid omfördelar tillgängligabehov de resurserna.
befogenhetsfördelning. General-Också inom SSI finns fonnellen

Chefen för huvudenheten fördirektören fattar de övergripande besluten.
strålningverksamhet medkämenergitillsyn beslutar i ärenden avseende

särskiltkärnenergiområdet, såvida de inteoch beredskap inom är
beslutsfattandetvissa frågorbetydelsefulla eller svårbedömda. I är

nivåer inom huvudenheten.delegerat till lägre
hänvisas till volymorganisationytterligare information SSIsFör om

avsnitt 3.4.5.

överväganden4.2.2

Organisation

myndigheterna i harfinns klara likheter mellan hur de bådaDet stort
avdelningar, enheter ochgeneraldirektör,organiserats med styrelse,

indelningrådgivande SKI används därutövernämnder. Hos aven
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verksamheten i s.k. huvudprogram. indelning avseddDenna är att
underlätta arbetsplanering uppföljning. Någon motsvarighetoch till en
sådan programindelning finns inte hos SSI.

Övervägandena bakom de organisatoriska detaljlösningarna vid de
båda myndigheterna skiljer sig åt. och myndigheternaVar haren av
visserligen huvuduppgift, nämligen tillsyn säkerheten vidutövaatten av
kämteknisk verksamhet SKI tillsyn strålskyddet SSI. Menresp. av

inriktat kämteknisk verksam-medan SKI på förhindra olyckor vidär att
het, SSI inriktat på strålskydd såväl på kämenergiområdet påär som
andra områden.

Innebörden de båda myndigheternas tillsyn blir till följd häravav
väsentligt olika. SKI, övervakar säkerheten vid kämteknisksom
verksamhet, arbetar med kontrollera risker. SSI, övervakaratt som
strålskyddet vid kämteknisk verksamhet, kontrolleraarbetar med att
stråldoser. kontrollera risker innebär på basisAtt fatta beslutatt av
resultat från provningar komponenter eller analyser ochsystem,av
driftserfarenheter i väsentligtAtt kontrollera stråldoser innebär alltm.m.

fastställa kriterier dosbelastning och säkerställa dessaföratt attatt
kriterier radioaktiva åtminstoneuppfylls. Utsläpp ochämnen,av
stråldoser till anställda vid kärnkraftverk, kan detDäremotmätas. är
svårt i kvantitativa verksamhetuttrycka resultatetatt termer en somav
innebär kontroll risker.av

Sådana skillnader mellan de båda myndigheternas uppgifterresp.
leder till behov skilda organisatoriska kommitténslösningar. Enligtav
uppfattning återspeglar den organisatoriska uppbyggnad valts desom av
båda myndigheterna skillnader.väl dessa

Vad gäller SKI finner kommittén emellertid, myndighetenatt
behöver ytterligare klargöra for sin personal syftet med och denegen

innebörden indelningen verksamheten i olikanärmare program.av av
Det nödvändigt inom SKI åstadkomma påär att gemensam synen
uppgifter och ansvarsområden på sambandet mellan den organisa-samt
toriska indelningen och verksamhetsprogrammen.

Kommitténs intryck organisation.SKI "stressad" Stressenär äratt en
verkar bero på mycket arbetsbelastning, på svårigheterävenstoren men
vad gäller prioritering och delegering. Myndigheten måste klara ettav
ökande antal viktiga uppgifter, samtidigtoch tidskrävandenya, som
eftersläpningen vad gäller oavslutade långsiktiga uppgifter ökar. Det
finns tecken på frustration hos antal anställda.ett
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kommittén hävdatföreträdare förEnskilda anställda har inför att en
Kommittén kansvårt delegera.beror på chefer hardel attattstressenav

sådanafaktumpåstående, detinte bekräfta detta attattansermen
SKIs ledningskäl försynpunkter har framförts till kommittén utgör ett

frågeställningen.övervägaatt
många olikahör hemma inomföljd SKIs uppgifterTill attav

relativt liten ungefär 50personalstyrkanfackområden och ärattav
gransk-områden föremål för dennaarbetar inom de ärsompersoner
special-inom varje enskiltvanligtvis endastning, finns det experten

Även skall hasigdet rimligt förväntaområde. är experternaatt attom
direktspecialområde, de sällankollegasallmänna kunskaper ärom en
ökaduppfattning börEnligt kommitténsutbytbara varandra.mot en

lindracirkulationstjänstgöring kunnariktad utbildning ochtonvikt på
anställdabegränsningen antaletföljderna de "flaskhalsar", gersom avav

också uppnås, SKIeffekt skulle kanske kunnatill. sådanupphov En om
olikaarbetsuppgifter pådels fördelar olikai omfattning idagstörre än

för ärendena. Trotslåter medarbetaremedarbetare, dels ansvaranyare
emellertid inteflesta specialområdensådana åtgärder det för deär

Kommitténdirekt utbytbarhet.på sikt åstadkommamöjligt kortatt
synnerhet vadproblem SKI, iSSI har slagskonstaterar att samma som
begränsad tillkärnavfallshanteringen. Personalentillsynengäller ärav

sinsemellan.inte direkt utbytbaraantalet och specialistema är
anläggnings-ärendengranskar antal enskildaSKI rörstortett som

ändringarbränsle,mekanisk hållfasthet, reaktorhärd ochändringar, samt
relativtärendenföreskrifterna. Antalet sådanai säkerhetstekniskade var

1994/95, omkring stycken. Dessaverksamhetsåret 170understort
tillstånds-granskningentillsammans medenskilda ärenden avsvarar,

vid kämtekniskaomständigheterhändelser ochhavamas rapporter om
basbelastning.för slagsanläggningar driftserfarenhetsrapporter, ettsamt

tillkommit.projektfrågor ochTill denna har under störresenare
OI,renoveringen reaktornExempel på sådana projekt silärendet,är av

viktigareersättningånggeneratorer vid Ringhalsbytet 3 samt avav
mikroprocessorbaseradeinstrument- och reglersystem medäldre system.

härsådan arbetssituationuppenbart för kommitténDet är att somen
blir "stressad".beskrivits kan leda till organisationenatt

minskarvidta åtgärderKommittén råder SKIs verksledning att som
närvarande upplever.den personalen förstress som
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frågeställningarsärskildaInriktning på inträffade händelser och

påsin tillsynhar inriktatKommittén har uppfattat SKIatt resp.
på särskildase avsnitt 3.2.1säkerhetsredovisninganläggnings s.k. samt

for hurkan ha betydelsehändelserfrågeställningar och inträffade som
säkerhetsredovisninggiltig denna

ansökningar frånaktualiserasfrågeställningar kanSärskilda genom
och ianläggningarna deändringar itillståndshavama avseende

händelser" ingår"inträffadeföreskriftema. begreppetsäkerhetstekniska I
defekter upptäcktsvid provning,avvikelserincidenter, observerade som

vid driftskontroller m.m.
inträffadsäkerhetsmässiga betydelsenTills dendess att av en

huruvida denosäkerhetundersökts, kvarstårhändelse har ett moment av
vilkensäkerhetsredovisningen,specificerats isäkerhetsnivå utgörsom

Vidare kvarståruppnåtts.for driftstillståndet, hargrunden ett moment
säkerhetsfrågoråtgärdat detillståndshavaren harosäkerhet huruvidaav

SKI,Kommittén bedömerhändelsen.hänger med attsom samman
och särskildahändelsertillsynen på inträffadeinriktaattgenom

avsnitt har gjort3.2,enligt beskrivningen i volym 2frågeställningar en
emellertid detta arbetssättavvägning. Kommittén finnerriktig att ger

ställningmåstemyndighetenSKI hög arbetsbelastning, eftersom taen
frågeställningar mycket skiftandeochtill inträffade händelser av

prioriteringarsin till svårasäkerhetsmässig betydelse. leder iDetta tur
kommitténVidare harvilket diskuteras nedan.mellan arbetsuppgifterna,

och tidspressarbetsbelastningsituationer med högobserverat iatt
handlägga ärendena,självaenhetschefer och erfarnatenderar experter att

utveckla sin kompetensi låta tjänstemänstället för attatt genomnyare
situationer inträffarunder ledning. Sådanautföra arbetet ärnär pressen

driftenåterupptatillståndstark snabbt fatta beslut attatt av enom
sårbar. Resultatetorganisationen mycketreaktor. tendensDenna gör
litet antal nyckel-mycket beroendeförefaller SKI blir ettatt avvara

personer.
påärendehandläggningenSKI delegeraKommittén råder ettatt

fåtalblir mindre beroendesådant myndighetens resultat ettsätt att av
personer.

Prioriterin g

leder tillinträffade händelserbehöver inrikta sig påDet faktum SKIatt
utmärkande for sådanaprioritera.blir svårt planera och Detdetatt att

iKommittén instämmer denintehändelser just de kan förutses.är att
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princip för prioritering SKI lagt fast för sitt arbete, nämligen attsom
den avgörande faktorn frågas säkerhetsmässiga betydelse. Dettaär en
gäller såväl vid första bedömningen vidden frågornas betydelseav som
eventuella förändringar bedömningen. Kommittén konstaterarsenare av
emellertid sådana omprioriteringar gjorts på grund inträffadeatt som av
händelser har lett till långsiktiga projekt, också säkerhets-haratt som
mässig betydelse, inte har kunnat slutföras i tid. Utarbetandeträtt av
generella föreskrifter på Enligt kommitténsexempel detta.utgör ett
uppfattning krävs särskild ledningsfunktion vid SKI med fören ansvar

utarbeta generellt gällande föreskrifter.att
Kommittén har tecken tyder på svårigheternasett att attsom

prioritera mellan olika uppgifter på avgörande bidrar till densättett
finns inom SKI. svårigheter delvis ha sinDessa tycks grundstress som

i den berömvärt höga ambitionsnivå präglar hela myndigheten. Isom
situationer där måste välja mellan flera viktiga uppgifter verkarman
emellertid myndigheten undvika fatta de beslut skulle behövasatt som
för klara vilka uppgifter skall skjutasatt ut som upp.

Som den nyligen slutförda renoveringen modemiseringenoch av
reaktorn Ol visar, befinner sig kämkraftsindustrin i inledningen ettav
skede där åtgärder behöver vidtas för upprätthålla driftsäkerheten vidatt
de allt äldre anläggningama. Enligt kommittén uppenbartdetär att
liknande projekt initieraskommer vid andra kärnkraftverk. Erfaren-att
heter från 01-projektet visar tydligt såväl måsteSKI SSI avsättaatt som
betydande för kunna erforderlig tillsyn upplägg-utövaattresurser av
ningen och genomförandet hela projektet. Arbetssituationen liknarav
den gäller vid den händelsestyrda tillsyn diskuterats Ensom som ovan.
betydelsefull skillnad dock projekten sådana går förutse.är att attsom
Däremot det betydligt svårare förutse exakt vid vilken tidpunkt deär att
kommer initieras. Svårighetema för tillsynsmyndighetema belysesatt av
det faktum, redovisats för kommittén, projektet för ändring ochattsom
återstart reaktor 01 3 år slutföra, jämfört med den inäratog attav
OKGs ursprungliga plan uppskattade tiden år. berodde på1,5 Detta att

antal oförutsedda frågeställningar, hade säkerhetsmässigett storsom
betydelse, upptäcktes under projektets gång.

Renoveringsprojekt i denna storleksordning aktualiserar ytterligareen
aspekt på de prioriteringar de båda myndigheterna måste Detgöra.som

uppenbartgäller avvägningen mellan ekonomi och säkerhet. Det är att
kärnkraftsfciretagen kommer begära myndigheterna snabbtatt att tar
ställning i frågorde företagen överlämnar godkännande.för Det ärsom
lika uppenbart behandlingen sådana ärenden konkurrerar medatt av
myndigheternas behov handlägga andra frågor, såvälatt merav
omedelbar långsiktig säkerhets- och strålskyddsbetydelse. Dessasom
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påverka SKIsbedömningkommitténskommer enligtförhållanden att
mycket antalfinnsSSIs, eftersom detprioriteringar störreän ettmer

kommandebakgrundSKI.överväganden Motfrågor kräver avavsom
ochmyndigheterna,kommittén de bådaråder därförrenoveringsprojekt

prioriteringsfrågorsig för hantera deSKI, förberedai synnerhet attatt
bli aktuella.kommer attsom

framhållanödvändigtkommittén detsammanhang finnerdettaI att
finns klaraisolerat.kan betraktas Detprioriteringsfrågan inteatt

målförfogande och till detillkopplingar till de ställs somresurser som
riktiga ochmyndighetomöjligt forregeringen angivit. Det göraär atten

handlingsalternativsamtliga deprioriteringar,förnuftiga ärsomom
målen inteleder tilltilldeladeinom förtillgängliga attresurserramen

två myndig-för deresursfråganKommittén diskuterarkan uppnås.
i avsnittheterna 7.3.

verksamhetsplan, därårligmyndigheterna harBåda upprättat en
mål SKI harderasarbetsuppgifter redovisas och därolika anges.resp.

uppgifterdärmedprioritet, och pekaruppgifterna efterdelat in ut som
händelser meddå oplaneradesenareläggaskan skjutas på framtiden eller

motsvarande underlag förNågotsäkerhetsmässig betydelse inträffar.
i SSIs verksamhetsplan.prioritering inte inbyggtär

händelseri Sverige ellertillsynsuppgifter utlösesMånga SKIs avav
reaktorsäkerhet,avdelningen tillsyninom förutomlands. synnerhetI av
praktiken varjemåste det iinkommande ärenden,dess antalmed stora

verksamhetsplanen.avvikelser frånår mångagöras
i verksam-omprioriteringarbehov sådanaEnligt SKI förutses ett av
prioritets-i tvåuppdeladeUppgifterna i denna därförhetsplanen. är

händelseutlöstaslutföras dearbetsuppgifter bör oavsettsomgrupper:
senareläggasarbetsuppgifter kanuppgifter uppkommer, samt somsom

prioritet.kräver högreuppgiftereller skjutas händelseutlösta enupp om
tillsyns-händelseutlöstapå det faktumuppdelning berorDenna att

tidpunkter ochkan förutses vad gälleruppgifter definitionsmässigt inte
för varjeprinciper har chefenUtifrån dessaexpertis erfordras.den som

insatser ochbehörighet omfördelaavdelning enheteller att resurser
inom förhändelseutlösta uppgifterochmellan planerade ramen

totalbudget.avdelningens eller enhetens
år mångaunderkommittén detSKI har framhållit för att senare

verkställa dei praktikensvår uppgiftgånger visat sig attvara en
Omfattandeprinciper.i enlighet med dessaomprioriteringar gjortssom

renoveringen Ol,silärendet ochhändelseutlösta uppgifter, t.ex. avsom
gjort det svårtoch harvanliga arbetsvolymenhar tillkommit denutöver

enskildahelhetsåväl organisationenundvika överbelastaatt att somsom
revideringarbetsuppgifter,långsiktigamedarbetare. Många t.ex.som
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personalutbildning ochföreskrifter, liksom forskning,och utarbetande av
kvalitetssäkring, har försenats,framtagning för internett systemav

årsredovisningar.vilket också har påpekats i SKIs
erforderligamyndigheterna har tillgång tillKommitténs slutsats är att
genomföraförmekanismer såväl planera verksamhetenför attatt som

Kommitténprioriteringar kan behövas.ändringar i frågade om som
visar sigråder emellertid till de omprioriteringar,SKI attatt somse

behövliga, blir genomförda i praktiken.

