
&№ RIKSGÄLDEN 
SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE 

2010-04-30 Dnr 2010/563 ^ ,_ _ 

REGERINGSKANSLIET 
Miljödepartementet 

Milj ödepartementet 
103 33 Stockholm 

L№W23%/№ 

Förslag till forändringar i forordning (2008:715) om 
6nansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet 
Hej, 

Regeringen har i sitt beslut den 10 december 2009 (M2009/3674/Mk) begärt att 
Riksgälden med eget yttrande ska redovisa förslagen om säkerheter till regeringen 
i finansieringssystemet för omhändertagandet av kärnavfallet. Vi inkommer 
separat med vårt yttrande avseende säkerheterna (dnr 2009/2012). 

Riksgälden har i arbetet med yttrandet uppmärksammat ett antal problem med 
tillämpningen av förordningen. Vi inkommer därför med en skrivelse (dnr 
2010/563) som föreslår vissa förändringar i förordningen (2008:715) om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Karin Järemo 
Garanti- och kreditavdelningen 

Tfn: 08 613 47 29 
Mobil: 073 39 373 82 
E-post: annakarin.jaremo@riksgalden.se 

Riksgäldskontoret 
ORG .NR. 

202100-2635 

POSTADRESS POSTAL ADDRESS 

SE-103 74 Stockholm 
Sweden 

BESÖK VISITORS 

Norrlandsgatan 15 
TELEFON TELEPHONE 
NAT. 08 613 45 00 
INT.+46 8 613 45 00 

TELEFAX 

NAT. 08 21 21 63 
INT. +46 8 21 21 63 

INTERNET 

riksgalden@riksgalden.se 
www.riksgalden.se 





Щ^ RIKSGÄLDEN 
Е З SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE 

SKRIVELSE 

Dnr 2010/563 
2010-04-30 

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 

Förslag till förändringar i Förordning 
(2008:715) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet 



^a^gr^nd 
lenhghetmedförordningen (2008:715) om 8nansiella åtgärder för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringsförordningen) harregeringenbegärt (beslutM2009/3674/Mk) 
attRiksgäldenmedegetyttrandeskaredovisa förslagen om säkerheter till 
regeringen.lvårtyttrande^nr 2009/2012) daterat samma dag som denna 
sl^ivelseredovisarviblandannatvårbedömningavde säkerheter som 
reaktorinnehavarna föreslagit. 

Rrksgälden ser dock ett behov av att separat från yttrandetlämna en skrivelse 
med förslagt^ändringari8nansieringsförordningen. T^et beror på at tvi i 
arbetetmed att analysera utestående frågor stött på ett antal problem med den 
nuvarande förordningen som vi anser behöver omhändertas. T^enna analys 
adresserades tidigareivårtyttrandetrllregeringen den 30 apri!2008(f^nr 
2008/667) 

Våra förslag till förändringar syftar hll en rydhgare ansvarsfördelning mellan 
regeringen och Riksgälden, f^e innehåller också en förändrad syn på eventuella 
riskavgifteriflnansieringssystemet och hur statens kreditrisk bör analyseras.l 
arbetetmed skrivelsenharviinhämtat synpunkter från 
strålsäkerhetsmyndigheten. 



^r^g^ i l ländr ing^r i f in^ns i^ r ing^ 
f^r^rdning^n 
l^en förordning som reglerar finansieringssystemet för hanteringen av 
kärnavfall uppdaterades väsentligen under 2007. enligt denna 
finansieringsförordning har Riksgälden ett antal ansvarsområden och 
uppgifter. Gmrådena berör de säkerheter som ställs inom 
finansieringssystemet och eventuella tilläggssäkerheter. Riksgälden ska också 
bestämma statens kreditrisk avseende ställda säkerheter.Vi far också besluta 
om riskavgifter motsvarande statens förväntade kostnad för denna kreditrisk. 
Inom ramen för dessa områden får Riksgälden meddela 
verkställighetsföreskrifter. 

^ven om förordningen förändrades 2007 har detipraktiken tagit en tid innan 
samthgadelaridetnya finansieringssystemet tillämpats fullt ut.^ 

Vi har uppmärksammat ett antal problem med tillämpningen av förordningen 
under arbetetmed att ta framverkställighetsföreskrifter och inför detta 
yttrande, inkonsekvens av det är attvi tills vidare avvaktar med att ta fram 
föresl^if^er. problemen består övergripande av två olika delar, l^et första 
problemet är kopplat till vilka beslut som enligt förordningen ska fattas av 
regeringen respektive Riksgäldenifrågor som berör godtagbara säkerheter, 
l^et andra problemetrör statens kreditrisk och riskavgifter. 

Riksgälden deltog under 2007iberedningsarbetet med att ta fram den nya 
förordningen.Viföreslårnuändringar^ speciellt avseende riskavgiften^ som 
innebär att vi ändrat inställning sedan beredningsarbetet och den rapportvi 
lämnade hösten 2006.^ 

Vi beskriver nedanidetal^ de svårigheter vi uppmärksammat.Vi föreslår också 
de förändringariförordningen som vi anser är nödvändiga för att uppnå ett 
tydhgt finansieringssystem för kärnavfallet, gärde t gäller frågan om 
ansvarsfördelning har vi tagit f̂ am två alternahva lösningar att ta stäuning till. 

i Se exempelvis Riksgäldens yttrande från den 30 april 2008 (Dnr 2008/667) där vi också 
meddelar att vi avser att analysera de frågor som är utestående. 

