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Yttrande angående utredningen Ny kärntekniklag – med
förtydligat ansvar (SOU 2019:16)
(er beteckning M2019/00862/Ke)

Länsstyrelsen i Västmanlands län har givits möjlighet att yttra sig över
Miljödepartementets remiss angående utredningen om ny kärntekniklag.
Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter.
Utgångspunkten i Länsstyrelsen yttrande i delen om förslaget till förändringar i
miljölagstiftningen, är att det i Västmanlands län finns två anläggningar där
kärnbränsle hanteras. I en av anläggningarna tillverkas bränslestavar till
kärnkraftverk i Sverige och utomlands och i den andra anläggningen testas
bränslestavar. Det kärnbränsle som hanteras inom anläggningarna ägs av
respektive kärnkraftverk. Utöver tillverkning och testning vid dessa två
anläggningar genomförs transporter av bränslestavar för internationella kunder
och till mindre del för svenska kärnkraftverk. Transporter genomförs även av
material för produktion av bränslestavar. De aktuella anläggningarna har tillstånd
enligt 8 § respektive 9 § i 11 kap i miljöprövningsförordningen. Länsstyrelsen har
tillsyn enligt miljöbalken över anläggningarna, Strålsäkerhetsmyndigheten har
ansvaret för tillsynen enligt lagen om kärnteknisk verksamhet och enligt
strålskyddslagen.
Länsstyrelsen välkomnar utredningens ambition och förslag för att förtydliga och
göra regelverket mer överblickbart. Utifrån aspekterna att det inte finns någon
kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor i länet samt att Länsstyrelsen bedriver
tillsyn enligt miljöbalken har Länsstyrelsen ingen erinran mot de förändringar som
föreslås i 10 kap miljöbalken och i 1 § 22 kap miljöprövningsförordningen.
Avslutningsvis önskar Länsstyrelsen att regeringen ska överväga att fatta beslut
om att Västmanlands län bör utgöra ett av Sveriges kärnkraftslän. Detta utifrån att
anläggningen som tillverkar bränslestavar är en klass 2 anläggning utifrån SSM:s
föreskrift vilket ställer krav på utökad kompetens, utbildningsverksamhet,
övningsverksamhet samt planering för kärnteknisk olycka.
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I detta ärende där Minoo Akhtarzand har beslutat har miljöskyddshandläggaren
Carina Rosendal varit föredragande. I ärendets sluthandläggning har även
länsrådet Ulrica Gradin, chefen för avdelningen för miljö Sara Paulsson och
chefen för avdelningen för samhällsutveckling Lars Brånn deltagit.
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