Stöd för tillsynsverksamhet

inomtillsynsmyndigheter detInternationellt det vanligtär attsett
stödorganisation eng.:lita till tekniskkärntekniska området kan en

typisk TSO kan lämnaTechnical Support Organization, TSO. En
nationellapå olika biträda denexpertråd och stöd allmänt sättsamt mer

TSOetablerakärntekniska tillsynsmyndigheten. syfte medEtt att varen
drivauppföra ochursprungligen främja arbetet med konstruera,attatt

sammanhängandesamtidigt därmedkärnkraftsreaktorer och lösa deatt
sådan organisation, ABsäkerhetsfrågoma. Också i Sverige inrättades en

föregångaren till STUDSVIK AB.Atomenergi
inriktning haroch utvecklingsorganisationersforsknings-Dessa

"operatörer"kärnkraftsindustrin, såväl säljareändrats då avsomsenare
självasin förmåga och kapacitetkärntekniska anläggningar, ökade att

arbete.säkerhetsinriktatombesörja utveckling, konstruktion och
utvecklingsorganisationema förblev kompetenscentra,Forsknings- och

tiden tillunika i det ledde medde inte längre avseendet. Dettamen var
delvisOrsakendiversiñering de tjänster tillhandahölls. varen av som

industrin, delvissektorer inomsådana tjänster efterfrågades andraatt av
sin ursprungligaför undan förloradedessa organisationer undanatt

fall dåinstitutioner". Endast i deslags "nationella statusstatus ettsom
kunde det"nationell institution" inte helt hade gått förlorad, somsom

utvecklingsorganisationforsknings- ochtidigare utgjort nationellen
stödorganisation, fortfa-tekniskutvecklas till vad idag kallas ensom

utbudtillhandahåller diversifieratrande kännetecknad den ettatt avav
tjänster.

påstödja tillsynsmyndighetenTSO har således till uppgiftEn ettatt
bedrivaforskningsinsatser,antal olika bl.a. följasätt, attgenom upp

fördjupade analyserrelevant forskning, låta sina specialister utföra av
underlag ochtillhandahålla tekniskainträffade händelser och allmänt

granskningsunderlag för beslut i tillsynsärenden.
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möjlighetSSI har haftvarken SKI ellerKommittén konstaterar att
det inteeftersomsådanasystematiskt dra nyttaatt arrangemang,av

på 1980-taletomstruktureringenTSO i Sverige efterfinns någonlängre
Studsvik jfr volymkärnenergiforskningsinstitutionen inationelladenav

Kärntekniskttillstöd idagekonomiskakapitel Det gessom
betraktasdet kan intelovvärt.vid KTH Men ettärcentrum som

karaktärharKärnteknisktalternativ till TSO, eftersom ettcentrum aven
nationellt kompetenscentrum.

för tillsyns-stödmyndighetens FoU-programEnligt SKI ettutgör
uppfattningEnligt kommitténsverksamheten på det ärsätt avsett.som

tillräckligt.intedetta stöd emellertidär
första be-uppfattning. detdenna Förtvå skäl bakomfinnsDet

exempelvisföljdarbetsbelastning tillökadunder tider medgränsas, av
densamtidigt hanteraförmågahändelser, SKIsviktigare inträffade att

FoU-projekt.följainitiera ocharbetssituationen och att uppegna
andra skälet,utvecklingsarbetet blir lidande. DetochForsknings- som

i sak kaninteslags FoU-programgäller for SSI, detta ersättaäven är att
tillhandahållaord intekan med andrariktig TSO. Ett FoU-programen

stå forkan heller inteTSO kan, och detarbetsstyrkasådan som enen
TSO kanfungerandevälinitiativ eller impulserde spontana ge.som en

svensknågondet inte finnsdet faktumKommitténs slutsats är, attatt
genomföra denmöjligheterSKIsTSO i hög grad begränsar att

tillgång till någoninteMyndigheten harverksamhet planerats.som
heller har SKItoppbelastningar i arbetet. Intebuffert, kan tasom upp

myndighetentill vilketochnågot kompetens-tillgång till resurscentrum
hanteringenuppgifter, inklusivespecifikakan överföra storaav

organisationheller någonfinns integranskningsprojekt. Det att
inteutveckling personalresurser,gällersamarbeta med detnär omav

involveras.kämkraftsindustrin skall
Även organi-från andravisst FoU-stödSSI har tillgång tillom

ha fördelmyndighetenockså denskulle, enligt kommittén,sationer av
TSO.tillhandahållassådant stöd kan av ensom

regeringenpå det bestämdasterekommenderarKommittén att,
myndigheternaundersöka på vilkaoch SSI,tillsammans med SKI sätt

tillhandahålla. EttTSO kantillgång till sådant stödkan sättsom enges
bilateralmöjligheternaundersökakan överens-attatt engenomvara

tillgängliga.TSO Ettfrån utländskkommelse tjänster sättannatgöra en
vidKärntekniskt KTH.utvidga ändamålet medkan centrumattvara
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Beslutsfattande

bådaeftersomSKI och SSI,beslutsfattande gäller förregler förSamma
liggerfatta beslutBehörighetenförvaltningsmyndigheter.statliga attär
dele-principer forgeneraldirektör. Allmännahand hosi första resp.

befogen-nivåerbefattningshavare på lägremöjligtgeting detgör att ge
i myndighetensfatta beslutheter att namn.

besluts-delegeramöjlighetenutnyttjarmyndigheternaBåda att
redovisasdelegeringi fråganärvarande gällerVad författandet. omsom

verksamhetshandbok.i resp.
frånutgångspunktmedenbartbeslutsfattande skerDelegering av

konsta-kan detgäller SKIorganisation. Vadformellamyndigheternas
indelningen itillknutensålunda intedelegeringdenna ärattteras

beslutfattabefogenhetenpraktikenIverksamhetsprogram. attär
enhetschefema.ochavdelnings-delegerad till

medsambandharfatta beslutBefogenheten ansvaret attnäraatt
förharbeslutsfattareninnebärkvalitetskontroll. Det attattutöva ansvar

den informa-underlagoch korrektfullständigtgrundas påbeslutet ett
denna. Besluts-granskning/värderingtion skaffats samt avsom

vadkorrektbeslutetkontrolleraockså för ärfattaren attattansvarar
bedömningskriteriermyndighetspolicy,gransknings-ochgäller

delegering medförmedandra krav. Systemetadministrativa ochsamt
oftaanställdaenhetschefema, d.v.s.många beslut fattasatt somavav

befattningarssådanakonstaterades kanSomockså specialister.är ovan
avslutasvårare"flaskhalsar" detspecialistkaraktär skapa gör attsom

måstedetaljbeslutantalettid. Kommitténärenden i atträtt somanser
utvecklarSKIminskas,enhetschefer vid SKI kan systemetfattas omav

utformadeskulle dåföreskrifterföreskrifter.generella Dessamed vara
rutinkaraktärbeslutkan fattatillståndshavamasådantpå sätt attett av

SKI övervakar.förfarandeenligt visstett som
Barsebäcksilärendet iefteri utvärderingsrapporten ärpåpekandeEtt

beslutsprocessenfunderaför SKIskulle kunnadet övervärt attatt vara
sig bakomställerKommitténhändelser.med s.k. onormalai samband

säkerställapå behovetmed avseendeidet hävdas attattrapportensom
vid allvarligaeffektivtpåfungerarinom SKIbeslutsprocessen sättett

fattaetableradefrångår detmyndigheten inteochincidenter, sättet attatt
bedömerutvårderingsrapportenpågranskning SKIsEfterbeslut. svarav

har vidtagits.riktiga åtgärderkommittén att
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4.2.3 Rekommendationer organisationom

Kommittén rekommenderar regeringen att

undersöka möjligheter SKI och SSI tillgång till tekniskaatt ge-
stödorganisationer, s.k. TSO.

Kommittén rekommenderar SKI att

skapa inom organisationen på sambandet mellanen gemensam syn-
organisatoriska enheter och verksamhetsprogram,

åtgärder minskar denöverväga personalen förstresssom som-
närvarande upplever,

delegera på sådant myndighetensöverväga resultat bliratt sättett att-
mindre beroende fåtal individer, ochettav

skapa särskild ledningsfunktionöverväga för arbetet medatt atten-
utveckla generellt gällande föreskrifter.

4.3 ochKompetens utbildning

4.3.1 Beskrivning

SKI

SKI kunskapsbaserad organisation, därär det primär ochären av
strategisk betydelse bibehålla och utveckla personalens kompetens.att
Ledningsfilosofin bygger på all personal, med utgångspunkt frånatt
målen för SKIs verksamhet, har vilja och möjlighet foratt ta attansvar
utveckla sina uppgifter, och för sin utveckling.att ta ansvar egen

SKI efter utveckla personella på alla nivåersträvar inomatt resurser
organisationen. Detta skall ske ipersonalen arbetet fort-attgenom
löpande ökar sina kunskaper, vilket kompletteras med utbildning.
Ansvaret for utveckla de personella ligger hos varje chef.att resurserna

SKI har strategisk plan för utveckling personellaen av resurser,
vilken komplement till den vanliga personaladministrationen.utgör ett
Varje chef för gång året genomföra utvecklings-attansvarar en om
samtal med samtliga medarbetare.
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behovtillrelateratutbildningsprogram,omfattande ärEtt somsom
Påårligen.fastställsverksamheter,SKIsplaneringenframkommit vid av

tids-följandedäravoch denarbetsbelastningen,högagrund denav
planeradedetgenomförasvårigheternärvarandehar SKI förbristen, att

utbildningsprogrammet.

SSI

dennaEnligtutbildning.personalenspolicy förSSI har fastställt en
Utbildningensbehov.analyseratpåutbildningen byggaskallpolicy ett

föranställdahos deyrkeskunnandetutvecklabibehålla ochmål är att
utveckling, förochförändringkrav påoch interna attklara externaatt

motivation ochstimulans,utveckling,behovindividenstillgodose av
effektivitet.verksamhetensökaförtrygghet samt att

varje år.generaldirektörenfastställskompetensutvecklingsplanEn av
utbildningvilka slaginformationmed"studieplan"En upprättas, avom

utbildningendelskallenligt planenhur mångaplaneras, ta avsomsom
påPlanen byggerkostnaderna.beräknadedevarje avdelningfrån samt

framkommerutvecklingsbehoven. Dessaochutbildnings-analyser av
med sinagenomförvarje chefutvecklingssamtalvid de årligabl.a. som

medarbetare.
kompetensutvecklingpå personalensSSI läggerdel deEn resurserav

milj.kr. varjeomkring 0,5använderpersonalenheten,viasamordnas som
berördademeddelvis tillsammansellerfinansiera, heltår till att

ochstudieresorkursavgifter,kostnadersådanaenheterna, externa som
Andraintresse.allmäntbedömsaktiviteterandra av mervarasom

kostnadenvarvid denhuvudenhet,täcks direkt störstakostnader resp.av
språkunder-sigkanarbetstid läggs Detden rörautgörs omner.somav
exempelviskurser,specialupplagdadatautbildningvisning och samt
personligabränsleskador, ellerkonsekvensernaavseende rentav

länder.i andrasysterrnyndighetervidstudievistelserprogram som

överväganden4.3.2

påbl.a.anläggningarna byggerkämtekniskaSäkerheten vid de att
personal.utbildadtilltillräcklig tillgånghartillsynsmyndighetema

genomförakunnaoch kompetensha förmågaPersonalen skall att
projektkämtekniskasäkerhetsanalyserdetaljeradeomsorgsfulla och av

i formsäkerhetskriterierFormaliseradenedläggning.från början till av
tillrekommendationer kanbestämmelser,standards, nyttastorvaram.m.
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for säkerställa de grundläggande kravenatt har förståtts ochatt uppfylls.
Säkerhetskriterier kan emellertid inte behandlas isolerat, och de kan
endast användas på effektivt kvalificerad jfrett sätt personal volymav

avsnitt 8.1.1. Vid sin granskning har kommittén funnit personalenatt
vid såväl SKI SSI väl kvalificerad för sinaär uppgifter.som

Personalen vid båda myndigheterna har hög teknisk och vetenskaplig
kompetens och har internationellt anseende. Ungefärett 20%gott av
personalen har akademisk på doktorsnivå eller motsvarande,examen
och hälften personalen haröver genomgått universitetsutbildningav -
situationen så identiskär vid båda myndigheterna.gott som

När det gäller utbildning har SKI tagit fram personalutvecklings-en
plan, understödd kompetensproñler. Denna plan anpassad till denärav
enskilde anställdes situation och behov. Planen omfattar utvecklings-
åtgärder inte enbart för nyanställd personal trainees, också förutan
"gamla i gården", eftersom teknik liksom metoder for bedömaatt
säkerhet utvecklas och kräver kunskaper hos de anställda. Nyanya
kunskaper behövs också för uppfylla önskemål cirkulations-att om
tjänstgöring.

För nyanställda skall enhetschefen övervaka hur utbildningen
fortskrider. Den nyanställde tilldelas ofta personlig handledare blanden
dem varit länge vid myndigheten. Denna utbildning i formsom ettav
övervakat introduktionsskede fortgår under period på några få till etten
flertal år.

