1 (2)

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2021-04-07

Handläggare

Ella Ryberg
Ella.Ryberg@huddinge.se

Diarienummer
KS-2021/732.109

Miljödepartementet
Er referens: M2021/00558

Huddinge kommuns svar på remiss från Miljödepartementet
Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering
från utredning om skaderegleringen vid en radiologisk olycka
Beslut

Huddinge kommun avstår från att svara på remissen från
Miljödepartementet, ”Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter,
skadereglering från utredning om skaderegleringen vid en radiologisk olycka”.

Beskrivning av ärendet

Radiologiska skador är personskador, sakskador och vissa andra typer
av skador som har uppkommit till följd av en radiologisk olycka, dvs. en händelse
eller en serie av händelser med samma ursprung som orsakar en skada till följd av
joniserande strålning från en kärnteknisk anläggning eller till följd av radioaktiva
egenskaper hos kärnämne eller kärnavfall. Skadeståndsansvaret för radiologiska
skador regleras av två konventioner: Konventionen den 29 juli 1960 om
skadeståndsansvar på atomenergins område (Pariskonventionen) och
Tilläggskonventionen den 31 januari 1963 till Pariskonventionen den
29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
(Brysselkonventionen).
I svensk rätt har konventionerna implementerats genom den nu gällande
atomansvarighetslagen (1968:45). På grund av revideringar av konventionerna
genom tilläggsprotokoll som har beslutats men inte trätt i kraft, har riksdagen
antagit lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska skador (LRO).
Den träder i kraft och ersätter atomansvarighetslagen den dag regeringen
bestämmer. Innehavaren av en kärnteknisk anläggning (anläggningshavaren)
har ett strikt och obegränsat skadeståndsansvar för radiologiska skador.
Anläggningshavaren har också en skyldighet att se till att säkerhet ställs för
skador upp till ett belopp som varierar beroende på anläggningen men kan vara
som högst 1 200 miljoner euro. I andra hand ska staten tillhandahålla medel upp
till detta belopp. När det beloppet inte räcker till ersättning till de skadelidande
efter en radiologisk olycka är samtliga konventionsstater skyldiga att skjuta till
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ytterligare 300 miljoner euro. Regleringen i LRO är inte heltäckande.
Utredningens uppdrag har i huvudsak gått ut på att föreslå författningsändringar
som säkerställer att Sverige på ett effektivt, rättssäkert och rättvist sätt kan
uppfylla sina skyldigheter enligt de reviderade konventionerna på tre områden:
hantering av anläggningshavares ekonomiska säkerheter för skadeståndsansvaret,
fördelning av de medel som ska garanteras enligt konventionerna, och
skaderegleringen efter en olycka.
Huddinge kommun avstår från att svara på remissen
Camilla Broo
Kommundirektör
Beslutet är fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning A.7. 21.

Beslutet ska skickas till

Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se
Kommunstyrelsen

