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Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om anläggningar 
i ett sammanhängande kärnbränsleförvarssystem i Forsmark och 
Oskarshamn 
 
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 
(MKG), Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Naturskyddsföreningen 
Östhammar (föreningarna) ansöker om rättsprövning av regeringens beslut den 27 januari 
2022 i de båda ärendena tillåtlighet av ett kärnbränsleförvarssystem i Forsmark och 
Oskarshamn enligt miljöbalken (M2018/00217) och motsvarande beslut om tillstånd enligt 
kärntekniklagen (M2018/00221). Fullmakter för att företräda föreningarna bifogas i bilagorna 
1-6. 

Miljöbalksbeslutet rör även regeringsärendena M2017/02796 (Naturvårdsverkets 
underrättelse enligt 17 kap. 5 § miljöbalken om SKB:s ansökan om dispens enligt 
artskyddsförordningen) och M2021/00969 (riksdagsskrivelse rskr. 2020/21:258 med 
Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle). I beslutet 
vidtar regeringen ingen åtgärd rörande det första ärendet och det andra ärendet tas inte alls 
upp. 

I ansökan använder föreningarna i fortsättningen benämningen sökanden för Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB), benämningen SSM för Strålsäkerhetsmyndigheten, och 
benämningen mark- och miljödomstolen för Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 
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Yrkanden 
Föreningarna yrkar i första hand att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) upphäver 
regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen. I 
andra hand begär föreningarna att besluten upphävs och målet återförvisas till regeringen. 

Regeringens båda beslut kan bli föremål för rättsprövning 
Föreningarna är sådana ideella föreningar som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. De 
överklagade besluten om tillstånd är sådana beslut som avses i artikel 9.2 i konventionen den 
25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Föreningarnas ansökan har 
kommit in till HFD inom tre månader från det att regeringen meddelade beslutet. De formella 
förutsättningarna för rättsprövning enligt 2 och 4 §§ lagen om rättsprövning är därför 
uppfyllda.  

Föreningarna anser att regeringens beslut strider mot gällande rättsregler, att felaktiga 
faktabedömningar skett och att det förekommit fel i förfarandet som påverkat utgången i 
målet i och med att regeringen godkänt verksamheten utan en föregående Natura 2000-
prövning.1 Föreningen gör vidare gällande att EU-rättens principer om effektivitet och 
ändamålsenlighet ger domstolen viss tillkommande behörighet att pröva rättsfrågorna i målet 
utöver rättsprövningslagens ordalydelse.2 

Grunder för föreningarnas talan 
Föreningarna anser att besluten om att ge tillåtlighet respektive tillstånd till systemet för 
långsiktig förvaring av använt kärnbränsle inte når de höga beviskrav som rimligen måste 
ställas på en verksamhet som ska hålla människor och miljön säker från potentiellt omfattande 
skador under minst 100 000 år. 

Föreningarna gör gällande att regeringens beslut inte är förenligt med lagstiftningen på 
följande grunder: 

1. Vid en samlad bedömning måste de kvarstående osäkerheterna om kärnbränsleförvarets 
skyddsförmåga anses som betydande, vilket strider mot de skyldigheter som följer av de 
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. jämfört med riskkriteriet i 5 § i SSM:s 
föreskrift SSMFS 2008:37. Sökanden har inte förmått bevisa att den sökta verksamheten, 
tillsammans med de föreslagna försiktighetsmåtten, kan klara kraven vad gäller 
miljöpåverkan och skadeverkan i miljöbalken och SSM:s föreskrifter. Beviskravet är 
således inte uppfyllt. Ett skäl till att beviskravet inte uppfyllts är att sökanden inte förmått 

 
1 Rättsprövningens omfattning enligt Prop. 1987/88:69 sidan 23.  
2 SOU 2010:29, sidan 81-82. Jämför även med HFD 2015 ref. 79. 
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visa att de kopparkapslar som det använda kärnbränslet ska förvaras i kan stå emot 
kopparkorrosion och andra nedbrytande processer. 

2. Sökanden har inte förmått nå kunskapskravet i miljöbalkens andra kapitel avseende 
kopparkorrosion och andra avgörande frågeställningar. 

3. Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller inte kraven enligt 6 kap. miljöbalken vad avser 
bland annat utveckling och redovisning av alternativa metoder, alternativ lokalisering, och 
riskbedömningen för skador vid läckage på grund av bristande barriärer i 
kärnbränsleförvaret.  

4. Platsvalet är inte lämpligt på grund av närheten till Östersjön och den spridning av 
radioaktiva ämnen som därmed kan ske snabbare än vid en inlandlokalisering och 
dessutom till stora områden, på grund av det förändrade säkerhetsläget som innebär att 
placeringen utgör en nationell säkerhetsrisk, på grund av att berget är sämre för den 
långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret, på grund av lokaliseringen i en 
geotektonisk skjuvzon vilket innebär en ökad risk för påverkan från jordbävningar, på 
grund av närheten till kraftöverföring till Finland med medföljande korrosionsrisker, och 
på grund av att platsen har mycket höga naturvärden. 

5. Regeringen har beslutat om tillstånd utan en föregående Natura 2000-prövning, i strid mot 
EU-rättens krav och HFD:s praxis. 

6. Bristerna i regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken innebär att verksamheten 
inte heller kan ges tillstånd enligt kärntekniklagen. 

Nedan utvecklar föreningarna grunderna för punkterna. Punkterna 1-5 rör primärt regeringens 
beslut enligt miljöbalken. Punkt 6 rör regeringens beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen. 

Utvecklade grunder3 

1. Grunder för att beviskravet och de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 
andra kapitel inte uppfyllts 

Föreningarna anför att vid en samlad bedömning måste de kvarstående osäkerheterna om 
kärnbränsleförvarets skyddsförmåga anses som betydande, vilket strider mot de skyldigheter 
som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. jämfört med riskkriteriet i 
5 § i SSM:s föreskrift SSMFS 2008:37. Sökanden har inte förmått bevisa att den ansökta 

 
3 För att ett så bra underlag som möjligt ska finnas för bedömningen av ansökan om rättsprövning 
finns det till ansökan bifogat ett antal bilagor. Utöver dessa finns det ett antal ytterligare dokument, 
främst yttranden från olika aktörer som kan vara av intresse. Föreningarna är medvetna om att HFD 
endast kan ta del av bilagda handlingar och inte länkade dokument, men vill ändå för kännedom 
nämna att det på MKG:s hemsida lagts ut alla dokument i regeringsprövningarna 
(https://www.mkg.se/regeringens-diarium), alla aktbilagor i mark- och miljödomstolens prövning 
(https://www.mkg.se/aktbilagor) och många diarienummer i SSM:s prövning 
(https://www.mkg.se/myndighetens-diarium). Ibland hänvisar föreningarna till ett dokument med en 
direktlänk till ovanstående sidor i stället för att bifoga dokumentet som bilaga. 
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verksamheten, tillsammans med de föreslagna försiktighetsmåtten, kan klara kraven vad 
gäller miljöpåverkan och skadeverkan i miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter. Beviskravet är således inte uppfyllt. 

Nedan utvecklas grunderna för detta. 

1.1 Höga beviskrav bör ställas i målet 

Målet är exceptionellt på flera sätt. Förutom målets själva omfång och komplexitet innebär 
den ansökta verksamheten betydande risker under stora tidsrymder. Över 10 000 ton avfall 
bestående av höggradigt giftiga, cancerframkallande, mutagena och beständiga ämnen som 
behöver förvaras säkert i cirka 100 000 år. Ämnena är möjliga att använda vid framställning 
av massförstörelsevapen av geopolitisk betydelse. Prövningen inbegriper därmed frågor som 
lagstiftningen är illa rustad att hantera och som egentligen inte prövats tidigare inom det 
svenska rättssystemet.  

Mycket av prövningen faller därför tillbaka på grundläggande regler och principer, inte minst 
miljöbalkens bevisregler och hänsynsregler. Föreningarna gör gällande att synnerligen höga 
krav måste ställas på bevisningen i målet. Konsekvenserna kan vid felaktiga beslut bli 
närmast ofattbart stora och leda till att stora geografiska områden kontamineras under långa 
tider. 

Vid miljöbalkens tillkomst uttalade lagstiftaren att beviskraven varierar med verksamhetens 
art och omfattning.4 I bedömningen inverkar försiktighetsprincipen och kunskapskravet. 
Försiktighetsprincipen innebär att bevisbördan vad gäller kunskapsosäkerhet läggs på 
verksamhetsutövaren, inklusive risken att verksamheten inte alls kan få tillstånd.5 Det är alltid 
den ”eventuella effekten” av en verksamhet eller en åtgärd som ska vara avgörande för vilken 
kunskap som behövs.6  

Föreningarna gör gällande att de eventuella effekterna av den ansökta verksamheten är av en 
sådan magnitud att domstolen bör ha som utgångspunkt att alla osäkerheter som är möjliga att 
få klarhet i, också måste klargöras. De potentiellt mycket svåra konsekvenserna inverkar på 
rimlighetsbedömningen på så sätt att beviskraven måste kunna sättas exceptionellt högt utan 
att anses orimliga. 

Föreningarna anser att sökandens bevisning är mycket långt från en sådan bevisnivå, med 
hänvisning till vad som anförs nedan om bland annat SSM:s tveksamma inställning till vad 
som har visats, att sökanden undanhållit viktiga delar av försöksresultat inom LOT-
experimentet och KTH:s uppgifter om höga läckagerisker redan efter 400 år. 

 
4 Prop. 1997/98:45 del 2 sidan 13. 
5 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, Juno version 5, 2021 sidan 45 och 113. 
6 Prop. 1997/98:45 del l, sidan 210 
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1.2 Regeringen anser att strålningen från kärnbränsleförvaret kommer att klara 
riskkriteriet trots att SSM anger att kärnbränsleförvaret endast har 
”förutsättningar” att uppfylla kravet att bli tillräckligt säkert 

Både regeringens beslut att ge tillåtlighet för kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken och beslut 
att ge tillstånd enligt kärntekniklagen stöder sig i allt väsentligt på SSM:s ställningstaganden. 
I tillåtlighetsbeslutet anser regeringen att strålningen från förvaret kommer att ”hålla sig under 
det tillämpliga riskkriteriet”. 

Av SSM:s yttranden framgår emellertid att myndigheten anser att kärnbränsleförvaret endast 
har ”förutsättningar att uppfylla” de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och 
villkoret att bli tillräckligt strålsäkert, de vill säga att SSM:s riskgräns enligt myndighetens 
föreskrift SSMFS 2008:37 inte överskrids. Miljöbalkens krav är emellertid att 
verksamhetsutövaren måste kunna visa att man kan uppfylla strålsäkerhetskrav och andra 
miljökrav innan man får tillstånd. 

Föreningarna anser för det första att detta ställningstagande från regeringen och SSM inte 
uppfyller beviskraven i 2 kap. miljöbalken. Det finns inte några tillgängliga underlag från 
SSM eller någon närmare redogörelse från regeringens sida som motiverar förflyttningen från 
att ha ”förutsättningar att uppfylla” till att ”hålla sig under” riskkriteriet. 

För det andra menar föreningarna att det finns betydande brister i hur regeringen och SSM 
vetenskapligt förhåller sig till säkerhetsanalysen som ligger till grund för bedömningen av 
kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet, det vill säga möjligheten att uppfylla SSM:s 
riskgräns.  

Därmed uppfyller inte tillåtlighetsbeslutet miljöbalkens beviskrav. 

1.2.1 SSM:s ställningstagande att det finns ”förutsättningar att uppfylla” skyddsreglerna är 
inte i enlighet med beviskraven enligt miljöbalken 

SSM:s ställningstagande att kärnbränsleförvaret har ”förutsättningar att uppfylla” de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken framfördes för första gången i yttrandet i sak till mark- och 
miljödomstolen den 29 juni 2016 (bilaga 7). Myndighetens formulering framgår av följande 
citat: 

”SKB uppfyller, eller har visat att företaget har förutsättningar att uppfylla, de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skadlig verkan av joniserande strålning.” 

Respektive: 

”Den inkapslings- och den slutförvarsanläggning som tillhör SKB:s system för det 
slutliga omhändertagandet av använt kärnbränsle har förutsättningar att uppfylla de 
strålsäkerhetskrav som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig 
verkan av joniserande strålning.” 
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SSM har sedan upprepat likalydande formuleringar i ett antal yttranden till mark- och 
miljödomstolen och regeringen, senast i ett yttrande till regeringen den 15 oktober 2021 
(bilaga 8) där myndigheten förtydligar att man ända fram till regeringens beslut vidhållit sin 
bedömning: 

”Studierna avser i grunden aspekter kring kopparkapselns skyddsförmåga som har 
beaktats och som tidigare har granskats av SSM. SSM:s bedömning är att ingen av de 
båda nämnda vetenskapliga studierna innehåller fakta som innebär skäl till att ändra 
SSM:s sedan tidigare redovisade bedömningar kring SKB:s förutsättningar att uppfylla 
myndighetens föreskriftskrav.” 

Föreningarna gör gällande att SSM våren 2016 valde att använda uttryckssättet ”finns 
förutsättningar för” att uppfylla viktiga beviskrav, eftersom det fortfarande fanns osäkerheter 
om beviskraven kan uppfyllas. Därefter har SSM återkommande använt formuleringen i en 
rad yttranden till mark- och miljödomstolen och regeringen. 

