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Riodeklarationen 1992Riodeklarationen 1992

Princip 16Princip 16
Nationella myndigheter bör sträva efter attNationella myndigheter bör sträva efter att
främja internalisering av miljökostnader ochfrämja internalisering av miljökostnader och
användandes av ekonomiska styrmedel, medanvändandes av ekonomiska styrmedel, med
beaktande av att förorenaren, i princip, ska bärabeaktande av att förorenaren, i princip, ska bära
kostnaderna för föroreningarna. Hänsyn skakostnaderna för föroreningarna. Hänsyn ska
härvidlag också tas till det allmännas intressenhärvidlag också tas till det allmännas intressen
och tillämpningen ska ske på sådant sätt att detoch tillämpningen ska ske på sådant sätt att det
inte medför störningar i den internationellainte medför störningar i den internationella
handeln och investeringarna.handeln och investeringarna.



Riksdagens principer för hanteringRiksdagens principer för hantering
av kärnavfall (SOU: 2004, s. 47 f.)av kärnavfall (SOU: 2004, s. 47 f.)

 Den första principen är att kostnaderna förDen första principen är att kostnaderna för
slutförvaring av använt kärnbränsle slutförvaring av använt kärnbränsle –– och rivningen av och rivningen av
uttjänta kärnkraftverk - ska täckas av intäkterna frånuttjänta kärnkraftverk - ska täckas av intäkterna från
den produktion av energi som gett upphov till dettaden produktion av energi som gett upphov till detta
avfall.avfall.

 Den andra principen är att reaktorinnehavarna somDen andra principen är att reaktorinnehavarna som
ansvarar för att det använda kärnbränslet tas om handansvarar för att det använda kärnbränslet tas om hand
på ett säkert sätt.på ett säkert sätt.

 Den tredje principen innebär att staten har ettDen tredje principen innebär att staten har ett
övergripande ansvar för kärnavfallet. Det innebär t.ex.övergripande ansvar för kärnavfallet. Det innebär t.ex.
att staten har ett ansvar för slutförvaret efter det attatt staten har ett ansvar för slutförvaret efter det att
det tillslutits.det tillslutits.

 Den fjärde principen innebär att varje land ska taDen fjärde principen innebär att varje land ska ta
ansvar för det egna landets använda kärnbränsle ochansvar för det egna landets använda kärnbränsle och
kärnavfall. Slutförvaring av använt kärnbränsle frånkärnavfall. Slutförvaring av använt kärnbränsle från
kärnteknisk verksamhet i annat land får intekärnteknisk verksamhet i annat land får inte
förekomma annat än i undantagsfall.förekomma annat än i undantagsfall.



Statens långsiktiga ansvar enligtStatens långsiktiga ansvar enligt
(SOU 2004:125, s. 48)(SOU 2004:125, s. 48)

Det långsiktiga ansvaret för hantering och förvaring avDet långsiktiga ansvaret för hantering och förvaring av
använt kärnbränsle och kärnavfall bör ligga hos staten.använt kärnbränsle och kärnavfall bör ligga hos staten.
Efter det att Efter det att slutförvarenslutförvaren har tillslutits torde det krävas har tillslutits torde det krävas
att någon form av ansvar för och tillsyn av att någon form av ansvar för och tillsyn av slutförvarenslutförvaren
kan upprätthållas under avsevärd tid.kan upprätthållas under avsevärd tid. En statlig En statlig
myndighet kan komma att överta ansvaret för demyndighet kan komma att överta ansvaret för de
tillslutna tillslutna slutförvarenslutförvaren.  Regeringen har när det gäller.  Regeringen har när det gäller
denna princip uttalat att det ligger i sakens natur attdenna princip uttalat att det ligger i sakens natur att
staten har det yttersta ansvaret för att verksamhet somstaten har det yttersta ansvaret för att verksamhet som
är reglerad i kärntekniklagen, fungerar även på mycketär reglerad i kärntekniklagen, fungerar även på mycket
lång sikt. Det skulle därför, enligt vad regeringen uttalat,lång sikt. Det skulle därför, enligt vad regeringen uttalat,
inte fylla något egentligt syfte att ytterligare reglerainte fylla något egentligt syfte att ytterligare reglera
frågan om statens långsiktiga ansvar i kärntekniklagen.frågan om statens långsiktiga ansvar i kärntekniklagen.
(min kursivering)(min kursivering)



Joint Convention on the Joint Convention on the SafetySafety of  of SpentSpent
FuelFuel Management and on the  Management and on the SafetySafety of of
RadioactiveRadioactive  WasteWaste Management, 1997 Management, 1997

[Konventionens syfte är [Konventionens syfte är att]att]……säkerställasäkerställa att det, att det,
under alla faser av hantering av använtunder alla faser av hantering av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall, finns effektivakärnbränsle och radioaktivt avfall, finns effektiva
skydd mot möjliga faror så att individer,skydd mot möjliga faror så att individer,
samhället och miljön skyddas från skadligasamhället och miljön skyddas från skadliga
inverkningar av joniserande strålning, nu och iinverkningar av joniserande strålning, nu och i
framtiden, på sådant sätt att behoven ochframtiden, på sådant sätt att behoven och
strävandena hos dagens generation tillgodosessträvandena hos dagens generation tillgodoses
utan att äventyra möjligheten för kommandeutan att äventyra möjligheten för kommande
generationer att tillgodose sina behov ochgenerationer att tillgodose sina behov och
strävanden.strävanden.



Statsansvarets omfattningStatsansvarets omfattning
 kontroll efter förslutningkontroll efter förslutning
 olika typer av bevakning före/efter förslutningolika typer av bevakning före/efter förslutning
 åtgärder till följd av krav på (möjlighet till)åtgärder till följd av krav på (möjlighet till)

återtagbarhet före/efter förslutningåtertagbarhet före/efter förslutning
 beredskap för reparation/förbättring avberedskap för reparation/förbättring av

slutförvar före/efter förslutningslutförvar före/efter förslutning
 överföring av information om slutförvaretsöverföring av information om slutförvarets

konstruktion och lokaliseringkonstruktion och lokalisering
 olycks- och katastrofberedskapolycks- och katastrofberedskap
 ev. andra åtgärder till följd av tillkommande kravev. andra åtgärder till följd av tillkommande krav

på på slutförvarensslutförvarens användning användning



Producentansvar och statsansvarProducentansvar och statsansvar

∑s∑sa= a= akgakg  ––  papa

 sa = statsansvaretsa = statsansvaret
 akgakg = ansvaret för kommande generationer = ansvaret för kommande generationer
 papa = producentansvaret = producentansvaret



Statsansvaret är detsamma somStatsansvaret är detsamma som
den del av ansvaret för kommandeden del av ansvaret för kommande
generationer som inte tillgodosesgenerationer som inte tillgodoses

av producentansvaret.av producentansvaret.



Statsansvaret för kärnavfalletStatsansvaret för kärnavfallet


