V036 .
Kommittémotion

Motion till riksdagen
2017/18:4137
av Hamza Demir m.fl. (V)

med anledning av prop. 2017/18:244 Ett
ökat skadeståndsansvar och skärpta
försäkringskrav för reaktorinnehavare

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör
beräkna kostnaderna för en eventuell olycka vid respektive reaktor i Sverige och
tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör
återkomma med förslag på ersättningsnivåer som täcker de faktiska kostnaderna vid
en eventuell olycka vid en reaktor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Vänsterpartiet välkomnar i stora delar propositionens förslag om ett ökat
skadeståndsansvar för reaktorinnehavare men delar den kritik som kommit från den
svenska miljörörelsen om att nivåerna är alldeles för låga. Det är på tiden att ansvaret
utökas, men de 1 200 miljoner euro som föreslås är långt ifrån tillräckligt.
Vänsterpartiet anser att principen måste vara att kärnkraften ska bära sina
skadeståndskostnader vid kärnkraftsolyckor. Tyvärr finns det risk för att kostnaderna för
eventuella kärnkraftsolyckor kommer att få betalas av skattebetalarna om inte
skadeståndsansvaret förtydligas avsevärt. Inget av de i Sverige verksamma
kärnkraftsägande energibolagen har tillnärmelsevis den ekonomi som behövs för att
kunna täcka upp för eventuella olyckor. I Japan visar sig magnituden på de kostnader vi
talar om. Kostnaderna för att röja upp efter olyckan i Fukushima, förhindra fortsatta
läckage av radioaktivitet från reaktorerna och kompensera de drabbade uppgår redan nu
till enorma summor. Förra året uppskattade Japans handelsdepartement att de direkta
kostnaderna motsvarar 1 640 miljarder kronor (dvs. ca 164 000 miljoner euro), där den
största delen utgörs av kompensation till offren och sanering. Ingen vet i dag vad det
slutgiltigt kommer att kosta, men det kommer att bli betydligt dyrare och riskerar att
underminera den japanska statens finanser.

V036
Vänsterpartiet är för en avveckling av den svenska kärnkraften, vilket vi
argumenterade för i riksdagsmotionen En hållbar och långsiktig energipolitik
(2017/18:3393), men så länge vi har kärnkraft måste landets invånare känna en trygghet
i att staten ställer höga krav på reaktorinnehavarna. Tyvärr är så inte fallet med den
förda politiken. Vänsterpartiet anser därför att ersättningsnivåer bör baseras på
uträkningar av de faktiska kostnaderna vid en olycka.
Regeringen bör beräkna kostnaderna för en eventuell olycka vid respektive reaktor i
Sverige. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.
Regeringen bör även återkomma med förslag på ersättningsnivåer som täcker de
faktiska kostnaderna vid en eventuell olycka vid en reaktor. Detta bör riksdagen ställa
sig bakom och ge regeringen till känna.
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