2 "Uppdrag att utreda finansiella säkerheter och riskavgifter i kärnavfallshanteringen", 2006-11-15 
(Dnr. 2006/1083). 



1̂ ^ d ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Riksgälden anser att ansvarsfördelningen mellanregeringenochRiksgälden 
börändras och förtydligas vad gäller godtagbara säkerheter, r^nligtnuvarande 
förordning fattar regeringen ochRiksgäldenbeslutifr^ågor som direkt eller 
indirekt är kopplade till varandra.Vi föreslår därföridetta avsnitt två 
förändringar, r^tt av förslagen handlar dock formellt om så kallade 
tiuäggssäkerheter^ men enhgtvår bedömning har detipraktiken en tydlig 
koppling till vad som är godtagbara säkerheter. 

Reaktorinnehavare och övriga tillståndshavare ska ställa godtagbara säkerheter 
för den del av kostnaderna för hanteringen av kärnavfalletm.msominte täcks 
av de medel som fonderatsil^ärnavfallsfonden.l^et anges inte närmarci 
förordningen vad som avses med att en säkerhet är godtagbar. 

r^nligt22^iförordningenskaregeringen pröva om de säkerheter som 
reaktorinnehavarna ställer är godtagbara, ^mre^erin^enbe^är det ska 
Riksgäldeninnan dess yttra sigifrågan om säkerheterna är godtagbara, f̂ ör 
övriga avgiftssl^yldiga tillståndshavaren gäller däremot enli^t25^att 
Riksgälden ska pröva om säkerheterna är godtagbara. ^mRiksgälden anser att 
ärendetharprincipiell betydelse eller är av särskild vikt ska vimed ett eget 
yttrande lämna över ärendet till regeringen för prövning. 

h^åde regeringen ochRiksgälden prövar därmedvad som är en godtagbar 
säkerhet men för ohkat^per av tillståndshavare. f^etmedförattRlksgälden 
genom egna beslutriskerar att skapa en förväntning hos industrin för vad som 
ärgodtagbarasäkerheterifinansieringssystemet även för reaktorinnehavarna, 
f^etta skapar en oönskad otydlighetifinansieringssystemet. 

Vi anser också att frågan om vilka säkerheter som är godtagbara ytterst är ett 
pohhskt beslut, l^etta följer av att svaret på frågan har kopplmgarhllvil^^ 
riskpreferens staten har. säkerhetskravet skulle också kunna ha påverkan på 
detlångsikhga energiutbudet, l^etbördärförvaraupp tillregeringen att avgöra 
ifrågan.^ynen på vad som är godtagbart kan även behöva uppdateras över 
finansieringssystemets långa trdshorisont.lframtiden kan t.e^. behovet av att 
komplettera fonderingen med säkerheter se annorlunda ut om 
kärnavfallspro^ektets förräntade kostnaderväsenthgen ökar eller minskar, 
anledningen är att en ökad(eller minskad) osäkerhet huruvida fonderingen av 
avgifter är robust rimligen bör förändra behovet av kompletterande säkerheter 
isystemet. 

^^^^gavgiftsskyldigt^ståndshavareärenavgiftsskyldigtii^ståndshavaresommteär 
innehavare av en reaktor. 



l^et går att argumentera för att Riksgälden löpande kan göra bedömningen att 
frågan om godtagbarhet är en principiell fråga eller av särskild vikt.Vi skulle 
därför alltid ha möilighet att lämna över prövningen av godtagbara säkerheter 
för övriga avgiftssk^ldiga tillståndshavare till regeringen. Med den 
argumentationen skulle den otydliga ansvarsfördelningen kunna anses vara 
löst.lvårtyttrande om säkerheterna är godtagbara för reaktorinnehavarna 
skulle vi även kunna begränsa vttrandet till att lämna en analys kring 
säkerheterna och dess starka, ^ t t förhålla sig till om de är godtagbara eller inte 
skulle vi däremot lämna över till regeringen att bedöma^utifrånattvi anser 
att det är ett politiskt beslut. Riksgälden anser dock att ovanstående alternativa 
lösningar är både ettineffektivt och ett olämpligt upplägg.Vi förordar istället 
attansvarsfördelningenändrasiförekommandefalliförordningen. 