1.2.2 Brister i hur sökanden använder säkerhetsanalysen (grunden för att visa att 
kärnbränsleförvaret blir tillräckligt strålsäkert) som beviskrav 

Det viktigaste dokumentet i kärnbränsleförvarsansökan för att visa att förvaret blir tillräckligt 
säkert är den så kallade säkerhetsanalysen. Analysen bygger på en komplicerad modell av 
förvaret. Utifrån ett antal uppställda parametrar görs en beräkning av om förvarets utsläpp av 
strålning under en lång tidsperiod understiger den riskgräns som SSM fastställt. 

Den långsiktiga säkerheten för det svenska kärnbränsleförvaret bygger på tre barriärer, vars 
egenskaper tillsammans är avgörande för om säkerhetsanalysen kan visa att SSM:s riskgräns 
underskrids eller ej. Den första och viktigaste barriären är kopparkapseln som det använda 
kärnbränslet inkapslas i. 

Den andra barriären är lerbufferten kring kapseln. Lerbufferten ska svälla när grundvatten 
tränger in i de deponeringshål kapseln är placerad i och därmed täta till kring kapseln så att 
ämnen som kan skada inte tränger in och ämnen inte kan komma ut.  

Den tredje barriären är berget som ska förhindra att radioaktiva ämnen som tränger ut ur 
kapseln och genom lerbufferten når människa och miljö på jordytan eller i havet. I själva 
verket är det dock inte berget ensamt som utgör denna barriär, utan även de strukturer som 
kan fungera som transportvägar för kontaminerat vatten som tunnlar, schakt och större 
sprickzoner med förbindelse till markytan. Det är tänkt att tunnlar och schakt ska fyllas igen 
med en liknande lera som ska användas som lerbufferten kring kapseln. Denna lera ska svälla 
och bidra till att inga ämnen ska kunna transporteras ut genom tunnlar och upp till ytan via 
större sprickzoner i berget. 

I de modelleringar som görs i säkerhetsanalysen ska de tre barriärerna vara så oberoende av 
varandra som möjligt. Historiskt har sökanden och SSM angett att det svenska 
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kärnbränsleförvarets säkerhet bygger på tre från varandra oberoende barriärer. Föreningarna 
gör gällande att i praktiken utgår säkerhetsanalysen från att det är så. I verkligheten finns det 
en betydande risk att lerbufferten förstörs om kopparkapseln korroderar. Bergets teoretiska 
täthet påverkas dessutom mycket negativt om inte leran i tunnlar och schakt sväller och håller 
tätt. Barriärernas funktion är således inte fullt separerbara från varandra. En brist i en barriär 
kan leda till försämring av en annan barriär. 

I den säkerhetsanalys som används av sökanden och godkänts av SSM finns det betydande 
brister. En brist är att det förutsätts att lerbufferten som ska skydda kopparkapseln alltid 
förblir helt tät oberoende av hur lång tid som förrunnit. En annan brist är att det förutsätts att 
även leran i tunnlar och schakt alltid fortsätter att vara helt tät, så att ingen transport av 
radioaktiva ämnen kan ske genom dessa till större sprickzoner och upp till ytan. 

En tredje och mycket allvarlig brist är att kopparkapseln som barriär med all sannolikhet inte 
kommer att fungera som det teoretiskt antas i säkerhetsanalysen. Föreningarna utvecklar detta 
nedan i ansökan. 

Det berg i Forsmark som kärnbränsleförvaret är tänkt att byggas i är relativt sprickfritt jämfört 
med alternativa lokaliseringar. Att det är så beror på att bergformationen ligger i en 
geotektonisk skjuvzon, vilket betyder att det finns ett betydande tryck på berget från vatten i 
omgivande sprickzoner. Trycket ger bergspänningar men medför även att det finns färre 
sprickor i berget. Sprickor i mindre omfattning i berget innebär i sin tur att det finns mindre 
mängder rörligt vatten. 

Förekomsten av rörligt markvatten har betydelse för lerbuffertens funktion. Lerbufferten kring 
de deponerade kopparkapslarna är beroende av att det rinner in vatten i deponeringshålen från 
det omgivande berget. Först i kontakt med vatten sväller leran och får de önskade tätande 
egenskaperna. I det relativt sprickfria Forsmarkberget går detta långsamt och lerbufferten 
beräknas i flertalet deponeringshål inte nå den avsedda skyddande effekten på 1 000 år. Det är 
under de första cirka 1 000 åren som kopparkapslarna har högst temperatur. De 
korrosionsprocesser och andra skadliga processer som påverkar kopparkapseln är starkt 
beroende av temperaturen. Att det endast finns ett begränsat skydd av kopparkapslarna från 
lerbufferten under denna period är en mycket allvarlig brist, eftersom kapslarna kan brista 
långt innan dess (se avsnitt 1.2). 

Det kan dessutom ifrågasättas om lerbufferten någonsin blir den täta skyddande barriär som 
förutsätts i säkerhetsanalysen. Lera påverkas negativt och förmodligen irreversibelt av hetta 
och uttorkning på ett sätt som ännu inte är fullständigt utrett och kan i så fall aldrig svälla och 
täta på det vis som antagits i säkerhetsanalysen. Om det dessutom sker en betydande 
kopparkorrosion kan denna i sig påverka leran så att den inte sväller och tätar som antagits i 
säkerhetsanalysen. 

Att Forsmarkberget är relativt sprickfritt var huvudskälet till att sökanden 2009 valde 
Forsmark i stället för en alternativ lokalisering vid Oskarshamns kärnkraftverk. I den 
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teoretiska säkerhetsanalysen antas radioaktiva ämnen som kommer ut ur kopparkapseln och 
genom lerbufferten endast ta sig genom det relativt täta berget, eftersom det antas att leran i 
tunnlar och schakt är helt täta genom samtliga delar av hela säkerhetsanalysen. Att så skulle 
bli fallet finns det dock inget vetenskapligt stöd för.  

I modeller där vatten tillförs i lagom takt och homogent runt om i tunnlar kan det visas att 
leran sväller och tätar till på avsett vis. Men i praktiken har inga försök gjorts som visar detta. 
Det är mycket osäkert hur vatten kommer att tillföras i tunnlarna från det omgivande berget 
och hur detta påverkar risken för att det bildas kanaler i leran där vatten kan flöda till större 
sprickzoner och upp till ytan. Berget i Forsmark är dessutom som tidigare anmärkts på utsatt 
för högt vattentryck. Det är därför mycket möjligt att det uppstår tryckskillnader mellan olika 
delar av förvaret som ger upphov till flöden. Under en förhållandevis kort tid kan 
betongpluggar i tunnelsystemet möjligen förhindra sådana flöden‚ men livslängden på sådana 
tätningsåtgärder är kort i ett tusenårsperspektiv. 

De ovan anförda problemen med de två yttre barriärerna inverkar på sökandens 
säkerhetsanalys, som ska visa att SSM:s riskgräns inte överskrids. 

För det första så antas i säkerhetsanalysen att lerbufferten runt alla kopparkapslar blir helt tät 
och därmed utgör ett absolut skydd för kopparkapslarna från det omgivande vattnet och ett 
absolut hinder för att några ämnen kan vandra från kapslarna ut i omgivningen.  

För det andra antas ämnen, om de nu ändå skull läcka ut ur kapslarna och genom lerbufferten, 
endast vandra genom det relativt sprickfria berget och inte genom tunnlar och schakt. 

För att undersöka hur robust säkerhetsanalysen är har sökanden gjort ett antal scenarier utifrån 
situationen att någon av barriärerna inte fungerar som tänkt. Av särskilt intresse är de 
scenarier då endast lerbuffertens eller bergets funktion kvarstår som barriärer. Enligt 
sökandens modelleringar skulle SSM:s riskgräns inte överskridas i dessa fall. Det betyder att 
även om kopparkapseln inte skulle fungera som avsett i kärnbränsleförvaret så skulle en eller 
båda två av de andra barriärerna ändå att göra förvaret tillräckligt strålsäkert.  

Sökanden har till och med gjort scenarier där man räknat med ett litet hål i varje kopparkapsel 
redan från början, och räknat fram att om bara en av de två andra barriärerna håller tätt så blir 
utsläppen inte så höga. Det är möjligt att SSM:s riskgräns skulle överskrids, men 
konsekvenserna för människa och miljö skulle inte bli så allvarliga, enligt sökandens 
scenarier. 

Dessa scenarier utgår emellertid från att berg- och lerbarriärerna inte försvagas på de sätt vi 
redogjort för ovan. Som föreningarna har gjort gällande, så är det fullt möjligt att varken 
lerbufferten eller bergbarriären kommer att fungera fullt ut som avsett ens de första 1 000 
åren. Det är därför det är så centralt att den viktigaste barriären i kärnbränsleförvaret – 
kopparkapseln – fungerar som tänkt. Att det finns en betydande risk att så inte är fallet 
återkommer föreningarna till senare i ansökan. 
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Föreningarna har i miljöprövningen krävt att sökanden ska redovisa scenarier där 
kopparkapslarna börjar läcka efter några hundra år och där varken lerbufferten eller 
bergbarriären fungerar som tänkt. Detta har sökanden dessvärre inte tillmötesgått, men 
utgående från andra scenarier som gjorts går det att uppskatta att riskgränsen överskrids över 
10 000 gånger och att bakgrundsstrålningen i Forsmark överskrids över 100 gånger efter 
1 000 år.  

Detta betyder en betydande risk för att hela området i förlängningen blir en radioaktiv zon där 
människor inte bör finnas och där naturmiljön påverkas svårt. Det vatten som finns inom 
zonen kan inte drickas och det som odlas eller växer i zonen får inte ätas. Fisken i vattendrag 
och hav får inte användas som mänsklig föda. Eftersom de radioaktiva ämnen som finns kvar 
i detta tidsperspektiv främst ger interna doser till människan blir de medicinska 
konsekvenserna främst en ökad incidens av cancer. 

De förhöjda radiologiska riskerna fortsätter i tusentals år framåt, i tidsperioder när till och 
med kännedomen om kärnbränsleförvarets existens med all sannolikhet förlorats sedan länge. 

1.2.3 Allvarliga brister i SSM:s förhållningsätt till säkerhetsanalysen 

Att sökanden anser att säkerhetsanalysen visar att kärnbränsleförvaret är strålsäkert i 
hundratusentals år är förväntat. För att ansökan ska godkännas får SSM:s riskgräns inte 
överskridas. Om endast ett par kopparkapslar börjar läcka innan en miljon år har förflutit 
överskrids inte riskgränsen. Men då måste naturligtvis sökandens teoretiska modell för hur 
kopparkapslarna påverkas av förvarsmiljön stämma. Lerbufferten runt kapslarna måste 
dessutom förbli tät för alla kapslar under i stort sett hela perioden som innehållet är farligt. 
Om ett antal kapslar skulle gå sönder och lerbufferten inte är tät får inte radioaktiva ämnen 
röra sig genom tunnlar och schakt och upp till ytan genom större sprickzoner utan måste 
vandra endast genom det relativt sprickfria berget. 

Det är SSM:s skyldighet som granskande myndighet att noggrant undersöka om 
säkerhetsanalysen kan anses vara riktig och att myndighetens riskgräns inte riskerar att 
överskridas. I myndighetens granskning har SSM låtit externa experter upprepa sökandens 
säkerhetsanalys och kommit fram till att under de antaganden som sökande gjort så stämmer 
de teoretiska beräkningarna. 

Men SSM:s myndighetsansvar går utöver att upprepa sökandens beräkningar. Myndigheten 
ska kritiskt granska även de antaganden som görs i säkerhetsanalysen. Föreningarna menar att 
SSM – och därmed inte heller regeringen – inte i tillräcklig utsträckning har kunnat bekräfta 
att lerbufferten kring kopparkapslarna i deponeringshålen kommer att svälla och skapa en tät 
barriär för att skydda kapslarna. SSM har inte heller kunnat bekräfta att leran i tunnlar och 
schakt kommer att sluta helt tätt på det sätt som antas i säkerhetsanalysen. 
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En central fråga blir därför återigen om SSM kunnat bekräfta om kopparkapseln kommer att 
fungera som avsett i kärnbränsleförvarsmiljön. Då kopparhöljet enligt ansökan ska ha en 
tjocklek av endast fem centimeter, måste höga krav ställas på bevisningen. 

Redan när koppar valdes som kapselmaterial i slutet av 1970-talet fanns det kritik mot 
materialvalet. Men enligt den teoretiska kunskap om kopparkorrosion som fanns vid den 
tidpunkten skulle koppar i den syrgasfria miljön som skulle uppstå i kärnbränsleförvaret 
fungera kemiskt och fysikaliskt närmast som om det var guld. Så fort syrgasen som inneslutits 
i förvaret förbrukats – något som det nu är visat sker på bara någon månad – skulle 
kopparkapseln inte längre kunna påverkas. Att vattenmolekyler och andra ämnen skulle kunna 
påverka kopparytan ansågs inte kunna ske vid denna tid. 

Senare har det framkommit att svavel i form av sulfider ändå skulle kunna ge viss korrosion 
av kopparytorna i förvarsmiljön, men om bara lerbufferten höll tätt skulle detta inte vara ett 
problem.  

