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Redovisning av regeringsuppdraget att utreda 
effekter av den s.k. Studsvikslagens upphävande 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår ingen ändring i lagen (2006:652) om 

upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt 

avfall m.m. Förslaget innebär att Riksdagens beslut om att Studsvikslagen ska upphöra att 

gälla vid utgången av 2017 ligger fast. 

SSM föreslår följande författningsändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och i förordningen (2008:715) 

om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. 

− Att möjligheterna att kräva säkerheter enligt 10 § finansieringslagen vidgas till att 

omfatta samtliga som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift enligt finansierings-

lagen. 

− Att möjligheterna att få medel ur Studsviksfonden vidgas så att även den som inte 

är tillståndshavare men som har skyldighet att vidta de åtgärder som kan finans-

ieras enligt 38 och 39 §§ finansieringsförordningen kan få bidrag från Studsviks-

fonden. 

SSM:s redovisning av utredningen finns i bifogad rapport. 

Ärendet 
Regeringen har genom beslut den 17 december 2015 uppdragit åt SSM att göra en utvärd-

ering av vilka konsekvenser, kostnader och finansiella risker som kan uppstå för staten 

med anledning av att Studsvikslagen upphör att gälla. I uppdraget ingår att bedöma om 

Studsvikslagen bör förlängas en viss tidsperiod alternativt om lagen alls ska upphävas. 

Bedömningarna ska ta hänsyn till lagens ursprungliga syfte såväl som till de förändringar 

som har inträffat sedan dess tillkomst.  

I uppdraget ingår att inhämta synpunkter från kärnkraftsindustrins betalningsskyldiga samt 

berörda tillståndshavare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 sep-

tember 2016. 

Mailto:registrator@ssm.se
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se


 Sida 2 (2) 
 Dokumentnr: SSM2015-5968-15 

   
  
 

___________________ 

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Ekonomen Andrea Siegers har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan 

Anderberg, enhetschefen Annika Åström, chefsjuristen Ulf Yngvesson och utredaren 

Menzareta Kopic Lind deltagit. 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

Mats Persson 

   Andrea Siegers 

Bilagor 
1. Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande 

(SSM2015-5968-3) 

För kännedom 
1. AB Svafo  

2. Barsebäck Kraft AB  

3. Cyclife Sweden AB 

4. Forsmarks Kraftgrupp AB 

5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

6. OKG AB 

7. Ranstad Industricentrum AB 

8. Ringhals AB 

9. Studsvik Nuclear AB 

10. Svensk Kärnbränslehantering AB 

11. Uppsala universitet 

12. Vattenfall AB 
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