^^jt j^ör^la^^å alternativa föror^nlr^^t^^t^rl^in^^o^ta^barh^t 
Vi bedömer att det finns två mögliga alternativ som ger en lämplig 
ansvarsfördelning, f^et är svårt för Riksgälden att ta ställning till vilket 
alternativ somvore att föredra på grund av attvissa för och nackdelar bäst 
bedöms avregeringen.h^åda alternativen förtydligar dock regeringens och 
Riksgäldens roller^vilketvianserärdetviktigasteattuppnå. ansvaret för 
statens riskpreferens läggs också tydligareibåda alternativen på regeringen, 
l^et första alternativet är attregeringeniförordningen specificerar vad som är 
en godtagbar nivå. f^et andra är att förordningen skrivs om så attregeringen 
alltid är den som löpande prövar vad som är godtagbart. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Idetförstaalternativetfastställerregeringeniförordningenvadsomären 
godtagbar nivå för säkerheterna. Riksgälden bedömer och beslutar sedan om 
de föreslagna säkerheterna uppfyller föreskriven nivå. f^en största fördelen 
med detta alternahv är att tydligheten ökar för kärnkraftsindustrin^ dvs. att 
industrinpåförhandvetvilketkravpåkreditvärdighet som ställs på 
säkerheterna. 

Vi vill dock poängtera att det är en komplicerad uppgift att fastställa en 
långsiktig och stabil nivå för vad som är godtagbart, jättetempel på en fråga 
som försvårar uppgiften är att kravet på säkerheternas styrka kan variera över 
tiden beroende på hur väl j^ärnavfallsfonden kan antas täcka kostnaderna för 
slutförvaringen.^ven statens riskpreferens kan variera över långa perioder, 
l^et finns föl^akthgen skäl för att utreda fråganidetal^ om regeringen skulle 
föredra en sådan lösning.Vår preliminära analys pekar dock mot att en e^phcit 
nivå^ för vad som är en godtagbar säkerhets kan anges utifrån en ratingansats 
där säkerheterna analyseras och tilldelas ett l^editbelyg.^ej^ilagalför ett 
förslag till ny förordningste^t. 



j^tt annat alternativ är attregeringen löpandes både för reaktorinnehavare och 
övriga avgiftssk^ldiga tillståndshavaren beslutarvad som är godtagbart. 
Riksgäldens uppgift skulle då bestå av att analysera situationeninför 
regeringens prövnings löpande bevaka kreditvärdigheteniutestående 
säkerheter och administrera säkerheterna, l^et andra alternativet liknar dagens 
upplägg förutom att ansvarsfördelningen mellan regeringen och Riksgälden 
skulle förändras och fört^dhgas.h^ilaga21ämnar förslaghllny förordningste^t 
för detta alternativ. 

^ ^l^^^^t^t^^ 
^^t^^^^^^lh^t^ 

Riksgälden förordar att besluten kring tllläggssäkerheter behandlas på samma 
sätt som för godtagbara säkerheter, ^illäggssäkerheterska^enhgtvår tolknings 
första hand ställas om kreditvärdigheten avseende de ursprungligen ställda 
säkerheterna har försämrats så att dessa inte längre är godtagbaras f^et innebär 
att frågan om tilläggsäkerheter är tätt sammankoppladmed frågan om vad som 
är en godtagbar säkerhet, j^örattkunna avgöra om tilläggsäkerheter behövs 
måste man således veta den nedre nivån för vad som utgör en godtagbar 
säkerhet. Riksgälden anser därför att det börvara ett politiskt beslut att kräva 
attkärnkraftsindustrin ska ställa tilläggssäkerheter motsvarande vad som gäller 
för godtagbara säkerheter.ldagens system får dock Riksgälden besluta om 
tilläggssäkerheter om de ursprungliga säkerheternas värde försämratsi 
betydande mån. 

Ovanstående problem kan beskrivas genom ett praktiskt exempel, ^ntag att en 
reaktorinnehavare tidigare ställten säkerhet. Regeringen harvidare beslutat att 
den ställda säkerheten är godtagbar eftersom det enligt förordningen är 
regeringen som ska göra denna prövning för reaktorinnehavare, därefter har 
emellerdd den stäuda säkerhetens kreditvärdighet försämrats. Riksgälden gör 
bedömningen att säkerheten har försämratsibetydande mån. enligt 
förordningen beslutar Riksgälden därför attreaktorinnehavaren måste ställa en 
tilläggssäkerhet. Regeringen skulle dockidetta fall kunna ha bedömt att 
säkerheten med god marginal var godtagbar när den prövade säkerheten, 
således kan säkerheten även efter att den har försämratsibetydande mån 
fortfarande ligga över den lägsta nivån för när en ställd säkerhet ska anses 
godtagbar enligtregeringens uppfattning, eftersom detinte framgår av 
regeringens beslut hur högt över den lägsta godtagbara gränsen som 
säkerhetens l^editvärdighet ursprungligen befann siĝ  saknar Riksgälden 
information om var denna lägsta gräns går. Och det är rimligen gränsen för 

^^illäggsäkerheter kan även hehöva städas om någon hrutit mot ett riskhegränsade villkor 
avseende de ställda säkerheterna. 



godtagbarhet som bör udösa kravet på tilläggsäkerheter^ snarare än en 
bedömning av att säkerheternas värde försämratsibelydande mån. 