Föreningarna menar att sökanden valt att inte uppfylla beviskravet och kunskapskravet 
beträffande hur koppar verkligen påverkas av förvarsmiljön. Sökanden har inte genomfört 
försök i storskaliga simuleringar i autoklaver i laboratorier eller genomfört försök specifikt 
inriktade på kopparstudier i berglaboratoriet i Äspö.  

I de begränsade försök som ändå gjorts har sökanden inte publicerat resultaten på ett 
vetenskapligt sätt, utan tvärtom undanhållit resultat som skulle ha varit viktiga underlag för 
myndigheten och regeringen. Sökanden har i stället fokuserat på kopparstudier som lagts upp 
på ett sätt som inte kan visa på några större problem. Ändå har forskningsläget genom åren 
förändrats så att det blivit alltmer tydligt genom oberoende studier att det finns problem med 
valet av koppar som kapselmaterial.  

Redan när koppar valdes som kapselmaterial fanns det som nämnts vetenskaplig kritik mot 
valet. Kritiken förstärktes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet då forskare vid KTH 
publicerade resultat från studier som visade att koppar i en syrgasfrimiljö reagerar även med 
vattenmolekyler. Det betyder att syreatomerna i vattnet kan angripa kopparytor på ett liknande 
sätt som om det funnits syrgas i vattnet. Och därmed utmynna i korrosion. Samtidigt visade 
KTH-resultaten att väteatomerna i vattnet skulle kunna frigöras och kunna tränga in i kopparn 
och ge hållfasthetsproblem. 

Sökanden förhöll sig kritisk till forskningen vid KTH och SSM visade inget större intresse, 
trots att det rörde sig om fundamental vetenskaplig kritik av själva kärnan i de teorier som låg 
till grunden för materialvalet i den viktigaste skyddsbarriären. När forskare vid KTH återkom 
med nya studier 2007 som visade samma sak började en intensiv vetenskaplig diskurs där 
sökanden har anklagat KTH-forskarna och andra forskningsgrupper som kommit fram till 
liknande resultat för att inte ha genomfört försöken på rätt sätt. Sökanden har dessutom 
finansierat forskare som försökt visa att koppar inte reagerar med vatten – men dessa försök 
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har haft vetenskapliga brister. Flera professorer och forskare från KTH har vidhållit och 
utvidgat sin kritik mot KBS 3-metoden. 

Även om sökanden i säkerhetsanalysen för kärnbränsleförvaret står fast vid den vetenskapliga 
modellen från slutet av 70-talet, anser det bredare forskarsamhället idag att det teoretiskt och 
experimentellt är visat att kopparytor kan reagera med vattenmolekyler och att det därmed kan 
uppstå kopparkorrosion även när syrgasen i systemet är förbrukat och att vätgas kan tränga in 
i kopparhöljet och orsaka problem.  

Frågan är bara hur allvarligt detta problem är. I och med att sökanden inte har haft något 
intresse av att undersöka frågan saknas idag den kunskap som behövs för att i detalj kunna 
bedöma frågan. Men den vetenskapliga kritiken om att kopparkapslarnas långsiktiga integritet 
kan ifrågasättas har kvarstått och breddats, det är möjligt att en kombination av korroderande 
och hållfasthetspåverkande reaktioner från vatten och många ämnen i vattnet, höga 
temperaturer och strålning snabbt kan bryta ner och förstöra även en 5 centimeter tjock 
kopparkapsel. Mycket erfarna korrosionsforskare vid KTH bedömer att 40 procent av 
kapslarna havererar inom 400 år och resterande kapslar inom 1 000 år (bilaga 9). 

Hur har då SSM hanterat problematiken med kopparkapseln? Efter de nya vetenskapliga 
publikationerna 2007 var den första reaktionen hos SSM:s experter att resultaten måste vara 
felaktiga. Efter ett tag påbörjades dock egna försök – som emellertid bekräftade KTH-
forskarnas resultat. Därefter genomförde SSM teoretiska studier som visade att vatten kan 
angripa koppar i en syrgasfri miljö. Under första halvan av 2010-talet var SSM:s inställning 
att det fanns kopparproblem som fortfarande behövde utredas. 

Denna inställning ändrades våren 2016 när SSM för första gången såg sig tvungen att formellt 
ta ställning till kärnbränsleförvarsansökan i ett yttrande i sak till mark- och miljödomstolen. 
Det fanns vid denna tid en omfattande intern diskussion inom SSM om myndigheten skulle 
säga ja eller nej till ansökan. Det har senare framkommit att myndigheten vid tidpunkten hade 
framställt egna scenarier som visade att kopparkapselproblem skulle kunna resultera i utsläpp 
så att SSM:s riskgräns överskreds. Myndighetens på den tiden främste korrosionsexpert var 
emot ett godkännande (vi återkommer till detta nedan). 

Ändå valde SSM att i yttrandet till domstolen den 29 juni 2016 i yttrandet till domstolen 
meddela att det ”fanns förutsättningar” för att förvaret skulle bli tillräckligt strålsäkert. 

Att så skedde framstod som förvånande, men i efterhand framstår det som uppenbart att SSM 
vid tidpunkten för detta första formella ställningstagande valde att utgå ifrån att ”enskilda 
osäkerheter kan inte bedömas isolerat från deras betydelse för slutförvarssystemet i sin 
helhet”. SSM har sedan dess gång på gång betonat att myndigheten har ett 
”helhetsperspektiv” på kärnbränsleförvarets säkerhet.  

Föreningarna menar att SSM:s helhetsperspektiv utgår från just att säkerhetsanalysen kan visa 
att det inte spelar så stor roll om kopparkapseln fungerar som tänkt i förvarsmiljön. Detta 
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eftersom det finns andra barriärer som tillsammans med kapseln kan garantera den långsiktiga 
säkerheten.  

Föreningarna menar att myndighetens inställning om slutförvarets helhetsfunktion leder till 
orimligheter. Var går gränsen för tillräcklig kunskap att en viss barriär inte fungerar som tänkt 
på ett sätt som påverkar den långsiktiga säkerheten? Detta är särskilt viktigt för just 
kunskapen om hur kopparkapseln fungerar. Kapseln är trots all den viktigaste barriären. Om 
kapslarna håller tätt blir förvaret säkert. 

Föreningarna anser att SSM:s resonemang om barriärernas sammanlagda skyddsfunktion 
företer allvarliga vetenskapsteoretiska brister, eftersom modellen vilar på antaganden om 
barriärernas funktion som inte kunnat visas. Just när dessa barriärers svagheter sammanfaller, 
kan det uppstå läckage. Det rör sig om kortsiktiga risker i samband med tidiga haverier av 
kopparkapslarna och hur sådana påverkar lerbuffertens funktion. Men också om den 
långsiktiga riskbild som finns inneboende i de långa tidsrymder det är frågan om, då bland 
annat geologiska förändringar kan ändra förutsättningarna avsevärt. Med lång tid ökar som 
bekant möjligheterna även för små risker att realiseras. 

Föreningen menar att myndighetens holistiska ansats bidragit till en ovetenskaplig syn på 
barriärernas funktionssätt, bland annat eftersom man genomgående i analyserna tagit fasta på 
positiva synergier mellan berg, lera och kapslar. Samtidigt har man bortsett till negativa 
samverkande faktorer som kan leda till läckage till ytan. Som föreningarna gjort gällande 
ovan kan riskgränsen överskridas 10 000 gånger om barriärerna inte fungerar som tänkt. 

Föreningarna anser att SSM i stället måste hantera och relatera sökandens påståenden om 
funktionen av varje barriär för sig. Om inte kopparkapseln fungerar som tänkt kan det inte 
heller anses bevisat att kärnbränsleförvaret som helhet är tillräckligt säkert. 

1.2.4 Tidningen Sveriges Naturs publicering om SSM-modelleringar som senare utgavs i en 
vetenskaplig artikel 

Under mark- och miljödomstolens huvudförhandling hösten 2017 läckte dokument ut från 
SSM till media. Dokumenten var från våren 2016, alltså innan SSM för första gången 
godkände förvaret i yttrandet i sak till domstolen, och publicerades i tidskriften Sveriges 
Natur. Föreningarna skickade två yttranden till om dokumenten till mark- och miljödomstolen 
under huvudförhandlingen (bilaga 10 och 11). 

Av särskilt intresse för miljöprövningen var att delar av dokumenten påvisar att SSM:s 
experter hade gjort egna beräkningar där olika processer för att bryta ner kopparkapseln kunde 
resultera i scenarier för utsläpp där myndighetens riskgräns överskreds. SSM har senare 
publicerat modelleringen som en vetenskaplig artikel med scenarierna som överskrider 
riskgränsen, men där det återigen från myndighetens experter betonas att det är viktigt att ha 
en helhetssyn i säkerhetsanalysen och inte lägga för stor vikt på en barriär (bilaga 12). 
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1.2.5 Tidningen Sveriges Naturs publicering om att SSM:s främste korrosionsexpert var 
emot ett godkännande av kärnbränsleförvaret 

Bland de dokument som kom fram i Sveriges Naturs reportage fanns även 
minnesanteckningar från möten med den grupp som ansvarade för granskningen av den 
långsiktiga strålsäkerheten av kärnbränsleförvaret. Dessa visade att SSM:s då främste 
korrosionsexpert Jan Linder, under våren 2016 internt motsatte sig att myndigheten skulle 
godkänna förvaret och ville ha sin inställning protokollförd. Granskningsrapportens avsnitt 
om kopparkapselns långsiktiga integritet skrevs sedan om för att tona ner problemen för att 
skapa förutsättningar SSM:s yttrande i sak till domstolen den 29 juni 2016, då myndigheten 
för första gången uttalade att det ”fanns förutsättningar” för att kärnbränsleförvaret skulle 
kunna bli strålsäkert. 

Jan Linder har upprepat ställningstagandet i media efter att mark- och miljödomstolen 
skickade yttrandet till regeringen i januari 2018 (bilaga 13) och i samband med att regeringen 
tog beslutet att godkänna kärnbränsleförvaret (bilaga 14). 

1.2.6 SSM:s hantering av SKB:s komplettering om kopparkapseln till regeringen 

I det yttrande till regeringen som mark- och miljödomstolen lämnade i januari 2018 fann 
domstolen att kopparkapselns långsiktiga integritet måste kunna garanteras i relation till 
SSM:s riskgräns innan tillåtlighet kunde ges för kärnbränsleförvaret (bilaga 15). Efter att 
nästan 7 år förflutit och fem omfattande kompletteringsrundor behandlats ansåg domstolen att 
det fortfarande återstod oklarheter. I yttrandet fastslog domstolen att tillåtlighet för 
kärnbränsleförvaret endast kan ges om sökanden redovisade underlag som visar att förvaret på 
lång sikt uppfyller miljöbalkens krav trots de osäkerheter som kvarstod om hur kapselns 
skyddsförmåga påverkas av: 

a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten 
b. gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på 

gropkorrosion 
c. spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på 

spänningskorrosion 
d. väteförsprödning 
e. radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och 

väteförsprödning. 

Regeringen skickade yttrandet på remiss till sökanden, som i april 2019 skickade in en 
komplettering. 

Sökandens komplettering hanterades av SSM dels genom en egen granskning, dels genom att 
externa korrosionsexperter användes enligt de ramavtal som tecknats i samband med 
myndighetens granskning av sökandens ansökan under kompletteringsfasen i mark- och 
miljödomstolen. 
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Två expertutlåtanden över sökandens komplettering kom in till SSM. En av den var från två 
korrosionsforskare vid KTH, prof. em. Christofer Leygraf och dr. Peter Szakálos (bilaga 16). 
Regeringens inleder sitt beslut enligt miljöbalken med en argumentation för att 
kopparkapselproblemen inte är ett hinder för tillåtlighet med följande: 

”Strålsäkerhetsmyndigheten anser att SKB:s komplettering är tillfredsställande och 
bekräftar tidigare antaganden om metodens säkerhet. Myndigheten har vid granskningen 
av SKB:s komplettering inhämtat extern experthjälp, bl.a. från några av de forskare som 
är kritiska till KBS-3-metoden, och därefter gjort en samlad bedömning.” 

Både i beslutet enligt kärntekniklagen och miljöbalken anges att det finns ett kritiskt yttrande 
över kompletteringen, men det framgår inte att de två KTH-forskarna tydligt anger att 
sökandens komplettering inte svarar på de frågeställningar som domstolen ansåg behövdes. 
Experterna sammanfattade med följande slutsats: 

“This implies that the uncertainties remain regarding the influence of radioactive 
radiation on pitting corrosion, stress corrosion cracking and hydrogen embrittlement. 
SKB:s supplementary information as a response to the Swedish Ministry of Environment 
is consequently not complete. The Swedish Land and Environment Court statement 
published in early 2018, in which SKB’s plans were judged to be acceptable only if this 
additional information is provided, is therefore not fulfilled. To conclude, the basis for 
compliance to the environmental code is missing.” 

De båda expertutlåtandena är publicerade i en SSM-rapport (bilaga 17). Det mindre kritiska 
expertutlåtandet är betydligt mindre utförligt och utgår i stor utsträckning från sökandens och 
SSM:s syn på olika kapselnedbrytande processer. 

