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Svar på remiss från Miljödepartementet:  
Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten angående den s.k. 
Studsvikslagens upphörande 
Miljödepartementets Dnr: M2010/1696/Mk 
 
 
Kärnavfallsrådets ställningstagande 
Kärnavfallsrådet tillstyrker Strålsäkerhetsmyndighetens förslag att Studsvikslagen bör fortsätta 
att gälla tills vidare. 
 
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns så stora brister i befintliga 
kostnadsberäkningar och osäkerhetsanalyser att det inte går att bedöma hur stora osäkerheter 
som finns i kostnadsberäkningarna enligt Studsvikslagen, och att det därför inte går att 
kvantifiera den risk som finns för underfinansiering och därmed inte heller vilken risk som 
staten tar.  

SSM har identifierat ett antal osäkerheter som alla påverkar det förväntade nuvärdet av de 
framtida kostnaderna och bedömer att fondbehållningen per den sista december 2011 inte 
kommer att täcka de förväntade framtida kostnaderna.  

Detta innebär, enligt SSM, att statens ekonomiska risk ökar om Studsvikslagen upphör. SSM 
bedömer därför att Studsvikslagen bör fortsätta att gälla tills vidare och föreslår således att 
lagen (2006:652) om upphävande av Studsvikslagen ska upphävas. SSM lämnar även förslag 
till ändringar gällande Studsvikslagen, Studsviksförordningen samt finansieringsförordningen. 

 
Kärnavfallsrådets överväganden 
Kärnavfallsrådet instämmer med SSM:s bedömning att de osäkerheter myndigheten har 
identifierat i tillståndshavarnas kostnadsberäkningar är av betydande karaktär och kan medföra 
kostnadsökningar utöver vad som beräknats i dagsläget och att det därför inte går att uppskatta 
vilken risk staten tar om lagen upphävs. 

Kärnavfallsrådet vill också framhålla vikten av att kärnavfallsfonden byggs upp så att den, så 
långt det kan förutses, täcker de beräknade kostnaderna, vilket ju också var den bakomliggande 
avsikten vid tillkomsten av Studsvikslagen år 1988.  

Rådet ger därför sitt stöd till SSM:s förslag att Studsvikslagen bör fortsätta att gälla tills vidare. 
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Beslut i detta ärende har fattats av ordföranden Torsten Carlsson och vice ordförande Carl 
Reinhold Bråkenhielm. Ärendet har beretts av kanslichef Eva Simic. 
 
 
 
 
 
Torsten Carlsson 

  Eva Simic  
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