
 
 
 
 

 
 

 

   

Regeringsbeslut 33 
  
2009-12-10 M2009/3695/Mk 
  

Miljödepartementet 
 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
171 16 STOCKHOLM 

Ansökan om medel ur kärnavfallsfonden 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att 28 226 000 kronor ska utbetalas ur kärnavfalls-
fonden till Strålsäkerhetsmyndigheten. Medlen ska användas för myn-
dighetens verksamhet avseende uppbyggnad av kompetens för att 
granska Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar inom ra-
men för kärnbränsleprogrammet, samt drift och utveckling av verksam-
heten med finansiell kontroll under 2010. Medel som inte förbrukas för 
detta ändamål ska senast den 1 april 2011 återbetalas till fonden. 
 
Medlen utbetalas av Kärnavfallsfonden efter rekvisition från Strålsäker-
hetsmyndigheten. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska i budgetunderlag för 2011 redovisa hur 
mycket förvaltningsanslaget bör minska för att säkerställa att avgifter 
även i fortsättningen endast tas ut en gång för verksamheten kopplad till 
kärnavfallsfrågan. 

Ärendet 

Enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet ska medlen i kärnavfallsfonden 
även täcka: 
− statens kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande 

säker hantering och slutförvaring av restprodukter, avveckling och 
rivning av kärntekniska anläggningar samt tillståndshavarnas forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet, 

− statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor 
enligt lagen,  

− statens kostnader för tillsyn av avveckling och rivning av kärntek-
niska anläggningar, samt 
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− statens kostnader för prövning av frågor om slutförvaring samt över-
vakning och kontroll av slutförvar enligt 16 § lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet. 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten ansökte den 12 oktober 2009 om att 
28 226 000 kronor ska utbetalas ur kärnavfallsfonden till Strålsäkerhets-
myndigheten för 2010.  
  
Ansökan har skickats för synpunkter till kärnkraftsindustrin och ett an-
tal myndigheter. Kammarkollegiet, Riksgäldskontoret, Riksrevisionen, 
Statens energimyndighet och Fortum Generation AB har inte lämnat 
några synpunkter. Ekonomistyrningsverket har tillstyrkt ansökan. Stats-
kontoret har i huvudsak tillstyrkt ansökan. SKB har haft vissa 
invändningar mot ansökan och ansett att ansökan inte bör bifallas fullt 
ut. Vattenfall AB, Barsebäck Kraft AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, 
Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Ringhals AB har ställt 
sig bakom SKB:s yttrande. 

Skälen för regeringens beslut 

Utvecklingen i fråga om hur kärnavfallet ska tas om hand har lett till att 
Strålsäkerhetsmyndighetens resursbehov för granskning och tillsyn av 
industrins verksamhet och kostnadsberäkningar ökat. I lagen (2006:647) 
respektive förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanter-
ingen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet anges vilka verk-
samheter som ska finansieras med kärnavfallsavgifter.  
 
I avvaktan på en översyn av Strålsäkerhetsmyndighetens finansiering an-
ser regeringen det befogat att bevilja medel ur kärnavfallsfonden för att 
myndigheten under 2010 ska kunna möta behovet av arbetsinsatser 
kopplat till kärnavfallsfrågan. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Andreas Carlgren 
 
 
   Ansi Gerhardsson 
 
 
 
 
 
 
Likalydande till 
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Kärnavfallsfonden 
 
 
 
Kopia till 
 
Finansdepartementet, budgetavdelningen 
Näringsdepartementet, energienheten 
Statens råd för kärnavfallsfrågor 
Svensk Kärnbränslehantering AB 