Kommittén instämmer i och stöder detta lägga ochsätt att upp
genomföra personalutvecklingsprogram. Kommittén konstaterarett
emellertid SKI inte genomför utbildningsdelatt på såprogrammets ett
kontinuerligt och konsekvent skulle kunna ske.sätt Kommitténsom
råder såväl SKI SSI säkerställa planer för utbildning ochatt attsom
kompetensutveckling genomförs planerat.som

Det finns anledning for kommittén ytterligare någragöraatt
kommentarer med anknytning till frågorna kompetens och utbildningom
för personalen vid de båda myndigheterna.

Chefema for avdelningar, huvudenheter och enheter vid SKI och SSI
vanligtvis rekryteradeär på grundval meriter har med derasav som

professionella kvalifikationer och inte nödvändigtvis pågöra,att
grundval deras erfarenheter ledare och/eller chefer. Somav som
diskuterats tycks den personalen vid SKI förstress när-ovan, som
varande upplever delvis bero på svårigheter delegera och prioritera.att
Mot denna bakgrund råder kommittén SKI ytterligare utvecklaatt
ledningskompetensen inom myndigheten.

SKI sedan länge beroendeär fåtal deltar iettav personer, som
handläggningen alla frågor jfr avsnittnästan 4.2.2. Dessaav personer
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förfall cheferoch i mångakunskaperdjupgående tekniskahar är
frågor.i olikakonsulterar demanställdaflesta övrigaenheter. De

systematiskt dokumenteratraditionnågoninte finnsEftersom det att
SKIinspektionsresultat,uppföljningaroch rutiner eller ärregler av

och kompetens.kunskaperenskildesberoende densynnerligen av
inomsällan harorganisation,litenSKI än expertär mer ensomen

alltsåspecialistemablandutbytbarhetfackområde, och där nästanvarje
vadvid SSIgällerävenförhållandenförekommer.inte alls Dessa

specialistkompe-kämavfall. Omhanteringenbeträffar tillsynen avav
styrdutbildning ochriktadorganiseradbreddastensen genomgenom

känsliga förmindreblir myndigheternauppgifter,delegering av
resursförändringar.personal- ochhändelsekompetensförluster i av

föri interntingår delutbildningsplanerIndividuella systemettsom
kvalitetssäkring.

gällerdetkritiska kommentarerhaft vissaharTillståndshavama när
på vilketochinspektörer,SKIshos delkvalifikationema sättetaven

kommentarerbetraktar inte dessaKommitténgenomförs.inspektionema
problem.på någratecken störresom

fastlagdaformelltnågrainte finnsdetKommittén attnoterar
förbör inomSKI och SSISKIs inspektörer.kvalifikationskrav på ramen
fördokumenterautforma ochkvalitetssäkringssystemsina normer

anläggningar.kärntekniskainspektörer förhoskompetensen
metodisktnågrahar dokumenteratSSI intekonstaterarKommittén att

användbaraprofilerkvalifikationsprofiler. Sådanautformade utgör
personal.rekryteringsärskilt vidinstrument, av ny

personal-mycket lågSSI hardessutomkonstaterarKommittén att en
uppfattningEnligt kommitténsgenomsnittsålder.omsättning och högen

inom SSIarbetsbytenpersonalomsåttning ochkunde något högreen
betraktas det oftaInternationelltmyndigheten.fördel förtill somvara

anläggning tillfrånflyttassörja inspektörerförlämpligt att att enen
inspektörerrelationer mellanalltförförebyggaSyftet näraär attannan.

godöverföringfrämjaanläggningarna ochvidpersonaloch att av
råder SSIKommitténtillanläggningtillsynspraxis från attannan.enen

inspektörema.cirkulationstjänstgöring föröverväga



Organisation,82 kompetens och utbildning SOU 1996:73

4.3.3 Rekommendationer kompetens ochom
utbildning

Kommittén rekommenderar

SKI och SSI säkerställa beslutade planer för utbildningatt ochatt-
personalutveckling blir genomförda planerat,som

SKI och SSI inom för för intern kvalitets-att, systemramen resp.-
säkring, formulera och dokumentera vilken kompetenstyp av som
inspektörer kämtekniska anläggningar behöver ha,av

SKI ytterligare utveckla ledningskompetensen inom myndighetenatt-
och,

SSI cirkulationstjänstgöring foröverväga myndighetensatt in--
spektörer vid de kämtekniska anläggningarna.
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utvecklingsprogramochForsknings-5

Utredningsuppgiñen1

ochbelysahuvuduppgifterkommitténs attdirektivenEnligt är aven
tillsyns-tillforskningsprogram anpassatsmyndigheternashurbedöma

målen.
deOmfattningenföljandepåuppgiften sätt.tolkarKommittén av

FoU-utvecklingsprogramochforsknings-myndigheternasbåda
genomförandeochrelevansochbeskrivasskallprogram programmens

myndigheternasbådadediskussionochbeskrivningFörbedömas. aven
avsnitt 3.3.tillhänvisastillsynsmål

Beskrivning5.2

SKI5.2.1

SKItillhandahållitsinformationpåredogörelse byggerFöljande avsom
7.3.ochavsnitt 6.1jfr volymskriftlig formiutfrågningarvid samt

påhar lagtsdetdelFoUforAnsvaret utgör somansvaraven
verksam-förIenheter.och ettavdelningar ansvaretolikaSKIssamtliga

utveckling.ochforskningförsåledesingårvid SKIhetsprogram ansvar
verksamhets-i SKIsintegreradhelt0rdandramedverksamhetDenna är

arbetarFoU-verksamhetenberörsanställdaSamtliga avsomprogram.
Ensäkerhetsbedömningar.ochinspektionsuppgiftermedaktivtäven

övergripandedetpersoner hartvå áforskningsenhet tremindre
FoU-program.SKIssamordningenföransvaret av

möjligadratill nyttauppläggning störstadennasyftar attEnligt SKI
personal,SKIs samtkompetensutvecklingenförFoU-programmet avav
FoU-verksam-förstyrandeblirtillsynsbehovensäkerställatill attatt

FoU-sittstandard påinternationellhögsigförsäkrarSKIheten. enom
FoU-pro-internationellamedverka iutsträckningiarbete storattgenom

oberoendeförslutsatserochresultatframläggaoch attgenomgram
reviews.internationaleng.:granskninginternationell peer

elvatill SKIsanslutningipreciserats"forskningsområden" harElva



84 Forsknings- och utvecklingsprogram SOU 1996:73

olika verksamhetsprogram. Nio dessa forskningsområden direktärav
relaterade till reaktorsäkerhet, till omhändertagande kämavfall ochett av

omfattar båda dessa områden.ett
En SKIs rådgivande nämnder, forskningsnämnden, går emellanåtav

igenom FoU-programmet med avseende på behovsidentifiering,
prioriteringar och effektivitet lönsamhet, och då också huröverväger
forskningsresultaten sprids och till liksom också huruvidatas vara,
FoU-arbetet uppfyller målet vidmakthålla strategisk kompetens.att en
Dessutom finns rådgivande referensgrupper och för oberoendegrupper
granskning olika forskningsområden.av

Ordföranden i SKIs forskningsnämnd regeringen ochutses av
ledamöterna SKIs styrelse. De nuvarande ledamöternautses ärav
knutna till universiteten och kämkraftsindustrin. SSI och Kämtekniskt

vid KTH medverkar observatörer.centrum genom
FoU-projekt drivs och finansieras SKI och industrin,gemensamt av
så lämpligt.när är

De allmänna målen för SKIs FoU-program medöverensstämmer
SKIs allmänna tillsynsmål. SKI har följande mål sittför FoU-pro-tre

volym avsnitt 6.1.2, nämligen att:gram

underlag för SKIs tillsyns- och granskningsverksamhet,ge-
vidmakthålla och utveckla kompetens och forskningskapacitet-

betydelse för kämsäkerhetsarbetet, samtav
bidra till säkerhetsarbete i svensk kämteknisk verksamhet.-

SKI omfattningen sitt FoU-program på följande sätt:anger av

Med "forskning" vanligtvis verksamhet syftar till vinnaattavses som
grundläggande och kunskaper, SKIs F oU-program innefattarnya men
därutöver varje slag undersökning, provning, utveckling, utvärde-av
ring och sammanställning kända fakta och metodik bidrar tillav som

allmänt uppfylla de redovisade målen.att ovan

Finansieringen SKIs FoU-program sker särskilt anslagöver ettav som
beviljas för budgetår i "forskningsanslag"Detta uppgårett f.n. tilltaget.
omkring milj.65 kr., delar tidigare års anslag har inte använts.men av
Denna s.k. anslagsreservation uppgick till 29 milj. kr. vid ingångenca

innevarande budgetår, började den 1 juli 1995.av som
Enligt SKIs årsredovisning för budgetåret 1994/95 pågick 300ca

FoU-projekt under året. SKI har emellertid förklarat för kommittén att
denna siffra vilseledande och antalet "verkliga"är FoU-projekt liggeratt
mellan 150 och 200.
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verksamhets-FoU-anslaget förinomredovisatharSKI att resurserna
kärnämnesäkerhet,ochreaktor-för57%medfördelades1994/95året

informationför1%safeguards,4% förkärnavfallssäkerhet,24% för
KTH,"Övrig 22% föriuppdelasFoU" kanövrig FoU.14% församt

33%ochkämsäkerhetsområdetinomsamarbetetnordiska45% for det
för annat.

utvärderingar. Den senasteföremål förvaritharFoU-programSKIs
1995.iredovisadesochforskningsnämndSKIs marsgenomfördes av

bedöm-ochslutsatsernämndledamötersolikabestår avRapporten av
forsknings-olikainombedrivitsFoU-verksamhetningar somom

ellerinomprioriteringarrekommendationerna rörVissaområden. av
FoU-pro-handläggningSKIsandraforskningsområden, rörmellan av

personelladeökarekommendationerna att resur-En vargrammet. av
FoU-verksamheten.administrationför avserna

volymsegranskningenföljdtillvidtagitSKIåtgärderdeAv av
arbetsbelastningenrådandedenslutsatsendra7.3 kan attavsnitt man

forsknings-flestadegenomförandetförsvåratharvid SKI avav
rekommendationer.nämndens

SSI5.2.2

förvaltarmätningaroch utför samtforskningbedriverSSI egnaegen
SSIsMerpartenuppdragsforskning.för egenmedel avdessutom

ochforskningförhuvudenhetenvidpersonalbedrivsforskning av
främstmedenheterfyrabestårhuvudenhetutveckling. Denna av

förenheteniljölaboratoriet,dosimetrilaboratoriet,laboratorieuppgifter m-
biomedicinför samtenhetenradioekologioch avradiokemi samt -

FoU-verksam-denadministrerarforskningssekretariatet, externasom
heten.

grundforskningsåvälförövergripande somharSSI ett ansvar
deninklusivestrålskydd,ochstrålningavseendeforskningtillämpad

tillsynsverksarnheten.kompletteraochstödjaförbehövsFoU attsom
främstinnefattarkärnkraftstrålskyddsforskning rörDen som

kämkraftolyckorförhaveriberedskapavfall,radioaktivtradioekologi,
anställda.strålskyddoch av

underinsatsernadeföljdtillfått störstaharTjernobyl attOlyckan i
ochforskningradioekologiskområdenainomgjortsharårende senaste

helkropps-Omfattandeolyckor.effekternaavseendeforskning av
mätningaråterkommandeochsvenskarolika avmätningar grupperav

debedömninggrund förtilllegatmiljön haristrålningsnivåema aven
olyckan.hälsoeffektemalångsiktiga av
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Målen för SSIs FoU-verksamhet inom kämavfallsområdet är att
stöd dels förutgöra myndighetens tillsynsarbete inomett detta område,

dels for myndighetens bedömning kämkraftsindustrins forsknings-,av
utvecklings- och demonstrationsprogram. Resultaten den radio-av
ekologiska forskning finansieras SSI utvärderas bl.a. i syfte attsom av
finna möjliga tillämpningar på avfallsområdet. Forskningsmedel används
dessutom till fram underlagsmaterial för framtida utvärderingaratt ta av
miljökonsekvensbeskrivningar.

Enligt SSI kan del strålskyddsforskningen ha direktstoren av
betydelse för tillsynsverksamheten. Om kan dettarön görs,nya
exempelvis inverka på bedömningar vilka stråldoser kan tillåtasav som
s.k. dosgränser, och därigenom också på utformningen tillsynsverk-av
samheten. SSIs föreskrifter för personalstrålskydd för verksamhet med
joniserande strålning vid kämteknisk anläggning SSI FS 1994:2 är ett
resultat ICRPs rekommendationer kom år 1990. Andraav nya som
FoU-projekt har inte haft någon omedelbar inverkan på tillsynsverk-
samheten. Projekten kan dock på längre sikt viktiga för denvara
framtida tillsynen. Enligt SSI finns det slutligen exempel påäven
forskning där det enda syftet skaffa kunskaper. Sådanär att nya
forskning kan enligt SSI bidra till myndigheten kan uppfylla sinaatt
tillsynsmål några aktiva tillsynsåtgärder sker,utan eftersomatt enbart
det faktum forskning och resultaten offentliggörsatt äger påverkarrum

på strålning och strålskydd.synen
Den årliga kostnaden för SSIs forsknings- och utvecklingsverksamhet

inom kämenergiområdet uppgår till något mindre milj.10 kr.än
SSI har rådgivande forskningsnämnd regeringen. Deutsesen som av

flesta dess ledamöter vetenskapsmän från olikaär universitets- ochav
högskoleinstitutioner. SKI deltar observatör.genom en

För detaljerad beskrivning SSIs FoU-program hänvisas tillen mer av
volym avsnitt 6.2.
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överväganden5.3

Allmänt5.3.1

inomtillsynsmyndighetemasvenskadekonstaterarKommittén att
stöd-tekniskinhemsknågontillgång tillharintekämteknikområdet

tlestajämfcirbaraigäller detill vadTSO, iorganisation motsats som
gäller dedetövervägandenKommitténs när4.2.2.avsnittjfrländer

börSKIs,synnerhetdå iochFoU-program,myndigheternas sesbåda
bakgrund.dennamot

förekommerpå dettyderfunnit något attinteKommittén har som
vadtillsynsmyndighetereuropeiskamellanFoU-samarbeteallmäntnågot

