
 Stockholm, 20 februari 2015 

Till: Regeringen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Överklagan av beslut om godkännande av förnyad 
säkerhetsredovisning för Oskarshamn 2 
 
Greenpeace - Norden, 857204-4280, överklagar med stöd av 16 kap. 13 § miljöbalken 
härmed Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) beslut av den 30 januari 2015 (SSM2013-6056) 
att godkänna den förnyade säkerhetsredovisning som OKG lämnat in till SSM (SSM2013-
6056-1). 
 
 

Yrkande 
x att regeringen upphäver SSM:s beslut av den 30 januari 2015 att godkänna O2-FSAR 
x att regeringen ålägger OKG att komplettera O2-FSAR föreläggandepunkter 1, 4, 6, 

10, 11, 14, 15, 16, 22 och 23 innan ett godkännande av O2-FSAR kan ske. 
x att regeringen ålägger OKG att komplettera övriga 13 föreläggandepunkter samt 

redovisa dessa för SSM:s godkännande innan en första återkriticitet av O2 får ske. 
x att regeringen ålägger OKG att senast sju dagar innan återkriticitet av O2 sker 

rapportera tidpunkten för detta till SSM. 
x att regeringen återförvisar ärendet till SSM för erforderlig handläggning. 

 
 

Bakgrund samt grunder för överklagandet 
Bristande säkerhet hos OKG 
I Oskarshamn finns tre kärnreaktorer, alla tillhör OKG, där Eon är majoritetsägare. Reaktor 
2 (O2) anslöts till elnätet första gången i oktober 1974 och har därmed passerat sin 
tekniska livslängd som beräknades till 40 år när anläggningen byggdes. Sverige har några 
av Europas äldsta reaktorer och fyra av dessa; Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2 
är idag äldre än 40 år. Oskarshamn 2 är den tionde äldsta reaktorn i Europa (exklusive 
Ryssland) och den tredje äldsta i Sverige.1 
 
2004 startar OKG projektet PLEX (Plant Life Extension) för O2. Man vill höja effekten och 
modernisera den för långtidsdrift, det vill säga bygga om den för att kunna driva den 

                                                 
1 http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/karnkraft/dokument/2014/Outofage.pdf  
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längre än dess ursprungliga konstruktion. De flesta åtgärderna beräknas vara klara 2009. 
2004 inför också dåvarande Statens kärnkraftsinspektion, SKI, nya säkerhetsföreskrifter 
om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer. Men enligt ett beslut den 10 maj 
2007 får OKG anstånd från att implementera dem till den sista december 2012.2 2007 
lämnar OKG in en ansökan om att få höja effekten av reaktorn med 28 procent3, en av de 
största effekthöjningarna i världen4, vilken godkänns av regeringen i april 2010.  
 
I april 2012 ansöker OKG om ytterligare uppskov med att införa kraven enligt 
föreskrifterna om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer till den sista 
december 2014. I september 2014 ansökte OKG emellertid om ytterligare uppskov för 
åtgärderna och den 17 december 2014 beslutade SSM att samtliga åtgärder ska införas 
innan reaktorn återstartas.5 Reaktorn har varit avstängd för ombyggnad sedan 2013 men 
arbetet har kantats av problem och förseningar. Nu hoppas OKG att reaktorn ska kunna 
tas i drift i augusti 2015 efter modernisering, men effekthöjningen har skjutits på 
framtiden eftersom SSM inte tillåter en effekthöjning medan reaktorn är under särskild 
tillsyn. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare konstaterat en lång rad säkerhetsproblem vid 
OKG. Här följer ett antal exempel på dessa under de senare åren.  
 
Brister i OKGs helhetsbedömning 
Den 19 december 2014 meddelade SSM att man underkänner den återkommande 
helhetsbedömning som bolagen är skyldiga enligt kärntekniklagen att utföra minst vart 
tionde  år.  Strålsäkerhetsmyndighetens  bedömning  är  att  ”bristerna  är  så  allvarliga  att  
myndigheten  begär  en  ny  redovisning  senast  2017.”  Bristerna  innebär  enligt  SSM  
”framförallt  att  Oskarshamn  2  inte  har  identifierat  de  ytterligare  säkerhetshöjningar  som 
en  helhetsbedömning  ska  bidra  till.”6 Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 
granskningsrapport framgår att O2 endast uppfyller 62 procent av de 407 krav som ställs. 
Övriga krav anses vara bristfälligt uppfyllda eller inte alls uppfyllda. Inom vissa områden 
saknas tillräckliga underlag för att SSM ska kunna bedöma säkerheten. Många krav anses 
uppfyllda  men  med  brister.  SSM:s  slutsats  är  att  ”Oskarshamn  2  i  dagsläget  inte  har  
förutsättningar  för  drift  till  2020”.7 

