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Förslag angående Studsvikslagen 

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår att regeringen ger SSM i uppdrag att göra en 
översyn av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall 
m.m. (Studsvikslagen) och förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av 
visst radioaktivt avfall m.m. (Studsviksförordningen). En sådan översyn bör avse de 
problem och finansiella risker som kan uppstå för staten med anledning av att lagen 
upphör att gälla den 1 januari 2018. I översynen bör även ingå att lämna förslag till de 
författningsändringar som eventuellt behövs. Inom ramen för uppdraget bör synpunkter 
inhämtas från kärnkraftsindustrin (betalningsskyldiga) samt berörda tillståndshavare. 

Bakgrund 
Enligt Studsvikslagen är den som har tillstånd att inneha och driva en kärnkraftsreaktor 
skyldig att betala en avgift till staten för att finansiera kostnaderna för slutlig hantering av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet som har ett samband med framväxten av det 
svenska kärnkraftsprogrammet. De avgiftsskyldiga tillståndshavarna är Barsebäck 
Kraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och Ringhals AB. Mot bakgrund av att 
reaktorerna Barsebäck 1 och 2 har stängts utgår ingen avgift från Barsebäck Kraft AB.  
Avgiften är för närvarande 0,3 öre för varje levererad kWh elström som genereras vid 
respektive tillståndshavares anläggning. Avgiften kan karakteriseras som en skatt och är 
mot den bakgrunden angiven direkt i Studsvikslagen. Avgiftsmedlen förvaltas särskilt i 
den så kallade Studsviksfonden. SSM beslutar om den närmare användningen av avgifts-
medlen. Senast den 1 september varje år ska SSM till regeringen anmäla om avgifts-
beloppet behöver ändras. Lagen upphör att gälla den 1 januari 2018. 
 
Den verksamhet som avses i Studsvikslagen är dekontaminering och nedläggning av vissa 
anläggningar samt hantering och slutförvaring av visst kärnavfall och visst kärnämne som 
anges i 1 § Studsvikslagen. I förarbetena till lagen framhålls att gemensamt för de verk-
samheter som omfattas är att de kan anses ha ett samband med framväxten av den svenska 
kärnenergin. 
 
Det är för närvarande fem verksamhetsutövare som innehar någon eller några av de 
anläggningar respektive ansvarar för vissa delar av det kärnämne eller kärnavfall som 
Studsvikslagen avser. Dessa är Studsvik Nuclear AB, AB Svafo, Vattenfall AB, Ranstad 
Industricentrum AB och Uppsala universitet. De har genom Studsvikslagen en möjlighet 
att få ett kostnadsbidrag till dekontaminering och nedläggning av dessa anläggningar 
respektive till hantering och slutförvaring av kärnavfallet och det använda kärnbränslet. 
För de kostnader som inte täcks av bidraget från Studsviksfonden är tillståndshavarna 
skyldiga att betala kärnavfallsavgift enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 
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hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen). De fem 
verksamhetsutövarna är var och en skyldig att för sin respektive verksamhet upprätta en 
kostnadsberäkning i vilken ska ingå dels en uppskattning av kostnaderna för samtliga de 
åtgärder som kan anses bli behövliga, dels kostnaderna för de åtgärder som avses bli vid-
tagna inom en tidsrymd av minst tre år. Kostnadsberäkningen ska ses över årligen samt 
varje år lämnas till SSM.  
 
Skälet till att det är reaktorinnehavarna som genom avgifter ska bygga upp Studsviks-
fonden, trots att ingen av dem direkt ansvarar för några av de restprodukter eller någon av 
de anläggningar som Studsvikslagen omfattar, är enligt förarbetena till Studsvikslagen att 
den svenska kärnkraftsindustrin delvis har byggt upp sin kompetens och verksamhet med 
hjälp av det utvecklingsarbete som genomförts vid Studsvik. Det finns därför skäl för att 
kostnaderna för de åtgärder som omfattas av Studsviklagen ska belasta kärnkraftsproduk-
tionen1. 

Skäl för bedömningen 
Avvecklingen av de anläggningar som omfattas av Studsvikslagen samt hanteringen och 
slutförvaringen av det radioaktiva avfallet är ett omfattande arbete som kommer att be-
drivas under minst 30 år innan all verksamhet har avslutats. Det är svårt att idag genom-
föra en realistisk beräkning av framtida kostnader för dessa åtgärder. Det saknas erfaren-
heter av liknande avvecklingsarbete i Sverige och framtida slutförvar för restprodukterna 
är under utveckling. Det saknas t.ex. uppdaterade rivningsstudier och avvecklingsplaner 
för flera anläggningar. Erfarenhetsmässigt ökar de beräknade kostnaderna efter hand som 
ytterligare studier genomförs och mer detaljerad information tillkommer. Om lagen upp-
hör att gälla kvarstår således stora osäkerheter som kan påverka de framtida kostnaderna, 
men som inte har beaktas vid den avgiftsberäkning som ligger till grund för den sista 
inbetalningen till fonden. 
 
När Studsvikslagen upphör att gälla den 1 januari 2018 övergår betalningsansvaret från 
reaktorinnehavarna till innehavarna av de kärntekniska tillstånden för de anläggningar 
som hanterar det historiska avfallet. Om fondkapitalet inte bedöms vara tillräckligt för att 
täcka alla förväntade utbetalningar måste dessa skjuta till egna medel genom avgifter till 
kärnavfallsfonden enligt finansieringslagen. En översyn bör därför göras för att utreda de 
problem och finansiella risker som kan uppstå för staten med anledning av att lagen 
upphör att gälla den 1 januari 2018. I översynen bör även ingå att lämna eventuella förslag 
till författningsändringar. I uppdraget bör synpunkter inhämtas från kärnkraftsindustrin 
(betalningsskyldiga) samt berörda tillståndshavare. 

__________________ 

I detta ärende har generaldirektör Mats Persson beslutat. Ekonomen Andrea Siegers har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan 
Anderberg, enhetschefen Björn Hedberg, utredaren Simon Carroll och chefsjuristen Ulf 
Yngvesson deltagit. 
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