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	  Kärnavfallsrådets	  synpunkter	  på:	  	  
	  –	  Förslag	  till	  förändringar	  i	  lagen	  (2006:647)	  om	  finansiella	  åtgärder	  för	  hanteringen	  av	  
restprodukter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet	  och	  förordningen	  (2008:715)	  om	  finansiella	  
åtgärder	  för	  hanteringen	  av	  restprodukter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet,	  
	  –	  Promemoria	  Myndighetsansvaret	  i	  finansieringssystemet	  för	  hanteringen	  av	  
restprodukter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet	  
	  
	  
Kärnavfallsrådet	  ställningstagande	  
Kärnavfallsrådet	  ställer	  sig	  bakom	  Strålsäkerhetsmyndighetens	  Förslag	  till	  förändringar	  i	  
lagen	  (2006:647)	  om	  finansiella	  åtgärder	  för	  hanteringen	  av	  restprodukter	  från	  kärnteknisk	  
verksamhet	  och	  förordningen	  (2008:715)	  om	  finansiella	  åtgärder	  för	  hanteringen	  av	  
restprodukter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet.	  
	  
Kärnavfallsrådet	  ställer	  sig	  även	  bakom	  SSM:s	  Promemoria	  Myndighetsansvaret	  i	  
finansieringssystemet	  för	  hanteringen	  av	  restprodukter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet	  
	  
Eftersom	  en	  av	  författarna	  till	  förslaget	  är	  juridisk	  sakkunnig	  i	  Kärnavfallsrådet	  väljer	  rådet	  
att	  avstå	  från	  ytterligare	  synpunkter.	  
	  
Ärendet	  
Strålsäkerhetsmyndigheten	  (SSM)	  har	  på	  uppdrag	  av	  regeringen	  kommit	  med	  förslag	  till	  
förändringar	  i	  lagen	  (2006:647)	  om	  finansiella	  åtgärder	  för	  hanteringen	  av	  restprodukter	  
från	  kärnteknisk	  verksamhet	  och	  förordningen	  (2008:715)	  om	  finansiella	  åtgärder	  för	  
hanteringen	  av	  restprodukter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet.	  	  
Regeringen	  önskar	  få	  synpunkter	  dels	  på	  SSM:s	  förslag	  till	  förändringar,	  dels	  på	  
promemorian	  om	  myndighetsansvar.	  
	  
Beredning	  av	  ärendet	  	  
Beslut	  har	  fattats	  av	  Kärnavfallsrådet	  vid	  rådsmötet	  den	  29	  januari	  2014.	  	  Ärendet	  har	  
beretts	  av	  professor	  Lena	  Andersson-‐Skog,	  professor	  Thomas	  Kaiserfeld	  och	  professor	  
emeritus	  Clas	  Otto	  Wene.	  
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