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Remissvar

Promemorian Säkerhet vid hantering av
utvinningsavfall

SGI:s synpunkter
Statens geotekniska institut (SGI) har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Säkerheter vid
hantering av utvinningsavfall (M2021/02019). I promemorian föreslås nya bestämmelser för hur
säkerheter för utvmningsindustrin ska ställas.

Som framgår av promemorian har SGI ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsutveckling
inom sanering och återställning av förorenade områden. I den rollen initierar, finansierar och
genomför SGI riktad forskning och teknikutveckling och kunskapsförmedling för att minska tekniska
och natur/etenskapliga hinder i efterbehandlingsarbetet. SGI driver också kunskapsuppbyggnad och
samverkar i dessa frågor med bland andra SGU och Naturvårdsverket.

SGI delar i huvudsak promemorians förslag till författningsändringar. Det bedöms som rimligt att
bestämmelser på lagnivå placeras i miljöbalken samt att avfallshanteringsplanens roll i prövningen
och kopplingen mellan avfallshanteringsplanen och den ekonomiska säkerheten tydliggörs. SGI
tillstyrker också att Rlksgäldskontoret får en framträdande roll i prövningen och tillsynen av
finansiella säkerheters storlek och form enligt den nya regleringen. Det senare knyter väl an till
Riksgäldens uppgifter inom till exempel finansiermgssystemet för kärntekniskt avfall.

I promemorian föreslås att SGI ska få meddela föreskrifter om hur en säkerhet ska beräknas.
Bemyndigandet innebär enligt promemorian en möjlighet att meddela föreskrifter utifrån
myndighetens kompetens om efterbehandlingsmetoder. Det kan till exempel handla om vilken kvalitet
och tjocklek av morän som krävs för att täcka en viss typ av utvinningsavfall.

SGI anser dock att även denna uppgift bör läggas på Riksgälden. Det som avses regleras i
föreskrifterna är nära förknippat med de övriga skyldigheter avseende kostnadsberäkningen som
åligger en verksamhetsutövare enligt den föreslagna regleringen, till exempel hänsyn till tidigarelagd
avveckling, pris- och löneutveckling och krav på osäkerhetsanalys. Hur en säkerhet ska beräknas med
hänsyn till dessa faktorer knyter väl an till Riksgäldens kompetensområde.

Normerande myndighet inom avfallshantering och efterbehandling är främst Naturvårdsverket. SGI,
liksom även SGU, kan som expertmyndigheter ge stöd till Riksgälden i kravställande och prövning av
säkerheter utifrån sina respektive kompetensområden inom hantering av gruvavfall och
efterbehandling av förorenade områden. På motsvarande sätt som Strålsäkerhetsmyndigheten har i
uppdrag att ge sakkompetensstöd till Riksgälden inom ramen för systemet för kärnavfallsfinansiering.
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I det fall den föreskrivande uppgiften läggs på SGI förutsätts en dialog kring tillkommande
finansiering för att långsiktig säkra nödvändig kompetens inom gruvavfallshantering, risklcostnader
och normering.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Johan Anderberg efter föredragning av
miljöjuristen Sofie Hermansson. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschefen Mikael
Stark deltagit.
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