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Regeringen 

Miljödepartementet 

103 33  Stockholm  

MISSIV 

Vårt datum: 2010-03-10 

Vår referens: SSM 2009/4123 

Regeringsuppdrag att utreda effekter av den s.k. 
Studsvikslagens upphörande  

 

Regeringsuppdraget 

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett uppdrag
1
 att utre-

da framtida kostnader, osäkerheter och ansvar samt göra en grundlig utvär-

dering av vilka problem och finansiella risker som kan uppstå för staten med 

anledning av att lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst 

radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen) upphör att gälla den 1 januari 2012. 

I uppdraget ingår även att, om SSM utifrån analysen finner det lämpligt, 

lämna förslag till författningsändringar. 

 

SSM:s bedömning 

Att omhänderta det radioaktiva avfall och avveckla de kärntekniska anlägg-

ningarna som omfattas av Studsvikslagen är ett långsiktigt projekt. Det lig-

ger i sakens natur att kostnadsberäkningar som utförs i dag för verksamhet 

med denna långa tidsprofil är behäftade med osäkerhet.  

I det material som myndigheten har tagit del av gör bland annat frånvaron av 

genomarbetade kostnadskalkyler och systematiska osäkerhetsanalyser att det 

i dagsläget inte går att bedöma hur stora osäkerheter som finns i kostnadsbe-

räkningarna enligt Studsvikslagen. Därmed är det inte heller möjligt att 

kvantifiera vilken risk för underfinansiering som finns. Följaktligen går det 

inte heller att uppskatta vilken risk staten tar.  

SSM bedömer dock att den sammantagna effekten av de osäkerheter som har 

identifierats är att de framtida utbetalningarna kan förväntas bli högre än vad 
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som anges i de kostnadsberäkningar som 2009 inlämnats av AB SVAFO och 

Ranstad Industricentrum AB.  

Om Studsvikslagen upphör att gälla kommer således, enligt myndighetens 

bedömning, statens ekonomiska risk att öka. Det går dock inte att i dagsläget 

säga hur mycket.  

SSM bedömer mot denna bakgrund att Studsvikslagen bör fortsätta att gälla 

tills vidare. Om lagen ska upphöra att gälla, krävs det ett underlag av avse-

värt bättre kvalitet för att kunna validera industrins skattningar på de framti-

da kostnaderna och kunna göra en adekvat riskbedömning. 

SSM föreslår  

 att lagen (2006:652) om upphävande av Studsvikslagen ska upphä-

vas, och  

 att Studsvikslagen och förordningen (1988:1598) om finansiering av 

hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsviksförordningen) 

ska revideras samt att nödvändiga följdändringar görs i förordningen 

(2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 

från kärnteknisk verksamhet. En redovisning av förslag till författ-

ningsförändringar finns i bilagorna 1 och 2.  

En redovisning av SSM:s uppdrag ges i bifogad promemoria. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann-Louise Eksborg. I 

ärendets slutliga beredning har deltagit chefsjuristen Ulf Yngvesson, t.f. 

enhetschefen Svante Ernberg, miljörättsexperten Tomas Löfgren, utredarna 

Henrik Efraimsson, Stig Wingefors, Peter Stoltz, Staffan Lindskog och John 

Liljedahl. Föredragande har varit t.f. avdelningschefen Björn Hedberg.  

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

ANN-LOUISE EKSBORG  

   Björn Hedberg 
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Kopia för kännedom 

Kammarkollegiets fondbyrå 

Kärnavfallsfonden 

Kärnavfallsrådet 

Barsebäck Kraft AB 

E.ON Sverige AB 

Forsmarks Kraftgrupp AB 

Fortum Generation AB 

OKG Aktiebolag 

Ringhals AB 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

Vattenfall AB 

AB SVAFO 

Studsvik Nuclear AB 

Studsvik AB 

Ranstad Industricentrum AB 

Uppsala Universitet 

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s anläggningar 

Länsstyrelsen i Stockholm län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

 