  

                                                 
2 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2012/beslut-
om-avstallning-och-senarelaggning.pdf  
3 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Yttrande/2009/O2-
Effekthojning-Yttrande%20Regering-juni%202009.pdf  
4 http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/karnkraft/dokument/2012/Riskabla_reaktorer-
Greenpeace_2012.pdf  
5 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Oskarshamnsverket-far-
dispens-till-april/  
6 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Brister-i-OKGs-
helhetsbedomning--ny-redovisning-kravs/  
7 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Granskningsrapport/2
014/granskning-okg-abs-helhetsbedomning-av-oskarshamn2.pdf  
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OKG började bygga utan att föranmäla och redovisade inte höga stråldoser 
OKG påbörjade ett ombyggnadsarbete av O2 utan att i enlighet med kraven föranmäla 
detta till SSM. I samband med ombyggnationen bröt OKG dessutom mot säkerhetskraven 
genom att inte redovisa förhöjd strålning, som enligt OKG uppskattades till 4000 
millimansievert. Enligt kraven i 34 § SSMFS 2008:26 skall dos överstigande 100 
millimansievert  redovisas.  ”Vi  ser  allvarligt  på  det  inträffade”,  sade  SSM  i  oktober  2014.8 

 
OKG saknar program för åldringshantering 
Den 19 september 2013 riktar SSM allvarlig kritik mot att OKG saknar program för hantera 
åldringsrelaterade  försämringar.  ”Detta  är  viktigt  när  en  reaktor  är  i  långtidsdrift  eller  
närmar  sig  det”  sade  SSM.9 Enligt föreskrifterna skulle ett program för hantering av 
åldersrelaterade försämringar och skador vara genomfört senast 31 december 2008. SSM 
bedömer  att  OKG  ”har  stora  brister  i  förhållande  till  detta  krav  samt  att  OKG  ej  heller  
uppfyller  tidigare  beslut.”  SSM  skriver  också  att  man  ”ser  allvarligt  på  att  stora  brister  
avseende  OKG:s  program  för  åldringsrelaterade  försämringar  och  skador  har  påträffats”  
och  konstaterar  att  resultatet  ”är  anmärkningsvärt  med  hänsyn  till  att  bolagets  reaktor  
Oskarshamn 1 nu har gått in i så kallad långtidsdrift (LTO) och att reaktor Oskarshamn  2  
gör  det  inom  ett  par  år”  samt  ”[v]ad  gäller  styrning  av  (2  kap.  8  §  SSMFS  2008:1)  och  
omfattning  av  program  för  hantering  av  åldersrelaterade  försämringar  och  skador  (5  kap.  3  
§  SSMFS)  bedömer  SSM  att  OKG  uppvisar  stora  brister  i  förhållande  till  dessa  föreskrifter  
och  till  SKI  beslut  SKI  2005/1390.”10 
 
Greenpeace har visat på de stora risker som föreligger i och med den allt ökande åldern i 
Sveriges11 och Europas12 kärnkraftsanläggningar. Kombinationen med effekthöjning ökar 
ytterligare påfrestningarna på redan gamla anläggningar. Pumpar, rör och annat är byggda 
för 100 procent drift, inte 150 procent. För att minimera riskerna för olycka bör man 
snarare minska effekten än ökad den under återstående drifttid. 

  
Brister i ledning och styrning hos OKG 
I en samlad strålsäkerhetsvärdering meddelar SSM i maj 2013 att det finns brister i 
bolagets verksamhet, bland annat avseende ledning, styrning och egenkontroll. Enligt SSM 
är  deras  samlade  bedömning  ”att  verksamheten  vid  OKG  inte  i  tillräcklig  omfattning 
uppfyller  gällande  krav  på  strålsäkerhet.”13 

 
  
