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Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens beräk-
ningar av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp 
för åren 2012-2014 
 

Enligt 6 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen 

av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska Strålsäkerhetsmyndigheten 

(SSM) för var och en av reaktorinnehavarna upprätta ett förslag till den kär-

navfallsavgift som reaktorinnehavaren ska betala. SSM ska ge reaktorinne-

havaren samt berörda myndigheter, kommuner och organisationer tillfälle att 

yttra sig över avgiftsförslaget. Förslaget ska, enligt 8 § förordningen, sedan 

synpunkter inhämtats, överlämnas till regeringen för beslut. Tillsammans 

med förslaget till avgifter ska enligt 20 § förordningen lämnas förslag till 

finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp (för vilka säkerheter ska stäl-

las) för varje reaktorinnehavare. 

 

Ni får härmed tillfälle att yttra er över SSM:s beräkningar. Synpunkter ska 

ha inkommit till SSM senast den 25 augusti 2011.  

 

SSM:s beräkningar och de slutsatser myndigheten dragit vid granskningen 

av SKB:s och tillståndshavarnas inlämnade underlag beskrivs översiktligt i 

rapporten ”Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014”. Till 

denna rapport hör två underlagsrapporter som SSM också inhämtar syn-

punkter på. Det är dels en granskningsrapport ”Granskning av SKB rapport 

Plan 2010-Kostnader från och med 2012 för kärnkraftens radioaktiva rest-

produkter”, dels en underlagsrapport som i detalj beskriver de beräkningar 

SSM genomfört ”Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 

2012-2014”.  Dessa tre rapporter utgör alltså denna remiss. 

 

Till dessa rapporter finns ytterligare ett antal underlagsrapporter som tagits 

fram av SSM och externa konsulter. För den som önskar ytterligare inform-

ation kring SSM:s bedömningar och ställningstaganden hänvisas till dessa. 

Av praktiska skäl finns dessa tillgängliga på SSM:s hemsida och kan nås 

med följande sökväg  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Remisser/ 
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Synpunkter skickas till registrator@ssm.se eller till Strålsäkerhetsmyndig-

heten, 171 16  Stockholm. Vänligen ange dnr SSM2011-153 i rubriken. För 

att underlätta SSM:s arbete med inkomna synpunkter är det bra om ert ytt-

rande avlämnas som en Microsoft Word-fil. Använd gärna förslagets rubri-

ker i ert yttrande.  
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Sändlista 

 

Finansinspektionen 

Ekonomistyrningsverket  

Kammarkollegiets fondbyrå 

Konjunkturinstitutet 

Kärnavfallsfondens styrelse 

Riksrevisionen 

Riksgäldskontoret 

Statens energimyndighet 

Statens råd för kärnavfallsfrågor 

Statskontoret 

 

Barsebäck Kraft AB 

E. ON Sverige AB 

Forsmarks Kraftgrupp AB 

Fortum generation AB 

OKG Aktiebolag 

Ringhals AB 

Svensk Energi 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

Svenskt Näringsliv 

Vattenfall AB 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Oskarshamns kommun 

Östhammars kommun 

Regionförbundet i Kalmar län 

Regionförbundet i Uppsala län 

 

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS 

Miljövänner för kärnkraft 

Sveriges Kärntekniska sällskap 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO 

 

För kännedom 

Miljödepartementet 