Kommitténkämavfallshantering.ochstrålskyddkämsâkerhet,gäller
EU-kommissionen,viamyndighetssamarbetetill någotinte menkänner

inomsamarbeteomfattandeförekommerdet ettkonstaterathar att
FoU-verksamhetavfallsrelateradochstrålskydds-kämsäkerhets-, genom

bilateralaochmultilateralaOECD/NEAochIAEA samt genom
har dessutomSSI6.2.ochavsnitten 6.1volymsamarbetsavtal se

i USA.CNWRAAnalysisRegulatoryNuclear WasteforCenteranlitat
amerikanskastödja denuppgiftmedorganisation attCNWRA är en
kärnavfalls-inomtillsynsarbeteUSNRCskämsäkerhetsmyndigheten

CNWRAanlitatharSSIoch analyser.forskningområdet genom
friståendesamtidigtochkvalificeradorganisationeneftersom är ytterst

avfall.högaktivtförförvarutvecklamedarbetarfrån dem attsom
SKIbetydelseavgörande attbedömning detkommitténs ärEnligt av

internationellamedverkan isinutvecklarupprätthåller ochoch SSI
friståendemedsamarbetarlämpligt,sådåde,FoU-projekt liksom äratt

Sverige.utanförexpertis

5.3.2 SKI

övergripandeFoU-programpå SKIs ärsynpunkterKommitténs av
karaktär.

angelägetmycketdärförSverige.i DetsaknasTSO ärinhemskEn
ibedrivsSKIbekostasoch/ellerinitierasFoU-projektde enavatt som

tillsyns-SKIsstödnödvändigtkandeomfattning,sådan att ge
funktion.

referensgruppermednuvarandedetKommittén systemetattanser
univer-ochkonsulterkämkraftsindustrin,for SKI,företrädaremed

svenskadetIntegreringenändamålsenligt.sitet/högskolor är av
andraochinternationellamedkåmsäkerhetsområdetinomFoU-arbetet
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länders FoU-program bör fortsättas.
De ekonomiska står till förfogande för SKIs FoU-arbeteresurser som
på det helaär tillräckliga, och dettaget mycket viktigtär SKI haratt

möjlighet finansiera små projektatt då behov uppkommer. Det stora
antalet projekt emellertid problem.utgör Med hänsyn tillett FoU-att
projekten kräver administrativa insatser, de har potentiell betydelseatt
for tillsynsverksamheten till det finns behovsamt infonna-att ett av
tionsåtgärder föreslår kommittén, projektens genomsnittligaatt storlek
ökas så det sammanlagda antaletatt projekt därmed minskas. Kom-
mittén rekommenderar SKI koncentrerar sig påatt antal utvaldaett noga
och avgränsade projekt, kan slutföras inom begränsad tidsperiod.som en
Det bättre drivaär mindre antal projekt,att ochett slutföra pågåendeatt
projekt i tid.

SKIs FoU-projekt inriktadeär på utvecklingsarbete påänmer
forskning. I de flesta projekt ingår datainsamling, litteratursökningar,
framtagning sammanfattande beskrivningar tillsynsverksamhetav om

utarbetande bakgrundsmsamt aterial för föreskrifter och liknande. Avav
såväl interna skäl bör målen förexterna projekten klartsom vara
preciserade.

Kommittén råder SKI sådan prioritetatt FoU-arbetet inomge
enheterna, det blir möjligt för dematt genomföra de beslutade FoU-att
projekten. Om detta inte kan åstadkommas ändrade priorite-genom
ringar, bör andra åtgärder övervägas.

Det nuvarande med försystemet FoU-projekten hos SKIsansvar
enheter emellertid upphov till vissa problem. För det första har,ger som

tidigarenämnts i detta betänkande, SKIs enheter f.n. svårigheter att
prioritera mellan sina arbetsuppgifter. För det andra kan intressekon-
flikter uppkomma och bristande objektivitet föreligga, eftersom
forskningsprojekt initieras med syftet resultaten skall kunnaatt senare
användas underlag for föreskrifter.som nya

I fråga FoU-projekt med inriktning på reaktorsäkerhet stårom det
inte klart för kommittén vilka överläggningar sker med industrinsom
och tillståndshavama, sådana skerutöver i de referensgrupper därsom
tillståndshavama representerade,är eller hur industrin får kännedom om
resultaten FoU-projekten. Det står emellertid klart samråd ochav att
kommunikation inom vissaäger forskningsområden. SKIs roll ochrum
ledande ställning erkänns exempelvis inom internationell F oU-verksam-
het med inriktning på allvarliga reaktorolyckor. Inom områdesamma

svenska tillståndshavaretog ledningen i världen, det gälldenär att
utveckla och installera inneslutningssystem med filtrerad ventilering for

begränsa följdernaatt allvarliga reaktorolyckor. Kommittén skulleav
vilja klargörande hurett samråd med kämkraftsföretagense skerav när
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områdensådanaFoU-aktiviteter inominitieragällerdet somatt ex.
säkerhets-återkommandeochanläggningarmoderniseringåldrande, av

granskningar.
initiativ,bravid KTHKämtekniskt Centrum ettUpprättandet varav

FoU-arbetespriddasamla detförsökdettaeftersom attär ettcentrum
förbättrasHärigenomorganisationer.och andravid KTHbedrivssom

FoU-projekt inomframtidakunskapersamla demöjligheterna att som
kommerkämsäkerhetområdet att ge.

resultatenspridningenibristerpåpekatKämkraftsindustrin har av
kritisera SKI,enbartintedockIndustrin börSKIs FoU-program.från

referens-Debehövs.informationaktivt söka densjälvautan sommer
fora förlämpligade olikabildats for utgörprogrammensomgrupper

resultat.mål derasochsyftenprojektenssåväldiskussion somav
omsättningengällerdetkunnaFörbättringar skulle närgöras av

överforingenliksomtillsynskrav,iFoU-verksamhetenresultaten avav
denkämkraftsindustrin. Utöverochmyndigheternatillkunnandenytt

allmänförocksåmåste SKIrapporteringentekniska ta ansvar en
uppmärksamhet börSärskild ägnasitill allmänhetenrapportering stort.

sådantpåFoU-rapportema sättsammanfattningar attskriva ettatt av
innehållet.förståricke-specialisteräven

initiativtidigtSKItillfredsställelsemedKommittén togattnoterar
enligtutvärderingar börSådanasitt FoU-program.utvärderingartill av

bekym-emellertidKommitténregelbundet.mening ärkommitténs göras
degenomförahar haftSKIsvårigheternauppenbararad de attöver som

utvärdering.årsefter 1995gjordes irekommendationer rapportensom
sinaframföratillfällefårberördaviktigt alla attDet parterär att

inomPrioriteringamabedrivas.börFoU-arbetepå vilketsynpunkter som
fastbör läggasFoU-arbetetsäkerhetsrelateradedetinriktningenoch av

möjligheterna.ochbehovenöverblickhararbetsgrupp översomav en
gransknings-oberoendeochreferensgrupperfinnasbör detDessutom

olikadeanknytning tillmedgroupsrevieweng.: peergrupper
forskningsområdena.specifika

sinapåkommittén SKI överSammanfattningsvis råder nyttatt se
FoU-verksamheten,drivainkl.och -resultat,FoU-behov sättet attegna

ochfinansierasprioritethar högstprojektsäkerställa deför attatt som
enheterna,inomprioritetsådan attbörFoU-arbetetgenomförs. ges en

böråstadkommagårinteOm dettauppfylls.FoU-åtaganden attderas
inserKommitténFoU-projekthandläggning över.försättet sesav

FoU-projekt,mindregenomförakunnasnabbtbehovet anseratt menav
påhanteraskunnaföralltförprojektantaletnuvarandedet attstortvara

för-till SKIsstårför deinomeffektivt sättett resurser somramen
fogande.
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5.3.3 SSI

Kommitténs intryck SSIs FoU-program avseende kämtekniskär att
verksamhet fungerar på tillfredsställande Någon djupgåendeett sätt. mer
analys har emellertid inte genomförts kommittén.av

Resultaten FoU-verksamhet på det radiologiska området uppmärk-av
och diskuteras ofta i media. Kommittén råder SSI ägnasammas att

särskild uppmärksamhet skriva sammanfattningar FoU-rappor-att av
på sådant icke-specialisterterna kan tillgodogöraett sätt även sigatt

dem.

5.3.4 Avfallsrelaterad forskning och utveckling

Inom området slutförvaring radioaktivt avfall har såväl SKI SSIav som
utfört formella granskningar det forsknings- och utvecklingsprogramav

Svensk Kärnbränslehantering AB SKB arbetar med på uppdragsom
kämkraftsindustrin. Kommittén medveten SSI, SKI ochär attav om

SKB under många år har medverkat aktivt i OECD/NEAs kommitté for
omhändertagande radioaktivt avfall, där del detstorav en av gemen-

FoU-arbetet inom kämavfallsområdet granskas. SKI och SSI harsamma
emellertid självständiga FoU-program för slutförvaring avfall.av
Kommittén har konstaterat skiljaktiga föreligger,att synsätt ännu trots

de båda myndigheterna eftersträvar samordning.att lägeI medett
begränsade skulle det lämpligt för SKIs och SSIsresurser vara
verksledningar gå igenom de två tillsammans föratt attprogrammen
förbättra och kostnadseffektivisera FoU-arbetet.

Inom kämavfallsområdet det enligt kommittén särskilt viktigtär att
SKI och SSI arbetar i enlighet med den överenskommelse infomra-om
tionsutbyte nyligen ingicks mellan myndigheterna se avsnitt 6.3.som
På så kan berörd allmänhet och kommunalasätt myndigheter på de orter
dit förvaret kan tänkas förläggas få tydligt och objektivt infor-ett
mationsflöde från myndigheterna, i deras intresse.som agerar
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ochforsknings-Rekommendationer5.4 om

utvecklingsprogram

rekommenderarKommittén att

påsitt FoU-program nyttdriva attförbättrarSKI sättet att genom-
detFoU-projekt såplaneradepå attstorlekenochantaletöverväga

planerat,slutförsnödvändig FoUsäkerställs att som

såvältillforskningsresultatinformationenoch SSI förbättrarSKI om-
allmänheten,tillintressentema samtde närmaste som

inomFoU-programsinasamordnarytterligareSSISKI och resp.-
kämavfallsområdet.
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Fördelning roller och6 ansvarav

Utredningsuppgiften1

direktiven belysa ochkommitténs huvuduppgifter enligtEn är attav
förhållanden råder mellanhur rollerna fördelats och vilkabedöma som

Uppgiften utvecklas intetillsynsmyndighetema och tillståndshavama.
i direktiven.närmare

utredningsuppgiften omfattar tvåKommitténs tolkning denär attav
tillsynsmyndighetema och tillståndshavamarelationer den mellanena-

Kommittén således belysamyndigheterna. skalloch den andra mellan
tillståndshavama ochoch bedöma den gällande rollfördelningen mellan

kommittén belysa ansvarsför-tillsynsmyndighetema. Vidare skall
och SSI därviddelningen och samarbetet mellan SKIbedöma samt

tillsynsmyndigheter inomgällande ordning med tvåöverväga om
kämteknikområdet ändamålsenlig.är

tillsyns-Rollfördelningen mellan6.2

tillståndshavarnamyndigheterna och

Beskrivning6.2.1

tillsynsmyn-Sverige mellan tillståndshavama ochI rollfördelningenär
och fördighetema fulla för kämsäkerhetenden, det ansvaretatt

anläggningarna ligger hos tillstånds-strålskyddet vid de kämtekniska
havarna.

kämteknisk verksamhethar tillstånd bedrivaDen att ansvararsom
för alla de åtgärder vidtas krävs för upprätthålla säkerheten.attatt som

slutförvaringTillståndshavaren för säker hantering och avansvarar
avveckling rivning de kämtekniskakämavfallet och för säker och av

anläggningarna.
fråga tillståndshavaren förI strålskydd gäller attattom ansvarar

vidta åtgärder försiktighetsmått behövs förde och iaktta de attsom
hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö. innebärDet
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stråldoser till anställda och till allmänheten måste hållas underatt
fastställda doserna måste så låga rimligtgränser, attsamt somvara
möjligt ALARA-principen. Tillståndshavaren dessutom för attansvarar
övervaka och vidmakthålla strålskyddet vid den kärntekniska anlägg-
ningen, för fungerande underhåll tekniska utrustning ochdensamt ett av
den och strålskyddsutrustning i verksamheten.används Enmät- som
viktig tillståndshavarens strålskyddet består idel för attav ansvar
säkerställa det radioaktiva avfallet hanteras, och så småningomatt
placeras i slutfiirvar, på godtagbart från strålskydds-sätt ärett ett som
synpunkt.

SKIs och SSIs säkerställa tillståndshavama sittroll är att att tar
SKI inriktat på kärnsäkerhet och strålskydd.SSI påäransvar.

tillsynsmyndighetemaRollfördelningen mellan tillståndshavarna och
beskrivs ofta viktig beståndsdel i "svenska modellen" fördensom en
tillsyn. granskningsrapport år angående SKIsI lämnades 1993,en som
handläggning modellen"det s.k. silärendet, beskrivs den "svenskaav
enligt följande 22:

SKI tillämpar brukar kallas "svenska modellen" i sittvad densom
tillsynsarbete. tillståndsinne-Denna innebär i princip SKI åläggeratt
havama för formulera säkerhetsnivån vilken sedan bliransvaret att
gällande Tillståndsinne-efter SKIs granskning och godkännande.
havama enligt kärnteknik-har tidigare det fullanämnts ansvaretsom
lagen kärnkraftverken drivs på blir därvidsäkert SKIs rollsätt.att ett

övervaka tillståndsinnehavama lever till sitt ochatt att attupp ansvar
vidta åtgärder i de fall SKI finner så inte fallet. Fördelen medäratt
detta förhållningssätt tillståndsinnehavama visst måttär ettatt ges av
frihet utforma säkerheten tvingas in i viss mallatt utan att en
föreskriven tillsynsmyndigheten. och med initiativet förI attav
säkerhetsarbetet åligger tillståndsinnehavama minimeras också risken
för säkerhetsansvaret på myndigheten.omedvetet överföres Enatt
nackdel kan det i vissa lägen kan råda oklarhet överattvara var
gällande säkerhetsnivå ligger.

granskningsrapportenI kommenteras den "svenska modellens"även
fördelar jämfört med bygger på detaljerad reglering påett system som
följande 22:sätt

Alternativet till "svenska modellen" där kriterierden ett systemvore
och gränsvärden i detalj och strikt tillämpning.anges ges en
Fördelen med sådant inte råder någon tvekandetärett system att om
vilken säkerhetsnivå acceptabel. Nackdelen tillstånds-är är attsom
innehavama i situationenlätt hamnar det säkerhetsarbetetatt egna
endast bedrivs för klara myndighetens Initiativet ikrav. säkerhets-att
arbetet riskerar därmed gå förlorat och därmed också detatt



roller och 95FördelningSOU 1996:73 ansvarav

kantillståndsinnehavarenenskildesäkerhetshöjande Denarbetet.
optimala för denlösningar inteockså tvingas äracceptera egnasom

hämmarrisk sådantocksåanläggningen. finnsDet systematt etten
eftersomvid anläggningarnasäkerhetendialogöppen omen

myndigheternasuppfyllasigkan nöja medtillståndsinnehavama att
krav.

