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Miljödepartementet	  
	  
103	  33	  	  STOCKHOLM	  
	  
	  
	  
	  
Remissvar	  från	  AB	  SVAFO	  avseende	  
	  
-‐ Promemoria	  Myndighetsansvaret	  i	  finansieringssystemet	  för	  hanteringen	  av	  restprodukter	  

från	  kärnteknisk	  verksamhet	  
	  

-‐ Förslag	  till	  förändringar	  i	  lagen	  (2006:647)	  om	  finansiella	  åtgärder	  för	  hanteringen	  av	  rest-‐
produkter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet	  och	  förordningen	  (2008:715)	  om	  finansiella	  åtgär-‐
der	  för	  hanteringen	  av	  restprodukter	  från	  kärnteknisk	  verksamhet,	  

	  
	  
AB	  SVAFO	  (SVAFO)	  har	  via	  remiss	  M2013/1587/Ke	  beretts	  möjlighet	  att	  ge	  synpunkter	  på	  de	  
ovan	  angivna	  utredningarna.	  SVAFO	  är	  tacksam	  för	  denna	  möjlighet	  och	  önskar	  framföra	  nedan-‐
stående	  synpunkter	  i	  frågan.	  	  
	  
Inledningsvis	  kan	  konstateras	  att	  SVAFO	  är	  en	  dominerande	  aktör	  inom	  de	  delar	  av	  finansie-‐
ringssystemet	  som	  faller	  inom	  ramen	  för	  lagen	  (1988:1597)	  om	  finansiering	  av	  hanteringen	  av	  
visst	  radioaktivt	  avfall	  m.m.	  (Studsvikslagen).	  Det	  är	  något	  oklart	  för	  SVAFO	  vilka	  eventuella	  vi-‐
dare	  effekter	  som	  föreslagna	  förändringarna	  i	  så	  fall	  får	  på	  Studsvikslagens	  del	  av	  finansierings-‐
systemet	  och	  på	  tillsynen	  av	  denna	  del.	  Detta	  eftersom	  fokus	  i	  konsekvensanalyserna	  i	  utred-‐
ningarna	  inte	  varit	  på	  denna	  del	  av	  finansieringssystemet.	  SVAFO	  utgår	  i	  detta	  remissvar	  från	  att	  
eventuella	  förändringar	  (framförallt	  avseende	  Myndighetsansvaret)	  även	  fullt	  ut	  berör	  Studs-‐
vikslagens	  del	  av	  finansieringssystemet.	  
	  
