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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 strukturella förändringar i förordning (2008:463) 
om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 
Energiföretagen Sverige har beretts möjlighet att yttra sig rörande Strålsäkerhetsmyndig-
hetens (SSM:s) förslag till strukturella förändringar i den så kallade avgiftsförordningen 
(2008:463). De föreslagna förändringarna utgör i allt väsentligt just strukturella föränd-
ringar i förordningen, som påkallats av införandet av nya direktiv för kärnsäkerhet och 
strålskydd samt av de reaktoravvecklingarna som annonserats, och ger därför i regel liten 
konsekvens. De ändringar som syftar till att ersätta tillstånd med anmälan, likrikta avgifts-
hanteringen och att SSM ska få ersättning för uträttat arbete är alltjämt rimliga förslag. 
Men vissa förändringar kan komma att påverka inte bara förordningen som sådan utan 
även verksamhet och kostnader hos Energiföretagen Sveriges medlemsföretag vilket för-
tjänar att belysas. 

Kärnteknisk verksamhet 
Förslaget innebär att avgiften för samhällets beredskap ska utgöras av en fast avgift per 
tillståndshavare. En sannolik utveckling är, som nämns i det kompletterande underlaget, 
att en verksamhet vid en anläggningsplats under avveckling kan komma att delas upp 
mellan två tillståndshavare. Det slutliga förslaget bör bättre belysa hur avgiften förändras 
vid en sådan tillståndsändring och vilka möjligheter till avgiftsnedsättning för de olika par-
terna som föreligger. 

I förslaget framgår att beredskapsavgiften för de olika tillståndshavarna varierar, vilket 
motiveras med att olika stora populationer bor nära de olika verken – i synnerhet Ring-
hals. Att merkostnaden för samhällets beredskap runt Ringhals skulle motsvara just den 
nuvarande kostnaden för ett reaktorblock är osannolikt. Energiföretagen Sverige föreslår 
att en genomgripande översyn av denna avgift görs i den kommande översyn av avgifter 
som nämns i remisstexten, för att bättre återspegla de faktiska kostnaderna. 
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Strålskydd 
I SSM:s förslag till ny avgiftsförordning finns även en avgift som återspeglar en ny bestäm-
melse kopplat till anmälningsplikt av arbetsplatser med radonhalt över 200 Bq/m3. Ener-
giföretagen Sverige ställer sig frågande till en sådan bestämmelse som kommer kräva en 
stor administrativ insats både för SSM och för Energiföretagen Sveriges många medlems-
företag, främst de med underjordiska lokaler. Inom ramen för Sveriges infrastruktur för 
kraftproduktion och kraftöverföring finns en stor mängd underjordiska arbetsplatser där 
radon kan förekomma. Dessa arbetsplatser beträds i regel dock lång ifrån dagligen av per-
sonal och den förväntade dosbelastningen från radon är mycket låg. Därav är Energiföre-
tagen Sveriges bedömning att en sådan bestämmelse inte skulle utgöra en effektiv regle-
ring för att uppnå en rimlig dosminskning i förhållande till kostnaden för administration, 
mätning, anmälningsavgift etc. 
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