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Byte av tillståndshavare för Ågesta kärnkraftverk 

Regeringens beslut 

Regeringen avslår AB SVAFO:s ansökan om tillstånd enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågesta kärnkraftverk. 
 
Regeringen avslår Vattenfall AB:s ansökan om befrielse från 
förpliktelser enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för 
Ågesta kärnkraftverk.  

Ärendet 

AB SVAFO (Svafo) inkom i december 2009 till Strålsäkerhetsmyndig-
heten med en ansökan om att överta tillståndet enligt kärntekniklagen 
för Ågesta kärnkraftverk (Ågestaverket) från Vattenfall AB 
(Vattenfall). 
 
Vattenfall gav i februari 2010 in en ansökan om befrielse från 
rättigheter och skyldigheter såsom tillståndshavare enligt kärnteknik-
lagen för Ågestaverket.  
 
Strålsäkerhetsmyndigheten granskade båda ansökningarna och gav in 
dem tillsammans med ett eget yttrande till regeringen i april 2015. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillstyrkt ansökningarna med förbehåll 
för att vissa förutsättningar i fråga om finansiella åtaganden uppfylls. 
 
Svafos ägare och Vattenfall har gjort finansiella åtaganden till förmån 
för Svafo. 

Skälen för regeringens beslut 

Ågestaverket är en kärnkraftsreaktor som togs ur drift 1974. I dag 
bedrivs tillsyn, underhåll och viss radiologisk omgivningskontroll på 
anläggningen.  
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Ågestaverket ägs gemensamt av Vattenfall och Svafo. 
 
Vattenfall har det tillstånd för Ågestaverket som krävs enligt kärntek-
niklagen. Vattenfall har också de tillstånd som krävs enligt 
miljöbalken och strålskyddslagen (1988:220). 
 
Svafo är ett icke-kommersiellt företag som ägs av Forsmarks 
Kraftgrupp AB, Ringhals AB och OKG Aktiebolag. Svafos uppdrag är 
att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt ta hand om rest-
produkter efter de tidiga svenska kärnforskningsprogrammen. 
 
Den som enligt kärntekniklagen har ett tillstånd för en kärnteknisk 
anläggning ska svara för att de åtgärder vidtas som behövs för att 
bland annat upprätthålla säkerheten, hantera och slutförvara avfall 
som är hänförligt till anläggningen samt avveckla och riva 
anläggningar till dess att all verksamhet har upphört och allt 
kärnavfall placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits. 
Skyldigheterna kvarstår till dess att de har fullgjorts, även om 
tillståndet återkallas. En tillståndshavare kan befrias från 
skyldigheterna om de kan fullgöras på ett tillfredsställande sätt av en 
annan tillståndshavare (jfr prop. 1992/93:98 s. 37). 
 
Ett tillstånd enligt kärntekniklagen förutsätter alltså att 
tillståndshavaren dels har tillräcklig verksamhetsförmåga (dvs. har den 
förmåga i fråga om ledningssystem, sakkunskap, bemanning och annat 
som behövs för säker verksamhet till dess att anläggningen är helt 
avvecklad och avfallet slutligt bortskaffat), dels har tillräcklig finansiell 
förmåga (dvs. den finansiella förmåga som behövs för att betala de 
kostnader som fullgörandet av skyldigheterna innebär). 
 
Frågan är nu om det finns förutsättningar att byta tillståndshavare, 
dvs. ge Svafo tillstånd för Ågestaverket och befria Vattenfall från 
skyldigheterna. 
 
I fråga om verksamhetsförmåga har Strålsäkerhetsmyndigheten funnit 
att Svafo uppfyller förutsättningarna för att få tillstånd för fortsatt 
servicedrift, för avvecklingsåtgärder och för den hantering av 
kärnämne och avfall som är förknippad med detta. Regeringen gör 
ingen annan bedömning. 
 
I fråga om finansiell förmåga anser Strålsäkerhetsmyndigheten att 
Svafos övertagande av tillståndet förutsätter att Svafos ägare och 
Vattenfall ställer kompletterande finansiella säkerheter genom 
garantier från bolagen att täcka tillkommande kostnader för 
avvecklingsåtgärder. Garantierna måste, enligt Strålsäkerhets-
myndighetens mening, vid varje tidpunkt vara godkända av myn-
digheten. 
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För att kunna ta sitt ansvar är Svafo alltså beroende av åtaganden från 
bl.a. Vattenfall. 
 
Jämfört med den situation som råder i dag skulle tillståndsbytet från 
samhällelig synpunkt medföra en försämring i fråga om möjligheterna 
att avkräva fullgörande av det ansvar som en tillståndshavare har. Att 
Svafos ägare och Vattenfall har gjort åtaganden till förmån för Svafo 
inverkar inte på den bedömningen. Ansökningarna bör därför inte 
bifallas. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Åsa Romson 
 
    Anna Sanell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
 
Finansdepartementet, budgetavdelningen 
Riksgäldskontoret 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

 


