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Svar på remiss från Miljödepartementet:  
Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten om avgift för 2011 enligt 
lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt 
avfall m.m. 
Miljödepartementets Dnr: M2010/3536/Mk 
 
 
Kärnavfallsrådets ställningstagande 
Kärnavfallsrådet har inget att erinra mot Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) avgiftsförslag. 
Rådet anser dock, i likhet med sitt tidigare yttrande till Miljödepartementet angående 
Studsvikslagens upphörande1, att det är att föredra att låta Studsvikslagen gälla tills vidare 
framför den avgiftshöjning för 2011 som SSM:s förslag innebär och som blir nödvändig om 
Studsvikslagen upphör att gälla. 
 
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår att den avgift som regleras av Studsvikslagen höjs 
från 0.3 till 1.4 öre per kWh för 2011.  

SSM:s bedömning utgår ifrån att Studsvikslagen upphör att gälla vid utgången av 2011 och 
beräkningen av avgiften grundas på antagandet att alla kostnader som förväntas uppstå efter 
2010 ska finansieras helt och hållet genom bidrag från Studsviksfonden, vilket innebär att den 
föreslagna avgiften för 2011 motsvarar den nivå som behövs för att fondens tillgångar ska vara 
tillräckliga för att möta de framtida åtagandena.  

I sin beräkning utgår SSM bland annat från kostnadsberäkningar som upprättats av AB 
SVAFO, Ranstad industricentrum AB och Uppsala universitet. SSM har dessutom tagit fram 
kompletterande underlag för vissa anläggningar.  

 
Kärnavfallsrådets överväganden 
Kärnavfallsrådet noterar att SSM:s förslag innebär en avgiftshöjning för år 2011, vilket 
motiveras av att det är det sista avgiftsåret enligt lagen (1988:1597) om finansiering av 
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen). SSM:s beräkning grundas på 
antagandet att alla kostnader som förväntas uppstå efter 2010 ska finansieras helt och hållet 
genom bidrag från Studsviksfonden, vilket innebär att den föreslagna avgiften för 2011 ska 
motsvara den nivå som behövs för att fondens tillgångar ska vara tillräckliga för att möta de 
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framtida åtagandena. Kärnavfallsrådet anser att denna utgångspunkt är nödvändig och har inget 
att erinra mot SSM:s avgiftsförslag.   

Rådet vill dock hänvisa till sitt tidigare yttrande till Miljödepartementet angående SSM:s 
skrivelse om Studsvikslagens upphörande2. Rådet argumenterar i detta yttrande för att 
Studsvikslagen bör fortsätta att gälla tills vidare. Rådet anser att detta är att föredra framför den 
avgiftshöjning för 2011 som SSM:s förslag innebär och som blir nödvändig om Studsvikslagen 
upphör att gälla. SSM konstaterar dessutom att kostnadsberäkningarna ska finansiera åtaganden 
långt in på 2040-talet och att de därmed är behäftade med stora osäkerheter. För att uppskatta 
effekten av dessa osäkerheter har SSM gjort en riskanalys som visar att den beräknade avgiften 
sannolikt inte är tillräcklig för att täcka de framtida behoven. Rådet anser att en förlängning 
innebär bättre förutsättningar att hantera de osäkerheter som föreligger i kostnadsberäkningarna 
och därmed minska statens ekonomiska risk. 

 
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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Kopia för kännedom till: 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
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Forsmark Kraftgrupp AB 
OKG AB 
Ringhals AB 
Barsebäck Kraft AB 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
 
AB SVAFO 
Ranstad Industricentrum AB 
Ranstad Mineral AB 
Vattenfall AB 
 
Studsvik Nuclear AB 
Studsvik AB 
 
Uppsala universitet 
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