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REGERINGEN 2011-12-22 M2011/3952/Ke 

Miljödepartementet 
STRÅLSÄKERHETS. 

MYJ4DIGHETEN 

2011 -12- 2 8 

sswiloi 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

171 16 S T O C K H O L M 

Uppdrag att se över lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Strålsäkerhetsmyndigheten att i samråd med 
Riksgälds kontoret ock Kärnavfalls fonden göra en översyn av lagen 
(2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) inklusive tillämpliga delar 
av förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). 
Översynen ska bl.a. omfatta frågor som rör de säkerheter den som kar 
tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska ställa. Vidare ska 
effekterna av en breddning av kärnavfalls fondens placeringsreglemente 
enligt finansieringsförordningen analyseras speciellt med beaktande av 
effekter på statens risk, avgiftsnivåer ock behov av säkerheter utredas. I 
uppdraget ingår att överväga om det finns behov av förändringar i gäl
lande regelverk. O m myndigheterna finner ett sådant behov ska författ
ningsförslag lämnas. I arbetet ska information och erfarenheter från be
rörda aktörer på området inhämtas och beaktas. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) 
senast den 31 maj 2012. 

Skälen för regeringens beslut 

Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restpro
dukter från kärnteknisk verksamket kar varit i kraft sedan 2006. Strål
säkerketsmyndigketen gjorde i sin skrivelse om kärnavfalls avgifter samt 
finansierings- och kompletteringsbelopp för 2012 till 2014 enligt samma 
lag (dnr. M2011/3227/Ke) bedömningen att det finns inneboende mot-
sättningar i gällande regelverk avseende när säkerheterna kan tas i an
språk. Vidare bedömer SSM att det finns ett behov av att belysa frågan 
om en eventuell breddning av fondens placeringsmöjligketer och SSM 
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föreslår därför att en översyn och analys av den totala osäkerheten i 
finansieringssystemet görs. Regeringen gör samma bedömning. 

Kopia till 

Riksgälds kontoret 
Kärnavfalls fonden 


