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Förslag till förordningsändring angående fördelning av 
sådana kostnader enligt finansieringslagen som inte kan 
hänföras till en viss avgiftsskyldig 

Förslag till ny formulering 

Förslag till nytt andra stycke i 35 § finansieringsförordningen: 

”Utbetalning av medel som har beslutats enligt 31 – 32 §§ eller har beslutats 
av regeringen efter ansökan enligt 34 § ska, om regeringen inte har beslutat 
om annan fördelning, fördelas mellan varje reaktorinnehavares och varje 
annan avgiftsskyldig tillståndshavares andel av Kärnavfallsfondens medel 
enligt storleksfördelningen mellan andelarna vid senaste kalenderårsskifte.” 

Bakgrund och skäl till förslaget 

I 4 § finansieringslagen anges vilka kostnader fonderade kärnavfallsavgifter 
får användas till. 

De kostnader som avses i 4 § 1-3 (kostnader för säker hantering och 
slutförvaring av restprodukter, säker avveckling och rivning av kärntekniska 
anläggningar samt tillståndsinnehavarnas forsknings- och 
utvecklingsverksamhet kopplad till detta) kan av utbetalningsbeslutet direkt 
hänföras till en viss tillståndshavare/reaktorinnehavare. Sådana 
utbetalningar finansieras genom att medel tas ut ur Kärnavfallsfonden i form 
av andelsinlösen för berörd tillståndshavare. 

De kostnader som avses i 4 § 4 – 9 är en form av gemensamma kostnader, 
som inte kan hänföras till en viss tillståndshavare. Det gäller statens 
kostnader för viss forsknings- och utvecklingsverksamhet, förvaltningen av 
Kärnavfallsfonden, prövning av ansökningar enligt finansieringslagen, 
tillsyn och kontroll m.m., tillståndshavarnas, statens och kommunernas 
informationsinsatser samt bidrag till ideella organisationer. Utbetalningar 
som hänför sig till sådana gemensamma kostnader måste fördelas mellan 
”andelsägarna” i Kärnavfallsfonden. Kärnavfallsfondens styrelse beslutade 
1996 att fördelningen tills vidare skulle ske på följande sätt: 

Barsebäck 12 % 
Forsmark 30 % 
OKG 22 % 
Vattenfall (nu Ringhals) 36 % 
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Procentsatserna motsvarade tillståndshavarnas dåvarande andelar av det 
kapital i fonden som utgjordes av avgifter enligt finansieringslagen (alltså 
exklusive medel enligt Studsvikslagen). Någon översyn av dessa 
procentsatser har därefter inte skett. De stämmer dock fortfarande tämligen 
väl med den aktuella fördelningen av fondkapitalet.  

De medel i Kärnavfallsfonden som hänför sig till Studsvikslagen måste 
hållas vid sidan av den här beskrivna fördelningen, eftersom utbetalningarna 
hänför sig till vissa kostnader som uttryckligen ska finansieras med 
avgiftsmedel som är inbetalade enligt finansieringslagen. 

SSM har under december 2010 beslutat om kärnavfallsavgifter enligt 
finansieringslagen för första gången för fem s.k. övriga avgiftsskyldiga 
tillståndshavare. Detta har på nytt aktualiserat frågan om hur kostnader som 
avses i 4 § 4 – 9 finansieringslagen ska fördelas mellan de avgiftsskyldiga 
tillståndshavarna. Kärnavfallsfonden anser att frågan bör regleras i 
finansieringsförordningen. 

Förslaget till förordningsändring bygger på att hittills tillämpade 
fördelningsprinciper ska tillämpas även i fortsättningen. Bestämmelsen kan 
lämpligen infogas som ett nytt andra stycke i 35 § 
finansieringsförordningen. Av praktiska skäl bör fördelningen av alla 
utbetalningar under ett visst kalenderår grundas på storleksförhållandet 
mellan andelarna vid kalenderårets början. Därigenom kan större 
”klumpvisa” överföringar göras från fonden till ett likviditetskonto för 
kommande utbetalningar vid olika tillfällen. 


