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Vår referens: SSM2016-5513 

 

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på 
kärnavfallsavgifter, finansierings - och 
kompletteringsbelopp för 2018-2020 
 

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 

kärnavfallsavgift som reaktorinnehavaren ska betala. SSM ska ge 

reaktorinnehavaren, 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 ställas) för varje reaktorinnehavare. 

 

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

inkommit till SSM senast den 1 september 2017.  

 

SSM:s beräkningar och de slutsatser myndigheten dragit vid granskningen 

av SKB:s och tillståndshavarnas inlämnade underlag beskrivs i rapporten 

”Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 

2018-2020” (SSM2016-5513-13).  

 

Rapporten finns tillgänglig på SSM:s hemsida och kan nås via nedanstående 

sökväg. Vid önskemål om att få ta del av referenser till rapporten hänvisar vi 

till myndighetens registratur registrator@ssm.se 

 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-

myndigheten/Remisser/Remiss-av-forslag-pa-karnavfallsavgifter-

finansierings--och-kompletteringsbelopp-for-2018-2020/  

 

Synpunkter skickas till registrator@ssm.se eller till 

Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16  Stockholm. Vänligen ange dnr 

SSM2016-5513 i rubriken. För att underlätta SSM:s arbete med inkomna 
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synpunkter är det bra om ert yttrande avlämnas som en Microsoft Word-fil. 

Använd gärna förslagets rubriker i ert yttrande.  

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

 

 

 

Johan Anderberg 

Avdelningschef 

 

      

Annika Åström 

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Avdelningen för radioaktiva ämnen 

Kärnavfallsfinansiering 
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Sändlista 

 

Energimarknadsinspektionen 

Energimyndigheten 

Ekonomistyrningsverket  

Finansinspektionen 

Kammarkollegiets fondbyrå 

Konjunkturinstitutet 

Kärnavfallsfondens styrelse 

Riksrevisionen 

Riksgäldskontoret 

Statens råd för kärnavfallsfrågor 

Statskontoret 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Barsebäck Kraft AB 

Sydkraft Nuclear Power 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 

 

Chalmers tekniska högskola 

Kungliga Tekniska högskolan 

Lunds universitet 

Uppsala universitet 

Stockholms universitet 

 

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen 
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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS 

Miljövänner för kärnkraft 

Sveriges Kärntekniska sällskap 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO 

 

För kännedom 

Miljödepartementet 
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