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Regeringen föreslår ändringar
så att kommuner och
miljöorganisationer ska kunna
delta i frågor som rör
slutförvaret av använt
kärnbränsle. När
kärnavfallsrådets arbete
upphör vid årsskiftet blir en
långsiktig finansiering särskilt
viktig. Därför föreslås det att
kommuners och
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organisationers arbete
finansieras av de avgifter som
betalas till kärnavfallsfonden.

– De berörda kommunerna och
miljöorganisationerna är mycket
viktiga för att det kommande
slutförvaret för använt kärnbränsle
ska bli så bra och säkert som
möjligt. Nu vill vi se till att deras
arbete också finansieras på ett
tydligt och förutsägbart sätt, säger
klimat- och miljöminister Annika
Strandhäll.

Regeringen remitterar idag en
promemoria med förslag på
ändringar i lagstiftningen för att ge
långsiktig finansiering till
kommuners och ideella
organisationers medverkan i frågor
som rör slutförvar av använt
kärnbränsle. Förslagen innebär att
det blir enklare och tydligare för de
berörda kommunerna och
miljöorganisationerna att bidra till
arbetet med att ta om hand
kärnavfallet, eftersom
finansieringen av arbetet kan
säkerställas genom de avgifter som
idag betalas till kärnavfallsfonden.
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– Kärnavfallsrådet har gjort ett
oerhört värdefullt arbete med att
tvärvetenskapligt förankra och ge
råd till regeringen inför beslutet om
slutförvaret. Nu när rådet upphör är
det extra viktigt att alla övriga
berörda instanser har resurser att
bidra till det fortsatta arbetet
framåt, säger Annika Strandhäll.

Promemorian är på remiss till och
med den 11 oktober 2022.
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Kärnavfallsrådet
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