Enligt regeringen, och SSM, har myndigheten efter att ha tagit del av expertutlåtandena gjort 
en egen analys av komplettering och kommit fram till att sökanden ”på ett tillfredsställande 
sätt har utrett och svarat på domstolens specifika frågor om kapselns integritet mot eventuella 
degraderings- och korrosionsprocesser. SKB:s kompletterande vetenskapliga studier och 
experiment har tillfört betydande ny information och ger en fördjupad förståelse för dessa 
processer och deras betydelse i slutförvarsmiljön relativt den redovisning som fanns 
tillgänglig i den ursprungliga tillståndsansökan”.7 

Föreningarna menar att det är anmärkningsvärt att SSM kunde komma fram till denna slutsats 
med tanke på KTH-forskarnas expertutlåtande över kompletteringen. Samtidigt är det 
ytterligare ett exempel på hur SSM:s inställning att kopparkapselns långsiktiga integritet inte 
är viktig, eftersom hela systemet av konstgjorda barriärer (kapsel, lerbuffert, lera i 
tunnlar/berg) har förutsättningar att bli strålsäkert. Således upprepar SSM i yttrandet: 

 
7 SSM:s yttrande till regeringen 30 september 2019 över remissen om sökandens komplettering 
(M2018/0021-75). 
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”SSM vill dock särskilt framhålla att kapseln tillsammans med buffert och berg 
upprätthåller samverkande barriärfunktioner i slutförvarssystemet som behöver vägas in 
vid en samlad bedömning av slutförvarets långsiktiga säkerhet och påverkan på̊ 
människors hälsa respektive miljön. SSM anser att SKB genom sina platsundersökningar 
har visat att Forsmarksplatsen är lämplig för ett slutförvar och att bergets egenskaper på 
förvarsdjup ger goda förutsättningar att förhindra och begränsa spridning av radioaktiva 
ämnen. Även den buffert som omger kapseln bidrar i en betydande utsträckning till att 
begränsa påverkan på̊ kapseln genom olika degraderings- och korrosionsprocesser samt 
till att begränsa spridning av radioaktiva ämnen för det fall en eller flera kapslar av någon 
anledning skulle fallera. 

SSM anser mot denna bakgrund att SKB har visat att slutförvarssystemets 
referensutformning som helhet är robust och att det av myndigheten föreskrivna 
riskkriteriet kan uppfyllas med betydande säkerhetsmarginaler. Riskkriteriet innebär 
enligt myndighetens föreskriftskrav att slutförvaret ska utformas så att den maximala 
årliga risken för människors hälsa inte överstiger en på miljonen, vilket i praktiken 
motsvarar en individdos på en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen. Detta 
helhetsperspektiv på slutförvarssystemets robusthet och förmåga att skydda människor 
och miljön stöds av de beräkningar av möjliga omgivningskonsekvenser som har 
genomförts för ett antal olika scenarier. Därutöver visar såväl SKB:s redovisning som 
myndighetens egna analyser på att konsekvensen av ett tänkt bortfall av samtliga kapslars 
inneslutningsfunktion, dvs. ett scenario i vilket kapselns långsiktiga beständighet 
fullständig har missbedömts, är begränsad till en individdos i närheten av slutförvaret som 
är i nivå med den naturliga bakgrundsstrålningen.” 

Föreningarna menar att formuleringarna ovan åskådliggör problemet med SSM:s inställning 
till säkerhetsanalysen. Myndigheten lägger inget större avseende vid om kopparkapslarna 
fungerar som avsett eller inte, med hänvisning till ett helhetsperspektiv på barriärernas 
sammanlagda funktion. I detta yttrande berättar dessutom SSM tydligt att om kopparkapseln 
inte fungerar som tänkt kan myndighetens riskgräns överskridas 100 gånger. Som nämnts 
tidigare i yttrandet, kan riskgränsen enligt föreningarnas mening överskridas 10 000 gånger 
om även de andra barriärerna inte fungerar som tänkt. 

1.2.7 SSM:s förhållningssätt till KTH:s nya kopparforskningsresultat och LOT-experimentet 

Problemet med SSM:s inställning till betydelsen av kopparkapselns funktion kan även 
exemplifieras med myndighetens ointresse för ny forskning och kunskap som löpande 
framkommit och som visar på problem som kan påverka kopparkapselns långsiktiga 
integritet. 

Nya forskningsresultat från KTH 

I början av 2020 publicerades en ny vetenskaplig artikel som åter påvisade att koppar inte 
kommer att fungera som avsett i en förvarsmiljö. Artikeln var ett resultat av ett större 
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forskarsamarbete lett av nuvarande professorn i korrosionslära vid KTH, Jinshan Pan. Hans 
företrädare, professor em. Christofer Leygraf, ansåg artikeln så viktig att han skickade den till 
regeringen i ett yttrande den 26 mars 2021 (bilaga 18). I yttrandet skrev professor Leygraf 
följande med hänvisning till mark- och miljödomstolens fem punkter (a-e) om 
kopparnedbrytande processer måste utredas för att kunna visa att kärnbränsleförvaret blir 
tillräckligt strålsäkert i yttrandet till regeringen i januari 2018: 

”För att mer ingående belysa några av dessa frågor med ny kunskap har en nära 
medarbetare till undertecknad vid KTH, professor Jinshan Pan, lett en vetenskaplig 
undersökning som nyligen publicerades som en vetenskaplig artikel i tidskriften 
Corrosion Science (Bilaga A). Den visar tydligt att mark- och miljödomstolens farhågor 
angående punkterna c och d ovan med avseende på kopparkorrosionsprocesser nu har 
besannats. 

Dessa nya rön, baserade på ett unikt angreppssätt utfört vid synkrotronljusanläggningen 
DESY i Hamburg, visar att alla förutsättningar för de snabba nedbrytningsprocesserna 
väteförsprödning och spänningskorrosion föreligger i slutförvarsmiljön med 
kopparkapslar. Det är bara en tidsfråga innan processerna förväntas uppträda. Även om 
sulfidhalterna är högre i dessa försök än i Forsmarks grundvatten så förväntas halterna 
öka lokalt pga. mikrobiell aktivitet samt saltindunstning (den s.k. saunaeffekten, se punkt 
c ovan). Kopparmetallen försvagas av främst väte men även svavel, vilket leder till 
sprickbildning där kapslarna är utsatta för mekaniska spänningar. 

Lägger man till domstolens punkt e ovan vet man genom andra studier att de processer 
som observeras i den aktuella artikeln påskyndas än mer av strålning, dels genom ett ökat 
väteintag i kopparmaterialet dels genom en högre grad av lokalisering av 
korrosionsangreppen.” 

Regeringen ansåg att detta yttrande var tillräckligt relevant för att ha med det i en remiss till 
SSM och Kärnavfallsrådet hösten 2021. I yttrandet till regeringen den 15 oktober 2021 skrev 
SSM: 

”SSM delar inte författarnas egen bedömning att resultaten från studien tydligt visar att 
spänningskorrosionsrisk föreligger för en kopparkapsel inplacerad i ett slutförvar. 
Spänningskorrosion i sulfidmiljö är en lokal korrosionsform som generellt fordrar att en 
passiverande film bildas på metallytan som följd av att betydande sulfidhalter vid 
kopparytan föreligger, i kombination med förekomst av dragspänningar i metallen. 
Förekomst av passiverande förhållanden diskuteras inte i artikeln och proverna som 
studeras är inte belastade. Resultaten från studien bedöms därför inte tillföra någon ny 
information om spänningskorrosionsrisk i förhållande till befintliga studier i vilka 
spänningskorrosion av koppar har studerats explicit.” 

”Rörande studiens betydelse för beslut om tillstånd för ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark anser SSM att den inte medför några skäl till att ändra sedan 
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tidigare redovisade bedömningar kring SKB:s förutsättningar att uppfylla SSM:s 
föreskriftskrav.” 

Föreningarna konstaterar att SSM endast framför sökandens teoretiska modell för 
kopparnedbrytningsprocessen under punkt c) i mark- och miljödomstolens lista. Men den 
vetenskapliga kontroversen om koppar är känslig för lokal korrosion (gropfrätning), och 
därmed även spänningskorrosion i förvarsmiljö, eller inte är avgjord sedan en tid tillbaka till 
sökandens nackdel. SSM:s yttrande ovan är särskilt anmärkningsvärt eftersom myndigheten 
haft ett särskilt forskningsprojekt utfört av professor Digby Macdonald vid University of 
California, Berkeley för att studera frågan. I en SSM-rapport från projektet 2016 
konstaterades att koppar inte är passivt i förvarsmiljön utan att det finns en risk för 
gropfrätning (bilaga 19). Och därmed även den spänningskorrosion som KTH-forskningen 
varnar för. 

Av intresse för denna fråga är att SSM har ett pågående uppföljande projekt för att mer i detalj 
undersöka riskerna för de processer som kan orsaka gropfrätning och spänningskorrosion 
(bilaga 20). I en presentation för SSM i februari i år gjordes en delredovisning av projektets 
resultat (bilaga 21). Frågeställningen är uppenbarligen så problematisk att professor 
Macdonald föreslår att lerbufferten runt kopparkapseln ska dopas med en kopparförening för 
att försöka minska korrosionsproblemen. 

LOT-experimentet 

Ett viktigt underlag om hur teorierna om barriärerna i KBS 3-metoden verkligen fungerar 
jämfört med verkligheten kunde ha varit resultaten från sökandens LOT-experiment, som 
sedan sekelskiftet bedrivits i berglaboratoriet under Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk. 
Enkelt förklarat så har upphettade kopparkapslar nedsänkts omgivna av bentonitlera i en 
förvarsmiljö för att efterlikna de väntade förutsättningarna i kärnbränsleförvaret.  

En viktig frågeställning har länge varit hur lång tid det tar innan all syrgas som stängs in vid 
deponering av kopparkapslar i ett förvar tar. Frågan är viktig, eftersom sökandens teori om 
kapslarnas beständighet bygger på att kopparen inte bryts ner i en syrefri miljö. Sedan många 
år är det känt att syret i förvarsmiljön förbrukas mycket snabbt. I LOT-experimentet har det 
rört sig om månader. Detta betyder att om den koppar som finns i LOT-experimentet 
påverkats markant så är det ett tecken på att något är fel med sökandens teorier om kopparens 
beständighet som kapselmaterial.  

Ett första försökspaket togs upp och studerades efter fem år (2006). Det var uppenbart att det 
hade skett oväntat mycket kopparkorrosion, och mycket lite publicerades om detta. Det 
framhölls att fokus på experimentet har varit att studera leran. Sökanden har sedan första 
upptaget försökt att undvika att diskutera hur försöket kan användas för att förstå hur koppar 
fungerar i förvarsmiljön, trots att det framgår av tidiga projektbeskrivningarna att även detta 
varit ett syfte. LOT-experimentet är faktiskt det enda riktiga försök som sökanden har gjort 
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för att på ett seriöst sett studera frågan, och praktiska försök har stor betydelse för att stämma 
av teorierna mot verkligheten. 

Föreningarna har sedan det första LOT-försökspaketet togs upp framhållit att det vore 
önskvärt om sökanden kunde ta upp även nästa paket och denna gång studerades hur 
kopparytorna påverkats på ett vetenskapligt fullgott sätt. Ingenting hände emellertid förrän det 
hösten 2019, då det av en slump framkom att sökanden tagit upp två 20-åriga försökspaket 
utan att meddela myndigheten om saken.  

För att förstå om det skett någon omfattande gropfrätning var det viktigt att de mest angripna 
kopparytorna studerades i detalj med tvärsnittsbilder så att korrosionsdjupet kan mätas och 
analyseras. Några sådana bilder publicerades inte av sökanden och SSM lät frågan passera 
utan att ställa de krav på vetenskaplighet som föreningarna och KTH uttryckligen hemställt 
om. Frågeställningen beskrivs mer utförligt i föreningarnas yttrande till regeringen den 11 
juni 2021 med bilagor (bilaga 22). Föreningarna meddelande även regeringen i ett yttrande 
den 4 november 2021 att om bara de mest korroderade ytorna på de två upptagna 
försökspaketen studerades i detalj skulle frågan om koppar är ett lämpligt kapselmaterial 
kunna avgöras innan regeringen tog ett beslut om kärnbränsleförvaret (bilaga 23). 

En annan stor brist var att sökanden inte publicerade några bilder från de delar av kapslarna 
som låg nära rörets bränsleelement – där värmen kan förväntas ha bidragit till mest korrosion. 
Trots tydliga och återkommande krav från föreningarna om att sökanden bör redovisa de 
viktigaste avsnitten från sina enda praktiska försök, har sökanden vägrat att utelämna dessa. 
Att så var fallet bekräftades i den granskning SSM lät göra av redovisningen. 

Föreningarna vill inte spekulera i varför sökanden inte valde att redovisa alla delar av de 
upptagna LOT-försöken, men anför att en sådan redovisning kunnat läka viktiga brister som 
fanns i beslutsunderlagens allra viktigaste delar. 

En omständighet som gör att bristerna i LOT-försökets redovisning framstår som ytterst 
bekymmersamma är att betydande gropfrätning har kunnat konstateras på kopparytor i det 18-
åriga schweiziska FEBEX-försöket.8 Det fanns uppenbara tecken på grundare gropfrätning på 
några av de mindre korroderade ytor i de 20-åriga LOT-försökspaketen. En betydande och 
djup gropfrätning på de mest korroderade ytorna i försökspaketen hade inte kunnat förklarats 
på annat sätt än att sökandens teoretiska modell för hur koppar påverkas i en förvarsmiljö är 
felaktig. 

