
   

 

Promemoria 
 
 
2016-11-15 
 
  
 

 

Miljö- och energidepartementet 
Kemikalieenheten 
 
Anna Sanell 
Christian Spångberg 
 

   

 

 

  
 

Anteckningar vid hearing om Studsvikslagens upphörande 
16 november 2016 

Rapportens kapitel 7 (och konsekvenser kap 6) 

Förslag 
Ingen ändring i lagen (2006:652) om upphävande av studsvikslagen. 
Studsvikslagen upphör den 1 januari 2018. 

Riksgälden, Vattenfall, Forsmark, Milkas inga synpunkter 

IFRRR: kommer längre från staten om företagen får ansvaret. 

Fortum Om det sker en överfinansiering, har det då diskuterats om det kan 
bli aktuellt med återbetalning av medel.  

Uppsala universitet Inget att invända mot att Studsvikslagen upphör, under 
förutsättning att fonden är i balans. 

Förslag: Möjligheterna att kräva säkerheter enligt 10 § finansieringslagen 
vidgas till att omfatta samtliga som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift 
enligt finansieringslagen. 

Riksgälden, Vattenfall, Forsmark, Milkas inga synpunkter. 

IFRRR: SSM är inte helt pålitlig som en forskningsexpertis för de har inget 
oberoende expertinstitut. När slutförvaret byggs så har det uppstått 
föreningar som försöker täcka kvoten för alternativ forskning som inte är 
industriell militär institution. Snart kommer alla gå arbetslösa. SSM anlitar 
inte dem. Önskar att regeringen påverkar detta. 
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Förslag: Möjligheterna att få medel ur Studsviksfonden vidgas så att även 
den som inte är tillståndshavare men som innehar skyldigheter att vidta de 
åtgärder som kan finansieras enligt 38 och 39 § § finansieringsförordningen 
kan få bidrag från Studsviksfonden 

Fortum Om man vidgar förefaller risk att få utspädningseffekt, dvs. medlen 
kommer inte räcka. Ökar risk för underfinansiering. 

Vattenfall: det är svårt att se implikationer av förslaget. Vilka ska utföra 
åtgärder som inte har ansvaret? Det kommer inte att gagna dem som betalar 
idag. Otydligt om detta ingår i Studsvikslagen. Detta finns en oklarhet om 
vem som får begära pengar.  

Regeringskansliet: I rapporten nämns Ransta där någon annan än aktuella 
tillståndshavaren skulle behöva vidta de åtgärder som det har fonderats 
pengar för. t.ex. Lst genom att de tar huvudmannaskap. 

IFRRR: Alternativ forskning behövs. Riskerna underskattas, institut bör 
skapas.  

Anmälan om avgift 

SSM har anmält att avgiften enligt Studsvikslagen måste höjas från dagens 
0,3 öre/kWh till 1 öre/kWh om Studsviksfonden ska vara i balans vid 
utgången av 2017.  

Fortum: Känner inte till fondens avkastning. Hur förvaltas pengarna i 
fonden? Att gå från 0,3 öre till 1 öre kan förefalla som lite men den 
ekonomiska situationen för svensk kärnkraftsindustri är kritisk. Slutsats, i 
varje del man kan slippa öka avgiften ytterligare om det finns andra lösningar 
för att garantera fondens finanstiering så är den att föredra. 

Vattenfall Om Studsvikslagen fortsätter gälla ska man inte göra fler 
inbetalningar. Om pengarna övergår i KAF varför ska man då nu behöva 
betala mer? Bakgrunden för kostnadsökning är ökning för utgifter samt 
räntekurva. Det finns risk att man överbetalar. 

Övriga kommentarer 
Vattenfall: Sekonderar Fortums inlägg. Kostnadsbilden för kärnkraften är 
allvarlig idag och ökade kostnader är inte bra. 
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IFRRR: Måste förtydliga att SSM inte är ett tydligt kompetent organ för att 
stoppa strålningens konsekvenser. Vi vill verkligen att ni tar del av den nya 
forskningen som har publicerats det senaste året. Det behövs ett brett 
spektrum av forskning för att stoppa epidemiologisk misär. Det handlar om 
infertilitet, cancer och att depopulation har gått så långt att det inte kommer 
finnas folk som kommer kunna ta hand om kärnavfallet. Vi måste se till att 
kärnavfallet tas hand om på ett bra sätt. SSM är inte ett kompetent organ. De 
ser inte att det investeras i nya forskningsinstitut i Sverige.  

Milkas: Det var en del företag som uttryckte att de skulle gå i konkurs om 
förslaget genomfördes. Finns det beredskap för detta? 

Regeringskansliet: Säkerheterna ska garantera systemet. 

Vattenfall: Understryker: Avgiftshöjning utgår från att lagen upphör och att 
fonden ska vara i balans när fonden upphör. Något sådant legalt krav ser inte 
vi idag. Anläggningar ska tas om hand, enligt kärntekniklagen. 

Det är viktigt att göra skillnad på rapportens förslag å ena sidan och SSM:s 
anmälan å andra sidan eftersom det är något SSM måste göra. 

Sammanfattning 
Remissinstanserna är tillfreds med att lagen upphöra men även om den inte 
gör det. Regeringskansliet måste titta på kriterier för förslaget om att vidga 
möjligheterna att få medel ur fonden. 
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Deltagare 
Björn	Gullefors		 Forsmarks	kraftgrupp	AB	
Lennart	Hallin	 Forsmarks	kraftgrupp	AB	
Ulf	Samuelsson	 Fortum	
Jens	Björn	 Fortum	

Ditta	Rietuma	 International	Foundation	for	Research	on	Radioactivity	Risk	
(IFRRR)	

Kent	Pettersson	 Milkas	
Peter	Mårtensson	 Riksgälden	
Lina	Palm	 Uniper	
Louise	Bark	 Uppsala	universitet	
Aaro	Ravila	 Uppsala	universitet	
Gunnar	Wikmark	 Vattenfall	
Caroline	Falconer	 Vattenfall	
Veronica	Wejander	 Vattenfall	
 

 


