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Dnr 58/2011

Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Kärnavfallsrådets synpunkter på Länsstyrelsen i Kalmar läns
begäran om medel ur kärnavfallsfonden för år 2011.
Miljödepartementets Dnr: M2011/3154/Ke
Ärendet
Miljödepartementet har begärt synpunkter från Kärnavfallsrådet på Länsstyrelsen i Kalmar
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 allmänhet, media, miljöorganisationer, kommuner och myndigheter
om frågor som berör de kärntekniska anläggningarna i Oskarshamn och inkapsling och
mellanlager av använt kärnbränsle, CLAB.
B. Deltagande i seminarier och utfrågningar som rör prövningsprocessen för SKB:s
ansökan om mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle
C. Medverkan i prövningsprocessen av SKB:s ansökan om mellanlagring, inkapsling och
slutförvaring av använt kärnbränsle
F. Övervakning och kontroll enligt miljöbalken av slutförvar av kärnavfall, CLAB enligt
miljöbalken
G. Utveckling av samarbetsinsatser mellan SSM och länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar
och Halmstad när det gäller prövning och tillsyn av kärntekniska verksamheter.
Kärnavfallsrådets synpunkter
Det är rådets generella åsikt att medel ur fonden kan användas till arbete som omfattar
informationsinsatser till allmänheten m.m. 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 via statsbudgeten.
Kärnavfallsrådets uppfattning ska också ses i ljuset av att det enligt Rådets mening kan
ifrågasättas om inte Kärnavfallsfonden för närvarande är underfinansierad.

Kärnavfallsrådet har noterat att regeringen tidigare beviljat medel till Länsstyrelsen i Uppsala
län för motsvarande verksamheter som dem som Länsstyrelsen i Kalmar läns nu begär medel
för. Rådet anser därför att Länsstyrelsen i Kalmar län begäran om medel ur fonden bör
behandlas på likvärdigt sätt som ansökan från Länsstyrelsen i Uppsala län.
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Ärendets beredning
Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson. Ärendet
har beretts av kanslichef Holmfridur Bjarnadottir med biträde av rådets sakkunnige Ingvar
Persson.
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