
2021-03-28 15:26Miljöorganisation: Blixtbelyser avfallsproblemet – SN

Sida 1 av 4https://sn.se/nyheter/artikel/miljoorganisation-blixtbelyser-avfallsproblemet/r4eqzk0l

Det här är en fråga som riksdag och regeringen måste hantera, anser Johan Swahn, på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.
Foto: Kenneth Gunnarsson

Miljöorganisation: Blixtbelyser
avfallsproblemet
Oklarheterna kring -nansieringen av det feldeponerade kärnavfallet från Studsviksområdet
sätter kostnadsansvaret för kärnavfall i blixtbelysning, anser Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning (MKG).
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– Det här är en fråga som riksdag och regering måste hantera, säger Johan Swahn,
kanslichef på MKG, en samarbetsorganisation med medlemmar som
Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna.

För att hantera kostnader som uppstår när kärnavfallet ska omhändertas Vnns två
fonder: Kärnavfallsfonden och Studsviksfonden. Kärnavfallsfonden ska Vnansiera
omhändertagandet av avfall från de svenska kärnkraftverken och Studsviksfonden
det historiska avfall som uppstått i samband med kärnteknisk utveckling.

Studsvikslagen – som tvingade bland annat Svafo och Studsvik AB att betala in
pengar till Studsviksfonden – avskaffades 31 december 2017. Sedan dess kommer
inga nya pengar in i systemet.

När nu oförutsedda kostnader uppstår leder det därför till frågetecken kring
Vnansieringen, menar Johan Swahn.

– Det är riksdag och regering som har avskaffat Studsvikslagen. Ansvaret att reda
ut detta faller på dem.

Enligt Johan Swahn belyser situationen också ett problem med kärnavfallet i stort.
De medel som avsätts till Kärnavfallsfonden täcker de kostnader som uppstår när
allt går enligt plan – inte mer.

– Det Vnns ett system med Vnansiella säkerheter som kan täcka vissa enklare
fördyringar som inte ligger för långt in i framtiden. Kärnavfallssystemet ska vara i
drift långt in i andra halvan av detta århundrade. Sena problem kommer framtidens
skattebetalare att få stå för.
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