3.5.1avsnitttillsynsfilosofi se volymbeskriver sinSKINär anger
tillsynsverksamhetsinvid utövandetmyndigheten den strävaratt av

efter

ochvilket driver påtillståndshavaren,medsamspel uppmuntrarett
produktivtkorrekt och Dettapåsittdenne sätt.ettatt ta anseransvar

attityder ochbefrämjasig kunna uppnå öppna ettattgenomman
tillståndsha-påhand baserasi förstaömsesidigt förtroende, som

förmåga vad gällerochberedvillighet, kompetens att tryggavarnas
säkerheten.

sammanhang.SKI i dettaVidare uttalar

tillståndshavarensSKI ochdialog mellanuppriktigochEn öppen
SKIsutövandetväsentlig betydelse isåledesärexperter avav

grund-på uppfyllainriktaddialogtillsynsverksamhet. Denna är att
säkerhetsdialogsådanuppenbartsäkerhetsm ål. Detläggande är att en
sidor.på bäggeteknisk kompetensmåste utgå från högen

vanligen för denSverigetillsyn kallas ibedrivaDetta sätt att
till delararbetssättetmodellen". Erfarenheterna"svenska är storaav

rollfördelning mellangällandeSärskilt måstepositiva. parterna
sidamyndighetensinsikten frånklarabeaktas, liksom den attäven

oberoende under-utesluterinteförSKIs förtroende motparten
sökningar.

tillsynsmyndighetenförtroende mellanviktenOckså SSI betonar ettav
3.5.2:avsnittanför volymtillståndshavarna ochoch

ochinspektioner i förvägtillkännageSSIs policyDet attär att
möjlighetSSIinspektioner. Dettaväl förbereddaeftersträva attger

vidpersonalkonsultationer medochsammanträdenbegära rätt
diskussioner ochingåendeoch begäraanläggningarna, presenta-att

tillpolicygenomtänktocksåtioner. Det att uppmuntraär noga
undvikaoch SSI sökeroch avvikelser,rapportering misstag attav

initiativoch påsjälvasanktioner dem rapporteraregetmot som
ligger hosstrålskyddsproblemför lösaproblem. Ansvaret att

exempel.råd ochkonsulteras förSSI kan alltidanläggningen, men
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överväganden6.2.2

Kommittén relationerna mellan tillståndshavama och tillsyns-attanser
myndigheterna fungerar väl, den föreskrivna rollfördelningensamt att

ändamålsenlig.är
Enligt kommitténs uppfattning skiljer sig den "svenska modellen" för

tillsyn kämteknisk verksamhet inte märkbart från modellerna för hurav
rollerna och fördelas mellan kämkraftföretag och tillsyns-resp. ansvar
myndigheter i andra länder.

Den "svenska modellen" med rekommen-IAEAsöverensstämmer
dationer, och kan jämföras med exempelvis ochden franska den
brittiska modellen. Som framgått avsnitt föreskriver svenska2.1.1av
och tillsynsmyndigheterfranska exempelvis inte i detalj hur tillstånds-
havama skall bedriva sin verksamhet, myndigheten i USAvilket gör.
Detta exempel på individuella skillnader mellan länder detär närett
gäller deras inställningallmänna till hur tillsyn skall Trotsutövas.
sådana skillnader emellertid principenden grundläggande förär
ansvarsfördelning densamma för de flesta länder i vilka tillsyn utövas

kämteknisk verksamhet.över
Sverige bygger relationerna myndigheternaI mellan på det kärntek-

niska området och tillståndshavama på ömsesidigt förtroende. Ettytterst
exempel på detta SSIs policy hos tillstånds-personalenär att uppmuntra
havama misstag.att rapportera

Kommittén konstaterar SKI den dialogen medöppnaatt attanser
tillståndshavama viktig del tillsynsverksamheten. Att förautgör en av

dialog med tillståndshavama kan stå i motsättning till deöppenen
principer myndigheteri tillämpar. långaandra länder Sverige, med sinI
tradition samverkan tillsynsmyndigheter tillsynsobjekt,mellan och ärav

emellertiddet inte ovanligt tillsyn i allmänhet med hjälputövasatt av
dialog. Förutsättningen för tillsynsmodell, iöppen att storen en som

utsträckning bygger på dialog, skall fungera på samtligasätt äravsett att
berörda har förmåga inse dialogen och formellslutarnärparter att
myndighetsutövning börjar. Som diskuterades avsnitt hari 3.5.2 detta
inte alltid stått klart i kommunikationen mellan SKI och tillstånds-
havama.

Vid kommitténsamtal med företrädare för kärnkraftsföretagen har
erfarit finnsdet viss osäkerhet hur den "svenska modellen"att en om
bör fungera i praktiken.

Enligt kommitténs uppfattning bör modellen inte ändras, det börmen
hur modellen skall tillämpas. ökad tydlighetEnnoggrantanges mer

skulle underlätta tillståndshavamas och myndigheternas enligtarbete
modellen. kanEtt SKI och SSI klargör rollfördelningensätt attvara
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kanföreskrifter. Dettai sinaoch tillståndshavamamyndigheternamellan
utfonnas påföreskrifterderasåstadkommas sättettatt somresp.genom

tillsynsverksamhetkärntekniskenligt vilkaprincipertydligt avspeglar de
myndigheternaförmodligen krävasskullei Sverige.bedrivs Det att
föreskrifterna.utformningenvidtillståndshavamamedsamråder av

bidrauppfattning dessutomkommitténsskulle enligtföreskrifterSådana
inomtillsynsverksamhetenförallmänhetenförståelse hostill bättreen

allmänhetensfrämjadärigenomoch skullekämtekniska området,det
myndigheterna.förtroende for

myndigheternamellanmed ledningsmötenförfarandetnuvarandeDet
kommitténsEnligtkommitténs fulla stöd.hartillståndshavamaoch

gång året.hållas oftaresådanauppfattning bör änmöten omen

mellanrollfördelningenRekommendation6.2.3 om
tillståndshavamaochtillsynsmyndighetema

och SSI, i arbeteSKIKommittén rekommenderar att sam

ochmyndigheternarollfördelningen mellansina föreskrifter klargöri-
tillståndshavama.

och SSImellan SKIAnsvarsfördelningen6.3

Beskrivning6.3.1

ansvarsfördelningenförredogörelseavsnitt finnsvolym 3.6I en
SKI och SSI.mellan

generaldirektörematvåförordnat deRegeringen har att vara
varderaföroch det finnsstyrelser,i varandrasledamöter representanter

forskningsnämnder.myndigheten i resp.
finns ioch SSImellan SKIansvarsfördelningenGrunden till
och detvå lagar,strålskyddslagen. Dessaoch ikärntekniklagen

och SSIsklargör SKIsstöd dem,utfärdats medförordningar avsom
SKI ochfrågor hanterasSäkerhetsrelateradeansvarsområden. avresp.

bådaför deansvarsområdenaMöjlighetenstrålskyddsfrågor SSI. attav
"överlappar" harvarandramån glider in ii någonmyndigheterna

påtill de ändringari förarbetenaoch behandlatsuppmärksammats som
i båda lagarna.tid skett desenare

"Överlappningen" mellan SKImotsättningaribland förorsakathar
ochdåändrats ellerdå lagstiftningen harSSI, i synnerhetoch nya

4 16-0822
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oförutsedda situationer har uppstått. Myndigheterna har ingått ellermer
mindre formella överenskommelser samarbete och former för dettaom
har utvecklats. Vid flera tillfällen har regeringen dessutom begärt SSIatt
och SKI skall och redovisa vilka möjligheteröverväga finns ökaattsom
samarbetet inom det kärntekniska området. Exempelvis begärde
regeringen i regleringsbreven till de båda myndigheterna för budgetåret
1994/95 sådan redovisning skulle lämnas.att en

I regleringsbreven ålades sålunda SSI och SKI redovisa "rationali-att
seringsmöjlighetema med avseende på ökad samordning verksam-av
heten rörande anläggningstillsyn och kämavfall". En gemensam
redovisning överlämnades till regeringen den juni20 1995. Redovis-
ningen speglar nuvarande praxis och myndigheternas åsikter om
ansvarsfördelningen och kan betraktas åtagande genomföraett attsom
de intentioner redovisas.som

Den arbetsgrupp utarbetade underlagsrapporter förgemensamma som
redovisningen arbetade utifrån direktiv utfärdats general-som av
direktörema Dessa underlagsrappoiter innehåller slutsatsergemensamt.
och rekommendationer för såväl tillsyn anläggningar och transporterav

för tillsyn på kämavfallsområdet. Arbetsgruppens slutsats attsom var
det finns omfattande och väl fungerande samverkan vad gälleren
anläggningar och påpekasDet emellertid också behoventransporter. att

samarbete och samverkan i framtiden, till följdväntas växa attav av
ökande behov kontroll, reparationer, renoveringar och ombyggnaderav
i allt äldre kärntekniska anläggningar kommer aktualisera antalatt ett
strålskyddsfrågor.

Vad gäller kämavfallsområdet redovisade SKIs och SSIs arbetsgrupp
det funnits vissa friktioner och problem till för effektiviteten.att men

Ansvarsområdena enligt kärntekniklagen strålskyddslagen över-resp.
lappar delvis varandra Arbetsgruppen fann uppkomna friktioner iatt.
regel beror på bristande information och dialog myndigheterna.mellan

skälEtt har varit skillnaden i angående vilka krav börsynsätt som
ställas på strålskydd och säkerhet.

Gruppen påpekade dessutom det inom kämavfallsområdet finnsatt
många exempel på väl fungerande samverkan mellan myndigheterna i
komplicerade ärenden. Som exempel det slutliga drifttillståndetangavs
för slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SF UpprättandetR-1.

arbetsgruppen har också, enligt denna, bidragit till skapaattav
förutsättningar för bättre framtida samverkan och samordning.en
Gruppen förordar fortsatt utveckling samverkan mellan SKI och SSIav
i hittillsvarande former och med kraftfullt lednings-ett gemensamt,
engagemang.
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verksledningsmöteoch SSIjuni höll SKII 1995 ett gemensamt
anläggningartillståndsprövningar olikaangående kommande somav

kämbränsle. Vidi för slutförvaringår mötetanväntsystemet av
avsnitt 3.6.överenskoms följande Volym

medplan för arbetetSSI skall utarbetaSKI och gemensamen- enligt kämtekniklagolika normföreskrifterutgivandet typer avav
tillståndsinnehavare ochoch skall informerastrålskyddslagresp.

iarbetsgrupp skallandra berörda härom. En sommargemensam
också kommer delgesförslag till sådan planlämna attett en som

gällerpå aktuellt foreskriftsarbetemiljödepartementet. exempelEtt
bereds iavfallskriterier varit på remiss ochSSIs näranusom

myndighetema.samverkan mellan

sina kontakter med länsstyrelserSKI och SSI skall samordna m- prövnings-ovannämnda riktlinjer formed anledning regeringensav
iförfarandet for kommande anläggningar slutförvarssystemet.

och SKI årgodkännandet SFR-l SSI 1987samband medI utgavav
ställs på avfalls-i vilket de kravdokument,gemensamt ett somanges

dokument, ochi utarbeta dettakollin får slutforvaras SFR-l. För attsom
"Myndighetemasolika .avfallskategoriema, bildadesför granska deatt

MAASMAAS. tiden haravfall till SFR-l" Medarbetsgrupp for
frågorkommit bli forum för diskussion andra gemensamtatt ett av av

MAAS visat sig braintresse. Enligt myndigheterna har sätt attettvara
på.utveckla samarbete och samsyn

kärnbränsle skerInför framtida slutforvaring använt etten av
harbåda myndigheternaomfattande samarbete mellan SSI och SKI. De

inriktad påinform särskiltformulerat ären gemensam som
lokaliseringenförstudier rörandede kommuner omfattas SKBssom av

i varandrasforvar. SSI och SKI vanligtvis representeradeärettav
korsvisa representationför projekt. Dennastörrestyrgrupper ger

tilloch grundenmöjlighet till skapa synsätt, utgöratt gemensamma
glider in iframtida tillsyn inom områden där myndigheternas ansvar

varandra.
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överväganden6.3.2

I olika länder har valt olika organisatoriska lösningar för sittman
tillsynsarbete inom kämenergiområdet. Finland harI exempelvisman
slagit två tillsynsmyndigheter för kämteknisk verksamhet.samman
Tillsynen myndighet, hanterar frågor avseende såvälutövas av en som
kämsäkerhet strålskydd. Som framgår volym avsnitten 9.2som av -
9.4 finns det emellertid många exempel på länder där tillsynsuppgiftema
inom det kämtekniska området påordnats liknar det isättett som
Sverige.

