
Remissmöte avseende  
SSM:s remisshantering av förslag 
till kärnavfallsavgifter för 
reaktorinnehavare 

•  Kort information om Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
•  Beskrivning av ärendet 
•  Förutsättningar och tider för remisshanteringen 
•  Redovisning av PLAN 2008 (SKB) 
•  Frågor 



  SSM:s organisation 
Generaldirektör 

Avd. för kärnkraftssäkerhet Avd. för radioaktiva ämnen Avd. för strålskydd Internationella avd. 

Stab Administrativ avd. 

 Kommunikation  

Personal Ekonomi  IT 

Sjukvård 

Yrkesverksamhet 

 Beredskap 

 Miljöövervakning 

 Drift & avveckling 

 Slutförvaring av  
radioaktivt avfall 

 Kontroll  och skydd 

Drift & strålskydd 

 Reaktorteknik 

Systemteknik 

 MTO 

Samarbete & utveckling 

 Nukleär icke-spridning 

Finansiell kontroll 

Juridik 



Björn Hedberg, enhetschef 
Staffan Lindskog, utredare 
Peter Stoltz, utredare 
Christian Schoultz, utredare 
Andrea Ehmann, controller 
1 vakans (rekrytering under våren) 

Enheten för finansiell kontroll 



 Mål 
 Utveckla verksamheten som följer av 
myndighetens ansvar enligt 
finansieringslagen och därmed minimera 
statens ekonomiska risk.  

Enheten för finansiell kontroll 



  Utgångspunkter 

   finansieringslagen 
Lag (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

 Förordning (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

   Studsvikslagen 
Lag (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst 
radioaktivt avfall m.m.  



  Förändringar 

   Förslag till avgifter - tidigare varje år 
–  nu för en två-årsperiod  
–  framgent för tre-årsperioder 

   Tidigare - remisshantering av Miljödepartementet 
 Nu - remisshantering av SSM 

   Ny lag och förordning… 



       Förslag till avgifter och säkerheter  
   Granskning av SKB:s kostnadsberäkning PLAN 2008 

–  Slutförvar 
–  Rivning av kärntekniska anläggningar 
–  Allmänna förutsättningar 

   Bedömning av merkostnader (Myndighetskostnader mm) 
   Beräkning av avgifter 
   Beräkning av säkerheter 

   Yttrande till regeringen, senast 7 oktober 
–  Förslag på avgifter 
–  Fördelning av gemensam grundkostnad på resp. 

reaktorinnehavare 
–  Grundkostnaden för varje reaktorinnehavare 



       Förslag till avgifter och säkerheter  

 SSM:s yttrande till regeringen senast 7 oktober 

1.  Förslag på avgifter för aktuell period (2010- 2011) 
2.  Fördelning av gemensam grundkostnad på resp. 

reaktorinnehavare 
3.  Grundkostnaden för varje reaktorinnehavare 
4.  Skäl för bedömning som avviker från reaktorinnehavarnas 

beräkningar 
5.  Merkostnaden (inkl. beräkningsunderlag) 
6.  Faktorer som anses vara särskilt kritiska för 

kostnadsutvecklingen 
7.  Förslag till finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp 



             Förutsättningar för SSM:s granskning 

   Ny lagstiftning 
   Ny myndighet 
   Ny enhet för finansiell kontroll 

   Fokus även på: 
–  Utveckling av processen för granskning av 

kostnadsberäkningar inför 2011 

–  Utveckla processen för utbetalningar och uppföljning 
av användningen av fondmedel inför 2011 



  Remiss av SSM:s förslag 

   SSM:s yttrande på remiss 8 juni 
   Remisstid till 10 augusti 



Kärnkraftverk 

Sjukvård, industri 
och forskning 

Använt  
kärnbränsle 

Driftavfall 

Slutförvarsprogram för radioaktivt avfall 

Clab 

m/s Sigyn 

SFR 

Källa: SKB 