                                                 
8 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/OKG-missade-dosprognos-
for-ombyggnadsarbete  
9 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Myndigheten-kraver-OKG-
pa-handlingsplan/  
10 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Granskningsrapport/
Rapporter%20till%20webben/inspektionsrapport-aldringshantering-okg.pdf  
11 http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/karnkraft/dokument/2014/TidForPension.pdf  
12 http://greenpeace.org/sweden/Global/sweden/karnkraft/dokument/2014/Outofage.pdf  
13 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Granskningsrapport/
Rapporter%20till%20webben/samlad-stralsakerhetsvardering-2013-okg.pdf  
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Särskild tillsyn av OKG 
Den  20  december  2012  meddelade  SSM  att  OKG  försätts  under  så  kallad  ”särskild  tillsyn”,  
ett förhållande som också förlängdes senast den 17 december 2014. Så kallad särskild 
tillsyn är ett av de allvarligaste sanktionsmedlen som SSM har att förfoga över, näst efter 
att ta anläggningen ur drift.  Särskild tillsyn innebär bland annat att OKG varje halvår, till 
dess myndigheten omprövar sitt beslut om särskilda villkor för drift, ska redovisa 
effekterna av sitt förbättringsarbete till SSM. SSM konstaterar att man under en längre tid 
har  ”påtalat  ett  antal  problemområden”  som  dock  bolaget  inte  har  lyckats  komma  till  rätta  
med.  SSM  ser  sig  ”tvungna  att  agera”.14 SSM drar i sin granskning slutsatsen  att  ”det  finns  
brister  i  säkerhetsarbetet,  framförallt  avseende  ledning,  styrning  och  egenkontroll”  som  
enligt  myndigheten  ”har  lett  till  negativa  konsekvenser  för  djupförsvaret  eller  för  
möjligheterna  för  att  upprätthålla  detta”.15 

 
OKG:s vinstintresse går före säkerhet 
Ur Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering 2012 för OKG framgår att 
OKG i samband med effekthöjning av reaktor 3 inte genomförde tillräcklig kontroll och 
granskning innan man genomförde provdrift med höjd effekt. SSM ser detta som exempel 
på  att  viljan  att  starta  elproduktionen  och  pröva  den  nya  högre  effekten  ”har  haft  negativ  
påverkan  på  säkerhetsarbetet  och  därmed  säkerheten”.  Med  andra  ord  har  man  satt  vinst  
före säkerhet. SSMs bedömning av OKG:s verksamhet är enligt strålsäkerhetsvärderingen 
”att  den  i  vissa  avseenden  bedrivs  på  ett  sätt  som  på  sikt  kan  påverka  anläggningens  
strålsäkerhet  negativt.” 16 

 
Fel på reservkraftsdieslar 
Ur Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering 2012 för OKG konstaterar 
SSM att de återkommande problemen med hjälpkraftdieslarnas driftklarhet på O1 och O2 
”är  så  betydande  att  de  utmanar  anläggningarnas  konstruktionskrav.”  Den  mängd  fel  som 
finns med OKG:s reservkraftsdieslar gör att SSM bedömer reservkraftsförsörjningen som 
försvagad.  ”D.v.s.  redan  nu  är  strålsäkerheten  försämrad”,  slår  SSM  fast.17 

 
Driften av Oskarshamn 2 stoppas utan dröjsmål 
Den 6 december 2012 meddelade SSM att OKG utan dröjsmål ska stoppa driften av O2. 
Detta  efter  att  bolaget  ”inte  kunnat  visa  att  väsentliga  säkerhetsfunktioner  uppfyller  
myndighetens  krav  på  driftklarhet  och  tillförlitlighet.”18 Bland annat hade OKG inte följt 

                                                 
14 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/OKG-under-sarskild-tillsyn/  
15 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2012/forelagg
ande-om-genomforande-av-atgarder-samt-sarskilda-villkor-for-drift-avseende-o1-3.pdf  
16 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Granskningsrapport/
Rapporter%20till%20webben/samlad-stralsakerhetsvardering-2012-for-okg.pdf  
17 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Granskningsrapport/
Rapporter%20till%20webben/samlad-stralsakerhetsvardering-2012-for-okg.pdf  
18 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Driften-av-Oskarshamn-2-
stoppas-utan-drojsmal/  
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leverantörens rekommendationer och genomfört erforderlig service av reservkraftsdieslar 
under år 2011 och 2012.19 

 
OKG polisanmäls av SSM 
Den 27 juni 2012 meddelade SSM att man åtalsanmäler OKG för att man, i strid med 
kärntekniklagen och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, inte har anmält vilka 
uppdragsgivare man anlitat.20 

 
 

Undermålig säkerhetsredovisning 
Den 1 december 2013 ansökte OKG hos SSM om prövning och godkännande av förnyad 
säkerhetsredovisning (SSM2013-6056). Den 30 januari 2015 beslutade SSM att godkänna 
den förnyade säkerhetsredovisningen (O2-FSAR).21 I sitt beslut redogör emellertid 
myndigheten för en lång rad brister i säkerhetsredovisningen och förelägger OKG att vidta 
en  mängd  åtgärder  vilka  redovisas  i  inte  mindre  än  23  förelägganden.  SSM  skriver  att  ”ett  
antal brister konstaterats i förhållande till de krav som ställs i föreskrifter utfärdade av 
SSM.”  I  vissa  fall  ska  åtgärderna  vidtas  innan  återstart  av  reaktorn,  i  andra  fall  får  OKG  
uppskov på upp till tre år på sig att genomföra kraven. 
 
