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Remissvar avseende förslag till avgiftsnivåer för 2020 
enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

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

Energiföretagen Sverige har tagit del av rubricerat ärende utsänt av Miljödepartementet 

och tackar för möjligheten att inkomma med remissvar. 

Ärendet 

Strålsäkerhetsmyndigheten har föreslagit avgiftsnivåer för 2020 enligt förordning 

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten och har därför gett möjlighet 

att inkomma med synpunkter. 

Yttrande 

Tillsyn 

Energiföretagen Sverige noterar att tillsynsavgiften enligt post 11 § 1 höjs med 46% från 

3 000 000 SEK till 4 374 000 SEK. Strålsäkerhetsmyndigheten anger att denna höjning 

beror på en justering från ett historiskt överuttag av avgifter vilket ska ha förankrats 

genom tidigare remissförfarande. I den tidigare remissen rörande avgiftsnivåer för 2019 

angavs också en prognos för avgiften för 2020. Strålsäkerhetsmyndigheten angav då en 

förväntad höjning av avgiften inför 2020 om 10%. Den nu aviserade höjningen är avsevärt 

högre och ingen tydlig motivering till detta har uppgetts. 

Energiföretagen Sverige anser att Strålsäkerhetsmyndigheten bör leva upp till högre 

förutsägbarhet avseende avgifternas utveckling. Avgiften för post 11 § 1 bör därför 

justeras så att den ligger bättre i linje med tidigare prognos. Vidare bör 

Strålsäkerhetsmyndigheten bättre motivera eventuella avgiftshöjningar i framtiden. 
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Forskning 

Strålsäkerhetsmyndigheten antar att anslagsnivån för forskning förblir konstant och att 

den avgiftsbaserade forskningen ska höjas. Givet att Sverige som land har ett intresse att 

leva upp till Kärnsäkerhetskonventionen är det motiverat att en ökande andel av 

forskningsmedlen finansieras genom anslag. Det motiveras inte minst av att regeringen 

de senaste åren uppmärksammat de utmaningar Sverige har att upprätthålla den 

långsiktiga kompetensen inom strålsäkerhetsområdet, vilket också påpekats i 

internationell granskning. 
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