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M2021/01855 - Studsvik Nuclear AB:s svar på remiss
av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer
för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten
Studsvik Nuclear AB (SNAB) är eniga i att underliggande behov är att rätt ambitionsnivå
upprätthålls i tillsyn av bl.a. SNABs verksamhet och har därmed förståelse för behov av
löpande justeringar av avgiftsnivåer för att tillgodose detta. I aktuellt förslag ser SNAB dock
brister i hur detta är redovisat och att motivering av vissa justeringar saknas enligt nedan.
I SSMs rapport SSM2021-5480-1 redovisas förslag till justeringar av avgiftsnivåer. På sid 12,
fjärde stycket, sista meningen anges det att
"Tillsynen för ÖKTA behöver fortsätta med samma omfattning, och kommer även att
under en period öka då flera reaktorer är under avveckling."
Det utpekas alltså att tillsynen för reaktorer under avveckling behöver öka vilket förefaller
rimligt sett till pågående avvecklingsarbeten. Dock är det svårt att se hur det stämmer
överens med föreslagna justeringar där §11 punkt 10, som representerar just
kärnkraftsreaktor under avveckling, istället föreslås minskas med 17 %. Förslaget anger alltså
en justering som går stick i stäv mot beskrivet förehållande. Om minskningen baseras på ett
faktiskt kostnadsutfall för dessa anläggningar så är det inget som redovisningen ger stöd för
då det istället presenteras att kostnader för tillsyn av ÖKTA varit högre än avgifterna täckt,
se vidare nedan.
Det anges vidare, sid 12, sjätte stycket att:
"Den ackumulerade ekonomiska uppföljningen visar att den procentuella fördelningen
av kostnader mellan KKV och ÖKTA är 79 procent respektive 21 procent och det har
myndigheten tagit hänsyn till vid justering av avgiftsnivåerna för 2022. Avgiftsuttaget
av KKV och ÖKTA stämde inte med den procentuella fördelningen av kostnader mellan
dessa avgiftskollektiv."
Det påpekas alltså ett behov av avgiftsförskjutning från KKV till ÖKTA. Kärnkraftverk under
avveckling räkas till avgiftskollektivet ÖKTA (tydliggörs i stycket som anger "Tillsynsavgifter
för ÖKTA avser b.la. ,…, reaktor under avveckling m.m."). Dock innehåller förslaget alltså för
vissa ÖKTA en minskning, där avgift för kärnkraftverk under avveckling förslås minskas med
17 %, medan det för andra ÖKTA innebär en mycket kraftig ökning om hela 66 %. Motivering
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till denna differentiering framgår inte. Motiv som anges är att den faktiska kostnaden för
tillsyn ÖKTA varit högre än vad som täckts av avgift och med ett sådant resonemang borde
rimligen också avgiftsökningen fördelas på alla ÖKTA vilket alltså inte är fallet. En
differentierad fördelning bör rimligen underbyggas för att kunna anses skälig.
I SSMs rapport, SSM2021-5480-1, anges ändrade avgiftsnivåer. I rapporten framgår
föreslagna justeringar i belopp per gällande §, se sid 10-13. Dessa belopp är av olika karaktär
vilket för bör förtydligas för förståelse av de faktiska beloppen. Exempelvis så är avgift enligt
11 § per kvartal, vilket gör att totala ökningen blir 1 380 000 SEK/år för tillsyn av SNAB enligt
11 § 8 punkten då den enligt förslaget justeras från 2 088 000 SEK till 3 468 000 SEK per år.
SNAB konstaterar att detta är en tillkommande kostnad som för kommande år inte är
oväsentlig då det med så pass kort framförhållning (om gällande från 2022) inte kunnat
beaktats i prissättning i gällande avtal, etc, dvs att det inte ges utrymme för SNAB att hämta
in motsvarande kostnadstäckning.
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