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Diarienummer: M2022/01807 

Remissvar från Vattenfall avseende ”Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till 
avgiftsnivåer för 2023 enligt förordningen (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 fossilfri produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten. 

 
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på Miljödepartementets remiss av 
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023 enligt förordningen (2008:463) 
om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 
Förslaget om förändringen i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) innebär att myndighetens avgifter för granskning av 
tillståndshavarnas systematiska helhetsbedömningar av säkerheten och strålskyddet (PSR - 
Periodic Safety Review) ökar med 5,1% för kärnkraftsreaktorer och 5,2% för övriga 
kärntekniska anläggningar. Utöver ökningen önskar SSM möjlighet att ta ut ytterligare avgifter 
om granskningsarbetet inte täcks av avgiftens belopp (s k merarbete) samt att timtaxan för 
merarbetet ökas från 1300 till 1400 kr. Tilläggsavgiften för varje granskningstillfälle får uppgå 
till 2 000 000 kr. Sedan tidigare har SSM även rätt att debitera för konsultkostnader upp till 
1 000 000 kr utöver de föreslagna 2 000 000 kr.  
 
Myndigheten motiverar höjningen med att man vid en genomlysning av historiska intäkter och 
kostnader sett att man lagt mer tid på granskning av de systematisk helhetsbedömningarna av 
säkerheten och strålskyddet1 (PSR) än vad man tagit ut avgifter för samt att när 
kärnkraftverken i drift blir äldre så ökar kraven på underhåll och granskning och att detta i sin 
tur skulle innebära en större arbetsinsats från SSM:s sida.  
 
Vattenfall har förståelse för att myndigheten i sitt granskningsarbete av tillkommande 
ansökningar kan ha svårt att prognostisera sina kostnader. Granskning av PSR är dock en 
planerbar aktivitet som rör samtliga kärntekniska verksamheter och som sker återkommande 

 
1 Krav om att  minst vart tionde år göra en ny systematisk helhetsbedömning av säkerheten och 
strålskyddet återfinns i 10 a §,  Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.  
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och med känt intervall, dvs minst var tionde år. De svenska kärnkraftverken i drift är i dag 
ungefär i samma ålder och kraven om ökat underhåll och behoven av granskning är 
gemensam för samtliga och dessa behov är också av motsvarande storleksordning för 
samtliga. Flera av dessa kärnkraftreaktorer har nyligen genomfört PSR som granskats av 
myndigheten. Vattenfalls uppfattning är därför att myndigheten har goda möjligheter att 
förbereda framtida granskningar av PSR och tillvarata erfarenheter från tidigare genomförda 
PSR-granskningar vid uppskattning av kostnader för framtida PSR-granskningar.  
 
Vattenfalls uppfattning är därför att det inte finns några tydliga skäl för myndigheten att kunna 
ta ut tilläggsavgifter för varje sådan granskning.  Vattenfall anser vidare att sådana möjligheter 
skulle minska myndighetens incitament att genomföra granskningar på avsedd tid och inom 
avsedd budget. Därutöver ser Vattenfall en överhängande risk för att möjligheten att ta ut 
extra avgifter för att anlita externa konsulter skulle påverka myndighetens incitamentet för att 
etablera och upprätthålla  en organisation som har rätt kompetens och förmåga att granska. 
Vattenfalls uppfattning är att behovet av externt stöd är något som bör inrymmas i 
myndighetens ordinarie planer för granskning av framtida PSR och likaså i ordinarie 
uppskattningarna av framtida kostnader förknippade med PSR. .  
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