Resultatet blir att regeringen och Riksgälden indirekt kan ha två olika nivåer 
för när en ställd säkerhet ska anses godtagbar. Risken är således att Riksgälden 
kräver tilläggssäkerheter trots att regeringen anser att den ursprungliga 
säkerhetens även efter att ha försämratsibetydande mån^ är godtagbar 

^ 2 ^ j^ör^la^^åförordnln^t^^tav^^^n^t l l lä^^^äk^rh^t^r 
Riksgälden föreslår att förordningste^ten avseende tilläggssäkerheter ändras så 
att beslut behandlas likartatmed vad somvi anser bör gälla kring godtagbara 
säkerheter. ^ej^ilaga2för ett förslag till ny förordningste^t. 

Omregeringenienlighetmed avsnitt 1.1.1 skulle väl^aattiförordningen 
fastställa en godtagbar nivå behövs endast smärre förändringar! 
förordningste^ten.h^ilagalinnehåller förslag till ny förordningste^t för detta 
fall 

^ ^^^n^^^di^i^^^^^vgif^^ 
Riksgälden föreslår en förändring avvårtuppdraggällande statens kreditrisk 
avseende säkerheterna.l^ppdraget skulle enligt förslaget gå ut på att analysera 
ochbeskrivadenrisk som är förknippadmed statens sistahandsansvar! 
finansieringssystemet.Vi anser också att det finns goda skäl för att ta bort den 
befintliga möjligheten att ta ut riskavgifterifinansieringssystemet. 

^ 1 J ^ ^ ^ ^ t ^ ^ t J l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ ^ 

Riksgälden ska enligt 28^vart tredje år besluta om statens kreditrisk avseende 
säkerheter ställda av reaktorinnehavarna. Riksgälden får enligt 29^givetvissa 
omständigheter besluta om att en reaktorinnehavare ska betala en riskavgift 
motsvarande statens förväntade kostnad för den kreditrisk som beskrivsi28^. 

Iden rapport som vi lämnade hösten 2006 avslog vi det tidigare förslaget om 
att införa en riskavgift motsvarande det som enligt budgetlagen gäller för 
stathggarantlgivning^ dvs. en avgift motsvarande statens ekonomiska risk.^Vi 
ansåg att detvore fel att apphcera den så kallade stathga garantimodellen på 
statens sistahandsansvarikärnavfallspro^ektet.^ 

förs laget komfrån den så kauadeJ^inansieringsutredningen(^^U 2004^125). 

^ ö r en mer detaljerad analys se kapitel4iJ^iksgäldens rapport (Dnr 2006/1083). 



Riksgälden föreslogdockenannant^p avriskavgiftunder förutsättning att 
regeringen även fortsatt accepterade borgensåtaganden från reaktorbolagens 
ägare som säkerhet.^vgiften avsåg att kompensera staten för att 
borgensåtaganden inte kan anses vara värdebeständiga under en femtioårig 
hdshorisontl^et skulle gälla om företagen som ställer borgeninte har högsta 
mö^hgal^editvärdighet(enratlngmotsvarande^^).^är förordningen kom 
påplats2007 användes delar av vårt förslag beträffande riskavgifter. 

j^fter arbete med att fatta beslut om statens kreditrisks eventuellariskavgifter 
och att ta framverkstälhghetsföreskrifter^harvi dock funnit anledning att 
ompröva vår åsiktifrågan Vår bedömning är att det finns goda skäl för att ta 
bort även den senare formen av riskavgift. 

^ ^ t ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
förändringarna som genomfördes^iochmed att finansieringssystemet 
uppdaterades för några år sedan^ gav kärnkraftsindustrin etttydligare ansvar 
för att finansiera slutförvaringen av kärnavfallet staten har dock fortfarande 
ett sistahandsansvar omindustrin trots alltinte klarar av att finansiera 
pro^ektetisin helhet, ^ t t staten har ett sistahandsansvar för händelser med 
liten sannollkhet^men allvarliga konsekvenser^är dockinget ovanligt utan 
snarare något som staten ofta är bästlämpad att bära7 

Idet aktuella finansieringssystemetkrävs det förenklat att två saker behöver 
inträffa för att staten ska tvingas att stå för kostnaden, f^örstattindustrininte 
kan fullgöra sin avgiftsskyldighet att täcka projektets kostnader, bordet andra 
krävs det att ställda säkerheter inte täcker de pengar som saknas^ t.e^. på grund 
av att säkerheternavisarsigvara omöjliga attrealisera fullt ut. 

l^etinnebärattstatens kreditrisk avseende säkerheterna inte kan härledas 
enbart utrfrånstäuda säkerheter, l^ete^dsterar dock en kreditrisk avseende 
säkerheternas dvs. att säkerheterna inte kommer att kunna realiseras fulltut om 
de behöver användas, f̂ ör att förstå kreditrisken avseende säkerheterna 
behöver man ta hänsyn till hur hela finansieringssystemet fungerar, ^ t t 
koncentrera analysen på säkerheterna är otillräckliga och med stor risk 
missvisandet om målet är att lyfta fram de risker som staten häri 
finansieringssystemet. Med andra ord är detinte ändamålsenligt att försöka 
ringainenbartkreditrisken avseende säkerheterna^utan analysen behöver 
genomföras medutgångspunktihela systemet. 

