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Remissvar avseende ett utökat skadeståndsansvar och 
skärpt försäkringskrav för reaktorinnehavare 
 

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

Energiföretagen Sverige tackar för möjligheten att inkomma med svar på denna remiss 
rörande ändringar i atomansvarighetslagen (1968:45) till Miljö- och energidepartemen-
tet. 

Skadeståndsansvaret vid en kärnkraftsolycka regleras sedan decennier genom den så kal-
lade Pariskonventionen med dess successiva tilläggskonventioner. Ett utökat skade-
ståndsansvar upp till den nivå där statens primära ersättningsansvar upphör enligt till-
äggskonventionen har länge varit föremål för implementering. Dock har inte någon sådan 
bestämmelse ännu trätt i kraft i EU eftersom några medlemsstater valt att inte ratificera 
det senaste tilläggsprotokollet från 2004. 

Ett utökat skadeståndsansvar i enlighet med tilläggsprotokollet är också en del av Energi-
överenskommelsen från 2016. Energiföretagen Sverige välkomnar Energiöverenskommel-
sen som för kärnkraftens del skapade långsiktiga förutsättningar för de reaktorer som pla-
neras att vara i drift efter 2020. Ett ansvarsbelopp enligt förslaget om 1000 miljoner sär-
skilda dragningsrätter (motsvarande ca 11 800 miljoner kronor) är i ett internationellt 
perspektiv mycket högt. Enligt dagens atomansvarighetslag är denna nivå 300 miljoner 
särskilda dragningsrätter. Ett land med liknande förhållanden (rörande till exempel be-
folkningstäthet) är Finland där man har valt halva det föreslagna beloppet (600 miljoner 
särskilda dragningsrätter). Energiföretagen Sverige stödjer, trots det, de sammantagna 
skrivningarna i Energiöverenskommelsen, inklusive det utökade ansvarsbeloppet. 

Energiföretagen Sverige gör bedömningen att det remitterade förslaget ligger i linje med 
Energiöverenskommelsen. Det föreslagna ikraftträdandet bedöms dock vara alltför snävt 
satt för att nödvändiga försäkringsinstrument ska hinna bli upphandlade i tid. 
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Energiföretagen Sverige noterar den modernisering av språket som tillförts paragraftex-
ten. Moderniseringen har dock helt undgått de tekniska orden i texten, företrädelsevis de 
som börjar med prefixet atom. Förslagsvis bör de tekniska termerna harmoniseras med 
motsvarande begrepp i kärntekniklagen och den kommande strålskyddslagen, såsom be-
greppen kärnkraftsreaktor istället för atomreaktor för utvinning av energi och radiologisk 
nödsituation istället för atomolycka. 
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