När IAEA råd till mindre länder, planerar organiseraattger som om
tillsynen inom det kärntekniska området, har under årman senare
förespråkat lösning med tillsynsmyndighet.endaen en

År 1983 behandlade den s.k. Atomlagstiftningskommittén frågan om
SKI och SSI slåsborde eller SSIs huvudenhet församman, om
kämenergitillsyn borde föras till SKI. uppgiftEn för den utred-över
ningen ledningen och finansieringen tillsyns-övervägaattvar av
verksamhetema. Atomlagstiftningskommittén beslöt inte rekommen-att
dera någon form sammanslagning de två myndigheterna.av av

På basis Atomlagstiftningskommitténs betänkande förklaradeav
regeringen i proposition prop. 1983/84:60, s.55 den inte vid detatten
tillfället beredd föreslå någon form sammanslagning SKIattvar av av
och SSI. propositionenI uttryckte regeringen uppfattningen att en
sammanslagning endast borde genomföras fördelarna medom en
sammanslagning uppenbara. I proposition underströkvar samma
regeringen det faktum bibehållandet två tillsynsmyndigheter inomatt av
det kåmtekniska området ställer krav på samarbete ochstora sam-
ordning. Regeringen bedömde det oundvikligt de båda myndig-attsom
hetemas verksamhet i viss omfattning går in i varandra. En sådan
överlappning inteborde emellertid alltid betraktas nackdel, ochsom en
borde med hänsyn till kämtekniklagens utformning ochaccepteras
karaktär den sammanvägning kämsäkerhets- strål-ochnärasamt av
skyddsfrågor måste göras.som

Kommittén "överlappningen" SKIs ochmellan SSIsnoterar att
ansvarsområden under åren sedan 1983 har lett till vissa motsättningar
i samarbetet dem emellan, i synnerhet på avfallsområdet. denMot
bakgrunden har kommittén det dags slåövervägt år attom nu samman
SKI och SSI. finnsDet såväl förargument emotsom en samman-
slagning. Av dessa har kommittén beaktat följande.argument
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aktuellasannoliktfrågor strålskyddSverige kommerI att varaom
kämsäkerhetsfrågoma. Käm-traditionellalängre tid deunder än

i framtiden,någon gångupphörakraftsproduktionen kan komma att
strålskydd.finnas behovalltiddet kommer ettatt avmen

ochviktiga frågor,strålskyddreaktorsäkerhet sättSåväl är ettsom- två likahauppmärksammasbådaförsäkra sig är attattatt om
myndigheter.kraftfulla

de arbetararbete mellansystematisktkontakter ochNära ett somsam- tillsynmedoch de arbetarkämsäkerhetmed tillsyn avsomav
strålskydd bör underlättas.

flexibeltkan utnyttjas påPersonella och andra sättett merresurser- "kritiska"tillkan därmed lättareorganisation, ochinom styrasen
områden.

området.kämtekniskatillsynsuppgifter utanför dethar åtskilligaSSI-

tillsynteknikinriktadefrån denskiljer sig i hög gradSSIs tillsyn mer-
närvarandeSKI för utövar.som

SKI ochansvarsområdena mellanöverlappningfinns vissDet aven-
avfallsområdet.i synnerhet inomSSI,

förslutförvarlokaliseringenberörskommunerDe ettavsom av- myndighet devilkensvårtkärnbränsle har haft avgöraanvänt att
situationer.sig till i olikaskall vända

admini-kostnader förmedföra något lägresammanslagning kanEn- inklusiveoch SSI,flytta SKIkostnaderna förstration, attmen
bliskullebyggnaderintilliggandetill ellerlaboratoriema, samma

avsevärda.

rekommenderaruppräknadedehaEfter argumentenövervägtatt
råderKommitténSKI och SSI.sammanslagningintekommittén aven

och sinsitt samarbeteförbättramyndigheterna fortsättaemellertid attatt
kämavfallsområdet.särskilt pådialog,

i junitill regeringenSSIsSKIs ochKommittén rapportnoterar att
ökatbehovetmedvetnamyndigheternavisar,1995 ettäratt avom

utveckling.sådanfrämjaåtgärder föroch de vidtarsamarbete attatt en
i riktning.viktigtKommittén betraktar rättstegettrapporten som

SSImellan SKI ochansvarsfördelningenVid sina överväganden om
forcetaskeng.:särskild arbetsgruppdiskuterathar kommittén om en

skullesådan arbetsgruppavfallstillsyn bildas. Enför bör en perma-vara
Syftet medmyndigheterna.för bådamed attrepresentanternent grupp

samarbetet mellanfrämjaskullebilda arbetsgruppen att myn-vara
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dighetema, och därigenom arbetet effektivare. Kommittén rådergöra
SKI och SSI sådan särskild tillsyn inomarbetsgrupp förövervägaatt en
kämavfallsområdet.

kommitténs uppfattning SKI SSI dessutomDet och börär att
det finns behov vissa frågeställningar däröverväga att ettom av ange

sammanhållande läggs på den eller andra myndighetendenansvar ena
eng.: authority. myndigheten skullelead sammanhållandeDen ansvara
för samråd sker med den andra myndigheten.att

Sammanfattningsvis SSIkommittén SKI och måsteattanser
fortsätta sitt dialog, i synnerhetförbättra samarbete och sin detnäratt
gäller tillsyn på kämavfallsområdet.

Rekommendation ansvarsfördelningen6.3.3 om
mellan ochSKI SSI

Kommittén SKI SSI,rekommenderar och med ochatt ett gemensamt
kraftfullt båda ledning,från de myndigheternasengagemang

främjar den pågår med förbättra samarbetet mellanattprocess som-
båda myndigheterna.de
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Ekonomiska7 resurser

1 Utredningsuppgiften

Enligt direktiven kommitténs huvuduppgifter belysa ochär atten av
bedöma huruvida ekonomiskade utnyttjas på effektivtettresurserna

Uppgiften utvecklas inte i direktiven.sätt. närmare
Kommittén tolkar uppgiften på följande Begreppet "ekonomiskasätt.

resurser" de ekonomiska står till myndigheternasavser resurser som
förfogande. Syftet granskningenmed fram underlag förär att ta att
kunna bedöma huruvida tillgängligade tillräckliga ochärresurserna om
de används på effektivt sätt.ett

7.2 Beskrivning

7.2.1 SKI

SKIs verksamhet finansieras med anslag statsbudgeten. Regeringenöver
ställer anslagen till SKIs förfogande i s.k. regleringsbrev, i vilketett
också målen för myndighetens verksamhet Anslagens storlekanges.
bygger på regeringens granskning och bedömning SKIs anslagsfram-av
ställning, på för alla andra statliga myndigheter.sättsamma som
Regeringens förslag till anslag redovisas riksdagenför i budgetproposi-
tionen.

tillI vad oftast gäller för anslagsfmansierade myndig-motsats som
heter täcks kostnaderna för SKIs verksamhet tillsyns- och forsknings-av
avgifter kämkraftsföretagen tillerlägger Kostnaderna förstaten.som
SKIs verksamhet har därför ingen nettoeffekt på statligaden budgeten.
Detta finansiera SKIs verksamhet innebär dock intesätt att att
avgiftsmedlen direkt tillgängliga för SKI.är

innevarandeFör budgetår, omfattar månader l juli18 1995som -
31 december 1996, uppgår anslaget för SKIs tillsynsverksamhet
förvaltningsanslaget till 92 milj. kr. 61 milj. kr. räknat på 12
månader. Av dessa milj. kr.92 används omkring 36 milj.52 kr. för
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verksamhet reaktor- och kämämnessäkerhet, 10 milj. kr. förmed 16
verksamhet med kärnavfall, 5 milj. kr. för informationsverksamhet,8

10 milj. kr. för verksamhet med safeguards.16samt
finansiering SKIs kämsäkerhetsforskning uppgår förAnslaget för av

milj. kr. 59 milj. kr. räknat på månader.månader till 1218 88samma
februari sin anslagsframställning avseendeSKI överlämnade i 1996

budgetåret 12 månader till regeringen. Enligt anslagsframställ-1997
ningen behövs resursförstärkning med milj. kr., jämfört med det9en ca

för finansiera SKIs tillsynsverksamhet under årnuvarande anslaget, att
Förvaltningsanslaget i så uppgå till milj. kr.1997. skulle fall totalt 70

SKIs forskningsverksamhet hemställs anslag på milj.För 62ettom
kr. för år 1997.

resursförstärkningar utveck-SKI förklarar sin begäran med attom
lingen i leda till ökad efterfrågan på SKIsomvärlden förväntas en

undvikainsatser. Enligt SKI kommer ökade behövas för attattresurser
överbelastning myndighetens personal.orimlig arbetssituation meden av

riktlinjerSom konsekvens budgetpolitiska att statensen av om
utgifter sänkas, minskades anslaget till SKIsöverlag skall
forskningsverksamhet 13% budgetåret 1995/96 jämfört medmed för

Regeringen ytterligare minskningar ianslaget för året innan. har krävt
storleksordningen 4,5% och budgetåren ochför 1997 1998.vart ett av

förvaltningsanslag medDetta skulle leda till sänkning SKIs 2,7caen av
milj. kr. år, och anslaget för forskningsverksamhet med 2,6caper av
milj. kr. år.per

Sammantaget skulle detta innebära minskning anslaget fören av
forsknings-SKIs tillsynsverksamhet med 9% och anslaget för SKIsav

perioden 1994/95 undvikaverksamhet med 21% under 1996. För att-
situation måste friställa personal harhamna i däratt man myn-en

hållit tjänster vakanta inomdigheten, sedan två1995, ensommaren -
kämavfallsområdet och inom området internationellt arbete.en sam

anslagsnedskämingama leda tillEnligt SKI skulle de planerade att
påriktlinjer verksamheten måste förändrasnuvarande mål och för

SKI göri sin anslagsfram-väsentliga punkter. Av den resursanalys som
målen måste redan vidställning framgår, antal ändringar görasatt ett av

oförändrad nivå på förvaltningsanslaget.
klarställaEnligt SKI krävs ingående dialog med regeringen för atten

inriktning ambitionsnivå verksamheten. ändringändrad och för En av
hävdar SKI,verksamhetsinriktningen och ambitionsnivån måste,

förblir oförändradefastställas anslagen för SKIs verksamhetoavsett om
eller minskas på det regeringen krävt.de sättom
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SSI7.2.2

finansieraskämenergiområdettillsynsverksamhet inomSSIs ettgenom
Kämkraftsföre-SKI.beskrivits förliknar detanslagssystem, somsom

inteavgifteravgifter tillsåledes varje år Dessaerlägger ärstaten.tagen
SSI.direkt tillgängliga för

till förfogandeekonomiska ställsOckså SSI gällerför att avresurser
verksamhetenmålen förregleringsbrevet, därregeringen i även anges.

uppgårdecember 1996julimånadersperioden l 1995 3118För -
inomtillsynsverksamhetfinansiering SSIsmedel föranslagna av

månader.räknat påmilj. kr. 16 milj. kr. 12kämenergiområdet till 25
forskning SSIfinansiering denmedel förAnslagna ansvararsomav

tillmånadersperiodstrålskyddsområdet uppgår för 18inomför samma
månader.räknat påmilj. kr. 15 milj. kr. 1223

utgifterbudgetpolitiska riktlinjerSom följd statensattomaven
förekonomiskaSSIssänkas, minskadesöverlag skall resurser

krävtRegeringen har5% för 1995/96.kämenergitillsynen med
och6% för åren 1997 1998.med sammanlagtytterligare minskningar

SSIsår förminskning med milj. kr.innebära 0,5skulleDet peren
kämenergiområdet.tillsynsverksamhet inom

följdskulle få tillanslagsnedskämingarSSI sådana attattmenar
år. Dettaminskas medskulle behövaantalet anställda peren person

för slutför-störningar ikompetensförlust,skulle leda till programmet
förstärkningönskadregeringenhögaktivt avfall,varing att aven avav

omgivningstillsynen uteblir, m.m.
minska,nödvändigt öka, och inteuppfattning detEnligt SSIs är att

anknytning tillharverksamhetermyndighetens för de somresurser
sig SSILiksom SKI förväntarslutförvaring högaktivt kämavfall. attav

sinytterligare. Iresursbehov kommer ökaarbetsbelastning och att
SSI därför begärtbudgetåret haranslagsframställning for 1997 en

i stället förmilj. kr.kärnenergitillsyn med 0,1ökning förav resurserna
regeringen kräver.den minskning som

enligt3% årforskning medminskning kostnaderna förEn perav
medel medminskning anslagnainnebäraregeringens krav skulle en av

ökade problemuppfattning medföramilj. kr. Enligt SSIs skulle detta0,4
forskningförSSI föreslår därför anslagetför strålskyddstillsynen. att

nivå.behålls på nuvarande
anslagsframställning.resursförstärkningariSSI föreslå nästaattavser

dialog medregeringen förkontakt medSSI dessutom att ta enavser
ambitionsnivåförändraderegeringen skall tydliggöra densyftet att som

medföra.möjliga besparingar skulle
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överväganden7.3

De flesta ändringarde eller åtgärder kommittén rekommenderarav som
SKI och SSI vidta skulle öka myndigheternas effektivitet, vilketatt t.ex.
skulle kunna leda till mindre Kommittén emellertid bekymradärstress.

SKI och SSI för anslagsnedskämingar motiverasöver utsättsatt som
med finanser behöver förbättras. Kommitténargumentet att statens
grundar sin på följande iakttagelser.oro

Båda myndigheterna, och i synnerhet SKI, har svårt klara sinatt av
nuvarande arbetsbelastning. Som följd förändringar i omvärldenav
kommer båda myndigheterna inom framtid också ställasnära atten
inför ökade krav på sin tillsynsverksamhet. gäller särskiltDetta
kämavfallsområdet, där sig skede då plats förnärmar ettman en
lokalisering slutförvar för högaktivt avfall skall bestämmas.ettav
Behovet ökade tillsynsinsatser inom måstedetta område kunnaav
tillfredsställas.

Kommittén konstaterar kostnaderna såväl SKIsför SSIsatt som
tillsynsverksamhet inom det kämtekniska området inte har någon
nettoeffekt på statsbudgeten, eftersom kostnaderna deuppvägs av
avgifter kärnkraftsindustrin betalar. ocksåDet bör understrykas, attsom

företagen framhäver behovet krävande och kompetentanär av myn-
digheter se avsnitt 2.2, tycks de villiga betala för detta.attvara

7.3.1 SKI

I sin årsredovisning för budgetåret 1994/95 har SKI påpekat att
erfarenheterna från budgetåret visade SKIs för säkerhets-att resurser
granskning och inspektioner otillräckliga.är

Kommittén för budgetåret minskades1995/96 intenoterar att
anslaget för SKIs tillsynsverksamhet. anslagsminskningarDe som
gjordes för budgetåret 1995/96 avsåg enbart SKIs forskningsverksamhet.
SKI hävdar under perioden har vissa uppgifter inte kunnatatt genom-
föras på rimlig ambitionsnivå. på sådana uppgifterExmpel enligtären
SKI granskningen SKBs forskningsprogram FUD-95, deltagande iav

med berörda kommuner slutförvaring kämbränslemöten använtom av
medverkan i EU-arbetet inom områdena kämsäkerhet och kärnav-samt

fallshantering. Vidare har forskningsprojekt påförsenats grund bristav
på och tid. SKI har begärt regeringen skall ökaattresurser myn-
dighetens anslag för tillsynsverksamhet med milj. kr. fr.o.m. år,9 nästa
vilket skulle det möjligt för SKI anställa nio medarbetare.göra att nya
Som motiv SKIanför efterfrågan på myndighetens insatser kommeratt
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öka under de åren.att närmaste
Kommittén medveten kraven på SKI förväntas öka seär attom

avsnitt 2.1.3. Det står klart för kommittén genomförandetäven att av
många SKIs uppgifter blivit försenade. Kommittén emellertid inteharav
gjort någon så ingående analys skulle behövas för fastställaattsom om
svårigheterna kan lösas enbart tillföra kanDetattgenom nya resurser.

finnas brister i effektiviteten inom myndigheten.även
Utifrån ledamötemas erfarenheter tillsynsverksamhet inom detav

kämtekniska området i olika länder kommitténs intryck SKIsär att
knappa, särskilt med hänsyn till myndigheten inte harär attresurser

tillgång till tjänsterna från nationell teknisk stödorganisation, s.k.en
TSO jfr avsnitt 4.2.2.