Enligt Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska 
myndigheten  ”vara  pådrivande  för  en  god  strålsäkerhet  i  samhället”.  I  sin  verksamhet  ska  
man  arbeta  för  att  ”förebygga  radiologiska  olyckor  samt  säkerställa  strålsäker  drift  och  
avfallshantering i kärnteknisk  verksamhet”.22 Myndigheten ska tillse att de som driver 
kärnkraft i Sverige följer den så kallade kärntekniklagen, Lag (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet.  Enligt  kärntekniklagens  ”Grundläggande  bestämmelser”,  4  §  framgår  att  
”Säkerheten  vid  kärnteknisk  verksamhet  skall  upprätthållas”,  genom  att  de  åtgärder  vidtas  
som  krävs  för  att  ”förebygga  fel  i  utrustning,  felaktig  funktion  hos  utrustning,  felaktigt  
handlande,  sabotage  eller  annat  som  kan  leda  till  en  radiologisk  olycka”.23 

 
OKG med dess problemfyllda reaktor 2 är ett uppenbart sorgebarn hos SSM, vilket ovan 
redovisade brister visar. Strålsäkerhetsmyndigheten, liksom dess föregångare Statens 
kärnkraftsinspektion, har visat mer än tillbörligt tålamod av OKG. Upprepade uppskov för 
OKG för att implementera lagstadgade och föreskrivna säkerhetskrav tycks vara ett 
kroniskt tillstånd. Ansvaret för att driva en säker kärnkraft vilar på 
anläggningsinnehavaren, det vill säga OKG, men det är Strålsäkerhetsmyndighetens 

                                                 
19 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2012/beslut-
om-avstallning-och-senarelaggning.pdf  
20 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Atalsanmalan-mot-
karnkraftverket-i-Oskarshamn/  
21 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/beslut-om-godkannande-av-fornyad-
sakerhetsredovisning-for-oskarshamn-2.pdf  
22 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2008452-med-
inst_sfs-2008-452/?bet=2008:452  
23 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19843-om-karnteknisk-
ve_sfs-1984-3/?bet=1984:3  
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främsta uppgift att tillse att kravställd säkerhet efterlevs, det vill säga att den som bedriver 
verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar. Att vid 
upprepade tillfällen bevilja undantag och uppskov för att genomföra säkerhetskrav lever 
inte upp till detta eller myndighetens  uppdrag  som  man  själv  formulerar  som  ”att  
övervaka  att  den  ansvarige  bedriver  säkerheten  på  ett  säkert  sätt.”24 

 
Att Strålsäkerhetsmyndigheten beviljar OKG uppskov och undantag från gällande 
föreskrifter och lagar genom att godkänna deras förnyade säkerhetsredovisning av reaktor 
2 i Oskarshamns kärnkraftverk innebär därmed att myndigheten själv åsidosätter Lag 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt Förordning (2008:452) med instruktion för 
Strålsäkerhetsmyndigheten.  
 
En genomgång av myndighetens beslut (O2-FSAR) understryker att 
Strålsäkerhetsmyndigheten väljer att blunda för OKGs kompromissande med gällande 
säkerhetskrav. 
 
De 23 föreläggandepunkterna kan delas in i två kategorier; de som ska genomföras innan 
återstart av reaktorn och de som ska genomföras inom en treårsperiod efter återstart. 
Punkterna 1, 4, 6, 10, 11, 15, 16 och 23 ska genomföras innan uppstart, så kallad 
återkriticitet. Resterande 15 föreläggandepunkter får bolaget uppskov med att genomföra 
inom en period varierande från ett till tre år.  
 
Problemet är att när OKG väl redovisar de vidtagna åtgärderna för SSM är det sannolikt att 
åtminstone delar av dessa i sin tur föranleder ytterligare krav på åtgärder från 
myndighetens sida. Frågan är då om en ny tidsplan kommer att upprättas för dessa 
åtgärder, och framförallt – om endast en eller ett fåtal av dessa åtgärder inte är vidtagna 
till fullo, kommer då myndigheten att ha kraft nog att stoppa en återstart till dess att de är 
genomförda eller kommer man att godkänna start och sålunda bevilja ytterligare uppskov? 
Myndigheten riskerar därvidlag att binda risk åt egen rygg och försvåra sitt eget uppdrag 
att övervaka att den ansvarige bedriver säkerheten på ett säkert sätt. Det rimliga vore att 
istället avslå säkerhetsredovisningen och kräva att den genomförs enligt föreskrivet sätt. 
Det kan dessutom rimligen ifrågasättas om OKG kommer att klara av att genomföra 
samtliga dessa åtgärder inom utsatt tid. Detta antagande kan härledas utifrån det faktum 
att bolaget, drygt sju år efter dåvarande kärnkraftinspektionens beslut år 2007, ännu inte 
har implementerat de krav för konstruktion och utförande av O2 som föreskrifterna 
stadgar. 
 
