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Efter omfattande utredningar har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gjort bedömningen att den avgift som
kärnkraftsproducenterna betalar in i Kärnavfallsfonden bör höjas. Detta för att det inte ska finnas för lite
pengar i fonden för att ta hand om kärnavfall och rivning av kraftverk. Det är regeringen som senare i höst
ska besluta om en höjning och på Brännpunkt den 2/11 argumenterar sju ledamöter av
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, mot en höjning.

Men den så kallade finansieringslagen (SFS 2006:6476) är tydlig och höjningsförslaget är mycket väl
underbyggt.

IVA-ledamöterna yvar i sin artikel om att det redan finns så mycket pengar i fonden och att de beräkningar
som ligger bakom beslutet inte följer ”praxis”, men det är just det som gör att det krävs så stor höjning nu.

Det som skiljer läget från för tre år sedan är att SSM har bildat en hel särskild enhet för finansiell kontroll och
kraftigt förstärkt kontrollen av det underlag som kraftindustrin, via sitt kärnavfallsbolag SKB, lämnat in.
Tidigare var det enstaka tjänstemän som gjorde avgiftsförslaget. Nu är det en hel stab som dessutom använt
betydande resurser för externt stöd. Det är bara att gå in på myndighetens hemsida och titta på det underlag
som redovisas i remissarbetet och när förslaget skickades till regeringen. Den som gör det får en helt annan
bild av bakgrunden till förslaget än den som IVA-ledamöterna ger.

Förslaget att höja kärnavfallsavgiften är välunderbyggt. En höjning borde gjorts tidigare. När det inte skett
blir höjningen desto kraftigare. Myndigheten har ändå backat från remissförslagets förslag på cirka 4
öre/kWh från dagens cirka 1 öre per kWh till cirka 3 öre/kWh. Men i reella termer är detta faktiskt inte mer än
industrin betalade i avgift i mitten av 1990-talet.

IVA-ledamöterna anser att höjningsförslaget urholkar energiuppgörelsen. Men den viktigaste komponenten i
den del av uppgörelsen som rör kärnkraft är att det inte ska utgå subventioner till kärnkraft. Det är precis det
som avgiftshöjningen ska rätta till. Skattebetalarna i framtiden ska inte betala för avfall och sanering efter
kärnkraften. Det ska bolagen finansiera. Det är en självklarhet att regeringen måste bekräfta myndighetens
välunderbyggda förslag.
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