1.2.8 Regeringens hänvisning till att SSM anser att kärnbränsleförvaret är långsiktigt 
strålsäkert är inte tillräckligt för att godkänna kärnbränsleförvaret 

Sammanfattningsvis anser föreningarna att det är tydligt att regeringens beslut grundats på 
bristfälliga bedömningar från SSM.  Myndigheten och regeringen har tillämpat en felaktig 

 
8 https://www.mkg.se/nyheter/omfattande-syrgasfri-korrosion-i-det-schweiziska-febex-forsoket 
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bevisvärdering, och bland annat bortsett från att osäkerheten om den viktigaste barriären 
kopparkapseln funktionssätt inte är förenlig med beviskravet och försiktighetsprincipen i de 
allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet miljöbalken.  

1.3 Föreningarna har med oberoende forskarstöd i samråd och i miljöprövningen av 
kärnbränsleförvarsansökan i mark- och miljödomstolen visat att koppar inte är ett 
fullgott kapselmaterial 

Föreningarna har i samrådsinlagor i samrådet innan kärnbränsleförvarsansökan lämnades in 
av sökanden 2011, i kompletteringsfasen av miljöprövningen i mark- och miljödomstolen 
mellan 2011 och 2015 och i miljöprövningen i sak i mark- och miljödomstolen under 2016 
och fram till och med huvudförhandlingen hösten 2017, tydligt visat för domstolen och SSM 
att det finns allvarliga problem med att använda koppar som kapselmaterial i 
kärnbränsleförvaret.  

Föreningarna har som stöd för detta tagit fram ett eget underlag, men även utgått från 
yttranden som har skickats in till mark- och miljödomstolen från framstående oberoende 
vetenskaplig korrosionsexpertis.  

Föreningarna har därmed visat att sökanden inte förmått uppnå den vetenskapliga bevisnivå 
som behövts i målet för att visa att koppar är ett tillfredsställande kapselmaterial. Dessutom 
har föreningarna visat att det finns ett tydligt experimentellt stöd för att koppar inte fungerar 
som kapselmaterial på det sätt som sökanden antar i den teoretiska säkerhetsanalysen.  

Frågeställningar som rör problem med kopparkapselns funktion behandlas redan i 
samrådsinlagor från den 20 februari 2009 och den 10 mars 2010 men sammanfattas framför 
allt i samrådsinlagan den 15 december 2010 (bilaga 24). 

Frågeställningar som rör kopparkapselns funktion behandlas vidare i yttranden under 
kompletteringsfasen av miljöprövningen i mark- och miljödomstolen mellan 2012 och 2015 
från den 1 juni 2012 (bilaga 25), med komplettering den 13 december 20129, den 15 oktober 
2013 (bilaga 26), den 19 december 201310, den 12 juni 201411, och ett slutyttrande om 
kompletteringar den 26 juni 2015 (bilaga 27) med en särskild bilaga med kompletteringskrav 
(bilaga 28) med en komplettering den 14 december 201512. 

När mark- och miljödomstolen i december 2015 tog ett beslut om att kungöra ansökan i 
januari 2016 hade inget av de nödvändiga kompletteringar föreningarna yttrat sig om lett till 
tillfredsställande redovisningar från sökandens sida. 

 
9 https://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/164_Nacka_TR_M_1333-11_aktbil_164.pdf. 
10 https://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/294_Nacka_TR_M_1333-11_aktbil_294.pdf. 
11 https://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/302_Nacka_TR_M_1333-11_aktbil_302_140613.pdf 
12 https://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/344_Nacka_TR_M_1333-
11_Aktbil_344_Kompl_Yttrande_fran_Naturskyddsf_MKG_151214.pdf 
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Frågeställningar som rör kopparkapselns funktion behandlas vidare i yttranden under 
sakhanteringen av miljöprövningen i mark- och miljödomstolen mellan 2016 och 2017 med 
ett första den 31 maj 2016 (bilaga 29), följt av yttranden den 14 februari 2017 (bilaga 30), den 
15 maj 201713 och den 30 augusti 2017.14 

Under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen hösten 2017 lämnade föreningarna in 
två yttranden rörande medierapporteringen om läckta SSM-dokument den 13 oktober 2107 
(bilaga 10) och den 23 oktober 2017 (bilaga 11). 

Under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen gjorde föreningarna en presentation 
som innehöll frågeställningar om kapselproblematik med stöd av korrosionsexperten Olle 
Grinder (bilaga 31). 

Alla yttranden i miljöprövningen i domstolen skickades samtidigt till SSM för att 
myndigheten skulle ha samma underlag. 

1.4 Mark- och miljödomstolen fann att det inte fanns tillräcklig grund för att 
beviskravet skulle vara uppfyllt 

Den 18 januari 2018 skickade mark- och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen, där 
domstolen krävde att ett antal kopparkapselnedbrytande processer behövde utredas vidare 
innan tillåtlighet skulle kunna ges för kärnbränsleförvaret. Domstolen hade uppfattat att det 
fanns en risk att SSM:s riskgräns för förvarets långsiktiga strålsäkerhet skulle kunna 
överskridas. 

I och med beslutet underkände domstolen enligt föreningarnas mening SSM:s 
ställningstagande om att det finns förutsättningar att kärnbränsleförvaret kan bli tillräckligt 
strålsäkert som att vara i enlighet med de krav som ställs i miljöbalken. 

Förutom de underlag som föreningarna lämnat i avsnitt 1.2 om problem med kopparkapseln, 
har även vetenskaplig korrosionsexpertis framfört att det finns betydande problem med att 
använda koppar som kapselmaterial till domstolen.  

Mark- och miljödomstolen har under sakprövningen av kärnbränsleförvarsansökan fått in ett 
flertal yttranden från framstående oberoende korrosionsexpertis som uttryckte att ansökan inte 
kan ges tillåtlighet eftersom det saknas vetenskapligt stöd för att koppar är ett tillräckligt bra 
kapselmaterial. Föreningarna har förstått att forskarna menar att de första kopparkapslarna 
kan haverera inom några hundra år och de flesta kapslarna i kärnbränsleförvaret kommer att 
följa samma öde innan 1 000 år har gått. I stället för att hålla tätt i hundratusentals år. 

 
13 https://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/545-546_Nacka_TR_M_1333-11_Aktbil_545-
546_SNFs_och_MKGs_yttrande_170517.pdf 
14 https://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/596_Nacka_TR_M1333-
11_Aktbil_596_Yttrande_Naturskyddsforeningen_och_MKG_170830.pdf 
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De första yttrandena skickades till domstolen den 17 april 2016 (bilaga 32) och 20 april 2016 
(bilaga 33), följda av två bemötanden den 12 februari 2017 (bilaga 34) och 30 augusti 2017 
(bilaga 35). 

Under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen, där extra tid ägnades åt frågan om 
kopparkapselns långsiktiga integritet, framförde forskare från KTH ytterligare stöd för 
uppfattningen att kopparkapseln inte kommer att fungera i förvarsmiljön som sökanden anger 
i säkerhetsanalysen. Det finns ett antal presentationer från den framställan som ägde rum på 
huvudförhandlingen men från KTH-forskarnas sida är den som gjordes den 8 september 2017 
(bilaga 36) och en presentation om kvarvarande osäkerheter om kopparkapseln den 14 
september 2017 (bilaga 37) de viktigaste. 

Dessutom har Kärnavfallsrådet i ett yttrande till mark- och domstolen i sak den 31 maj 2016 
framfört att det saknas kunskap om kopparkorrosionsprocesser som behövs för att bedöma 
ansökan (bilaga 38). 

Föreningarna menar att det därmed fanns betydande stöd i yttranden från föreningarna, 
oberoende framträdande korrosionsforskare och Kärnavfallsrådet som grund för att mark- och 
miljödomstolen skulle förstå att SSM:s ställningstagande att kärnbränsleförvaret skulle bli 
tillräckligt strålsäkert kunde ifrågasättas. 

1.5 Sökandens kompletteringar till regeringen i kopparkapselfrågor tillförde ingen 
avgörande ny kunskap – SSM:s ställningstagande saknar värde i 
regeringsprövningen enligt miljöbalken 

Föreningarna anser att det är visat att sökandens kompletteringar i april 2019 till regeringen i 
de kopparkapselfrågor som mark- och miljödomstolen i yttrandet till regeringen i januari 2018 
ansåg måste hanteras för att ge tillåtlighet, inte tillförde någon avgörande ny kunskap. 
Kompletteringen hänvisar visserligen till ett antal dokument som är framtagna och några korta 
studier som är genomförda efter domstolens yttrande, men dessa innehåller inte någon 
betydande ny kunskap jämfört med den som fanns tillgänglig i mark- och miljödomstolens 
prövning. 

Föreningarna har i ett yttrande till regeringen den 11 juni 2021 med bilagor sammanfattat 
grunden för detta (bilaga 22). Föreningarna vill även hänvisa till yttrandet till regeringen över 
sökandens komplettering den 30 september 2019 (bilaga 39) samt kompletteringarna till detta 
yttrande den 30 oktober 2019 (bilaga 40), 19 november 2019 (bilaga 41) och 22 januari 2020 
(bilaga 42), samt till yttrandet i sak den 27 februari 2020 (bilaga 43) med komplettering den 
20 april 2020 (bilaga 44). 

Föreningarnas inställning om att sökandens kompletteringar inte tillförde någon avgörande ny 
kunskap om kopparkapselns långsiktiga integritet har fått stöd från framstående oberoende 
vetenskaplig korrosionsexpertis. Detta framkommer i yttranden till regeringen 26 april 2018 
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(bilaga 45), den 13 september 2019 (bilaga 9), den 26 mars 2021 (bilaga 18) samt ett sista 
yttrande den 29 december 2021 (bilaga 46). 

1.6 I stället för att utreda mark- och miljödomstolens frågeställningar om 
kopparkapseln på ett fullgott sätt valde regeringen att helt basera beslutet på SSM:s 
ställningstaganden 

Föreningarna anser att regeringen inte på ett fullgott sätt utrett de 
kopparkapselfrågeställningar som mark- och miljödomstolen ansåg måste utredas för att ge 
tillåtlighet för kärnbränsleförvaret. I stället har regeringen endast hänvisat till och baserat 
beslutet på SSM:s ställningstagande att kärnbränsleförvaret har ”förutsättningar” att bli 
strålsäkert eftersom säkerhetsanalysen som helhet med de tre barriärerna (kopparkapseln, 
lerbufferten, leran i tunnlar och schakt/berg) kan visa att myndighetens riskgräns förmodligen 
kan underskridas. 

Föreningarna menar att regeringen i och med detta bortsett från de uppenbara bristerna i 
ansökan, och inte gjort en självständig prövning av de frågeställningar som domstolen lyft 
som viktiga. Under tiden för regeringens prövning har mycket framkommit som bekräftar 
domstolens farhågor. Föreningarna sammanfattar detta i yttrandet med bilagor till regeringen 
den 11 juni 2021 (bilaga 22) och menar att om regeringen gjort den bredare miljöprövning 
som detta viktiga ärende är värd hade regeringen inte kunnat ge tillåtlighet till 
kärnbränsleförvaret. 

1.7 Det finns ett betydande behov av ytterligare forskning om koppar som 
kapselmaterial 

Föreningarna menar att i de yttranden som skickats till regeringen har det klargjorts att det 
saknas ett tillräckligt forskningsunderlag som visar att utvecklingen av kopparkapselns 
långsiktiga integritet kommer att följa de modeller som sökanden använder i 
säkerhetsanalysen. Snarare visar den forskning som finns att så inte kommer att ske.  

Även Kärnavfallsrådet har så sent som den 1 december 2021 framfört till regeringen att om ett 
beslut tas att ge tillåtlighet till kärnbränsleförvaret så bör ett villkor vara att det måste göras 
nya försök som visar hur koppar påverkas av en förvarsmiljö (bilaga 47). Rådet anser därmed 
att det behövs mer forskning för att visa att koppar är ett tillräckligt bra kapselmaterial. 

Föreningarna menar att det fortfarande finns ett betydande behov av grundläggande forskning 
om hur kopparkapseln påverkas i en förvarsmiljö. Detta ska inte vara ett förhållande som 
fortfarande föreligger för att regeringen ska ge tillåtlighet enligt miljöbalken. 

1.8 Avslutande kommentarer 

Föreningarna har i detta avsnitt gjort gällande att regeringens beslut strider mot beviskravet, 
försiktighetsprincipen och kunskapskravet i andra kapitlet miljöbalken. 
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Föreningarna vill avslutningsvis hänvisa till en utredning som SSM lät göra i början på 2019 
och som skickades till regeringen för att ingå i beslutsunderlaget. Utredningen heter 
”Miljöbalken och strålsäkerheten: Olika prövningsordningar - samma mål” och är skriven av 
Stefan Rubenson, mellan 1994 och 2002 departementsråd och chef för Miljödepartementets 
rättsenhet där han svarade för utformningen och genomförandet av miljöbalken (bilaga 48). I 
inledningen avslutar författaren med följande betraktelse: 

”Vad jag försöker säga med detta är att om man litar på att SSM sköter sina uppgifter 
enligt sina föreskrifter och standarder, alltså enligt den ordning som miljöbalken 
förutsätten [sic!] för förvaltningsmyndigheter i allmänhet, finns det ingen risk enligt 
miljöbalken. Slutförvaret kan inte accepteras enligt den sista fasen i den etappvisa 
prövningen enligt kärntekniklagen, om inte förutsättningarna enligt samtliga etappvisa 
prövningar är uppfyllda. Brister i SSM:s prövning skulle strida mot miljöbalkens mål och 
även mot de allmänna hänsynsreglerna, de senare sedda i ljuset av de särskilda 
hänsynsreglernas mer specificerade krav. Därför är ställningstagandet från regeringen i 
tillåtlighetsfrågan inte beroende på hur saken står i dag så länge som SSM på 
förvaltningsmässig grund finner att det med ”hög grad av sannolikhet” eller motsvarande 
uttryck är visat att SKB klarar sina förpliktelser i den aktuella etappen och att SSM vid 
den sista prövningen finner det ”utrett” att SKB kan följa villkoren för verksamheten.” 