Inom den förstnämnda kategorin föreläggandepunkter finns bland annat följande: 
 
Preliminära säkerhetsanalyser 
OKG har i sin säkerhetsanalys inte värderat hur den slutgiltiga utformningen av O2 
påverkar resultatet av säkerhetsanalyserna. Analyserna är enligt SSM av denna anledning 

                                                 
24 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Vara-arbetsuppgifter/  
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”ofullständiga”  och  de  resultat  som  redovisats  är  endast  ”preliminära”.  Ändå  godkänner  
SSM säkerhetsredovisningen. 
 
Trycket i reaktorn kan fortsätta att öka 
SSM bedömer, till skillnad från OKG, att en händelse inte bör betraktad som avslutad om 
trycket i reaktorn fortsätter att öka och förelägger OKG att redovisa vilket det maximala 
trycket under den specifika händelsen kan uppnå till. Trots att denna riskfaktor inte 
framgår väljer SSM att godkänna säkerhetsredovisningen. 
 
Oklart skydd mot brand 
I OKGs redovisning framgår enligt SSM att man genomfört brandanalyser utan att samtliga 
kabelarbeten  varit  genomförda.  SSM  ”kan  därmed  i  detta  skede  inte  slutligt  bedöma”  om  
man uppfyller föreskrifternas krav angående separation och tålighet mot brand. OKG har 
vidare antagit att frånluftsfläktar kan användas för att förhindra brandspridning m.m. Men 
det framgår inte ur redovisningen om fläktarna har elmatning vid nätbortfall. Fastän SSM 
inte kan bedöma om man uppfyller säkerhetskriterierna vid brand så väljer man att 
godkänna säkerhetsredovisningen. 
 
Inaktuell och ofullständig säkerhetsvärdering 
Den studie för så kallad probabalistisk säkerhetsnalys (PSA) som OKG redovisat är enligt 
SSM  ”i  många  fall  inaktuell  och  ofullständig”.  Den  bristfälliga  studien  avser  PSA  för  nivå  1,  
dvs sannolikheter för att en incident kan accelerera till en härdmälta. Syftet med PSA-
studier är att identifiera och rangordna svaga punkter i en anläggnings 
säkerhetsutformning. Trots att den bedömda risken för härdsmälta sålunda är okänd väljer 
SSM att godkänna säkerhetsredovisningen. 
 
Inom den andra kategorin föreläggandepunkter återfinns alltså åtgärder som OKG kan 
genomföra efter återkriticitet (återstart) av O2: 
 
Säkerhetsanalyser återspeglar eventuellt ej verkligheten 
SSM  skriver  att  om  OKG  identifierar  att  säkerhetsanalyserna  ”inte  återspeglar  O2  som  den  
är byggd behöver  säkerhetsanalyserna  uppdateras.”  Trots  att  det  är  oklart  om  huruvida  
säkerhetsanalyserna är tillämpliga på de faktiska förhållandena för reaktorn så tillåter SSM 
att driva O2 i ett helt år efter återkriticitet. 
 
OKG vill göra undantag från brandregler 
OKG  har  anslutit  sig  till  de  amerikanska  kraven  för  brandskydd  ”Fire  protection  for  Nuclear  
Power  Plants”.  Men  OKG  vill  bara  tillämpa  delar  av  kraven,  något  som  SSM  ”ifrågasätter”.  
Myndigheten kräver därför att man ska undersöka om man verkligen efterlever dessa 
brandskyddskrav,  ”eller  i  annat  fall  uppgradera  systemet  till  att  uppfylla  erforderliga  krav”  
för brandskydd i enlighet med svenska föreskrifter. SSM väljer emellertid att godkänna att 
reaktorn drivs i hela två år trots att OKG vill ange mildare krav för brandskydd och inte 
lever upp till svenska brandskyddskrav. 
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Oklar hantering av svåra haverier 
OKG hänvisar i sin säkerhetsredovisning till en rapport som sägs visa hur man ska hantera 
kravet  på  tillräcklig  så  kallad  ”instrumentering”  i  samband  med  svårare kärnkraftshaverier. 
Enligt SSM står dock denna rapport inte att finna. Utan att veta hur OKG ska hantera ett 
svårt kärnkraftshaveri på O2 så godkänner SSM att reaktorn drivs i ett helt år. 
 
Inaktuell och ofullständig riskbedömning för stora utsläpp 
Den PSA-studie  som  OKG  har  redovisat  är  enligt  SSM  ”i  många  fall  inaktuell  och  
ofullständig”.  SSM  kräver  därför  att  OKG  utarbetar  en  uppdaterad  och  aktuell  PSA  för  nivå  
1 och 2, dvs sannolikhet för härdsmälta respektive sannolikhet för stora utsläpp. Trots att 
dessa analyser saknas godkänner SSM att reaktorn drivs i ett till två år. 
 
