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Kärnavfallsrådets synpunkter på Länsstyrelsens i Uppsala län 
begäran om medel ur kärnavfallsfonden för år 2011. 
 
Miljödepartementets Dnr: M2011/1080/Ke 
 
Ärendet 
Miljödepartementet har begärt synpunkter från Kärnavfallsrådet på Länsstyrelsen i Uppsala 
läns skrivelse med begäran om medel ur kärnavfallsfonden för år 2011.  

Av skrivelsen framgår att länsstyrelsen begär medel för arbete i anslutning till SKB:s ansökan 
om uppförande av ett slutförvar för använt kärnbränsle m.m. enligt följande: 

A. Information till allmänheten m.m 
B. Deltagande i seminarier som rör slutförvaring av använt kärnbränsle 
C. Medverkan i prövningsprocessen av SKB:s ansökan  
D. Deltagande i miljödomstolens prövning av FKA:s ansökan om markförvar för 

lågaktivt driftavfall 
E. Engagemang i frågor som rör utbyggnaden av slutförvar för kortlivat radioaktivt 

avfall, SFR i Forsmark 
F. Övervakning och kontroll enligt miljöbalken av slutförvar av kärnavfall 
G. Utveckling av samarbetsinsatser mellan länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Halmstad 

och SSM när det gäller prövning och tillsyn av kärntekniska verksamheter.  

 
Kärnavfallsrådets synpunkter 
Enligt 4 § lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet kan staten få ersättning ur kärnavfallsfonden för  

- kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att pröva 
de åtgärder som rör bl.a. hantering och slutförvaring använt kärnbränsle och 
kärnavfall, 

- kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor enligt denna lag, 
- kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2, 
- kostnader för prövning av frågor om slutförvaring samt  
- övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 § lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet, 
- kostnader för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring 

av använt kärnbränsle och kärnavfall, 
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Enligt Kärnavfallsrådets uppfattning har länsstyrelsen redan fått medel ur statsbudgeten för 
merparten av de kostnader som länsstyrelsen äskar medel för. Ansvaret för den operativa 
tillsynen enligt miljöbalken i frågor som rör joniserande och icke-joniserande strålning har 
från och med den 1 mars 2011 gått över från länsstyrelsen till Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Det är rådets åsikt att medel ur fonden kan användas till arbete som omfattar informationsinsatser 
till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall, dvs. kostnader som redovisas under punkt A i länsstyrelsens skrivelse, men att  
kostnader för övrigt arbete bör finansieras på ett annat sätt.  
 

Ärendets beredning 
Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson och vice 
ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm. Ärendet har beretts av kanslichef Holmfridur 
Bjarnadottir med biträde av rådets sakkunnige Ingvar Persson.  
 

 
 

Torsten Carlsson 
   

 Holmfridur Bjarnadottir   
 

Sändlista 
Kopia för kännedom till: 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
 

 


