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Kärnavfallsrådets synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens 
förslag till ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet  
 
Miljödepartementets Dnr: M2011/869/Ke 
 
Ärendet 
Miljödepartementet har begärt synpunkter från Kärnavfallsrådet på 
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag på ändringar i förordningen (2008:715) om 
finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringsförordningen).  

SSM föreslår att 31 § finansieringsförordningen ändras så att den gällande beloppsgränsen på 
5 000 000 kronor höjs till 7 500 000 kr per kommun och tolvmånadersperiod. 

SSM föreslår vidare att det införs ett nytt andra stycke i 31 § finansieringsförordningen av 
följande lydelse: 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar även frågor om i vilken utsträckning fonderade 
avgiftsmedel får användas för att ersätta ett regionförbund för sådana 
informationskostnader som avses i 4 § 8 finansieringslagen. Ersättningen får 
bestämmas till högst 2,5 miljoner kronor per tolvmånadersperiod för ett 
regionförbund i vilket en sådan kommun ingår som avses i första stycket. 

 

Bakgrund 
Höjning av beloppsgränsen 
Av 31 § första stycket finansieringsförordningen följer att SSM prövar frågor om i vilken 
utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för att ersätta en kommun för information 
till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall. Ersättningen får bestämmas till högst 5 miljoner kronor per kommun och 
tolvmånadersperiod för kommuner där det görs undersökningar för lokalisering av slutförvar 
för använt kärnbränsle eller där en anläggning för sådant slutförvar planeras eller byggs. 

SSM finner det lämpligt att beloppsgränsen höjs med det belopp som föreslås mot bakgrund 
av att regeringen tidigare beviljat Östhammars kommun ett högre belopp än de 5 miljoner kr 
som SSM enligt finansieringsförordningen får besluta om. Skälet för att medge Östhammars 
kommun ett högre belopp har varit att slutförvaret för använt kärnbränsle planeras att 
förläggas i kommunen.  
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Medel till regionförbund för informationskostnader 
SSM har tidigare bedömt att sammanslutning av kommuner som regionförbund kan beviljas 
medel enligt finansieringsförordningen för informationsinsatser. Om en kommun som ingår i 
ett sådant förbund redan har beviljats medel för informationsinsatser enligt det högsta 
ersättningsbeloppet som förordningen medger bedöms det inte vara möjligt att bevilja 
regionförbundet mer utöver detta belopp.  

SSM anser att det är enklare och mer lämpligt om finansieringsförordningen medger SSM att 
utbetala medel för informationsinsatser till regionförbund oberoende av vilket belopp en 
kommun som ingår i förbundet beviljats. Ersättningsbeloppet föreslås begränsas till 2,5 
miljoner kronor.  

 
Kärnavfallsrådets synpunkter 
Kärnavfallsrådet har inga invändningar mot SSM:s förslag och kan därför tillstyrka 
detsamma. 

 
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   
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