OKG vill öka reaktorpåfrestningarna vid svåra incidenter 
OKG vill kunna öka trycket på reaktortanken i samband med svåra incidenter till en högre 
nivå än vad reglerna stadgar. SSM  kan  dock  ”inte  finna  något  stöd  för  att  detta  medges”  
för de höga påfrestningar av reaktortanken som OKG vill kunna tillämpa. Ursprungligen 
krävde SSM att detta skulle åtgärdats innan återkritictet. Men i beslutet ändrar man sig 
och ger OKG ett helt års tidsfrist att vidta de erforderliga åtgärderna. 
 
Diffus bild av djupförsvaret 
Enligt SSM begränsar OKG dokumentationen av reaktorns system för djupförsvar i 
förhållande till vad som krävs enligt föreskrifterna. Detta leder till en icke komplett bild av 
O2:s  djupförsvar  enligt  SSM.  Trots  att  det  alltså  inte  klart  framgår  om  systemen  har  ”en  
väsentlig  roll  i  djupförsvaret  av  anläggningen”  väljer  SSM  att  godkänna  drift  i  hela  två  år  till  
dess att detta åtgärdats. 
 

Regeringen kräver ökade säkerhetskrav 
I SVT:s partiledarutfrågning den 31 augusti 2014 konstaterade Stefan Löfven att om 
kärnreaktorer  ”av  säkerhetsskäl  inte  klarar  att  vara  igång,  då  ska  de  självfallet  inte  vara  
igång”. 
 
Den nuvarande regeringen har också beslutat att säkerhetskraven för svensk kärnkraft ska 
skärpas och att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska 
kostnader.25 

 
Fredag den 14 november 2014 slog klimat- och miljöminister och tillika vice statsminister 
Åsa Romson fast följande: 
”Det  är  Miljöpartiets  och  regeringens  uppfattning att vi ska ha höga säkerhetskrav på 
svenska  reaktorer  /…/  Regeringen  kommer  inte att med en tum vika från att vi ska ha en 
hög säkerhet, den allra bästa möjliga, på de svenska kärnkraftverken. Därför kommer vi 
behöva följa frågan noggrant och implementera  säkerhetsåtgärder  allteftersom.”  

                                                 
25 http://www.regeringen.se/sb/d/3039  
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Ett av regeringens främsta instrument för att styra hur den svenska kärnkraftssäkerheten 
ska upprätthållas är genom dess direktiv till Strålsäkerheten. I regleringsbrevet för SSM för 
2015 gav regeringen myndigheten följande uppdrag: 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska se över föreskrifter för kärnkraftsreaktorer 
och vid behov revidera innehåll och omfattning så att kraven blir 
ändamålsenliga och så att alla de driftskeden som kan bli aktuella för en 
kärnkraftsreaktor regleras. I arbetet ska myndigheten ta hänsyn till nya 
internationella säkerhetskrav samt säkerställa att relevanta internationella 
säkerhetsstandarder och erfarenheter från händelser och olyckor 
återspeglas i kraven. 26 

 
Det framgår alltså med all önskvärd tydlighet regeringen inte bara vill ha den högsta 
säkerhetsstandarden som går att erhålla för svensk kärnkraft utan att också den ansvariga 
myndigheten SSM ska se över föreskrifterna och anpassa dem utifrån nya internationella 
erfarenheter, säkerhetskrav och standarder.  
 
 

Godkännandet strider mot kärntekniklagen, -förordningen och SSMFS 
SSM får enligt kärnteknikförordningen och kärntekniklagen meddela föreskrifter om; 
förutsättningar för tillstånd för att bedriva kärnteknisk verksamhet; om innehåll och 
utformning av en ansökan för sådant tillstånd; samt om provning, kontroll och besiktning 
av en anläggning som bedriver sådan verksamhet.  
 
SSM har utfärdat föreskrifter i enlighet med sitt givna mandat. Tillämpliga föreskrifter i det 
här fallet är bl.a. SSMFS 2008:1 och SSMFS 2008:17. 
 
I 4 kap. SSMFS 2008:1 finns föreskrifter om att säkerhetsgranskning och 
säkerhetsredovisning ska ske innan en anläggning får tas i drift efter att denna ändrats. I 2 
§  anges  bland  annat  att”[i]nnan  en  anläggning  får  uppföras  och innan större ombyggnader 
eller större ändringar av en befintlig anläggning genomförs, ska en preliminär 
säkerhetsredovisning sammanställas. Innan provdrift av anläggningen får påbörjas, ska 
säkerhetsredovisningen förnyas så att den avspeglar anläggningen  som  den  är  byggd.” 
 