Utredningen togs fram av SSM till stöd för regeringens prövning av kärnbränsleförvaret enligt 
miljöbalken. Uttalandet måste betraktas som osedvanligt tydligt, och bedömas med hänsyn till 
författarens bakgrund som ledare för miljöbalkens utformning och långa erfarenhet av 
regeringsprövningar. 

2. Grunder för att sökanden inte uppfyllt kunskapskravet i miljöbalkens andra 
kapitel avseende kopparkorrosion och andra avgörande frågeställningar 

Föreningarna gör gällande att sökanden inte har förmått nå kunskapskravet i miljöbalkens 
andra kapitel avseende frågor som rör kopparkorrosion och andra nedbrytande processer som 
påverkar de kopparkapslar det använda kärnbränslet ska förvaras i kärnbränsleförvaret. Även i 
frågor som rör hur lerbufferten kring kopparkapslarna och leran som ska täta tunnlar och 
schakt kommer att fungera i kärnbränsleförvarsmiljön saknas det tillräckligt vetenskapligt 
underlag för att ge stöd till de antaganden som görs i säkerhetsanalysen, som föreningarna 
redogjort för ovan. Ytterligare frågeställningar som inte är klargjorda i tillräcklig hög grad rör 
risker för jordbävningar, risker för ett större framtida haveri för förvaret, samt frågor som rör 
risker för intrång i förvaret. 

2.1 Kunskapsbrister om kopparkorrosion och andra nedbrytande processer som 
påverkar de kopparkapslar det använda kärnbränslet ska förvaras i 

Föreningarna menar att sökanden inte har visat att det finns en tillräcklig kunskap för att ge 
tillåtlighet enligt miljöbalken om kopparkorrosion och andra nedbrytande processer som 
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påverkar de kopparkapslar det använda kärnbränslet ska förvaras i. Som grund för detta 
hänvisar föreningarna till det som framförs rörande kopparkapselns långsiktiga integritet i 
avsnitt 1. 

2.2 Kunskapsbrister om hur lerbufferten kring kopparkapslarna kommer att fungera 
eller för att leran i tunnlar och schakt blir helt tät 

Föreningarna anser att sökanden inte heller har förmått nå kunskapskravet i miljöbalkens 
andra kapitel avseende frågor som rör hur lerbufferten kring kopparkapslarna kommer att 
fungera eller för att leran i tunnlar och schakt blir helt tät. Som grund för detta hänvisar 
föreningarna till beskrivningen nedan och till yttranden till mark- och miljödomstolen den 31 
maj 2016 (bilaga 29), den 14 februari 2017 (bilaga 30) och en presentation den 8 september 
2017 (bilaga 31). 

2.2.1 Funktionen av lerbufferten kring kopparkapslarna  

För att kärnbränsleförvarets funktion med flera barriärer ska upprätthållas, måste även den 
lerbuffert som ska finnas kring kopparkapseln fungera som det är modellerat i 
säkerhetsanalysen för kärnbränsleförvaret. Lerbufferten har flera funktioner för att skydda 
kopparkapseln. För att den ska fungera som tänkt ska den ta upp vatten från det omgivande 
berget, svälla och bli tät. Den täta leran ska förutom att hindra läckage till markytan av 
radioaktiva ämnen, även hindra ämnen i grundvattnet som kan skada kapseln från att nå fram 
till kopparytan. Bufferten ska även mekaniskt skydda kapseln från rörelser i berget. 

Lerbuffertens roll i säkerhetsanalysen bygger på teoretiska modeller som säger att leran 
kommer att svälla fullkomligt och homogent i alla deponeringshål oberoende av hur lång tid 
det tar för vatten komma fram ur det omgivande berget i tillräcklig mängd. Just berget i 
Forsmark där förvaret är tänkt att lokaliseras är relativt sprickfritt för svenska 
urbergsförhållanden. Det betyder att det kommer att ta väldigt lång tid, upp till 1 000 år i de 
flesta deponeringshål, innan leran uppnått det teoretiska tillståndet i säkerhetsanalysen. 

De modeller som används för säkerhetsanalysen är väldigt enkla och utgår ifrån data från i 
huvudsak små och korta försök i laboratorier. Dessutom antas att temperaturförhållanden, 
kemiska förändringar i leran eller strålning inte kommer att påverka sluttillståndet. Men 
modellerna klarar inte ens av att på ett tillräckligt bra sätt beskriva vad som händer med leran 
i fleråriga fullskaleförsök, även om dessa inte pågått mer än mellan 5-10 år. 

Eftersom kopparkapslarna i förvaret är mycket varma under de första 100 åren, och leran 
påverkas av värmen så att den ändras kemiskt, är det mycket osäkert om lerbufferten i 
deponeringshålen i Forsmarkberget någonsin kommer att ge det skydd för kapslarna som 
antas i säkerhetsanalysen. Att berget och leran tar åt sig vatten långsamt och sväller långsamt 
hjälper inte till. 
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Om dessutom kopparkapslarna påverkas negativt kommer koppar från kapslarna också att 
hamna i leran, vilket också påverkar möjligheten att svälla negativt. Det är stor skillnad på de 
mängder vatten som behövs för att korrodera koppar och för att svälla leran. 

2.2.2 Funktionen av lera i tunnlar och schakt  

Det är inte heller på långa vägar visat att den lera som ska placeras i deponeringstunnlar, och 
andra underjordsutrymmen samt tunnlar och schakt som leder till ytan någonsin kommer att 
svälla och skapa den täthet som är lika stor eller större än bergets som antas i 
säkerhetsanalysen. Det har gjorts olika försök i verklig skala men sökanden har inte kunnat 
dokumentera att det någonsin blir tätt. 

Det är viktigt att förstå vad detta betyder för säkerhetsanalysen som antar att det går att räkna 
med att hela förvaret blir så tätt att det går att använda en siffra för bergets täthet för att visa 
att kärnbränsleförvaret blir säkert även om andra barriärer inte fungerar perfekt. Men framför 
allt i det viktiga 1 000-årsperspektivet är detta resonemang helt beroende av det inte börjar 
rinna vatten längs deponeringstunnlarna som kan flytta läckande radioaktiva ämnen till större 
sprickzoner som går igenom förvaret och sedan relativt snabbt upp till ytan. 

Just i Forsmarkberget finns det dessutom stora utmaningar som beror på att den 
bergformation som förvaret ska ligga i ligger i en geotektonisk skjuvzon. Kring formationen 
finns det mycket uppsprucket berg som innehåller mycket vatten. Detta vatten ger ett tryck på 
bergformationen som ger höga bergspänningar i berget. Det är även denna effekt som gör 
berget relativt sprickfritt. Men det stora vattentrycket kommer även göra det svårt att hålla tätt 
där det finns större sprickor genom förvaret. Delvis kommer betongbarriärer att hjälpa till, 
men livslängden på dessa blir relativt kort. Efter ett tag kommer det att finnas olika punkter i 
förvaret som har betydande skillnad i vattentryck och när det blir en möjlighet för vatten att 
flöda mellan punkterna kommer det att ske. Då blir bergets teoretiskt höga täthet i stället 
väldigt låg och säkerhetsanalysens resultat gäller inte längre. 

Det är intressant att konstatera att berget i Laxemar vid Oskarshamns kärnkraftverk har 
egenskaper som ligger betydligt närmare ett normalt svenskt urberg, som sökandens metod 
egentligen är utvecklad för. Där sväller lerbuffert och lera i tunnlar mycket snabbare och 
kärnbränsleförvarets barriärer skulle förmodligen fungera bättre. De flesta bedömare trodde 
därför att Laxemar skulle väljas 2009 när platsvalet gjordes. Men sökanden såg att den 
tilltalande siffran för bergets höga täthet i Forsmark skulle fungera bättre i de teoretiska 
modellerna i säkerhetsanalysen än den i Laxemar och därför valdes Forsmark som 
lokalisering för kärnbränsleförvaret. Trots att lokaliseringen har betydande brister (se avsnitt 
4). 
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2.3 Kunskapsbrister för risker för jordbävningar 

Föreningarna menar att sökanden inte har förmått nå kunskapskravet i miljöbalkens andra 
kapitel avseende frågor som rör risker för jordbävningar eftersom det saknas ett mätsystem för 
att kontinuerligt mäta rörelser i berget i Forsmark. Som grund för detta hänvisar föreningarna 
till beskrivningen nedan och till yttranden till mark- och miljödomstolen den 31 maj 2016 
(bilaga 29), den 14 februari 2017 (bilaga 30) och en presentation den 8 september 2017 
(bilaga 31). 

2.3.1 Avsaknad av mätsystem för att kontinuerligt mäta rörelser i berget i Forsmark 

Sökanden har tagit fram ett omfattande underlag för att förstå hur jordbävningar kan påverka 
kärnbränsleförvaret och förvarets långsiktiga säkerhet. Sådan påverkan är i huvudsak en fråga 
för längre tidsperioder i framtiden eftersom större jordbävningar endast kommer att kunna äga 
rum i samband med istider. 

Samtidigt sker mindre jordbävningar i Sverige hela tiden. De sker i de geotektoniska 
skjuvzoner som går genom norra och södra Sverige och i inlandet i den skjuvzon som går 
genom mellersta Sverige och även genom Forsmark och ut i Östersjön. 

För att ge intrycket av att Forsmark är en bra plats för lokaliseringen av kärnbränsleförvaret 
har sökanden antagit att skjuvzonen inte alls aktiv just inom verksamhetsområdet. Men det 
saknas vetenskapligt stöd för detta. Ett bra sätt att undersöka frågan är att placera ut 
mätstationer som mäter hur mycket berget på olika platser rör sig i förhållande till olika 
punkter. Under en period hade sökanden sådana stationer utplacerade, men ansåg att 
resultaten var svårtolkade och la därför ner projektet i stället för att utveckla det och ta fram 
bättre kunskap. 

Föreningarna gör gällande att det därför kan finnas odetekterade stora rörelser i berget som 
skulle kunna kullkasta de antaganden som är gjorda i säkerhetsanalysen. Skalv kan ske innan 
tillstånd att börja bygga ges, innan deponering påbörjas, eller ännu värre under pågående 
deponering. 

Föreningarna anser att avsaknaden av ett program för att kontinuerligt mäta rörelser i berget, 
som betyder att kunskapen om framtida jordbävningsrisker är otillräcklig, i sig är tillräckligt 
för att regeringen borde ha nekat tillåtlighet. 

2.4 Regeringen har inte gjort en fullgod bedömning av alla risker för intrång 

Föreningarna menar att sökanden inte har förmått nå kunskapskravet i miljöbalkens andra 
kapitel avseende frågeställningar om risker för framtida intrång i kärnbränsleförvaret. Som 
grund för detta hänvisar föreningarna till beskrivningen nedan och till yttranden till mark- och 
miljödomstolen den 31 maj 2016 (bilaga 29), den 14 februari 2017 (bilaga 30) och en 
presentation den 8 september 2017 (bilaga 31). 
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Föreningarna har menar att sökanden och SSM uppvisar en samstämmighet om att i 
säkerhetsanalysen endast ta hänsyn till oavsiktliga framtida intrång i förvaret. Det betyder att 
hänsyn måste tas till risker från t.ex. om någon i framtiden skulle borra en energibrunn som 
tränger ner i förvaret. 

Föreningarna menar dock att de mest sannolika scenarierna för framtida intrång i 
kärnbränsleförvaret är avsiktliga intrång, vare sig de görs med kunskap om vad som finns i 
förvaret med avsaknad av respekt för de risker innehållet kan ge eller om det sker utan sådan 
kunskap. I själva verket är risken för att avsiktliga intrång i kärnbränsleförvaret i framtiden 
ger en negativ påverkan på människa och miljö betydligt större än de risker som är ett resultat 
av sökandens teoretiska säkerhetsanalys. Trots det tas dessa risker inte upp och hanteras i 
regeringens beslut, och huvudskälet för det är förmodligen att frågan inte alls hanteras av 
sökanden i ansökan eller av SSM i myndighetens granskning. 

Föreningarna anser att avsaknaden av tillräcklig kunskap och riskanalys av möjliga problem 
med avsiktliga intrång i kärnbränsleförvaret i sig är tillräckligt för att regeringen skulle nekat 
tillåtlighet. 

Föreningarna vill i detta sammanhang peka på att den alternativa metoden djupa borrhål både 
skulle kunna ge ett miljömässigt säkrare förvar och kan minska risken för oavsiktliga intrång 
(se avsnitt 3.1). 

3. Grunder för att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven enligt 6 kap. 
miljöbalken vad avser redovisningen av alternativa metoder 

Föreningarna anser att regeringens beslut att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen var 
oriktig eftersom den inte uppfyller kraven enligt 6 kap. miljöbalken vad avser redovisningen 
av alternativa metoder. 

