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Remissvar avseende “Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt
förordning (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 och har i sitt remissvar utgått från att rubriken i
Miljödepartementets remiss blivit felaktig och att det är år 2022 som avses istället för 2021. Vattenfall har inget
att erinra mot att avgifterna totalt sett sänks något för Vattenfalls anläggningar eller att fördelningen av
kostnaderna mellan kärnkraftverken och övriga kärntekniska anläggningar justeras.
Vattenfall anser att en minskning av avgiftsnivåerna för tillsyn och forskning som gäller reaktorer i drift är
motiverad. Minskningen ska ses i ljuset av att avgiftsnivåerna som avser kärnkraftverken succesivt har höjts år
från år, ända sedan myndigheten bildades 2008. Under föregående år (från år 2020 till 2021) så ökade
tillsynsavgiften för kärnkraftverken med 30,5 %, beredskapsavgiften ökade med 38 % och forskningsavgiften
med 16,7%. Detta har skett samtidigt som antalet reaktorer i drift har minskat. Det är naturligt att
tillsynsinsatser i form av inspektioner, verksamhetsbevakningar, granskningar av ändringar och ombyggnader
minskar när antalet kärnkraftverk i drift minskar, vilket bör avspeglas i lägre avgiftsnivåer.
Det är fortsatt bekymmersamt att prognoserna skiljer så mycket från år till år vilket minskar förutsägbarheten
för anläggningshavarna. Vattenfall har tidigare påpekat att transparens saknas vad gäller myndighetens
kostnader och vidhåller detta alltjämt.
Vattenfall anser även att de finns en otydlighet i lagstiftningen då Strålsäkerhetmyndigheten även erhåller
medel för tillsynsinsatser, forskning- och utvecklingsverksamhet i enlighet med lagen (2006:647) om
finansiering av kärntekniska restprodukter. Alltså delvis för samma kostnader som även finansieras enligt
förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.
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