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Remissvar 

Avseende förslag till förändringar i lagen (2006:647) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet m.m. (M2013/1587/Ke) 
 
Svenskt Näringsliv har fått ovanstående promemoria på remiss och har följande synpunkter 
att framföra.  
 
Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag 
”Förändringar i lagen (2006:647)om finansiella åtgärder för hanteringar av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet”. 
 
Svenskt Näringsliv vill understryka betydelsen av stabila och långsiktiga villkor för 
energiförsörjningen. Det är viktigt att se till de samlade ekonomiska villkoren för 
kärnkraftsproduktion i Sverige. Ett för högt avgiftsuttag från svensk kärnkraftsproduktion har 
därför också konsekvenser för energipolitiken och klimatpolitiken. Att minska 
konkurrenskraften hos kärnkraften anser Svenskt Näringsliv vara oförenligt med 
ambitionerna inom klimatområdet. 
 
Det svenska kärnavfallsprogrammet vilar på en tydligt definierad roll- och ansvarsfördelning, 
som sedan decennier fastslagits i riksdagsbeslut. Det är ett väl fungerande system med god 
tillgång till fondkapital. Det har resulterat i att Sverige idag är ett av de länder som kommit 
längst i processen med slutförvaret.  Det finns därför goda samhälleliga skäl att vårda 
systemet och dess principer. Svenskt Näringsliv tillstyrker att kärnavfallsfonden ges utökade 
placeringsmöjligheter för att kunna öka avkastningen, men det är ändock centralt att 
aktsamhetsprincipen beaktas även fortsatt.   
 
Svenskt Näringsliv anser att det är helt logiskt att den kalkylmässiga driftstiden förlängs till 
50 år. Det är en naturlig konsekvens av tidigare fattade beslut och de investeringar i 
säkerhetshöjande åtgärder som gjorts.   
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Svenskt Näringsliv vill avslutningsvis poängtera vikten av att ett ställningstagande från 
regeringen eftersom de långsiktiga villkoren behöver klargöras. 
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