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Anmälan om avgift för 2014 enligt lagen 
(1988:1597) om finansiering av hanteringen av 
visst radioaktivt avfall m.m. 

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anmäler att avgiften enligt lagen (1988:1597) om 

finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen) inte behöver 

ändras, dvs. att nuvarande avgiftsnivå på 0,3 öre för varje levererad kilowattimme (kWh) 

kärnkraftsel bör behållas för 2014. 

Ärendet 
AB SVAFO (SVAFO) kom den 29 november 2012 in med en kostnadsberäkning för 2013 

samt budget och verksamhetsplan till SSM. I denna redovisning samordnas uppgifter om 

de framtida kostnaderna för de anläggningar för vilka SVAFO ansvarar, samt för moder-

bolaget Vattenfall AB avseende den permanent avställda kraftvärmereaktorn i Ågesta.  

 

Uppsala universitet lämnade den 28 december 2012 in en kostnadsberäkning beträffande 

neutronforskningslaboratoriet i Studsvik till SSM. 

 

Ranstad Industricentrum AB (RIC) kom den 7 januari 2013 in med en kostnadsberäkning 

avseende återställning av industriområdet i Ranstad till SSM.  

 

Studsvik Nuclear AB (SNAB) lämnade den 8 januari 2013 in en kostnadsberäkning till 

SSM avseende avveckling av de anläggningar som SNAB ansvarar för.  

 

SSM skickade den 9 januari 2013 förfrågan om synpunkter på de inkomna kostnads-

beräkningarna från SVAFO, RIC, SNAB respektive Uppsala universitet till de tre betal-

ningsskyldiga kärnkraftsbolagen, dvs. Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), OKG Aktiebolag 

och Ringhals AB (RAB). RAB och FKA lämnade in synpunkter på SNAB:s, SVAFO:s, 

Uppsala universitets och RIC:s kostnadsberäkningar.  
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Skälen för yttrandet  
Nuvarande avgift enligt 3 § Studsvikslagen är 0,3 öre för varje levererad kWh kärn-

kraftsel. 

 

SSM ska enligt 10 § förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst 

radioaktivt avfall m.m. (Studsviksförordningen) senast den 1 september varje år anmäla 

till regeringen om avgiften enligt 3 § Studsvikslagen behöver ändras.  

 

SSM har i årets förslag till avgift enligt Studsvikslagen för 2014 tillämpat en modell som i 

relevanta delar överensstämmer med den som användes vid myndighetens beräkning av 

kärnavfallsavgifter för 2012–2014 enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.  

 

SSM:s beräkningar visar att det diskonterade nuvärdet för åtgärder enligt Studsvikslagen 

uppgår till 1 743 miljoner svenska kronor. Detta belopp består i sin tur av två delsummor. 

Den första delsumman uppgår till 1 512 miljoner svenska kronor och anger nuvärdet av de 

kostnader som har lämnats av tillståndhavarna i KB13. Den andra utgör nuvärdet av de 

justerade kostnaderna på 231 miljoner svenska kronor som SSM har adderat. 

 

SSM:s beräkningar av storleken på avgiften har utgått från de kostnader för framtida 

åtaganden som tillståndshavarna redovisat i årets kostnadsberäkningar. SSM har också 

valt att lägga till vissa kostnader där myndigheten gör andra bedömningar än tillstånds-

havarna. Beräkningar gjorda på tillståndshavarnas redovisade kostnadsberäkningar, in-

klusive av SSM tillagda kostnader för vissa anläggningar, visar att en avgift på 0,12 öre 

per kWh levererad kärnkraftsel leder till att Studsviksfonden ska kunna vara fullt upp-

byggd senast vid utgången av 2017. Dessa beräkningar förutsätter dock att samtliga fram-

tida kostnader är korrekt skattade och redovisade av tillståndshavarna. Det har i dessa 

beräkningar inte tagits hänsyn till osäkerheter i kostnadsberäkningarna. 

