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Yttrande avseende remiss gällande avgiftsnivåer för
2022 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten
Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB (tillsammans bolagen) har tagit del av
rubricerad remiss och tackar för mö jligheten att få lämna synpunkter på densamma.
Bolagen lämnar nedan sina synpunkter främst på PM från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) benämnd ”Förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i
förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
(Rapporten). Vad gäller ”Utkast till förordning om ändring i förordningen (2008:463)
om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten” (Förordningen) lämnas inga
specifika kommentarer utöver vad som nedan anges avseende Rapporten.
Tillsynsavgifter
En inledande generell kommentar är att det vore önskvärt med en tydligare definition
av KKV respektive ÖKTA. Särskilt för att undanröja tveksamheter vad gäller reaktor
under avveckling.
Rapporten definierar på sidan 3 ”kärnkraftverken” som KKV och ”övriga kärntekniska
anläggningar” som ÖKTA. Rapporten presenterar vidare förslag på sänkning av
tillsynsavgifter för KKV med 17% respektive höjning av tillsynsavgifter för ÖKTA med
66%. På sidan 11 i Rapporten, i tabellens 11§ p.10, kan – jämfört med Förordningen
- utläsas att kostnaden för tillsyn vad gäller reaktor under avveckling sänks med
17,1% vilket ger slutsatsen att en reaktor under avveckling är KKV. På sidan 12 i
Rapporten däremot, i fjärde stycket, skriver SSM att ÖKTA omfattar bl.a. reaktor
under avveckling. Här behövs ett förtydligade.
Bolagen konstaterar att tillsynsavgiften för 2022, vad gäller kärnkraftverken (KKV),
föreslås sjunka. Detta ser bolagen positivt på då tidigare års tillsynsavgift har höjts
kraftigt (2021 med 30,5% och 2020 med 46%). Bolagen ser också positivt på att
avgiftsnivån för forskning föreslås sänkas.
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Övriga avgifter
Bolagen har inga kommentarer avseende nivåer på övriga föreslagna avgifter men
konstaterar att det, utifrån tidigare års höjningar, borde det vara motiverat att se
sänkningar eller i vart fall inte ytterligare höjningar av avgifterna.
Kommentarer i övrigt
Det är fortsatt generellt bekymmersamt att prognoserna skil jer så mycket från år till år
och minskar förutsägbarheten för anläggningshavarna. Bolagen har tidigare påpekat
att transparens saknas vad gäller myndighetens kostnader och vidhåller detta alltjämt.
I detta sammanhang kan upplysningsvis påpekas att SSM2021-3116 dvs. SSM:s
avgiftsprognos den 30 juli 2021, dnr SSM2021-2316, som Rapporten hänvisar till i
fotnot på sidan 3, inte verkar vara publicerad enligt information på SSM:s hemsida.
Med vänlig hälsning
Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB
B jörn Linde VD
Denna handling har godkänts elektroniskt via bolagens dokumenthanteringssystem
och saknar därför namnunderskrift.
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