När det gäller föreläggandepunkterna 11, 14, 22 och 23 så framgår det att den av OKG 
inlämnade förnyade säkerhetsredovisningen inte på ett korrekt sätt avspeglar 
”anläggningen  som  den  är  byggd”.  Härav  torde  det  inte  vara  möjligt  för  SSM att godkänna 
den förnyade säkerhetsredovisningen. Detta då de inte har något stöd vare sig från lag, 
förordning och därmed inte heller i sina egna föreskrifter att göra undantag eller ge 
dispenser när det gäller utformning och innehåll i den förnyade säkerhetsredovisningen. I 
de fall SSM enligt kärntekniklagen respektive kärnteknikförordningen får ge sådana 

                                                 
26 http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16443   
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undantag och dispenser får detta endast avse kärntekniska anläggningar där den risk som 
är förenad med anläggningarna är liten. Någon sådan anläggning är det inte fråga om här. 
 
Vidare framgår det av 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 att en säkerhetsredovisning ska ange de 
säkerhetstekniska driftsförutsättningar (STF) som framgår av 5 kap. 1 §. Av SSM:s 
tillsynsrapport, 2014-12-19, dokumentnr SSM2013-6056-44 s. 40, framgår att STF inte är 
färdig med avseende på underliggande instruktioner, dvs sådana instruktioner som är 
beskriver hur driftspersonal och teknisk stödpersonal ska förfara vid driften av 
anläggningen. Inte heller i den delen har SSM några lagliga förutsättningar att göra 
undantag eller ge dispenser från sina egna föreskrifter. 
 
Det framgår vidare av SSM2013-6056-44 s. 20-29 att OKG inte i tillräcklig grad ombesörjt 
brandskyddet i anläggningen. Enligt SSM framkommer omfattande brister i O2-FSAR när 
det gäller brandskyddet i sådana delar av anläggningen som innehåller redundanta system. 
Bl.a saknas redovisning och verifiering av brandskyddsåtgärder så att ingen bedömning 
kan göras om brandskyddsåtgärderna är ändamålsenliga och erforderliga. Det saknas en 
analys av konsekvenserna av en brand i reaktorinneslutningen. Det saknas en beskrivning 
av den slutliga utformningen av en sådan reservövervakningsplats som krävs enligt 20 § 
SSMFS 2008:17, vilken måste finnas tillgänglig om det centrala kontrollrummet inte är 
tillgängligt, fungerar, exempelvis vid en brand eller då manöverpaneler slagits ut av 
sprinklersystem eller liknande. Vidare är brandanalyser gjorda för enskilda rum i 
brandceller, men ingen analys är utförd för hela brandcellen. Det saknas vidare analys som 
överensstämmer med de krav som ställs upp i 14 § SSMFS:17 eller motsvarande allmänna 
råd till föreskriften. Det saknas också redovisning och analys av eventuell påverkan på 
redundant utrustning av befogad eller obefogad brandsprinkling. O2-FSAR uppfyller inte 
heller här de föreskrifter och krav som utfärdats av SSM. 
 
SSM  har  i  10  kap.  1  §  SSMFS  2008:1  angett  att  SSM  ”kan  medge  dispens  från  dessa  
föreskrifter om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan att syftet med 
föreskrifterna åsidosätts.”  Vidare  har  SSM  i  28  §  SSMFS  2008:17  angett  att  SSM  ”får  
medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger och om det kan ske 
utan  att  syftet  med  föreskrifterna  åsidosätts.”  Något  sådant  undantag  eller  dispenser  när  
det gäller kärnkraftsanläggningar är endast tillåtet ifråga om fall som handlar om 
avveckling och nedläggning. I övrigt tillåter 10 c § Kärntekniklagen att det meddelas 
dispenser  och  undantag  när  det  gäller  ”kärntekniska  anläggningar  där  den  risk  som  är  
förenad med anläggningarna  är  liten.”  Eller  som  anförs  i  författningskommentaren  till  
paragrafen  i  Prop.  2009/10:172  s.  56  f.  ”Bemyndigandet  begränsas  till  att  avse  
kärntekniska anläggningar där den risk som är förenad med anläggningarna är liten. 
Möjligheten att göra undantag behövs med hänsyn till att kravet på en helhetsbedömning 
i 10 a § gäller för alla kärntekniska anläggningar som det finns tillstånd för, dvs. inte enbart 
kärnkraftsreaktorer. Undantag från kravet på en helhetsbedömning kan aktualiseras med 
anledning av att en kärnkraftsreaktor eller annan kärnteknisk anläggning avvecklas och 
nedmonteras. Det kan också behövas föreskrifter om undantag för andra typer av 
kärntekniska  anläggningar,  t.ex.  mindre  sådana  anläggningar.” 
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SSM har således inte något lagstöd för att tillämpa någon föreskrift om dispens eller 
undantag när det gäller godkännande av O2-FSAR oavsett det finns sådana bestämmelser i 
SSMFS 2008:1 respektive SSMFS 2008:17. 
 
