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Kärnavfallsrådets yttrande angående en ny och uppdaterad förordning om 
ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor  
 

Kärnavfallsrådets yttrande 

Kärnavfallsrådet har inga erinringar mot förslagen utan tillstyrker dessa. 
 
 

Ärendet 
Miljödepartementet har givit Kärnavfallsrådet möjlighet att lämna synpunkter på en 
promemoria med förslag till  

- dels en ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor som ska 
ersätta förordningen (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen 
(1968:45)   

- dels nya bestämmelser i förordningen (2008:463) om vissa avgifter 
             till Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 
 
 
Ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 
Den nya förordningen innebär att ansvaret flyttas till Riksgäldskontoret från respektive 
Finansinspektionen och Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller prövning och godkännande 
av ansvarsförsäkringar, inklusive särskild försäkring för transporter, samt kompletterande 
säkerheter och tilläggssäkerheter. 
 
Ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt föreslås överlämnas av 
Riksgäldskontoret till regeringen som i stället föreslås pröva frågorna. 
 
Riksgäldskontoret ska följa värdet på de säkerheter som ställts och bevaka att de villkor som 
säkerheterna har förenats med följs. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar, i likhet med nu gällande bestämmelser, intyg om 
transportcertifikat. 
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Tillsynsansvaret delas mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och Riksgäldskontoret. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har det övergripande tillsynsansvaret och Riksgäldskontoret har 
tillsynsansvar över frågor om ansvarsförsäkringar, kompletterande säkerheter och 
tilläggssäkerheter.  
 
Myndigheterna ska samverka med varandra i frågor som berör båda myndigheternas 
respektive ansvarsområde. 
 
Innehavare av andra kärntekniska anläggningar än kärnkraftsreaktorer i drift 
och transportörer av kärnämne eller kärnavfall får en möjlighet att ansöka om 
ett lägre ansvarsbelopp än 700 miljoner euro. Strålsäkerhetsmyndigheten föreslås bereda 
ansökningarna. 
 
Bestämmelser införs i förordningen som gör det möjligt för Riksgäldskontoret att ta 
ut avgifter för prövning av ärenden och utöva tillsyn över lagen och förordningen om ansvar 
och ersättning vid radiologiska olyckor 
 
 
Nya bestämmelser införs i förordningen (2008:463) om vissa avgifter  
till Strålsäkerhetsmyndigheten 
Nya bestämmelser införs i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten för att Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna ta 
ut avgifter för prövning av ärenden och utöva tillsyn över lagen och förordningen om ansvar 
och ersättning vid radiologiska olyckor. 
 
 
Beredning av ärendet 
Beslut i ärendet har fattats av Kärnavfallsrådet vid sammanträde 2020-10-22. Ärendet har 
beretts av Kärnavfallsrådets juridiske sakkunnige Ingvar Persson. 
 
 
 
Carl-Reinhold Bråkenhielm 
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