Vår slutsats är attregeringen bör ändra uppdraget beträffande statens 
l^editriskiförordningen. Riksgäldens uppdrag skulle istället bestå av att 

^ ö r en mer detaljerad analys se kapitel4i^iksgäldens rapport (Dnr 2006/1083). 



analysera och beskriva den risk som staten faktiskt står̂  vilket förenklat är det 
sistahandsansvar som beskrivits ovan. ^ t t med siffror försöka kvantiftera detta 
sistahandsansvar är däremotnågotsomipraktikeninte går att genomföra på 
ett relevant sätt. problemet kan exemplifieras genom att titta på en av de risker 
som^ utöver själva beräkningen av kärnavfallspro^ektets kostnaders har 
betydelse för statens risk. 

r^n viktig risk att beakta ärvilka omständigheter som kan medföra att 
tilhäcldiga avgifter inte kan fonderas för att täcka de förväntade kostnaderna, 
frågan är av stor betydelse eftersom själva grundbultenifinansieringssystemet 
är attlöpande beräkna kärnavfallspro^ektets förväntade kostnader och därefter 
ta in avgifter som motsvarar dessa kostnader.^vgifternas storlek beräknas 
bland annat utifrån antaganden om hur länge reaktorerna kommer attvarai 
drift och hur mycket energi de kommer att producera under den antagna 
perioden.lett försök att beräkna risk uppstår åtminstone två scenarion somi 
stort sett är omöjliga att bedöma, f^et första är att det skulle fattas politiska 
beslut om att stänga ned reaktorernaiförtid^vilketinnebär en helt ny situation 
att förhålla sig till^både för industrin och för staten, l^et andra är att behovet 
av kärnl^aftsproducerad energi kraftigtminskart.e^. genom ett förändrat 
energiutbud där kärnkraft skulle bli en relativt dyr energikällan eller att 
energikonsumenterna medvetetväl^er att avstå från kärnkraftsproducerad 
energi, l^essascenarion^v^ka inte går att sannolikhetsbedöma på ettvettigt 
sätt̂  skulle beroende av när deltiden antas uppstå kunna skapa betydande 
risker för att urholka fonderingen. 

Mot bakgrund av attvi anser att detinte går attpå ettrelevant sätt kvantifiera 
statens sistahandsansvar vore det näst bästa alternativet att löpande 
genomföra en kvalitativ analys av denna risk. de tkan exempelvis göras med 
beskrivningar av de faktorer som har stor påverkan på statens risk^ samt att 
analysera olika scenarion och dess konsekvenser, r^n stor fördel med den 
beskrivna analysen är att den ^ust fokuserar på att hitta de risker som är 
viktigast för staten att bevaka, l^etger också möjligheter attlättare ta ställning 
till eventuella förändringar som över tiden kan behöva görasi 
finansieringssystemet. 

2^jl j^ör^la^påförordmn^t^^tav^^^n^^tat^n^kr^dltr l^k 
Vi föreslår att förordningen ändras så att Riksgäldens uppdrag istället går ut på 
att analysera och beskriva risken med avseende på statens sistahandsansvar. ^e 
h^ilagaloch2för ett förslag till ny förordningste^t. 

^ j ^ ^ ^ ^ j i ^ t ^ 

f̂ ör att motivera ett uttag av riskavgifter tycker Riksgälden att det behöver 
finnas tillräckliga starka argument för detta. Men vi kan inte se några sådana, 
snarare finns det ett antal skäl att avstå från riskavgifter, f^et finns däremot 



andra och mer ändamålsenliga instrument att använda om syftet är att försöka 
hantera statens riskifinansieringssystemet. 

j^n anledning att avståriskavgifter är att detkan lyckas udda att ta ut en avgift 
för säkerheter som faktisktbedömts vara godtagbara, ^ill viss del innebär 
riskavgifter därmed enmotsägelse. anledningen är attintrycket ges att 
säkerheterna faktisktinte är godtagbara eftersom de behöver kompletteras 
medriskavgifter. argumentet förstärks av att det finns ett annat tydligtutpekat 
instrument för det fall att säkerheter inte längre är godtagbara^nämligen att 
kräva tilläggssäkerheter. 

Om viiställettittarpå vilka syften som kanmotivera riskavgifter är detvår 
bedömning att det finns två övergripande skäl för staten att ta utriskavgifteri 
systemet. 

l^en första är attriskavgifter skulle ses ur ett försäkringsmässigtperspektiv^där 
pengarna som betalas in är ett sätt för staten att hantera sitt sistahandsansvar 
j^roblemetmed ett sådant synsätt är att det finns bättre och tydligare sätt för 
staten attinom systemet hantera eller minska risken. Om staten bedömer det 
som viktigt attminskasinrisk gör man det enklast och tydligast genom att 
hö^akravetpåhur stora avgifter somfonderasil^ärnavfallsfonden^ dvs att 
fondera över de förräntade kostnadernaj^nmindre dramatiskförändring för 
attminska statens riskvore att avsätta fler resursen vilka finansieras via 
j^ärnavfallsfonden^ på att säkerställa att beräkningarna av de förväntade 
kostnaderna är så korrekta sommö^ligt. sammantaget anserviinte att det 
hnns skäl för staten att användariskavgifterudfrån ett försäkringsmässigt 
tänkande kring denrisk staten stårisystemet. 

