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Yttrande 
Kävlinge kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
miljödepartementets promemoria rörande organisationen 
kring finansieringssystemet för kärnavfallshanteringen. De 
två delarna omfattar dels a) en utredning om ett samlat 
myndighetsansvar för finansieringssystemet dels b) föränd-
ringar i lagstiftningen som rör finansieringssystemet.  
 
Yttrande från Kävlinge kommun över frågan om myndighetsan-
svaret i finansieringssystemet 
1 
Sammanfattning 
Promemorian framställer tre förslag på ny samlad organi-
sation. Vi har övervägt alternativen och förordar att ett 
samlat ansvar för finansieringsorganisationen kring kärn-
avfallsfonden skall förläggas till Kammarkollegiet med in-
rättande av en Kärnavfallsfondsdelegation som då ersätter 
nuvarande myndighet Kärnavfallsfonden.  
2 
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett viktigt och angeläget 
myndighetsansvar för att tillse att kärnsäkerhet upprätt-
hålls vid alla kärntekniska anläggningar och upprätthålla 
strålskyddet i hela samhället. Samtidigt har myndigheten 
visst ansvar i förvaltningen av kärnavfallsfonden och i 
beräkningsunderlagen för att fastställa uttaxeringsnivåer-
na för att klara finansieringen. Men den enhet på SSM som 
har detta som huvuduppgifter är endast en mycket liten del 
av en mycket kompetent myndighet med fokus på teknik. SSM 
ska även fortsättningsvis utgöra ett stöd till Kärnav-
fallsfondsdelegation inför beslut om ianspråktagande av 
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kärnavfallsfondens resurser. På så sätt garanteras rätt 
teknisk kompetens kommer in i besluten.  
En faktor att SSM inte bör ha ansvaret för förvaltningen 
av Kärnavfallsfonden är att myndigheten redan idag är del-
finansierad för tillsynen av tillståndshavarna av kärntek-
nisk verksamhet. Det kan därför finnas för en risk att en 
sammanblandning av de olika externt finansierade uppdragen 
och förvaltningen av kärnavfallsfonden sker inom myndig-
heten.  
3 
Kammarkollegiet har redan idag ansvaret som operativ myn-
dighet på uppdrag av Kärnavfallsfonden. Man har visat ett 
bra resultat med god avkastning. Det finns ett fokus just 
på finansförvaltning och att säkerställa en god avkastning 
och att resurser finns till verksamheten när avvecklingen 
av kärnreaktorerna sker. Denna myndighet anser vi vara bra 
på denna del i finansieringssystemet och bör därför få hu-
vudansvaret.  
4 
Utredningsförslaget innefattar även en analys av Riksgäl-
den som idag endast har en begränsad men mycket viktig 
uppgift i finansieringssystemet genom att bedöma och ana-
lysera de ställda säkerheterna från tillståndshavarna. Vi 
anser att det även framgent skall vara så.  
5 
Kammarkollegiet och inrättandet av en Kärnavfallsdelegat-
ion inom myndigheten framstår som det mest effektiva för-
slaget vilket även innebär att regeringens uppdrag att 
minska antalet statliga myndigheter uppfylls genom att den 
nuvarande styrelsemyndigheten Kärnavfallsfonden då avveck-
las som självständig myndighet och ersätts av en Kärnav-
fallsdelegation inom Kammarkollegiet.  
 
Yttrande från Kävlinge kommun över lagstiftning rörande 
finansieringssystemet för hantering av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet 
Utredningen är både djuplodande och visar tydligt hur kom-
plicerad frågan om långsiktig finansiering av kärnavfalls-
systemet är. Inte minst tydliggörs svagheterna i dagens 
system och hur ekonomiskt svaga tillståndshavarna i verk-
ligheten är när den enda intäktskällan – försäljning av 
kärnkraftsel – upphör. Ett faktum Kävlinge kommun har fått 
bli den första kommunen att erfara. Den balansräkning som 
utredningen föreslår skall göras i finansieringssystemet 
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måste omfatta alla delar dvs åtaganden i kärnkraftskommu-
nen som finns kvar långt efter elproduktionen har upphört. 
Den svaga koppling som finns mellan det elproducerande 
dotterbolaget och den globala koncernen tydliggörs på ett 
nytt sätt i utredningen.  
Kävlinge kommun har av olika instanser fått kritik för att 
kommunen är tveksam till att tillståndshavaren Barsebäck 
Kraft AB (BKAB) uppför en ny lagerbyggnad för långlivat 
avfall. SSM:s utredning visar att kommunen har fog för att 
vara tveksam att tillståndshavaren får ett permanent till-
stånd att uppföra nya kärnavfallslager i kommunen. Som vi 
läser utredningen kan nuvarande finansieringssystem inte 
garantera att ekonomiska resurser finns i systemet för att 
avveckla och borttransportera alla delar från området. 
Inga resurser i form av kärnkraftsel finns i BKAB för att 
sättas in i kärnavfallsfonden för att kunna riva det nyan-
lagda kärnavfallslagret. Minsta tvekan att så är fallet 
måste göra att vi värnar medborgarnas intressen.  
Ett breddat kompletteringsbelopp är en väg som utredningen 
föreslår vilket kommunen anser förbättrar hållbarheten i 
finansieringssystemet. För BKAB innebär förslaget en avse-
värt högre inbetalning till systemet vilket inte förutsågs 
vid det politiskta beslutet om förtida stängning. Huruvida 
detta kommer föranleda nya förhandlingar mellan ägarna och 
staten kan man bara spekulera om. Någon kärnkraftsel finns 
inte att tillgå för att få fram dessa belopp så det lär 
nog sluta med att skattebetalarna får stå för denna mil-
jard.  
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