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Kärnavfallsrådets synpunkter på Regionförbundet i Uppsala läns reviderade 
ansökan om medel ur kärnavfallsfonden (Dnr: M2010/4998/Mk) 
 
 
Ärendet  
Miljödepartementet har efterfrågat Kärnavfallsrådets synpunkter på Regionförbundet i Uppsala 
läns reviderade ansökan om medel ur kärnavfallsfonden. Regeringen (miljödepartementet) vill 
särskilt ha synpunkter på om de planerade verksamheterna kan anses vara i enighet med 
finansieringslagstiftningen. 

De ansökta medlen ska under 2011 bekosta Regionförbundets arbete med regionala 
frågeställningar i beslutsprocessen om ett slutförvar i Uppsala län. Regionförbundet lämnade på 
Miljödepartementets begäran en reviderad ansökan, där de aktiviteter som beskrivs är primärt 
renodlad information till länets invånare om slutförvarsprojektet i stort.  

Kärnavfallsrådet har i sitt tidigare yttrande, dnr 5/11, lämnat synpunkter på Regionförbundets 
ansökan om medel ur fonden. Enligt rådets tolkning av finansieringslagstiftningen kan medel 
ur fonden användas till arbete som omfattar informationsinsatser om slutförvarsprojektet, men 
att arbete mot näringslivet och mervärdesprogrammet bör finansieras på ett annat sätt.  

 
Kärnavfallsrådets ställningstagande 
Regionförbundet i Uppsala län har sedan 2006 ansökt om medel ur kärnavfallsfonden för 
arbetet med regionala frågeställningar i beslutsprocessen om ett eventuellt slutförvar i Uppsala 
län. Enligt den reviderade ansökan daterad 28 februari 2011, är Regionförbundets 
intresseområde i slutförvarsfrågan primärt renodlad information till länets invånare om 
slutförvarsprojektet i stort. Kopplingen till övriga verksamhetsområden inom Regionförbundet 
gör dock att informationsinsatserna kan ske i ett perspektiv av att slutförvarsprojektet får en rad 
olika regionala konsekvenser för utvecklingen på många områden. Inom projektets ram föreslås 
en rad aktiviteter att genomföras under 2011 inom tre huvudsakliga spår:  

• Informationsspridning och överblick,   
• Framtidens samhällsmedborgare   
• Fortsatt redovisning av slutförvarsprojektets vetenskapliga evidens.  
 
Kärnavfallsrådet anser att Regionförbundet spelar en viktig roll när det gäller informationen till 
länets invånare om slutförvarsprojektet. De aktiviteter som beskrivs i den reviderade ansökan 
är viktiga och relevanta och är i enlighet med finansieringslagstiftningen. Kärnavfallsrådet 
anser att Regionförbundet bör tilldelas medel för de aktiviteter som beskrivs i den reviderade 
ansökan. Kärnavfallsrådet tar dock inte ställning till de kostnadsnivåer som beskrivs i ansökan. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson och vice-
ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådet. Ärendet har beretts av kanslichef 
Holmfridur Bjarnadottir och kanslisekreterare Peter Andersson och sakkunnig Ingvar Persson. 
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