l^et andra övergripande skälet för att ta utriskavgiftervore att det skapar 
incitament för industrin att tamindrefinansiellariskerl^etskulleisin tur 
minska statens risk.Vi anser dock^ även här̂  att det finns bättre sätt att göra 
detta än a t t tautmer euerrmndregodt^ckhgt beramade avgifter, r ^ t t t ^ d ^ 
ochmerriskbegränsande sättär exempelvis attvarahårdareibedömningen av 
när detbehöver ställas tilläggssäkerheter^vilketipraktiken är det samma som 
att ha ett hårdare krav för vad som är godtagbara säkerheter jOet senare 
e^empletleder också in på den angränsande frågan om kravetpå finansiell 
st^rkabör ställas redan vid tillståndsgivningen. Riksgälden har inteidetal^ 
analyserat den senare fråganmenvadvi förstår så är det ett tillvägagångssätt 
som användsiandra länder, f^en stora fördelen med att ha ettkravpå en viss 
kreditvärdighet som är kopplat d i ^ ^ 
reaktorinnehavare och att få behålla det över tiden^är att det skapar stora 
möjligheter att begränsa kreditriskerisystemet. 

sammanfattningsvis anser Riksgälden att det finns starka argument för att 
riskavgifter inte på ett bra sätt kan användasifinansieringssystemet 



2.3.1 Förslag avseende Hskavgiften 
Riksgälden förordar att möjligheten till riskavgifter tas bort. Förslaget innebär 
att 29 § tas bort från förordningen. 

3 Konsekvensanalys 

3.1 Godtagbara säkerheter 
Den tydligare ansvarsfördelningen mellan regeringen och Riksgälden 
skapar på sikt bättre förutsättningar för att vid behov förbättra 
finansieringssystemet. Den ökade tydligheten är också positiv för 
kärnkraftsindustrin då det blir enklare förutsäga vilka krav som ställs. 
Dessa effekter går dock inte att kvantifiera på ett säkert sätt. 

Vi bedömer inte att förslagen kring godtagbara säkerheter skapar några 
nämnvärda förändringar i administrativa kostnader för staten eller 
industrin. 

3.2 Statens risk och riskavgifter 
Att ta bort möjligheten att ta ut riskavgifter minskar potentiellt de intäkter 
som staten skulle få från ett framtida avgiftsuttag. Å andra sidan har vi 
pekat på alternativa åtgärder som på ett mer ändamålsenligt sätt kan ersätta 
eventuella riskavgifter. 

Om Riksgälden uppdrag ändras till att analysera och belysa statens 
sistahandsansvar kommer något högre kostnader att debiteras 
Kärnavfallsfonden. Vi bedömer att kostnadsökningen kan röra sig om 
drygt 500 000 kronor årligen. Det ska vägas mot de fördelar som denna 
analys innebär, dvs. att bättre förutsättningar ges för att över tiden hantera 
statens risker på bästa sätt. 
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Bilaga 1 - alternativ 1 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:715) om 
finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

^/r att 21, 22, 24, 26, 28 och 51 §§ ska ha följande lydelse, 

ak/r att 29 g ska utgå. 

21$ 

En reaktorinnehavare ska till Kärnavfalls fonden ställa godtagbara 
säkerheter motsvarande de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp 
som regeringen har beslutat. 

Säkerheterna ska vara utan Mf^od%agW% jwWnWer дигбг 
tidsbegränsning och får inte utgöras iå/eg/i6g/gr / W e% ^W/Wm%&/ jw%? 
av fastighet på vilken det bedrivs /%rf /9оА"шлзг <&f /m^y" d"? 
kärnteknisk verksamhet. f̂%a&YW%gff /%%%/ еяЛ"? ̂ ?^л" "Oer ли% 

(200^. / ^7/j o/% /^фУ/зАа^^'? ofÅ 
j#?f%z gĵ o«g '/^дл Säkerheterna ska 
vara utan tidsbegränsning och får 
inte utgöras av fastighet på vilken 
det bedrivs kärnteknisk verksamhet. 

Säkerheterna ska förvaltas av Riksgäldskontoret. 

22 § 

Om regeringen begär det ska R/A å̂№/6o%A?rff .г̂ д^пУш .%%&%%? 
Riksgäldskontoret, innan de fä&rWfr jw%? дигбг g\2/ J. Ол% f&f 
säkerheter som avses i 21 § prövas, Wöw\/?r д# lå/egrr/a^ .г/а/еш гЩ^/ar 
yttra sig i frågan om säkerheterna är В^А^д^^оя/огг/^Ыяд .%%&лбг&гмд 
godtagbara. Om det behövs för att med villkor. 
säkerställa statens rätt, ska 
Riksgäldskontoret föreslå de villkor 
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som säkerheterna bör förenas med. 

j/#m%db №?/%? ö'ygr g/̂  дл?«^ g% f̂ J%hr&z 

iå/&g/i6g/g/7za / ^g^Z/ д/т?«^ АДГ 
^л" "/%"#̂ ĝ /̂ g/rg g/^r д««дп"ärдр 

24$ 

En avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska till 
Kärnavfallsfonden ställa godtagbara säkerheter motsvarande det beslutade 
finansieringsbeloppet eller, om tillståndshavaren har beviljats sådan 
dispens som avses i 17 $, samtliga återstående grundkostnader och 
merkostnader. 