Vad	  avser	  den	  första	  utredningen	  (Promemoria	  Myndighetsansvaret	  2013-‐06-‐25)	  anser	  SVAFO	  
att	  Strålsäkerhetsmyndighetens	  (SSM:s)	  nuvarande	  ansvar	  inom	  finansieringssystemet	  är	  ända-‐
målsenligt	  samt	  att	  nuvarande	  ordning	  fungerar	  väl.	  Av	  promemorian	  framgår	  bland	  annat	  att	  
utredaren	  fokuserar	  på	  frågan	  om	  SSM:s	  roll	  och	  om	  var	  den	  finansiella	  enheten	  passar	  bäst	  in	  
framförallt	  utifrån	  ett	  perspektiv	  om	  utbildningsbakgrund	  och	  sårbarhet	  avseende	  resurser	  
(”isolerad	  ö	  i	  en	  teknikorienterad	  miljö”).	  SVAFO	  gör	  bedömningen	  att	  det	  bör	  ansättas	  ett	  verk-‐
samhetsperspektiv	  istället.	  Med	  ett	  verksamhetsperspektiv	  avses	  	  här	  ett	  perspektiv	  där	  när-‐
heten	  till	  och	  förståelsen	  för	  den	  verksamhet	  som	  finansieringen	  och	  tillsynen	  avser	  (exempelvis	  
SVAFO:s	  och	  SKB:s	  verksamhet)	  ges	  företräde.	  En	  förflyttning	  av	  den	  finansiella	  enheten	  inom	  
SSM	  till	  en	  annan	  statlig	  myndighet	  skulle	  enligt	  SVAFO:s	  bedömning	  medföra	  en	  förflyttning	  
från	  ett	  samlat	  fokus	  på	  verksamheten	  inom	  finansieringssystemet	  till	  ett	  betydligt	  mer	  splittrat	  
sådant.	  	  
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Med	  tanke	  på	  den	  i	  flera	  avseenden,	  i	  Sverige,	  unika	  verksamhet	  som	  frågan	  berör,	  bör	  det	  en-‐
ligt	  SVAFO:s	  mening	  vara	  betydligt	  svårare	  att	  säkerställa	  resurser	  med	  kunskap	  och	  förståelse	  
för	  exempelvis	  SVAFO:s	  verksamhet,	  än	  att	  säkerställa	  resurser	  med	  kunskap	  om	  ekonomiska	  
spörsmål	  i	  finansieringsfrågan.	  SVAFO	  ställer	  sig	  frågande	  till	  hur	  tillsynssidan	  i	  finansieringssy-‐
stemet	  skulle	  fås	  att	  fungera	  ändamålsenligt	  utan	  att	  denna	  interagerar	  med	  övrig	  verksamhets-‐
tillsyn	  på	  så	  sätt	  som	  sker	  idag.	  Här	  kan	  SVAFO	  även	  hysa	  farhågor	  om	  att	  tillsynskonflikter	  i	  
strålsäkerhetsrelaterade	  frågor	  kan	  uppstå	  om	  tillsynen	  splittras	  och	  inte	  längre	  finns	  samlad	  
inom	  SSM,	  vilket	  skulle	  kunna	  leda	  till	  strålsäkerhetsmässiga	  konsekvenser	  för	  en	  tillståndsinne-‐
havare.	  Sådana	  konfliktfrågor	  i	  tillsynen	  kan	  exempelvis	  vara	  värderingar	  av	  en	  säkerhetsmässigt	  
dominerande	  motivbild	  för	  leverantörsval	  i	  jämförelse	  med	  en	  prismässigt	  dominerande	  motiv-‐
bild.	  Ytterligare	  konkreta	  frågor	  utöver	  strålsäkerhetssäkerhetsfrågor	  där	  nära	  samverkan	  mel-‐
lan	  SSM:s	  finansiella	  tillsyn	  och	  övrig	  verksamhetstillsyn	  är	  av	  betydelse,	  är	  exempelvis	  överfö-‐
ringar	  av	  kärntekniska	  tillstånd	  samt	  frågor	  om	  kostnader	  för	  anläggningsavveckling	  och	  de	  så	  
kallade	  rivningsstudier	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  dessa	  kostnader.	  Avvecklingsfrågorna	  kommer	  
dessutom	  enligt	  SVAFO:s	  bedömning	  att	  få	  en	  ökad	  fokus	  framöver	  i	  takt	  med	  att	  allt	  större	  av-‐
vecklingsprojekt	  uppstartas.	  SVAFO	  delar	  således	  inte	  den	  syn	  som	  ges	  i	  utredningen	  att	  kopp-‐
lingarna	  mellan	  SSM:s	  finansiella	  tillsyn	  och	  övrig	  verksamhetstillsyn	  är	  begränsade	  och	  avstyr-‐
ker	  från	  alla	  förändringar	  som	  innebär	  en	  splittring	  av	  SSM:s	  tillsynsroll.	  	  
	  
Vad	  avser	  den	  andra	  utredningen	  (Rapport	  om	  förslag	  till	  förändringar	  i	  finansieringslagen	  och	  
finansieringsförordningen,	  SSM2011-‐4690-‐44)	  har	  SVAFO	  tagit	  del	  av	  Svensk	  Kärnbränslehante-‐
ring	  AB:s	  (SKB:s)	  remissvar	  i	  frågan.	  SVAFO	  ansluter	  sig	  till	  samtliga	  av	  SKB:s	  framförda	  syn-‐
punkter	  som	  berör	  denna	  utredning	  och	  har	  inte	  några	  ytterligare	  synpunkter	  att	  framföra.	  	  	  	  
	  
	  	  	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
	  
AB	  SVAFO	  
	  
	  
	  
Sven	  Ordéus	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