Som grund för detta hänvisar föreningarna till beskrivningen nedan och till yttranden till 
mark- och miljödomstolen den 31 maj 2016 (bilaga 29), den 14 februari 2017 (bilaga 30) och 
en presentation den 8 september 2017 (bilaga 31). 

Föreningarna har sedan början av 1990-talet framfört att den alternativa metoden djupa 
borrhål borde undersökas ytterligare, eftersom det skulle kunna finnas förutsättningar för att 
den blir miljömässigt säkrare än den metod som sökanden valde på 1970-talet. Genom åren 
har det blivit mer och mer vetenskapligt klargjort att så är fallet samtidigt som möjligheterna 
att tillämpa metoden genom teknikutveckling blivit bättre och bättre. Regeringen har i den s.k. 
FUD-processen med jämna mellanrum betonat vikten av att sökanden undersöker alternativa 
metoder och även pekat ut djupa borrhål som särskilt viktig. Sökanden har då och då gjort 
ansatser till att genomföra sådant arbete, men dessvärre fokusera på argumentation för att det 
inte finns några alternativ till sökandens egen metod. 



  28/39 
 
 

   
 

I metoden djupa borrhål deponeras det använda kärnbränslet på mellan 3-5 kilometers djup i 
borrhål i stället för på 500 meters djup i tunnlar. Den viktigaste skillnaden mellan metoderna 
är att grundvattnet på djupet är orörligt och att radioaktiva ämnen från avfallet därför aldrig 
kommer att nå jordytan. Därmed är den miljömässiga säkerheten garanterad i 
miljonårsperspektivet av en naturlig barriär. Metoden innebär även att riskerna för intrång är 
mycket mindre, särskilt från framtida generationer som inte har kunskap i avfallets farlighet. 

Teknikutvecklingen har kommit så långt att det även går att göra det troligt att det blir 
billigare att använda djupa borrhål än sökandens metod. Tyvärr är det inte bara i Sverige som 
det finns ett institutionellt motstånd att undersöka alternativ eftersom så stora resurser lagts 
ner på befintliga förvarssystem som det arbetats med i många årtionden. Den största 
satsningen på djupa borrhål gjordes i U.S.A. under president Obamas presidentskap, men 
projektet lades ner av president Trump. 

Genom den bristande redovisningen av alternativet djupa borrhål i 
miljökonsekvensbeskrivningen var regeringens beslut att godkänna denna oriktig, eftersom 
den inte uppfyllde kraven enligt 6 kap. miljöbalken. 

4. Grunder för att lokaliseringen av kärnbränsleförvaret strider mot miljöbalkens 
platsvalsregel 

Föreningarna anser att regeringens grunder för att godkänna platsvalet strider mot 
platsvalsregeln. Platsvalet är inte lämpligt på grund av närheten till Östersjön och den 
spridning av radioaktiva ämnen som därmed kan ske snabbare än vid en inlandslokalisering 
och dessutom till stora områden. En annan invändning är att berget är sämre för den 
långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret på grund av lokaliseringen i en geotektonisk 
skjuvzon (vilket som anförts ovan innebär en ökad risk för påverkan från jordbävningar) och 
på grund av närheten till kraftöverföring till Finland med medföljande korrosionsrisker. 
Området har också mycket höga naturvärden med påverkan på Natura 2000-områden och 
påverkan av en lång rad arter, som för tillfället är föremål för en dispensprövning gentemot 
artskyddsförordningen.  

Slutligen gör föreningarna gällande att det förändrade säkerhetsläget innebär att placeringen 
utgör en nationell säkerhetsrisk. 

Som grund för detta hänvisar föreningarna till beskrivningen nedan och till yttranden till 
mark- och miljödomstolen den 31 maj 2016 (bilaga 29), den 14 februari 2017 (bilaga 30) och 
en presentation den 8 september 2017 (bilaga 31). 

4.1 Lokalisering vid kusten eller i inlandet 

Föreningarna menar att det är visat att det finns inlandslokaliseringar av ett kärnbränsleförvar 
enligt sökandens metod som har en mycket högre långsiktig säkerhet. Modelleringar har visat 
att om ett förvar lokaliseras på djupet i ett s.k. inströmningsområde för storregionala 
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grundvattenströmmar kan genombrottstiden från att ett förvar börjar läcka tills dess 
radioaktiva ämnen når människa och miljö vara över 50 000 år. 

Vid en kustnära lokalisering är motsvarande genombrottstider under 100 år. Därmed menar 
föreningarna att en kustnära lokalisering som i Forsmark (eller Laxemar vid Oskarshamns 
kärnkraftverk) bör undvikas. 

4.2 Lokaliseringen som en säkerhetsrisk 

Föreningarna menar att det finns säkerhetsrisker om ett kärnbränsleförvar lokaliseras nära ett 
kärnkraftverk. Om det blir en olycka som ger radioaktiv beläggning över förvarets 
ovanjordsdel blir det svårare att anlägga och driva förvaret. Dessutom riskeras kontaminering 
av förvaret under drift, vilket kan försvåra reparationer, övervakning och säkerhetshöjande 
arbeten. 

Föreningarna vill dessutom uppmärksamma att det kan vara olämpligt att lokalisera ett 
kärnbränsleförvar vid kusten ur ett större säkerhetspolitiskt perspektiv. Något som 
aktualiserats av händelseutvecklingen i inledningen under innevarande år.  

4.3 Forsmarksbergets dåliga egenskaper för strålsäkerhet 

Föreningarna har i avsnitt 2.2 uppmärksammat att lokaliseringen av ett kärnbränsleförvar i det 
valda berget i Forsmark i och för sig innebär att det finns relativt få sprickor i berget, men 
även att det finns mindre vatten. Det betyder att det blir svårare att uppnå den fullständiga 
svällning av lerbufferten kring kopparkapslarna och leran i tunnlar och schakt som behövs för 
säkerhetsanalysen. I Forsmarkberget kan detta ta 1 000 år eller mer till skillnad från mer 
normalt svenskt urberg där det skulle ta några tiotal år. Så är fallet i Laxemar vid 
Oskarshamns kärnkraftverk, där en alternativ platsundersökning gjordes och även vid platsen 
där ett liknande finskt kärnbränsleförvar är tänkt att byggas. 

Föreningarna har även påpekat att det finns mycket höga bergspänningar i berget i Forsmark. 
Detta kommer att ge tekniska problem vid byggandet av förvaret (berget ”kalvar”). 

4.4 Risker med en lokalisering i en geotektonisk skjuvzon 

Det torra, täta berget med höga bergspänningar i Forsmark orsakas av det ligger i en 
geotektonisk skjuvzon. En sådan skjuvzon innebär en högre risk för jordbävningar. Denna 
risk är särskilt hög under en kommande istid då avlastningar ger risk för både extra stora 
jordbävningar och extra stora förskjutningar av berget jämfört med en lokalisering i mer 
normalt berg borta från dessa zoner. 

Bergspänningarna i berget innebär dessutom risker för att berget kan påverkas mer negativt än 
vanligt berg vid framtida jordbävningar. 
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4.5 Korrosionsrisker med en lokalisering nära en högspänningsledning till Forsmark 

Mellan Sverige och Finland går högspänningsledningar för att föra el mellan länderna. 
Ledningarna har den konstruktionen att, förenklat, låta elektronerna vandra ena vägen i 
ledningarna och tillbaka via marken. Det betyder att det finns betydande spänningar mellan 
två punkter på förvarsdjup i Forsmarksområdet. Att detta kan ge stora korrosionsskador även 
på rostfritt stål har uppmärksammats, men sökanden har tonat ner riskerna för att det kan ske 
påverkan på kärnbränsleförvaret. Föreningarna menar att det hade varit bättre att undvika 
risker för förvaret från läckströmmar från kraftledningar genom en annan lokalisering. 

4.6 Forsmarksområdet har mycket höga naturvärden 

Det är allmänt erkänt att Forsmarksområdet har mycket höga naturvärden och att ett flertal 
rödlistade arter finns på området där kärnbränsleförvarets ovanjordsdel är tänkt att byggas. 
Detta innebär att verksamheten inte bör tillåtas om inte det finns mycket särskilda skäl. 

Tillsammans med de andra skälen för att Forsmark är en undermålig plats för lokalisering av 
kärnbränsleförvaret menar föreningarna att valet strider mot platsvalsregeln i miljöbalken. 

5. Grunder för att miljöbalksbeslutet felaktigt fattats utan en Natura 2000-prövning 

Föreningarna gör gällande att regeringens tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken strider mot 
EU:s livsmiljödirektiv (92/43/EEG), eftersom beslutet fattats utan att en så kallad Natura 
2000-prövning skett gentemot direktivets undantagsregler.  

Enligt artikel 6 i livsmiljödirektivet ska alla ”planer och program” bedömas med avseende på 
konsekvenserna för det syfte som Natura 2000-skyddet avser. Ett godkännande (”agree to”) 
får bara ske om en nationell myndighet har försäkrat sig om att det berörda området inte 
kommer att ta skada. En plan eller ett projekt får vidare bara godkännas om det står klart att 
verksamheten inte är skadlig. Av EU- domstolens praxis framgår att den nationella 
myndighetens prövning ska omfatta alla aspekter av planer eller projekt, som enskilt eller i 
kombination med andra planer och projekt, kan få konsekvenser för området. Utredningen ska 
ge förutsättningar för en fullständig, exakt och slutlig bedömning. 

De omfattande anläggningsarbetena och verksamheten innebär en betydande påverkan på 
närliggande Natura 2000-områden, vilket medfört att Naturvårdsverket, mark- och 
miljödomstolen och länsstyrelsen dragit slutsatsen15 att en tillståndsprövning måste ske mot 
direktivets undantagsregler i sina respektive yttranden i målet. Även bolaget har 
reservationsvis framställt ett yrkande om Natura 2000-tillstånd. Frågan är då om denna 
prövning kan anstå till senare prövningar i målet. 

 
15 Se Mark- och miljödomstolen i Nackas yttrande till regeringen den 23 januari 2018, sidorna 18, 28 och 517-
521. 
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Föreningarna anser att eftersom praxis är klar om att en sådan prövning måste ske innan, eller 
senast i samband med en prövning av tillståndet, måste slutsatsen bli att detsamma även gäller 
beslut om tillåtlighet.  

Beslutet har inte föregåtts av en sådan slutgiltig och exakt prövning mot direktivets 
undantagsregler som EU-rätten kräver. Förfarandet står därför i strid med Högsta 
förvaltningsdomstolens dom i Norra Kärr (HFD 2016 ref 21) och en fast EU-rättslig praxis 
som betonar vilken inverkan godkännandebeslut har i anslutning till livsmiljödirektivets 
skyddssyften – oberoende av myndighet och beslutstyp. 

I det nu aktuella regeringsbeslutet skedde inte någon Natura 2000-prövning, frågan om 
prövning berördes över huvud taget inte. Detta har förmodligen sin bakgrund i att Mark- och 
miljödomstolen i Nacka i sitt yttrande angivit att en Natura 2000-prövning kunde vänta till 
senare, då domstolen ansåg att ett tillåtlighetsbeslut inte utgör ett sådant slutligt beslut som 
omfattas av prövningsplikten enligt direktivet. Mark- och miljödomstolen hänvisade därvid 
till HD:s avgörande i ett tidigare mål enligt miljöbalken, Bunge (NJA 2013 s 613).  

Föreningarna är av en annan åsikt. För det första ger HD:s uttalanden i Bunge-domen 2013 
inte stöd för att regeringen kunde underlåta att göra en Natura 2000-prövning. I målet 
upphävde HD tvärtom rättsverkan av ett tillåtlighetsbeslut för att det inte uppfyllde EU-rättens 
krav. Förhållandena i målen skiljer sig åt och måste läsas i sin kontext. För det andra gör 
föreningarna gällande att rättsläget förtydligats sedan dess i HFD:s dom om Norra Kärr 2016 
på ett sådant sätt att det nu står klart att regeringen varit skyldig att pröva den ansökta 
verksamheten mot livsmiljödirektivets undantagsregler. Det rör sig enligt föreningarna inte 
om att rättsläget förändrats i formell mening sedan ansökan lämnades in, utan om att praxis 
om EU-rättens innebörd förtydligats i just det här hänseendet.  

EU-domstolen har vidare slagit fast att olika former av skyddsåtgärder eller 
kompensationsåtgärder inte medför att prövningsplikten upphör i People Over Wind (C-
323/17), vilket också bekräftats i svenska avgöranden. Det finns därmed inte några andra skäl 
att bortse från skyldigheten att genomföra en Natura 2000-prövning. 

5.1 Den ansökta verksamheten i Forsmark innebär betydande påverkan på Natura 
2000-områden 

Verksamhetsområdet omges av fyra Natura 2000-områden: Kallriga (SE0210220) 
Forsmarksbruk (SE0210153), Storskäret (SE0210322) och Skaten-Rångsen (SE0210227). 
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Bild: Grundvattenavsänkningen överlappar Natura 2000-områden. De närmaste Natura 2000-områdenas 
placering jämfört med sökandens modellerade grundvattenavsänkning. Efter SKB, Komplettering om avgränsning 
av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden, 2019 (DokumentID1684602), sidan 9.  
 