^ г^'^дшш^^^А'о^^^ g/z^ /%g% 
р ( Ж ; / ^7/ j ow ^^Ya/kz^m^g ofÅ 
1Й?лз g^)o«g^"ga/i Jä/eg^g/erwa J/̂ д 

Säkerheterna ska förvaltas av Riksgäldskontoret. 

26$ 

Riksgäldskontoret får besluta att en Riksgäldskontoret får besluta att en 
reaktorinnehavare eller annan reaktorinnehavare eller annan 
avgiftsskyldig tillståndshavare ska avgiftsskyldig tillståndshavare ska 
ställa godtagbara tilläggssäkerheter ställa godtagbara tilläggssäkerheter 
motsvarande visst belopp, om ^Хдпгд^/а/о/о^^ motsvarande 

visst belopp, om 

1. säkerheternas värde, i 1. säkerheternas/&W/WW'W 
förhållande till den tid som har försämrats ofÅ ш& /z%g?% 
återstår tills skyldigheten att är̂ oA%gW% z' f&% ли/и"? л%%? 
betala kärnavfallsavgift och диг&г / 2/ f fWm j#/f/W 
ställa säkerhet upphör enligt гфе/ёй'? 24 J W r a j^/eg^ 
11 $ finansieringslagen, har ^/^^/W/wfzg eller 
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försämratsibetydande mån, 

2. sådana villkor som avsesi22$andra meningen eller 25$första 
stycket andra meningen denna förordning har åsidosatts. 

Riksgäldskontoret ska pröva och 
förvalta tilläggssäkerheterna. 

Riksgäldskontoret ska pröva och 
förvalta tilläggssäkerheterna. 

^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g ^ ^ g ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ g ^ ^ ^ g g g ^ ^ g ^ ^ ^ g ^ / ^ g ^ / ^ 

^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ g / ^ ^ g ^ g / ^ g g ^ 

Tilläggssäkerheterna ska ställas till 
Kärnavfallsfonden. 

^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g ^ ^ ^ g ^ g ^ 

J ^ g ^ g / ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B ^ g ^ ^ g 

^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ / ^ J ^ g ^ g ^ g ^ ^ ä r 
^ ^ ^ ^ ^ g ^ g ^ g ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ 
^ ^ r g ^ g ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ g / 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ä ^ g ^ g ^ g ^ ^ 
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ r ^ g 
^ ^ ^ J ^ ^ J ^ g ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g ^ ^ 

^ ä ^ ^ g ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g ^ . 

Riksgäldskontoret ska vart tredje år Riksgäldskontoret ska ^ ^ g 
besluta om statens kreditrisk ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g ^ ^ ^ / ^ ^ 
avseende säkerheter ställda enhgt 21 ^ ^ ^ ^ g g ^ g ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g r ^ B ^ 
$. g ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ä ^ ^ ^ / ^ ^ ^ g r . R ^ ^ ä / ^ ^ ^ ^ r g ^ ^ ^ 
^ ^ ^ g ^ g ^ r ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 
rggg^^gg^^^^g^^gr^^g^ 
g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g g ^ g ^ B ^ ^ ^ ^ g 

^ ^ ^ g r ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ g ^̂ ĝ ĝĝ  
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ä ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ 

5 1 ^ 

Riksgäldskontoret får meddela de 
föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av 22,24^26, 28 
och29$$ 

Riksgäldskontoret får meddela de 
föreskrifter som behövs för 
verkstälhgheten av 2 2 , 2 4 ^ 2 6 ^ 2 ^ 
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Bilaga^^alternativ^ 

Förslagti l lförordningomändringiförordningen (2008:715) om 
finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet 

Härigenomföresl^ivsifrågaomförordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

äg^att22,25,26,28och51$$skahaföljandelydelse, 

äg/^att29$skautgå 

.№zw%«äg /yäg/rg Förgj"̂ 3gg« ̂ /äg/rg 

22$ 

Om regeringen begär det ska O/» rgggrz"gg% 6ggär äg/ j/ёд 
Riksgäldskontoret, innan de R /̂b^ä/äj-^o^org^ ш«д« äg j-ä/egrÅg/gr 
säkerheter som avses i 21 $ prövas, ли* дкгг.г / 2/ J^röWf, j/#m j ' ^/mga« 
yttra sig i frågan om säkerheterna är o/w j-ä/eg^g/gr^ai /WäWrä"6g/ O/w äg/ 
godtagbara. Om det behövs för att M#jj%'r д# jä̂ grr/ä/%3 j/ä/g^ rä% j/ёд 
säkerställa statens rätt, ska Rz^ä№W&rgf^Wå äg %Шог.мл% 
Riksgäldskontoret föreslå de villkor #&6gr&/gr%z ̂ orJ%'rg% r̂ /wgä. 
som säkerheterna bör förenas med. 

