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Anmälan om avgift för 2013 enligt lagen 
(1988:1597) om finansiering av hante-
ringen av visst radioaktivt avfall m.m. 

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anmäler att avgiften enligt lagen 
(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. 
(Studsvikslagen) inte behöver ändras, dvs. att nuvarande avgiftsnivå på 
0,3 öre för varje levererad kilowattimme (kWh) elström bör behållas. 

Ärendet  
AB SVAFO (SVAFO) kom den 30 november 2011 in med en kostnadsbe-
räkning för 2012 samt budget och verksamhetsplan till SSM. I denna redo-
visning samordnas uppgifter om de framtida kostnaderna för SVAFO och 
Vattenfall AB, tillståndshavare för kraftvärmereaktorn i Ågesta.  
 
Uppsala universitet lämnade den 24 april 2012 in en kostnadsberäkning be-
träffande neutronforskningslaboratoriet i Studsvik till SSM. 
 
Ranstad Industricentrum AB (RIC) kom den 26 april 2012 in med en kost-
nadsberäkning avseende återställning av industriområdet i Ranstad till SSM.  
 
Studsvik Nuclear AB (SNAB) lämnade den 27 april 2012 in en kostnadsbe-
räkning till SSM avseende avveckling av de anläggningar som SNAB ansva-
rar för.  
 
SSM skickade den 4 maj 2012 en förfrågan om synpunkter på de inkomna 
kostnadsberäkningarna från SVAFO, RIC, SNAB och Uppsala universitet 
till de tre betalningsskyldiga kärnkraftsbolagen, dvs. Forsmarks Kraftgrupp 
AB, OKG Aktiebolag och Ringhals AB. Ringhals AB och Forsmark Kraft-
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grupp AB lämnade in synpunkter på SNAB:s, SVAFO:s, Uppsala universi-
tets och RIC:s kostnadsberäkningar. OKG Aktiebolag kom inte in med några 
synpunkter. 

Skälen för yttrandet  
Nuvarande avgift enligt 3 § Studsvikslagen är 0,3 öre för varje levererad 
kWh elström. 
 
SSM ska enligt 10 § förordningen (1988:1598) om finansiering av hante-
ringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsviksförordningen) senast den 
1 september varje år anmäla till regeringen om avgiftsbeloppet enligt 3 § 
Studsvikslagen behöver ändras.  
 
SSM har i årets förslag till avgift enligt Studsvikslagen för 2013 använt en 
modell som i tillämpliga delar överensstämmer med den modell som använ-
des vid myndighetens beräkning av kärnavfallsavgifter för 2012-2014 enligt 
lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen).  
 
SSM:s beräkning av avgiftsnivån har utgått från de åtaganden som till-
ståndshavarna redovisat i årets kostnadsberäkningar, inklusive SSM:s juste-
ringar. Beräkningen visar att den lägsta tänkbara avgiftsnivån för att fonden 
ska kunna vara fullt uppbyggd senast den 1 januari 2018 är 0,12 öre för varje 
levererad kWh elström. Denna beräkning utgår ifrån att samtliga tillstånds-
havares uppgifter om kostnader är korrekt skattade och redovisade. Någon 
skattning av osäkerheter har dock inte gjorts av tillståndshavarna. 
 
I det fall nuvarande avgiftsnivå på 0,3 öre för varje levererad kWh elström 
behålls och inbetalningarna upphör den 1 januari 2018, erhålls ett övervärde 
i fondens balansräkning på omkring 652 miljoner kronor. Detta värde är inte 
säkerställt med hänsyn till de stora osäkerheter i de inlämnade kostnadsbe-
räkningarna som behöver identifieras, klassificeras och redovisas.  
 
Tillståndshavarna ska den 7 januari 2013 för första gången lämna kostnads-
beräkningar enligt den nya förordningen till den nya lagen. SSM förväntar 
sig att berörda tillståndshavare tar fram mer genomarbetade skattningar över 
de framtida kostnaderna i kommande års avgiftsberäkningar. Först efter att 
detta arbete har genomförts är det möjligt att säkerställa avgiften för den 
återstående inbetalningstiden. 
   
Mot bakgrund av de stora osäkerheterna i de inlämnade kostnadsberäkning-
arna är SSM:s bedömning att nuvarande avgift bör lämnas oförändrad för 
2013.  
 



 Sida 3 (3) 

 SSM2012-244-13 

 

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektören Fredrik 
Hassel. I ärendets slutliga beredning har deltagit avdelningschefen Johan 
Anderberg, enhetschefen Björn Hedberg, controllern Andrea Siegers, projek-
tadministratören Menzareta Kopic Lind, utredaren Annika Åström, analyti-
kern Stefan Engqvist, utredaren Henrik Efraimsson och verksjuristen Anna 
Mörtberg samt utredaren Staffan Lindskog, den sistnämnde föredragande. 
 
 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
 
 
 
Fredrik Hassel 
 
   Staffan Lindskog 
 

 

 

Kopia för kännedom 

Forsmark Kraftgrupp AB 
OKG Aktiebolag 
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Svensk Kärnbränslehantering AB 

Akademiska Hus Uppsala AB 

Studsvik Nuclear AB 
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AB SVAFO 
Ranstad Industricentrum AB 
Ranstad Mineral AB 
Uppsala universitet 
Vattenfall AB 
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