Mark- och miljödomstolen bedömde i 2018 års yttrande att det finns risk att verksamheten på 
ett betydande sätt påverkar miljön i samtliga Natura 2000-områdena och ansåg att det därför 
krävdes tillstånd (yttrandet sidan 18 och 517 och framåt). Det rör sig bland annat om påverkan 
på grundvatten som orsakas av det omfattande systemet av bergtunnlar, men också om buller 
och läckage av näringsämnen till känsliga skyddade kustmiljöer. I bevarandeplanerna för 
Kallriga och Skaten-Rångsen anges uttryckligen att ”[i]ngen betydande ökning av 
näringstillförseln får ske”.16 

Även Naturvårdsverket och länsstyrelsen fann i sina yttranden i målet att det rörde sig om 
risker för betydande miljöpåverkan på Natura 2000-områdena och att det därför behövdes 
tillstånd. 

Föreningen ansluter sig till denna ståndpunkt. 

5.2 Mark- och miljödomstolens yttrande och HD:s dom i Bungemålet 

Mark- och miljödomstolen i Nacka ansåg emellertid att regeringens tillåtlighetsbeslut ”inte 
anses innefatta ett sådant slutligt ställningstagande i Natura 2000-frågan som EU-rätten 
kräver” och att Natura 2000-prövning därför kunde låta sig göras i samband med den senare 
tillståndsprövningen i mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen hänvisade 

 
16 Länsstyrelsen Uppsala län, Bevarandeplan för Kallriga (SE0210220) sidan 11, och Bevarandeplan Skaten-
Rångsen (SE0210227), sidan 10. I båda fall beträffande Laguner (1150) respektive Stora vikar och sund (1160).  
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därvid som nämnts till HD:s avgörande i ett tidigare mål enligt miljöbalken, Bunge (NJA 
2013 s 613). 

Enligt föreningarnas mening är detta en missuppfattning av domen i Bungemålet. HD uttalade 
inte att regeringen vid tillåtlighetsprövning kunde vänta med en Natura 2000-prövning. Vad 
HD gjorde var att uttala sig om att en uppdelning av mål inte fick leda till att prövningen 
uteblev: 

”Att prövningen delas upp i två etapper – först tillåtlighet och sedan tillstånd – får inte leda till 
att tillstånd meddelas utan att samtliga frågor som ska ingå i tillståndsprövningen verkligen blir 
bedömda i något skede. Inte heller i övrigt får möjligheten att meddela en särskild dom om 
tillåtlighet komma i konflikt med reglerna för tillståndsprövningen. En uppdelning av 
förfarandet får därför inte genomföras på ett sådant sätt eller ges sådana verkningar att det 
hindrar en fullständig prövning.”17 

Föreningarna anser att det är felaktigt att uppfatta HD:s uttalanden i domen som att man 
godkände en ordning där man utlämnar Natura 2000-prövningen i tillåtlighetsprövningen. 
Tvärtom var det i målet fråga om att HD upphävde tillåtlighetsbeslutets rättsverkan, just 
eftersom EU-rättens krav inte hade efterlevts.  

Uttalandet måste läsas i sitt sammanhang; frågan som avhandlades var hur man skulle se på 
en situation när någon ordentlig Natura 2000-prövning inte gjorts i någon instans, alls. Kunde 
Natura 2000-prövningen så att säga lämnas mellan stolarna, såsom tidigare skett i flera 
prövningar? En sådan ordning var förstås inte i enlighet med EU-rätten.  

Föreningarna menar att man av detta inte kan dra slutsatsen att HD avsåg att godkänna en 
ordning där regeringen kan underlåta att göra en Natura 2000-prövning vid en 
tillåtlighetsprövning.  

Att mark- och miljödomstolarna vid ett enda tillfälle åsidosatt innehållet i ett 
tillåtlighetsbeslut, betyder inte att regeringens prövning enligt 17 kap. miljöbalken kan anses 
befriad från EU-rättens krav om att tillstånd till planer och program som kan påverka Natura 
2000-områden först måste prövas mot undantagsreglerna i livsmiljödirektivet. Även om 
regeringens tillåtlighetsbeslut i sällsynta fall kan åsidosättas av mark- och miljödomstolarnas 
tillståndsprövning, så rör det sig om ett sådant godkännande som faller under direktivets 
artikel 6.3. 

Att så är fallet finner stöd i att Högsta förvaltningsdomstolen sedan Bunge-domen kommit att 
pröva ett ärende där frågan kom upp när i instanskedjan en Natura 2000-prövningen ska ske. 
Frågan var i fokus vid prövningen i Norra Kärr-domen. 

 
17 NJA 2013 s 613, punkt 19. 
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5.3 Regeringens beslut strider mot svensk praxis i Norra kärr-domen och EU-
domstolens praxis 

I Norra Kärr-målet hade regeringen meddelat tillstånd till bearbetningskoncession enligt 
minerallagen som kunde påverka Natura 2000-områden i närheten. Regeringen fann att det 
inte fanns något hinder i 3 och 4 kapitlet miljöbalken, trots den hänvisning som finns i 
4 kap. 8 § miljöbalken till Natura 2000-regelverket. Regeringen ansåg att man inte behövde 
göra någon Natura 2000-prövning, utan hänvisade i målet till att domstolarna i den följande 
prövningen inte skulle anses bundna av regeringens beslut enligt HD:s avgörande i 
Bungemålet. 

Högsta förvaltningsdomstolen var i den följande rättsprövningen av en annan mening, och 
upphävde regeringens beslut. I domskälen hänvisar domstolen till att livsmiljödirektivets syfte 
är att ta hänsyn till Natura 2000-områdena tidigt i processen: 

”Syftet med art- och habitatdirektivet och de nya bestämmelserna är dock att hänsynen till de 
olika skydds- och bevarandeområdena ska finnas med redan på det tidiga planeringsstadiet. Det 
handlar alltså om att planera rätt från början”. 

Föreningen ansluter sig till detta synsätt.  

HFD hänvisade även till EU-domstolens avgöranden Alto Sil (C-404/09), Waddensee (C-
127/02) och Sweetman (C-258/11) om att prövningen ska bygga på underlag som ger 
förutsättningar för en fullständig, exakt och slutlig bedömning. 

I Alto Sil, som rörde gruvverksamhet som kunde påverka Natura 2000-områden med 
brunbjörn och tjädrar, underströk EU-domstolen att tillstånd endast kan lämnas efter att 
myndigheterna säkerställt att Natura 2000-områden inte skadas: 

”De behöriga nationella myndigheterna ska endast lämna tillstånd till verksamhet efter att ha försäkrat sig 
om att denna inte får någon skadlig inverkan på̊ det berörda området.” 

(EU-domstolen Alto Sil, C-404/09 punkt 99). 
 
I ett antal fall har EU-domstolen också slagit fast att det inte har betydelse vilken myndighet 
som fattar beslutet eller vilken sorts verksamhet det rör sig om. Det som är avgörande är 
vilken verkan beslutet har. I C-399/14 betonade EU-domstolen att det rör sig om ”samtliga 
fall” som inte är förenliga med bevarandemålen i Natura 2000-områdena som påverkas, även 
om det rör sig om väsentliga allmänintressen: 

”En bedömning som uppfyller kraven i artikel 6.3 i livsmiljödirektivet är dock i samtliga fall nödvändig 
när ett projekt, genom analogi med artikel 6.4, inte är förenligt med bevarandemålen för det berörda 
området men måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse”. 

(EU-domstolen C-399/14, punkt 56). 
 
I Solvay uttalade vidare EU-domstolen att skyldigheten att först företa en Natura 2000-
prövning inte är förbehållen endast de myndigheter som medlemslandet utpekat som behörig 
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myndighet. Skyldigheterna gäller den myndighet som godkänner planerna. I målet var det 
frågan om en lagstiftande myndighet (”legislative authority”): 

”Den hänskjutande domstolen har ställt den femte frågan för att få klarhet i huruvida artikel 6.3 
i livsmiljödirektivet ska tolkas så, att en lagstiftande myndighet tillåts godkänna planer eller 
projekt utan att dessförinnan ha försäkrat sig om att de inte medför skada på det berörda 
området. (…) I artikel 6.3 i livsmiljödirektivet föreskrivs ett bedömningsförfarande med syfte 
att med hjälp av en förhandskontroll säkerställa att en plan eller ett projekt (…) inte godkänns, 
om det berörda området kan ta skada (…) De nationella myndigheterna ska endast godkänna en 
plan eller ett projekt efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta 
skada. (…) Dessa skyldigheter åligger medlemsstaterna enligt livsmiljödirektivet, oberoende av 
beskaffenheten av den nationella myndighet som är behörig att godkänna planen eller projektet i 
fråga. (…) Artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell 
myndighet, vare sig den är en lagstiftande myndighet eller inte, att godkänna planer eller projekt 
utan att dessförinnan försäkra sig om att det berörda området inte kommer att ta skada.” 

(EU-domstolen Solvay C-182/10 punkt 65-70) 
 

5.4 Försiktighetsåtgärder och kompensationsåtgärder innebär inte att en Natura 2000-
prövning kan undvikas 

Det finns som inledningsvis anmärkts på inte heller någon annan grund till att regeringen 
skulle kunna godkänna ansökan utan en föregående Natura 2000-prövning. Inte heller olika 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder kan medföra att en Natura 2000-prövning kan 
undvikas. 

I rättsfallet People over Wind, C-323/17, uttalar sig EU-domstolen om huruvida man kan väga 
in de lindrande effekterna av försiktighetsmått när man ska avgöra om en lämplig bedömning 
(EU:s begrepp för Natura 2000-prövning). Enligt EU-domstolen innebär den omständigheten, 
att skyddsåtgärder beaktas vid prövningen av om det bör göras en lämplig bedömning, att det 
är sannolikt att området påverkas på ett betydande sätt och att det följaktligen är lämpligt att 
göra en sådan bedömning: 

”I likhet med vad sökandena i det nationella målet och kommissionen har gjort gällande, 
innebär den omständigheten, såsom den hänskjutande domstolen har påpekat, att åtgärder som 
syftar till att förebygga eller begränsa de skadliga effekterna av en plan eller ett projekt på det 
berörda området beaktas vid avgörandet av om det bör göras en lämplig bedömning, att det är 
sannolikt att området påverkas på ett betydande sätt och att det följaktligen är lämpligt att göra 
en sådan bedömning.” 

(EU-domstolen People over Wind, C-323/17, punkt 35) 

5.5 Föreningarnas slutsatser  

Föreningarna anser således för det första att HD:s uttalanden i Bunge-domen inte ger stöd för 
att regeringen kunde underlåta att göra en Natura 2000-prövning. För det andra gör 
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föreningarna gällande att rättsläget i förtydligats sedan dess i HFD:s dom om Norra Kärr på 
ett sådant sätt att det nu står klart att regeringen varit skyldig att pröva den ansökta 
verksamheten mot livsmiljödirektivets undantagsregler. I vart fall ger EU-domstolens praxis 
stöd för att en regering inte kan godkänna projekt utan att först ha tagit ställning till frågan om 
påverkan på närliggande Natura 2000-områden. 

6. Grunder för att bristerna i regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken 
innebär att verksamheten inte heller kan ges tillstånd enligt kärntekniklagen 

Enligt § 5b i kärntekniklagen (SFS 1984:3) ska tillståndsprövningar enligt lagen tillämpa 
2 kap. och 5 kap. § 3 i miljöbalken. Föreningarna har ovan påvisat att regeringens beslut om 
tillåtlighet inte har varit i förenlighet med miljöbalkens 2 kap. Därmed kan inte heller 
verksamheten ges tillstånd enligt kärntekniklagen. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser föreningarna att regeringens två beslut bör prövas och upphävas av 
Högsta förvaltningsdomstolen, då besluten strider mot miljöbalkens rättsregler och bygger på 
felaktiga faktabedömningar. Dessutom har förfarandefel förekommit i och med att någon 
Natura 2000-prövning inte skett. 

Regeringens tillåtlighetsbeslut är inte förenligt med miljöbalken eftersom de kvarstående 
osäkerheterna är alltför stora beträffande den ansökta anläggningens förmåga att hålla 
människor och miljön säker från farliga stråldoser under den mycket långt utsträckta 
tidsperiod det är frågan om. Sökanden har inte kunnat visa att den sökta verksamheten kan 
klara av kraven som följer av de allmänna hänsynsreglerna jämfört med riskkriteriet i 
5 § SSM:s föreskrifter i SSMFS 2008:37. Ansökan med kompletteringar når inte upp till 
beviskraven sett tillsammans med kunskapskravet och försiktighetsprincipen i andra kap. 
miljöbalken. Ett viktigt skäl är den vetenskapliga kritiken från forskare från KTH:s institution 
för yt- och korrosionsforskning och osäkerheten kring kopparmaterialets hållbarhet under den 
långa tidsrymd det är frågan om, då det använda kärnbränslet ska förvaras i kapslar med 
väggar av endast 5 cm tjock koppar. 

Föreningarna anför vidare brister i miljökonsekvensbeskrivningen, platsvalet och betydande 
påverkan på närliggande Natura 2000-områden. Sammantaget innebär bristerna i 
miljöbalkshänseende att tillstånd inte heller är förenligt med kärntekniklagen. 

 

Stockholm dag som ovan, 
 
 
 
Oscar Alarik   
Chefsjurist, Naturskyddsföreningen  
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