I SSMFS 2008:1 4 kap. 1 § anges att en kärnteknisk anläggning inte får tas i drift efter att 
den ändrats innan en säkerhetsanalys har skett.  
 
Det faktum att SSM godkänt O2-FSAR trots att SSM inte har stöd i lag för att lämna ett 
sådant godkännande med föreliggande brister leder i sig till att SSM:s beslut bör upphävas. 
 
 

Laguppfyllnad i enlighet med Sveriges internationella åtaganden 
Enligt art 4 p. 2 i Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av 
ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar skall 
medlemsstaterna  ”se  till  att  det  nationella ramverket upprätthålls och vid behov 
förbättras med beaktande av driftserfarenhet, vunna insikter från säkerhetsanalyser för 
kärntekniska anläggningar i drift, teknisk utveckling samt resultat från säkerhetsforskning, 
när sådana är tillgängliga och relevanta.” 
 
Vidare anges i art. 5 p. 2 c) att medlemsstaterna ska se till att den behöriga 
tillsynsmyndigheten  kräver  ”att  tillståndshavaren  uppfyller  de  nationella  
kärnsäkerhetskraven  och  villkoren  för  tillståndet  i  fråga”. 
 
I  art.  6  p.  4  anges  att  ”[m]edlemsstaterna ska säkerställa att det befintliga nationella 
ramverket innehåller krav på att tillståndshavarna upprättar och tillämpar ledningssystem 
som  vederbörligen  prioriterar  kärnsäkerheten”.   
 
Sverige kan inte sägas uppfylla kraven i direktivet med mindre än att OKG åläggs 
komplettera O2-FSAR samt att ärendet återförvisas till SSM i enlighet med framställda 
yrkanden. Sverige har en skyldighet att inte bara införa lagar och regler och i enlighet med 
direktivet. Det följer också en skyldighet att tillämpa dessa lagar och regler i enlighet med 
direktivet. 
 
Det sätt på vilket SSM, trots uppmärksammade brister, gång efter annan lämnar OKG 
dispenser med att uppfylla lagens krav och de krav som ställs i SSM:s egna föreskrifter står 
i bjärt kontrast med direktivets bestämmelser om att successivt öka säkerhetskraven och 
framförallt när det gäller att kräva att tillståndshavaren uppfyller de nationella 
säkerhetskraven och villkoren för tillståndet.  
 
Det  kan  näppeligen  anses  att  SSM  upprätthåller  några  ”krav”  om  att  tillståndshavaren vare 
sig ska uppfylla de nationella kärnsäkerhetskraven eller upprätta och tillämpa 
ledningssystem som vederbörligen prioriterar kärnsäkerheten. Inte minst framgår detta av 
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att SSM godkänner O2-FSAR trots att denna inte uppfyller föreskrifterna utan att SSM har 
lagstöd för att lämna ett sådant godkännande. 
 
 

Greenpeace talerätt 
Greenpeace har talerätt med stöd av 16 kap. 13 § miljöbalken då; Greenpeace är en icke 
vinstdrivande ideell förening samt ett betydande stöd från allmänheten med omkring 
100 000 stödjare i Sverige. Vidare har Greenpeace bedrivit verksamhet i Sverige med 
huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöintressen i vart fall sedan 1983 
då Föreningen Greenpeace - Norden med organisationsnr. 857204-4280 registrerades. 
Greenpeace insamlingsverksamhet sker till 90-konto som granskas av Svensk 
insamlingskontroll. Det förutsätts att Greenpeace och dess verksamhet är allmänt känd, i 
annat fall kompletteras klagan på begäran med kopia på stadgar, verksamhetsberättelse 
eller annan dokumentation om verksamheten som styrker talerätten. 
 
SSM:s beslut, som vi tog del av den 2 februari 2015, grundar sig på bestämmelser i 
kärntekniklagen (1984:3). I kärntekniklagen 5 b § anges bl.a. att 2 kap miljöbalken ska 
tillämpas vid prövning av ärenden enligt kärntekniklagen. Därav följer att Greenpeace 
erhåller talerätt enligt 16 kap. 13 § miljöbalken. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige 
 
 
 
Rolf Lindahl, kampanjledare Greenpeace Sverige 
rolf.lindahl@greenpeace.org, 070-397 58 70 
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