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Miljö- och energidepartementet

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Uppdrag att förbereda och genomföra överföring av uppgifter till
Riksgäldskontoret

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Strålsäkerhetsmyndigheten att förbereda och genom
föra överföring till Riksgäldskontoret av de uppgifter som Strålsäkerhets
myndigheten bedriver enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansierings
lagen) och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen).
Överföringen ska ske den 1 december 2018.
Strålsäkerhetsmyndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret vid upp
dragets genomförande.
Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid genomförandet av uppdraget beakta
6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten ska samråda
med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.
Strålsäkerhetsmyndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Miljö- och
energidepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget och
återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energideparte
mentet) senast den 1 februari 2019.
Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden
bedriver i dag verksamhet enligt finansieringslagen och finansierings
förordningen.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 16 29
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Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsfonden bedriver även verksamhet
enligt lagen (1988: 1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt
avfall m.m. (Studsvikslagen) och förordningen (1988:1598) om finansiering
av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Lagen och förordningen
upphör dock att gälla den 1 januari 2018. Motsvarande verksamhet kommer
därefter att regleras i 38-41 §§ finansieringsförordningen.
Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet avseende finansieringsfrågorna
regleras även i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhets
myndigheten.
Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet enligt finansieringslagen bekostas
enligt regeringens beslut den 15 december 2011 (dnr M2011/03883/Ke)
genom utbetalningar från kärnavfallsfonden. Riksgäldskontorets framtida
verksamhet bör bekostas på samma sätt.
Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver därutöver en omfattande verksamhet
rörande kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och har
en bred kompetens rörande kärnavfallsfrågorna. Denna verksamhet påverkas
inte av detta beslut.
Regeringskansliet genomförde 2013 (dnr M2012/03442/Ke) en verksam
hetsöversyn avseende verksamheten enligt finansieringslagen vid Strålsäker
hetsmyndigheten, Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden. Slutsatsen från
översynen var att verksamheten skulle bli effektivare och en bättre helhets
syn skulle skapas om verksamheten koncentreras på färre aktörer.
Närmare om uppdraget

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 31 december 2017 till Regerings
kansliet (Miljö- och energidepartementet) dels föreslå de ändringar som
behövs i myndighetens instruktion med anledning av regeringens beslut att
flytta Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar enligt finansieringsförordningen till
Riksgäldskontoret, dels redogöra för de personella konsekvenserna av
förändringen.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen har i dag beslutat om att flytta delar av Strålsäkerhetsmyndig
hetens verksamhet till Katrineholm (dnr M2017 /02087 /Ke).
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Regeringen beslutade den 1 juni 2017 om proposition (2016/17:199) Regler
na om finansiering av kärnavfallshanteringen med syftet att förbättra den
finansiella säkerheten för staten. Genom att flytta Strålsäkerhetsmyndig
hetens verksamhet enligt finansieringslagen till Riksgäldskontoret bedömer
regeringen att den finansiella säkerheten för staten förbättras ytterligare.
Det är lämpligt att överföringen av ansvaret enligt finansieringslagen sker i
samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten lokaliserar delar av
verksamheten till Katrineholm.
På regeringens vägnar

Kopia till
Finansdepartementet/ ESA och FMA
Miljö- och energidepartementet/ Ee
Arbetsgivarverket
Kärnavfalls fonden
Riksgäldskontoret
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