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REGERINGEN 

Miljö- och energidepartementet 

2016-09-01 M2016/02091/Ke 

strålsäkerhetsmyndigheten 
171 16 Stockholm 

Uppdrag om antagen driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgifter 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt strålsäkerhetsmyndigheten att, utifrån de nya 
förutsättningarna för kärnkraften, utreda behovet av att ändra den 
antagna driftstid som ligger till grund för beräkningen av 
kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare. 

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Riksgäldskontoret. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energi-
departementet) senast den 14 oktober 2016. 

Bakgrund 

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning 
som ger eller har gett upphov till restprodukter ska betala kärnavfalls-
avgift enligt 6 §lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen). 

Vid beräkningen av kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare ska varje 
reaktor, som inte permanent har ställts av, anses ha en total driftstid om 
40 år och en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl 
att anta att driften kan komma att upphöra dessförinnan, se 4 § förord-
ningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet (finansierings förordningen). 

strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag att i samråd med Riks-
gäldskontoret göra en översyn av finansieringsförordningen och de delar 
av finansieringslagen som rör beräkning av avgifter och behov av risk-
avsättningar (regeringsbeslut den 27 oktober 2011, dnr 
M2010/02333/Ke, M2011/00747/Ke och M2011/00775/Ke). I uppdraget 
ingick att överväga om det fanns behov av förändringar i gällande 
regelverk I redovisningen av uppdraget föreslogs att den antagna 
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driftstiden för reaktorer skulle förlängas från 40 år till 50 år ( dnr 
M2013/01587/Ke), med regeln i övrigt oförändrad. 

Riksgäldskontoret uppgav i sitt remissvar över uppdragsredovisningen 
att man visserligen var positiv till den föreslagna förändringen och 
förstod att ett antagande om förlängd driftstid är rimligt, men att det 
inte var tillräckligt tydligt varför det bör vara just 50 år. Riksgälds-
kontoret ansåg att valet av drifttid kraftigt påverkar resultatet av 
beräkningarna och att frågan därför förtjänade ytterligare analys och 
förtydligande. 

Genom den ramöverenskommelse som träffats mellan Socialdemokra-
terna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemo-
kraterna den 10 juni 2016 har partierna träffat en överenskommelse om 
framtida villkor för kärnkraften. Vidare är man överens om att Strål-
säkerhetsmyndigheten, i samråd med Riksgälden, ska få i uppdrag att 
utifrån de nya förutsättningarna för kärnkraften utreda behovet av att 
ändra den antagna driftstid som ligger till grund för beräkningen av 
kärnavfallsavgift er. 

Närmare om uppdraget 

strålsäkerhetsmyndigheten ska verka för att de förslag som lämnas är 
sådana att även Riksgäldskontoret kan ställa sig bakom dem. Om 
strålsäkerhetsmyndigheten i någon del anser att det inte är möjligt att 
tillgodose Riksgäldskontorets synpunkter ska skälen för detta redovisas 
särskilt. Även Riksgäldskontoret ska i så fall redovisa sina avvikande 
synpunkter och skälen för dessa särskilt. 

Principen ska alltjämt vara att kostnaderna för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererar avfallet och 
att staten varken ska betala för avveckling eller för slutförvar. 

På regeringens vägnar 
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Kopia till 

F inansdepartementet/Ba 
F inansdepartementet/FMA 
Miljö- och energidepartementet/Ee 
Kärnavfalls rådet 
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Kärnavfallsfonden 
Riksgäldskontoret 
Forsmarks Kraftgrupp AB 
OKGAB 
Ringhals AB 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
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