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Kärnavfallsrådets synpunkter på Regionförbundet i Uppsala läns ansökan
om medel ur kärnavfallsfonden (Dnr: M2010/4998/Mk)
Ärendet
Miljödepartementet har efterfrågat Kärnavfallsrådets synpunkter på Regionförbundet i Uppsala
läns ansökan om medel ur kärnavfallsfonden. De ansökta medlen ska under 2011 bekosta
Regionförbundets arbete med regionala frågeställningar i beslutsprocessen om ett slutförvar i
Uppsala län. Regeringen (miljödepartementet) vill särskilt ha synpunkter på om de planerade
verksamheterna kan anses vara i enighet med finansieringslagstiftningen.
Kärnavfallsrådets ställningstagande
Regionförbundet i Uppsala län har sedan 2006 ansökt om medel ur kärnavfallsfonden för
arbetet med regional frågeställningar i beslutsprocessen om ett eventuellt slutförvar i Uppsala
län. Enligt framlagd ansökan är regionförbundets intresse i slutförvarsfrågan tvåfaldigt, d.v.s.
dels att förstärka Östhammars kommuns operativa arbete med det mervärdesskapande avtal
som SKB och dess ägare har ingått med Östhammars och Oskarshamns kommuner, och dels
renodlad information till länets invånare om slutförvarsprojektet i stort. Inom projektets ram
föreslås en rad aktiviteter att genomföras under 2011. Aktiviteterna samlas inom fyra
huvudsakliga spår: informationsspridning och överblick, näringslivsutveckling och
upphandling, framtidens samhällsmedborgare (inklusive skolaktiviteter) samt initiera en
redovisning av slutförvarsprojektets vetenskapliga evidens.
Kärnavfallsrådet anser att Regionförbundet är en viktig instans i slutförvarsprojektet och att
förbundets arbete är värdefullt för att informera länets invånare om slutförvarsprojektet. De
verksamheter som beskrivs i ansökan är viktiga och relevanta för slutförvarsfrågan.
Kärnavfallsrådet ställer sig bakom fortsatt stöd för förbundets verksamhet gällande
informationsspridning och kunskapsuppbyggnad om slutförvarsprojektet.
Kärnavfallsrådet vill i sammanhanget betona vikten av att kärnavfallsfondens medel används
på ett sätt som är i enlighet med lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter
från kärnteknisk verksamhet (SFS 2006:647). Enligt 4 § åttonde punkten i lagen ska
kärnavfallsavgiften användas för ”kostnader för information till allmänheten i frågor som rör
hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”.
Det är rådets tolkning av lagstiftningen att medel ur fonden kan användas till arbete som
omfattar informationsinsatser om slutförvarsprojektet, men att arbete mot näringslivet och
mervärdesprogrammet bör finansieras på ett annat sätt.

Postadress
c/o Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Besöksadress
Regeringsgatan 30-32
uppgång B, Stockholm

Telefon
08-405 24 37

Telefax
08-20 10 66

www.kasam.org

2 (2)
Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson och viceordförande Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådet. Ärendet har beretts av kanslichef
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