 

Beräkningarna visar att om nuvarande avgift på 0,3 öre för varje levererad kWh kärn-

kraftsel är oförändrad under perioden 2014–2017, dvs. om inbetalningarna upphör den 

1 januari 2018, erhålls i dagsläget ett ej säkerställt övervärde i Studsviksfondens balans-

räkning på omkring 540 miljoner svenska kronor. Detta ej säkerställda övervärde har 

minskat med 112 miljoner svenska kronor jämfört med 2012. Denna minskning förklaras 

främst av att skulderna i systemet har ökat som en följd av uppjustering av rivnings-

kostnaderna för Ågestareaktorn, en fortsatt sjunkande räntenivå samt att den framtida 

förväntade inbetalningstiden minskat från fem till fyra år. 

 

För att SSM ska kunna säkerställa nivån på ett eventuellt övervärde krävs att tillstånds-

havarna redovisar väl genomarbetade kostnadsberäkningar med tyngdpunkt på osäkerhets-

analyser inom de närmaste två åren. Detta krav följer av att den återstående inbetalnings-

tiden till Studsviksfonden enligt riksdagsbeslut förväntas upphöra vid utgången av 2017. 

Det är därför viktigt att kvaliteten i kostnadsberäkningarna förbättras så att SSM kan redo-

visa tillförlitligare avgiftsberäkningar där osäkerheterna kvantifieras. 

 

SSM förväntar sig att berörda tillståndshavare redovisar mera genomarbetade beräkningar 

över de framtida kostnaderna – inklusive osäkerhetsanalyser – i de kostnadsberäkningar 

som tillståndshavarna ska lämna till SSM senast den 7 januari 2014. 

 

Mot bakgrund av de stora osäkerheterna i de inlämnade kostnadsberäkningarna som har 

identifierats i årets granskning, är det SSM:s bedömning att nuvarande avgift bör lämnas 

oförändrad för 2013. Orsaken till detta är att det återstår ett arbete för tillståndshavarna 

med att identifiera, värdera och upprätta kvalificerade beräkningar av kvarstående osäker-

heter. Detta gäller först och främst de kostnader som följer av de nya rivningsstudierna för 



 Sida 3 (4) 
 Dokumentnr: 13-2291 

   
  
 

Ågestareaktorn samt för forskningsreaktorerna i Studsvik, men omfattar även de övriga 

kärntekniska anläggningarna för vilka SVAFO eller SNAB är tillståndshavare. SSM:s 

kravbild på de kostnadsberäkningar som ska lämnas in den 7 januari 2014 är att dessa 

måste innehålla följande: 

 

 Redovisning av förväntade avfallsvolymer i Slutförvaret för rivningsavfall (SFR) 

och förväntade kostnader, samt särredovisning av dessa, för varje enskild kärn-

teknisk anläggning. 

 Redovisning av förväntade avfallsvolymer till Slutförvaret för långlivat avfall 

(SFL) och förväntade kostnader, samt särredovisning av dessa för varje enskild, 

kärnteknisk anläggning. 

 Avstämning av de ovan nämnda avfallsvolymerna gentemot aktuella avfalls-

planer. 

 Avstämning av kostnadsberäkningarna mot aktuella avvecklingsplaner. 

 Att osäkerheterna beskrivs, analyseras och beräknas och presenteras för varje 

enskild kärnteknisk anläggning.  

 

I de kostnadsberäkningar som tillståndshavarna ska lämna in nästkommande år, alltså 

senast den 7 januari 2015 måste ovanstående punkter vara behandlade. Detta för att SSM 

ska ha förutsättningar för att göra en bedömning av om Studsviksfonden kan anses vara 

fullt uppbyggd och Studsvikslagen därmed kunna upphöra vid utgången av 2017. 

 

 

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Staffan Lindskog 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan 

Anderberg, tf. enhetschefen Annika Åström, analytikerna Stefan Engqvist och John 

Eliasson, controllern Andrea Siegers samt chefjuristen Ulf Yngvesson deltagit. 
 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

 

Mats Persson  

   Staffan Lindskog 
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Kopia för kännedom 

Forsmarks Kraftgrupp AB 

OKG Aktiebolag 

Ringhals AB 

Barsebäck Kraft AB 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

Akademiska Hus Uppsala AB 

Studsvik Nuclear AB 

Studsvik AB 

AB SVAFO 

Ranstad Industricentrum AB 

Ranstad Mineral AB 

Uppsala universitet 

Vattenfall AB 

 