Enligt kommittén bör dess rekommendationer förändringarom av
SKIs organisation, och utföra tillsynsarbetet, beaktas undersättet attav

pågåendede budgetöverläggningama med regeringen.
Kommittén SKI fortsätta dialogen med regeringen förattuppmanar
säkerställa tilldelade mål fastställsde föratt att motresurser svarar som

myndigheten.
Kommittén konstaterar SKI inte har brutit ned sina mål påatt ett

sådant möjligtdet de resultat uppnås inom SKIssätt är mätaatt att som
olika verksamhetsområden jfr avsnitt 3.3. Om målen mätbara ochvar
nedbrutna på verksamhetsområden, skulle det lättare göraatt envara

bedömning myndighetens effektivitet.mer noggrann av

7.3.2 SSI

Kommittén konstaterar minskningen anslagna medel för SSIsatt av
medförttillsyn kämenergiverksamhet har sänkt ambitionsnivå förav en

kontrollen låg- och medelaktivt avfall. Förseningar och sänktaav
ambitionsnivåer inom miljöskyddsområdet följdenkan också bli av
sådana minskningar.

För budgetåret har1997 SSI hemställt anslag för kämenergi-attom
tillsynen ökas och anslag för forskningen kvarstår på nivåatt samma

för 1995/96. Kommittén konstaterar också SSI sigväntarattsom en
ökad arbetsbelastning i framtiden, till följd förändringar i omvärlden.av

Som i fallet med SKI kommittén inte helt övertygad SSIsär attom
problem kan lösas enbart tillförs. Kommitténsattgenom nya resurser
rekommendationer förändringar det på vilket SSI sinsätt utövarom av
verksamhet bör beaktas under de pågående budgetöverläggningama med
regeringen.
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SSI diskuterakommitténSKI,Likaså, i fallet med attuppmanarsom
tilldeladesäkerställaregeringen forsina mål med attatt resurser svarar

fastställs.de målmot som

ekonomiskaRekommendationer7.4 om

resurser

Kommittén regeringen attuppmanar

pågåendedetrekommendationer underkommitténsbeakta-
betydelsensärskilt uppmärksammahärvidochbudgetarbetet att av

TSO,stödorganisationer, s.k.tekniskatillgång till samtexterna

tilldeladesäkerställaSSI förmed SKIfortsätta dialogen attattresp.-
regeringen.fastställsde målmot avsomsvararresurser
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myndighetstillsyn påSvensk8

i inter-kärnteknikområdet

perspektivnationellt

Utredningsuppgiftenl

ochbelysadirektivenenligthuvuduppgifterkommitténs attEn ärav
anpassadtillsynsverksamhetenkärntekniska ärsvenskahur denbedöma

svenskadenhurochkvalitetskravaccepteradeinternationellttill
likartadmedländerpraxis i andramedjämförelseitillsynen fungerar

säkerhetssyn.
detpåtillsynförsvenska regelsystemetgranskning detEn av

härUppgifteni avsnitt 3.2. ärhar gjorts attområdetkämtekniska
kämteknik-påmyndighetstillsynsvenskbedöma hurbeskriva och

kvalitetskrav.accepteradeinternationellttillförhåller sigområdet
viktigarebeskrivaden börtillkommit framharKommittén att

reaktor-områdenapåtillsynregler föraccepteradeinternationellt
sammanhangdettastrålskydd. Iochkämavfallshanteringsäkerhet,

bindandeformelltsåväl"regler" förbegreppetkommitténanvänder
icke-föröverenskommelserbilateralaochkonventioner, fördrag som

organisa-internationellautfärdatsrekommendationerbindande avsom
bedömakommitténskallbeskrivningarsådanaPå grundvaltioner. av

tillsynsarbetesvensktiförfaranden överens-lagstiftning ochsvenskom
svenskhurochregler,accepteradeinternationelltmedstämmer

medländeri andramed tillsynjämförtstår sig,tillsynsverksamhet en
säkerhetssyn.likartad

redogörelser föroch SSI lämnarSKIbegärtKommittén har att
depådokumentoch andraöverenskommelserinternationellarelevanta

försedessutomombadsmyndigheternaBådaområdena. attnämndatre
kämtekniska tillsyns-svenskahur denredogörelser förmedkommittén

regleraccepteradeinternationelltdessaanpassad tillverksamheten är
kvalitetskrav.och

kämav-reaktorsäkerhet,områdenaomfattarbidragoch SSIsSKIs
avsnitti volymbidrag återgesstrålskydd. Dessafallshantering och

och 8.4.8.38:2,
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8.2 Beskrivning internationelltav

accepterade regler

8.2.1 Inledning

Det internationella arbetet främja säkerhet och strålskydd inomatt
kämtekniska verksamheter sker på flera olika ingårHär utarbetasätt. att
konventioner, fördrag och bilaterala överenskommelser, församt
internationella organisationer och andra fora arbeta fram rekommen-att
dationer. Konventioner och fördrag innebär undertecknama har åtagitatt
sig uppfylla vad stadgats i medan rekommendationeratt text,som resp.
inte innebär några sådana formella åtaganden.

Exempel på juridiskt bindande internationella instrument deär
fördrag underlaget för medlemsskapet i Europeiska unionenutgörsom

överenskommelser inom områdena reaktorsäkerhet, kärnav-samt
fallshantering och strålskydd. Rekommendationer utarbetatssom
internationellt ofta uttryck för internationell samstämmighet ellerger en

underlag för nationella eller internationellautgör föreskrifter. Alla
sådana internationellt framtagna rekommendationer har det gemensamt

de inte i sig har någon juridisk giltighet. För bli giltiga iatt land,att ett
måste sådana rekommendationer införas lagstiftning ellergenom
myndighetsbeslut eller anslutning till konvention eller ettgenom en
fördrag.

Som medlem i Europeiska unionen har Sverige skyldighet följaatt
de rättsregler gäller för unionen. de fallI där Sverige harstatsom som
anslutit sig till konvention, har Sverige motsvarande skyldighet atten
iaktta den för varje konvention gällande besluts- och genomförande-
proceduren. Rekommendationer, principer och "consensus-documents",

tagits fram i andra internationella sammanhang, genomförs isom
Sverige och andra efter avgörande från fall till fall.stater

8.2.2 Reaktorsäkerhet

Sverige undertecknade Kämsäkerhetskonventionen i september och1994
ratificerade den i september 1995. Konventionen träder i kraft dennär
har ratificerats 22 vilka l7 har minst kämenergi-stater, staterav av en
anläggning har uppnått kriticitet i reaktorhärd. Konventionensom en

träda i kraft vid slutet årväntas 1996.av
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säkerhetshöjande åtgärdersyfte stimulerahar tillKonventionen att
effektivt skydd ividmakthållaochvärlden upprättaöver attsamt

uppställerstrålningsfaror. Denmöjligakämenergianläggningar mot
säkerhetenkämtekniskaavseende på denskyldigheter med parternasom

säkerställskonventionens kravUppfyllandeefterleva.skall attgenomav
i sinaaktuella lägetdetsig lämnaförbinder rapporterattparterna om

nationellaåterkommande där dessavidländer rapportermötenresp.
granskas.

Konventionenkonventioner börinternationellaAndra nämnas ärsom
tredjeKonventionenskydd kärnämne,fysiskt parts ansvaromavom

KonventionenPariskonventionen,kämenergiområdetinom som
protokolletdet GemensammaPariskonventionen ochkompletterar

Pariskonventionen,Wienkonventionen ochtillämpningenavseende av
olyckor Kon-kämtekniskarapporteringKonventionen samtavom

radiologisk nöd-olycka ellervid kämtekniskbiträdeventionen om
situation.

Exempelingått.SKI haröverenskommelserfinns ärDet även som
NRCCommissionRegulatoryUS Nuclearsamarbetsavtal med samt

andoch ScienceMITIand Industryof International TradeMinistry
ochSverige deltar i IAEAsiSTA, båda Japan.AgencyTechnology

incidenter.rapportering DessainternationellaOECD/NEAs rappor-av
erfarenhetåterföring och utbyteförharteringssystem upprättats av

i olika medlems-vid reaktorer dehändelsersäkerhetsrelateradeavseende
länderna.

Kämavfallshantering8.2.3

förvaringhantering ochKämsäkerhetskonventionen behandlasI av
verksamhetsådanreaktoranläggningama. Förvidkämbränsleanvänt

organisationkvalitetssäkring,på säkerhet,kravgäller etc. somsamma
reaktorer.för drift av

säkertkonventioninternationellIAEA förberedsInom omen
kommerkonventionavfall.radioaktivt Dennaomhändertagande attav

sådanUtarbetandetKämsäkerhetskonventionen.motsvara av en
militärt avfall,ochkämbränsleinkluderakonvention, bör använtsom

har starkt stöd Sverige.av
radioaktivtförbjuderLondonkonventionen,Sverige har biträtt attsom

blivitdetkonventionen haranslutning tilli havet.avfall dumpas I
underbelägnasådana slutförvaranvändningklarlagt äratt somav

betraktaSFR, intefrån land,och kan näshavsbotten är att somsom
dumpning.



Svensk112 myndighetstillsyn på... SOU 1996:73

8.2.4 Strålskydd

Det finns flera internationella organisationer utfärdarorgan, m.m. som
rekommendationer, riktlinjer och motsvarande dokument strålskydd.om
Här bör särskilt Internationella strålskydds- kommissionennämnas
International Commission Radiological Protection, ICRP, Inter-on
nationella atomenergiorganet International Atomic Energy Agency,
IAEA, EU-kommissionen, internationellaFNs arbetsorganisation ILO,
de nordiska strålskyddsmyndighetema, FNs vetenskapliga strål-
ningskommitté Scientific Committee Effects of Atomic Radiation,on
UNSCEAR den amerikanska arbetsgruppen for biologiska effektersamt

joniserande strålning BEIR. Det finns dessutom antal konven-ettav
tioner täcker frågor intresse for SSI.som av

Under de åren60 har ICRP utgjort viktigastedet inter-senaste
nationella för vägledning i strålskyddsfrågor. ICRP utfärdarorganet
rekommendationer allmänt eller principiellt hållna ochärsom som
vanligen måste tolkas innan kan tillämpasde i det praktiska arbetet.

En viktig publikation från ICRP under tid års1990utgörsenare
ICRP-rekommendationer, ICRP-publikation 60. I denna publikation
redovisas det övergripande ligger till grund för desynsätt som re-
kommendationer, riktlinjer andra internationellaetc. t.ex.som organ,
IAEA och OECD/NEA, utfärdar inom strålskyddsområdet.

Det viktigaste EU-direktivet inom strålskyddsområdet Grund-är
läggande säkerhetsnonner for strålskydd eng.: Basic Safety Standards
for Radiation Protection. Detta direktiv har nyligen reviderats, delvis
för beakta rekommendationerna i ICRP-publikation 60.att

Flera de konventioner i detta kapitel behandlarnämntsav som
strålskyddsfrågor. Ett exempel Kämsäkerhetskonventionen, i vilkenär
ALAILÅ-principen uttryckligen har skrivits in.

Oslo/Paris-konventionen och Helsingforskonventionen behandlar
förorening miljön från kämtekniska anläggningar. Från de flestaav
svenska kämtekniska anläggningar förekommer utsläpp i sådana vatten

omfattas dessa konventioner.som av

överväganden8.3

8.3. Allmänt1

Kommittén konstaterar Sverige har ratificerat anslutit sig tillelleratt ett
antal internationella konventioner inom områdena reaktorsäkerhet,
kämavfallshantering och strålskydd. Sverige har ingåttdessutom
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med andra länder.överenskommelserbilaterala
väsentligSSI iSKIsåvälkonstateratKommittén har att som

ochIAEAinominitierasi arbetemedverkarutsträckning som
derasorganisationerinternationellatvå rönerdessaOECD/NEA. Hos

kunnande iderasSärskilt erkäntuppskattning.medverkan ärstor
ochriktlinjeraccepteradeinternationelltutarbetandetsamband med av

kunskapslägetaktuellaredovisningar detrekommendationer eller av
SverigesäkerställermedverkansådanGenomolika områden. attinom

medtillsynspraxissvenskochföreskrifter överensstämmersvenska
riktlinjer.internationellt framtagna

rättsakterSverigetillämparochEU erkännermedlemSom somav
utfärdar.ochunionen antar

Reaktorsäkerhet8.3.2

kämsäkerhetsområdetoch tillsyn pålagstiftningsvenskgranskatSKI har
of"SafetyFundamentals-dokumentSafetyförhållande till IAEAsi

detlagstiftning ochsvenskslutsatsInstallations". SKIsNuclear är att
principermed detillsynsvenska för överensstämmersystemet som

8.2.2.avsnittvolymIAEA-dokumentetikommit till uttryck
slutsats.i dennaKommittén instämmer

Safetyiformulerats dettasäkerhetprinciper förkriterier ochDe som
Kämsäkerhetskon-återgivits idelhar tillFundamentals-dokument stor

ibindandejuridisktblihäravtill följdkommerventionen. De att
gransk-nämndadenträder i kraft. AvkonventionenSverige, när nyss

följerSverigeframgår,tillsynfördet svenskaningen attsystemetav
säkerhetskrav.konventionens

fastställtellersäkerhet,reaktoremassvenskabedömt deSKINär
inter-beslut påsinamyndigheten grundatharför dem,säkerhetskrav

exempeltillSKI harriktlinjer.kriterier ochaccepteradenationellt
lagstiftningamerikanskikonstruktionskriteriemagenerelladeanvänt

Dereaktorema.de svenskasäkerhetskraven förutgångspunkt försom
driftstillstånden förgrund förligger tillsäkerhetsanalyserslutliga som
amerikanskamed deni enlighettagits framreaktorema har myn-

Review Plan.StandardUSNRC,dighetens,
svenskavid desäkerhetenbedömningargjordaVid nyligen av

Oskarshamntillåtadecember 1995iinfor beslutetreaktorema, attsom
nyligenriktlinjerutgått frånSKIdriften, haråterupptal att som

reaktorerhossäkerhetenutvärderingIAEA förpublicerats avavav
konstruktionsgenerationer.olika
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Det står klart för kommittén det svenska for reaktor-att systemet
säkerhet allmänt betraktas väl utvecklat, och Sverige äratt ettsom
ledande land i internationelladet arbetet med utveckla tillsynen inomatt
reaktorsäkerhetsområdet.

