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Begäran om uppskov 
 
Den 27 oktober 2011 uppdrog regeringen (M2011/775/Ke) till Strålsäker-
hetsmyndigheten (SSM) att i samråd med Riksgäldskontoret (RGK) genom-
föra en översyn av förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för han-
teringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförord-
ningen). Uppdraget ska redovisas den 14 december.  

Den 22 december 2012 uppdrog vidare regeringen (M2011/3952/Ke) till 
Strålsäkerhetsmyndigheten att i samråd med Riksgäldskontoret och Kärnav-
fallsfonden göra en översyn av lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsla-
gen) inklusive tillämpliga delar av finansieringsförordningen. Detta uppdrag 
ska avrapporteras den 31 maj 2011. 

SSM begär härmed uppskov till den 31 maj 2013 med redovisning av dessa 
uppdrag.  

Bakgrunden till att SSM begär uppskov 
Syftet med de regeringsuppdrag som getts till SSM är att dels förtydliga 
principerna för beräkning av kärnavfallsavgifter och förvaltningen av med-
len i Kärnavfallsfonden, dels förändra bestämmelserna om säkerheternas 
användning i syfte att förbättra den finansiella säkerheten för staten. 

I arbetet med att utarbeta lagförslag har myndigheterna funnit att en bärande 
princip i de beslut som tas om fondförvaltning, avgifter och säkerheter bör 
vara en helhetssyn på finansieringssystemet.  

Mot bakgrund av behovet av helhetssyn i finansieringssystemet för kärnav-
fallshanteringen finns det skäl att vidare analysera behovet av författnings-
ändringar. I första hand torde det handla om förändringar i den mer detalje-
rade finansieringsförordningen men det måste då utredas om, och i så fall 
vilka, anpassningar som krävs även i finansieringslagen för att kunna ge-
nomföra nödvändiga förändringar i finansieringsförordningen. SSM gör 
därför bedömningen att det är mindre lämpligt att redovisa förändringar i 
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finansieringslagen utan att samtidigt redovisa de förändringar som behöver 
genomföras i finansieringsförordningen.  

SSM gör bedömningen att en samlad redovisning av de förslag som SSM 
tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden kommer fram till, base-
rat på de analyser som genomförs inom ramen för de två regeringsuppdra-
gen, leder till att regeringens beslutsunderlag blir mer fullständigt.   

SSM har också, tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden, i det 
hittills genomförda analysarbetet funnit att det finns betydande ränterisker i 
finansieringssystemet till följd av den stora skillnad i duration på tillgångar 
och skulder som finns i systemet. Denna brist på durationsmatchning, till-
sammans med fallande marknadsräntor under 2011, är huvudförklaringen till 
de obalanser som dessa analyser pekar på. De beräkningar som hittills ge-
nomförts visar på stora underskott i balansräkningen för finansieringssyste-
met, vilket ställer krav på fördjupade analyser och scenarioberäkningar innan 
SSM kan göra en samlad bedömning. 

Av dessa skäl bedömer SSM att myndigheten behöver ett uppskov till den 31 
maj 2013 med redovisningen av dessa uppdrag. 

De sakfrågor som regeringsuppdragen berör är fortfarande aktuella och 
myndigheterna ser inga behov att förändra uppdragens innehåll. 

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektören Fredrik 
Hassel. I ärendets slutliga beredning har deltagit avdelningschefen Johan 
Anderberg, chefsjuristen Ulf Yngvesson, ekonomen Peter Stoltz samt en-
hetschefen Björn Hedberg, den sistnämnde föredragande. 
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