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Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av
regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för
produkter som innehåller radioaktiva ämnen
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det är angeläget att hantera de
problem som det nuvarande systemet med producentansvar är förenat med i
sin praktiska tillämpning. Statskontoret kan instämma i denna bedömning.
Statskontoret kan dock varken tillstyrka eller avstyrka de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lägger fram. Vi anser att såväl alternativa åtgärder
som konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna behöver belysas mer utförligt innan beslut kan fattas om att överge det nuvarande systemet.
Statskontoret saknar en ordentlig analys av vilka problem de föreslagna
åtgärderna ska lösa. En sådan analys är viktig för att kunna identifiera de
rätta åtgärderna. Det hade också varit värdefull om Strålsäkerhetsmyndigheten hade fört en diskussion om vilka alternativa åtgärder som hade varit
möjliga att vidta för att hantera eller åtgärda problemen i det nuvarande
systemet. Strålsäkerhetsmyndigheten förespråkar en återgång till ett innehavaransvar med motiveringen att producentansvaret inte fungerar i praktiken. Statskontoret hade gärna sett att Strålsäkerhetsmyndigheten hade
analyserat hur t.ex. problemen med osäkra kostnadsberäkningar för framtida
omhändertaganden av radioaktivt avfall skulle kunna hanteras på ett bättre
sätt och på sikt kunna reduceras inom ramen för dels ett system med producentansvar, dels ett system där innehavaren bär det ekonomiska ansvaret.
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om avfallsplan kan vara ett steg i rätt
riktning för att säkerställa ett tillfredsställande omhändertagande av radioaktivt avfall från icke kärntekniska verksamheter. Statskontoret menar dock
att förslaget inte är avhängigt av om det är producenten eller innehavaren
som ska bära den slutliga kostnaden för omhändertagandet.
På ett generellt plan anser Statskontoret att Strålsäkerhetsmyndighetens
analys är otillräcklig vad gäller konsekvenserna av de lämnade förslagen.
Statskontoret saknar en analys av t.ex. vilka konsekvenser förslagen skulle
få för användningen av olika slags produkter med radioaktivt innehåll, hur
olika grupper av producenter och innehavare skulle påverkas, men även hur
hanteringen av avfall och säkerheten i omhändertagandet skulle påverkas.
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Strålsäkerhetsmyndigheten har inte heller analyserat vilka eventuella statsfinansiella effekter eller andra samhällsekonomiska effekter som skulle
uppstå genom förslagen.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. T.f. utredningschef Annika Gustafsson och utredare Joakim Johansson, föredragande,
var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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