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Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 
400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lag-
rar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn 
på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, 
utveckla energibranschen – till nytta för alla. 

 

Remissvar rörande Strålsäkerhetsmyndighetens förslag 
till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa 
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM2017-4526) 
Energiföretagen Sverige har beretts möjlighet att yttra sig rörande Strålsäkerhetsmyndig-
hetens (SSM:s) förslag till nya avgiftsnivåer i den så kallade avgiftsförordningen 
(2008:463). 

I missivet till denna remiss framkommer att regeringen valt att inte gå vidare med de 
strukturella förändringar i avgiftsförordningen som remitterats tidigare under hösten 
(SSM-2017-1376). De föreslagna remissnivåerna som framställs i denna remiss berör 
alltså befintlig förordning. Eftersom svensk kärnkraftsindustri under den senaste tiden har 
ställt av två reaktorer får det följdeffekter som inte tas omhand på ett tillfredsställande 
sätt i befintlig förordning. Det rör avgifter som traditionellt tas ut per reaktor och inte per 
specifik tillståndshavare. Det leder till att tillståndshavare som inte ställt av reaktorer 
drabbas av omotiverade avgiftshöjningar pga. nedläggningar hos andra tillståndshavare. 
Därav finner Energiföretagen Sverige det olyckligt att regeringen valt att inte gå vidare 
med de strukturella förändringar som hade krävts för att ge en tillfredsställande kost-
nadsfördelning när reaktorer ställs av. Denna synpunkt beskrivs nedan i detalj, liksom 
några andra synpunkter på avgiftsnivåerna. 

Tillsynsavgifter 
Energiföretagen Sverige ser positivt på SSM:s strävan att låta tillsynsavgifterna bättre 
motsvara tillsynsverksamheten inom de olika avgiftskollektiven. Vi förstår att vissa områ-
den måste få höjda avgifter och andra sänkta avgifter för att justera den historiska sned-
vridning som SSM beskriver. Området ÖKA (övriga kärntekniska anläggningar) drabbas av 
höga procentuella höjningar och SSM anger att så kommer ske under de kommande fyra 
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åren. Energiföretagen Sverige ser gärna att SSM tydligare preciserar de planerade ökning-
arna för dessa år, och hur de motiveras, så att Energiföretagen Sveriges medlemmar 
bättre kan planera framtida utgifter. 

Beredskapsavgifter 
Principen att avgiften ska återspegla den aktuella verksamhetens behov bör rimligen även 
gälla beredskapsavgiften. Energiföretagen Sverige finner det orimligt att tillståndshavaren 
för ett kärnkraftverk ska få högre beredskapsavgift när reaktorer ställs av inom andra be-
redskapszoner. Regeringen ombeds därför att ta i beaktande de tidigare föreslagna struk-
turella förändringar av finansieringsförordningen som föreslagits (SSM-2017-1376). 

SSM föreslår en kraftig höjning av beredskapsavgiften om 53 %. Det är en väsentligt 
högre höjning än den som motsvaras av att två reaktorer tagits ur drift (25 %). SSM anger 
att den ytterligare höjningen beror på en anslagshöjning till Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap om 11 miljoner kr. Energiföretagen Sverige anser att ett förslag om 
en sådan kraftig höjning tydligt måste motiveras, vilket inte skett i detta fallet. Därför 
motsätter sig Energiföretagen Sverige denna höjning. 

Forskningsavgifter 
Enligt samma princip som ovan bör forskningsavgifterna återspegla behovet som respek-
tive tillståndshavare frambringar. Energiföretagen Sverige finner det orimligt att till-
ståndshavaren för ett kärnkraftverk ska få högre forskningsavgift när reaktorer ställs av 
hos andra tillståndshavare. När industrin totalt sett drar ner på sin verksamhet bör forsk-
ningsbehovet rimligen minska proportionerligt. Om SSM anser att forskningsanslagen bör 
ligga på motsvarande nivå som tidigare för att täcka det behov som SSM ser för sitt till-
synsområde bör rimligen fördelningen mellan avgiftsfinansierad och anslagsfinansierad 
forskning ändras så att en högre andel kommer från anslag. 
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