Mot bakgrund de iakttagelser kommittén gjort,har såväl iav som
detta avsnitt i tidigare delar detta betänkande, drar kommitténsom av
slutsatsen svensk lagstiftning och svensk tillsynspraxis inomatt
reaktorsäkerhetsområdet mermed internationelltaccepteradeöverensstäm
regler.

8.3.3 Kämavfallshantering

Kommittén konstaterar det pågår utveckling internationellaatt en av
regler inom kärnavfallsområdet Sverige aktivt i dennaärsamt att
utveckling och det gäller genomföra sådana regler i praktiken.när att
Följande exempel illustrerar situationen.

Som kommittén tidigare redovisat års1994 kärnsäkerhets-är
konvention relevant för omhändertagandet kämavfall.även av

Sverige medverkar aktivt i IAEAs arbete med formuleraatt en
internationell konvention kärnavfallshantering. Kommittén noterarom

SKI och SSI ligger väl framme i det internationella erfarenhetsut-att
bytet och diskussionerna rörande omhändertagande kämavfall. Detav
står klart för kommittén det svenskaäven föratt programmet om-
händertagande kämavfall väl utvecklat, det svenskaär samt attav

kan de iavancerade världen.programmet ett mestvara av
Mot bakgrund dessa iakttagelser drar kommittén slutsatsen attav

svensk lagstiftning och svensk tillsynspraxis på kärnavfallsområdet
internationelltmedöverensstämmer accepterade regler.

8.3.4 Strålskydd

Kommittén konstaterar det gäller strålskydd har Sverigenäratt
ratificerat eller undertecknat internationellaantal konventioner,ett
exempelvis Oslo/Paris- och Helsingforskonventionema. Uppfyllandet

kraven i Kämsäkerhetskonventionen säkerställs, vad strålskyddetav
beträffar, flera SSI-föreskrifter.genom

Det viktigaste internationella för vägledning rörandeorganet
strålskydd ICRP. Sverige har, initiativtagarna, aktivtär som en av
medverkat i ICRPs arbete, och SSI deltar fortlöpande med stöd och
expertkunnande. Kommittén konstaterar svensk lagstiftningatt överens-
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grundligger tillICRPs publikation 60. Detta dokumentmedstämmer
inter-riktlinjerför strålskyddsrekommendationer, etc. utsom ges av

nationella organ.
underbetänkande har kommittén konstateratTidigare i detta att

påstrålskydd byggtårhundrade har rekommendationernanästan ett om
ICRPsforskarsamhällets slutsatser. SSI använderinternationelladet

inhemskaför derekommendationer utgångspunktemasom en av
avsnitt 3.2.2.föreskrifterna strålskyddom

kommittén slutsatsenbasis ovanstående överväganden drarPå attav
medlagstiftning och tillsynsverksamhetsvensk överensstämmer

internationellt på strålskyddsområdet.accepterade riktlinjer

Slutsats8.3.5

tillsynsverk-kämtekniskfå grund för jämförelsen mellanFör att en
materialkommittén tagit framsamhet i Sverige och i utlandet har som

i andra länder,beskriver hur motsvarande tillsynsverksamhet utövas
kapitel 9.särskilt i Finland, Frankrike och USA jfr volym

kommittéledamötemas erfarenheterPå basis dessa beskrivningar,av
de iakt-olika med beaktandefrån tillsynsverksamhet i länder, samt av

vid granskningen, kommittén slutsatsentagelser gjorts drar attsom
området påsvensk tillsynsverksamhet på det kärntekniska utövas ett

medpraxis i andra ländertillfredsställande jämfört medsätt, en
säkerhetssyn liknar den svenska.som
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/rhxü
Kommittédirektiv

1994:21Dir.

tillsynsverksam-granskning den svenskaInternationell av
kärnavfallsområdetpå ochreaktorsäkerhets-heten

1994:21Dir.

vid regeringssammanträdeden 10 1994Beslut mars

Sammanfattning uppdragetav

kommitté, skall tillkallasinternationell granskningsgrupp, i formEn enav
för kvaliteten i svenskatillsynen reaktor-granska och värdera denatt av

förvaringensäkerhetenoch omhändertagandet,hanteringenoch kärn-avav
avfall.

Granskningen främst syfta till belysa och bedömaskall att
tillsynsmyndigheternas tillsyn inom reaktorsäkerhets och kämav-hur-

fallsomrâdena fungerar i praktiken,
den kämtekniska tillsynsverksamheten anpassadtill svenskhur svenska är-

kvalitetskrav,lagstiftning internationellt accepteradeoch
utbildning, forsknings-myndigheternas organisation, kompetens,hur-

till tillsynsmâlen,och i övrigt anpassatsprogram resurser
effektivtekonomiska utnyttjashuruvida de sätt,ettresurserna-

förhållanden råder mellan till-rollerna fördelats vilkahur och som-
tillståndsinnehavarnaochsynsmyndighetemaoch

ifungerar i jämförelse med praxis andra länderhur den svenskatillsynen-
likartadmed säkerhetssyn.

förändringarförslag till på deGranskningsgruppen skall även ge
svensk tillsynsverksamhet kan ellerområden där den identifierat att

behöver förbättras.
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2

Bakgrund

Statens kämkraftinspektion föreslogSKI i sin fördjupade anslags-
framställan för budgetåren 1992/93-1994/95 förtroendet för ochatt
kvaliteten i tillsynsarbeteSKI:s ytterligare skulle kunna förbättras SKIom
genomgick öppen och oberoendekvalitetsgranskning verksamheten.en av

Regeringen uppdrog bakgrund detta iSKI regleringsbrevet förmot av
budgetåret 1992/93 under budgetåret 1994/95 lämna förslag tillatt senast
hur sådangranskning skulle kunna genomföras och vilka nationella ochen
internationella skulle kunna imedverka granskningen.organ som

SKI redovisade 1993hösten förslag till uppläggning internationellav en
kvalitetsgranskning den svenskatillsynen inom områdena reaktorsäker-av
het säkerhetvidoch kämavfallshantering.

Tillsynsansvaret reaktorsäkerhets-och kämavfallsområdet åvilar både
SKI och Statens strålskyddsinstitut inomSSI respektive kompetens- och
ansvarsområden. Det därförär angeläget granskning tillsynenatt en av

såväl SKI:s SSI:s verksamheter. Både SKI och SSI har fått iavser som
uppgift i sina årsredovisningar effektvärderinggöra verksamheten.att en av

inteDet är helt enkelt genomföra effektvärdering tillsyns-att en av
verksamheteninom reaktorsäkerhets-och kärnavfallsområdenaeftersom det

svårtâr hitta enkelt mätbaraeffektindikatorer. granskningEn genomfördatt
internationellt oberoende granskningsgrupp skulle tillsammansatt,av en

viss del kunna sådaneffektvärderingersätta eftersom den skulle kunnaen
kvalitativt mått på hur verksamhetenbedrivs i jämförelse med lik-ettge

nandeverksamheterutomlands. En upprepning sådangranskning medav en
regelbundna mellanrum skulle också medge möjlighet följa utveck-atten
lingen inom verksamhetsområdet. internationelltEn betonad granskning av
tillsynsverksamheten kan värdefullt bidrag till bedöma denett attses som
totala säkerheteni det svenska kämenergiprogrammet samtidigtoch bidra
till regeringens och myndigheternas prioriteringar i verksamhets- och
budgetplaneringen.

För pågårnärvarande intensivt arbete med få till ståndett att en
konvention säkerhetenvid kämtekniska anläggningar. viktigEn idelom
uppbyggnaden denna konvention kommer konventionsstatemasattav vara
möjlighet för omvärlden visa hur och leveratt tillatt man upp
konventionens krav. Ett verktyg diskuteras konventionsstatemaär attsom

internationell granskning s.k. review sin verksamhetaccepteraren peer av
säkerhetsområdet.Genomförandet granskning reaktorsäkerhets-av en av

och kämavfallstillsynen i Sverige ligger således i tiden i förhållanderätt till
arbetet med konventionen kanoch exempel hur sådangranskningge en
skulle kunna genomföras inom konventionensram.
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inriktningGranskningens

internationellasvenskaochoberoendeinnebärUppdraget att grupp aven
myndigheternaskvaliteten i de svenskavärderaskall granska ochexperter

kämavfall.reaktorsäkerhet och Exper-inom områdenatillsynsverksamhet
granskar ellerfrån verksamheterdedirekt erfarenhet deskall haterna egen

verksamhet.säkerhetsinriktaderfarenheter från liknandemotsvarande
börmyndigheternas tillsynsarbete vägabedömningarExpertgruppens av

expertis.de olika deltagarnassamman
myndig-inspektionregelrättGranskningen skall inte attavses som en

långtskall i stället, såföljer uppställda luav.tillsyn vissa Denheternas
tillsynsarbete med denjämförelse svensktdetta möjligtär ses som en av

effektiv tillsyn delvissamstâmmighet finns ochinternationella somsom om
internationella riktlinjer bl.a.dokumenterats och publicerats genomsom

Granskningen syftar också tillInternationella atomenergiorganet IAEA.
likvärdigaerfarenheter medytterligare tillfälle till utbyteatt ge av

tillsynsorgan i länder i Sverige.andra och
så regeringen och myndigheternaGranskningen skall genomföras att ges

kämteknikområdetobjektiv svenskt tillsynsarbete påbedömning huren av
praxisjämförelse internationella riktlinjer och i andra länder.står sig i med

lagstiftning och tillämpade admi-utgångspunkt från nationellMed bl.a.
nistrativa rutiner vilken kvalitet myndigheternasbör det vidare bedömas

uppnår vilka möjligheterinspektioner, utredningar och analyser och myn-
har bedömning skall myndig-digheterna genomdriva sina krav. dennalatt

tillgängligatillsynsstrategi, befintliga kompetens ochheternas valda
Bedömningen bör också innefatta myndigheternas före-in.vägasresurser

följs tillsynsarbetet.skrifter och rekommendationer och hur dessa iupp
Vidare belysa hur myndigheternas forskningspro-bör granskningsgruppen

återkopplas till tillsynsverksamheten.gram

Riktlinjer för granskningen

för granskningen skallallmänna utgångspunkten analysera deDen attvara
jämföra från värderingenredovisade områdena resultatenoch denatt av

internationella erfarenhetersvenska tillsynsverksamheten med och inter-
rekommendationer tillsyn inomnationellt accepterade det kämtekniskaom

området. Granskningen omfatta frågor beredskapskall inte käm-motom
stå granskningsgruppen fritttekniska olyckor. bör dockDet att ta upp

frågor tidigareandra än dem angetts.som
regeringens direktiv dir.Granskningsgruppen beakta 1985:5 tillskall

kommittéer särskilda angående utredningsarbetetsstatliga och utredare
vidare beakta innehållet i regeringensinriktning. Gruppen skall direktiv

idir. 1988:43 angåendeEG-aspekter utredningsverksamheten.
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Granskningsgruppen skall vid granskningsuppdragets fullgörande nära
samrådamed SKI och SSI. Gruppenbör vidare samrådamed andra berörda
myndigheter, organisationer företag.och

Granskningen skall bedrivas så redovisas före januariden kan den iatt
1995.

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
StockholmI994
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Bilaga 2

Förkortningar

möjligtrimligtstråldoserSå lågaALARA ärsom
AchievableReasonablyAs Low As

säkerhetenLägesredovisningenASAR av
ReportAnalysisOperated SafetyAs

händelserregistreringdatabas förUtländskASKBAS av
kämtekniskavidomständigheteroch

anläggningar
effekterbiologiskaforUSAs arbetsgruppBEIR av

strålningjoniserande
ofBiological EffectsWorking ongroup

RadiationIonising
Bränsleför AnväntCentralt LagerCLAB

UtvecklingochForskningFoU
DemonstrationUtveckling ochForskning,FUD

AtomenergiorganetInternationellaIAEA
AgencyAtomicInternational Energy

strålskyddskommissionenInternationellaICRP
RadiologicalCommissionInternational on

Protection
arbetsorganisationinternationellaFNsILO

UNof theOrganizationInternational Labour
Tekniska HögskolanKungligaKTH

omständigheterochhändelserRapporteringLER av
anläggningarkämtekniskavid

ReportLicensee Event
tillför AvfallArbetsgruppMyndigheternasMAAS

SFR-l
MiljökonsekvensbeskrivningMKB

OrganisationMänniska, Teknik,MTO
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OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling
Organization for Economic Co-operation and
Development

OECD/NEA OECDs kämenergiorgan
OECD Nuclear Energy Agency

PSA Probabilistisk säkerhetsanalys
Probabilistic Safety Analysis

SFR Slutförvar for Radioaktivt driftavfall
SKB Svensk Kämbränslehantering AB
SKI Statens kämkraftinspektion
SKI FS SKIs Författningssamling
SSI Statens strålskyddsinstitut
SSI FS SSIs Författningssamling
STAGBAS SKIs databas för registrering händelser ochav

omständighetervidkämtekniskaanläggningar
STF Säkerhetstekniska Föreskrifter
TSO Teknisk stödorganisation

Technical Support Organization
UNSCEAR FNs vetenskapliga strålningskommitté

United Nations Scientific Committee theon
effects of Atomic Radiation

USNRC USAs kämsäkerhetsmyndighet
United States Nuclear Regulatory
Commission
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