
 

Vattenfall AB   

Adress: 169 92 STOCKHOLM • Besök: Evenemangsgatan 13, Solna • Telefon: 08-739 50 00 

Org.nr: 556036-2138 • www.vattenfall.com  Sida 1 (2) 

 

Vattenfall AB 

Staff Function Communications 

Public & Regulatory Affairs Sweden 

169 92 Stockholm 

 Miljödepartementet 

Kemikalieenheten 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

emelie.sjogren@regeringskansliet.se 

 

 
Datum: 

2019-12-05 

Kontakt: Björn Myhrberg Telefon: 070-313 72 67 

E-mail: bjorn.myhrberg@vattenfall.com   

 
 

Diarienummer: M2019/01790/Ke  

Remissvar avseende M2019/01790/Ke Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till 

avgiftsnivåer för 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten. 
 
Vattenfall har i rubricerad remiss erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till 
nya avgiftsnivåer för 2020, vilka delges nedan. 
 
Tillsynsavgifter 

Vattenfall konstaterar att tillsynsavgiften för 2020 ökar med 46 procent från 3,0 mkr till 4,374 

mkr per kvartal för kärnkraftsreaktorer under normaldrift. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

anger att detta sker för att motsvara statens faktiska kostnader. Intäkterna har under några år 

varit lägre än kostnaderna för att hantera ett historiskt överskott i avgiftsuttaget. Genom de 

föreslagna höjningarna beräknas kostnader och intäkter vara i balans år 2022.  

 

Det är bekymmersamt att prognoserna skiljer så mycket från år till år och att avgiftsökningen 

för tillsyn (11§1) stiger med hela 46 procent för år 2020. I underlaget för 2019 års avgifter 

flaggade SSM för en höjning på tio procent för år 2020 och ytterligare tio procent för 2021. Ett 

år senare meddelas att höjningen år 2020 blir 46 procent. Då detta är en årlig avgift blir den 

ackumulerade avgiften över tid högst betydande.  

 

Det är dessutom bekymmersamt att redovisningsmetoderna för kostnaderna skiljer sig från år 

till år i underlaget, vilket gör det svårt att få en rättvisande överblick. SSM bör därför se över 

redovisningsmetodiken så att den följer samma modell från år till år. Noterbart är att det i 

underlaget ges inkonsekventa intäktsprognoser för exempelvis kärnteknisk verksamhetstillsyn 
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och kärnteknisk verksamhet - Länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). 

 
I underlaget framgår inte heller vad det är som gör att myndighetens kostnader stiger så 
kraftigt. Det vore välkommet om SSM redovisade detta mer i detalj då det är betydande 
belopp som står på spel. 
 
För kärnreaktorer under avveckling kvarstår avgiften på 750 000 kr. Här har Vattenfall inget att 
invända. 
 
Beredskapsavgifter 
Vattenfall har inget att erinra mot den föreslagna höjningen av beredskapsavgiften med 1 
procent.  
 
Forskningsavgifter  
SSM föreslår att forskningsavgiften höjs med 17 procent från 2,090 mkr till 2,440 mkr per 
kvartal för reaktorer i drift och från 302 000 kr till 352 000 kr per kvartal för en permanent 
avställd reaktor med använt kärnbränsle.  
 
Vattenfall anser att fördelningen av anslagen mellan avgiftsfinansierad och anslagsfinansierad 
forskning rimligen bör ändras så att en högre andel kommer från anslag. Generellt finansierar 
staten betydande forskning inom energiförsörjning. Forskningen inom SSM bör i högre 
utsträckning följa denna linje.  
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