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  Regeringen 
Miljödepartementet 
103 33 STOCKHOLM 

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om finansiella åtgärder för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet samt 
Miljödepartementets promemoria om myndighetsansvaret i 
finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet 
(Ert dnr M2013/1587/Ke) 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län avstår från att yttra sig över 
rapporten Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hante-
ringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen 
(2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet. 
 
Länsstyrelsen yttrar sig över  promemorian Myndighetsansvaret i finansie-
ringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. 
 
Övergripande synpunkter 
 
Länsstyrelsen förordar det förslag som innebär att alla uppgifter inom finan-
sieringssystemet samlas hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
 
Synpunkter på förslaget 
 
Länsstyrelsen har sedan slutet på 1980-talet arbetat med återställningen av 
den kärntekniska anläggningen i Ranstad. Återställningen finansieras via 
Studsviksfonden. Sedan Strålsäkerhetsmyndigheten bildades har Länsstyrel-
sen haft ett nära samarbete med denna myndighet. I samband med detta ar-
bete har Länsstyrelsen erfarit vikten av att det finns en nära kontakt mellan 
de ekonomer som gör kostnadsberäkningar och de tekniker inom SSM som 
möter och hanterar praktiska avvecklingsproblem på plats. I samband med 
avveckling uppstår en mängd frågeställningar som svårligen kan förutsägas 
vid enbart teoretiska beräkningar. Erfarenheterna från Ranstad är delvis or-
saken till den avgiftshöjning och förlängning av inbetalningstiden som be-
slutats beträffande Studsviksfonden. ”Alternativ SSM” är det förslag som 
ger den nära kontakt mellan ekonomer och tekniker som Länsstyrelsen anser 
behövs. Alternativet innebär också att Kärnavfallsfondens och Riksgäldens 
arbetsuppgifter inom finansieringssystemet förs över till SSM. Eftersom 
Kärnavfallsfonden inte har några andra arbetsuppgifter läggs den ned. Läns-
styrelsen anser att förändringarna torde ge samordningsfördelar och därmed 
minskad byråkrati. 
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Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Agneta Kores, efter före-
dragning av länsmiljöingenjören Urban Lindqvist. I den slutliga handlägg-
ningen har även miljöskyddsdirektören Ulrika Samuelsson deltagit. I hand-
läggningen i övrigt har utredaren Kristina Sundholm deltagit. 
 
 
 
Agneta Kores 
 
 
   Urban Lindqvist 
 
 