25 § 

Riksgäldskontoret ska pröva sådana O/w rgggr/"gg% 6ggär äg/ J^^ 
säkerheter som avses i24 $. Om det RzArgä^Wforg/, "-лдл äg jä^gr^g/gr 
behövs för att säkerställa statens лм% awg.r / 24 J ^ r g ^ j//A% i ' z^äg^ 
rätt, får Riksgäldskontoret förena o/» ;ä/&grWgrm%r ̂ rgä/Wra%Åg/ O/w äg/ 
säkerheterna med villkor. Wö%rj%'r д# .га&гг&Ш? ;/ä/g%i rä% i/ёд 

Rf'/&jgä№^o^A?rg )̂Tgj'̂  äg '/%or jo/w 
fä/̂ gr6g/gr%<3 ̂ ö'rj%'nf«aj" /»gä 

Riksgäldskontoret ska med ett eget 
yttrande lämna över ett ärende enhgt 
första stycket till regeringen för 
prövning av säkerheterna i de fall 
ärendet har principiell betydelse eller 
annars är av särskild vikt. 

26 § 
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Riksgäldskontoret får besluta att en 
reaktorinnehavare eller annan 
avgiftsskyldig tillståndshavare ska 
ställa godtagbara tilläggssäkerheter 
motsvarande visst belopp, om 

1.säkerheternas värde,i 
förhållande till den tid som 
återstår tills skyldigheten att 
betala kärnavfallsavgift och ställa 
säkerhet upphör e n l i g t l l $ 
finansieringslagen, har 
försämratsibetydande mån, eller 

Regeringen får besluta att en 
reaktorinnehavare eller annan 
avgifts skyldig tillståndshavare ska 
ställa godtagbara tilläggs säkerheter 
A^Xähga^a/å^^äg^ motsvarande 
visst belopp, om 

1. säkerheternas /Wä#z/ärä"W 
har försämrats och inte längre är 
(goäfägW* eller 

2. sådana villkor som avses i 22 $ andra meningen eller 25 $ första 
stycket andra meningen denna förordning har åsidosatts. 

Riksgäldskontoret ska pröva och 
förvalta tilläggssäkerheterna. 

Tilläggssäkerheterna ska ställas till 
Kärnavfallsfonden 

O^rggg^^gg^^ggäräg/^^ 
R^^^ä/^^o^/org/^^^^rggg^^gg^ 
^ r o ^ r ^ / ^ ^ ^ ä ^ g ^ g / g ^ ^ ^ / ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ o / w ^ / ^ ^ ^ ä ^ g ^ g / g ^ ^ 
^ ä ^ ^ ä r ^ ^ g / : 
R ^ ^ ^ ä ^ ^ o ^ / o r g / ^ ^ B ^ o ^ ^ g ^ / 
^gäö^/w^^/ä/^^ä^gr^g/gr^^ä^go^ 
^ g ^ ^ ^ / / ä g ^/^or^o/w^ä^g^g/g^^ 
^r^org^^/^gäg^gr^^. 
^^ä^^o^^rg/^^/wgääg^rggg^^gg^ 
o/wR^^^ä/^^o^/o^/^gäö^gr^/ /^/^ 
^ä^g^g/gr^r^^ä^w^^z^g^ä^^äg 
/wä^g^r^//^ää^^^^/^or^o/w^^g^^ 
22^^^ä^/wg^^gg^g/^r2^^^o^^ 
^^g/^^ä^/wg^^gg^äg^^^^rorä^^ 
^rä^äo^ / /^ . 

2 8 $ 

Riksgäldskontoret ska vart tredje år Riksgäldskontoret ska löpande 
besluta om statens kreditrisk дяд^мля ofÅ 6gäo/w<z .r/ä/g/w g^o^o/w^^ 
avseende säkerheter ställda enhgt 21 n"é дг/jggwäg j#/w/%? äg /&oj-/«aägr io/w 
$. g/z^g/Дядд "g/7"gr/?ggwj-^д/äcAajдг/ 

/%är%a^/a/%raz^gr R^Argä^r^o«/org/ 
1/&д m/f /ггф är /%/w%<% g/г n^)o/f A/7 
rggg/7"gg% jo/w &r/6r" gr j"Az/g«i 
g^o/zo/w^a /7}/̂  awrggwäg ja/w/^<g äg 
^of/«^ägr io/w g«^g/j9wâ j-/g/7"gr̂ 7gg« 
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j-^д /af/W дг/ ^ärwa^^^g^gr. 

51$ 

Riksgäldskontoret får meddela de Riksgäldskontoret får meddela de 
föreskrifter som behövs för föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av 22, 24-26, 28 verkställigheten av 22, 24-26 ofÅ 2<9 
och 29$$. $$. 
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