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Inbjudan till informationsmöte om 
regeringsuppdrag avseende finansie-
ringslag och -förordning 
 

Tid och plats:  
7 november 2012, kl. 9.30 - 12.00 
Plats: Summit Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna (T-bana Vreten) 
18 december 2012, kl. 9.30 - 12.00 
Plats: Summit Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna (T-bana Vreten) 
5 februari 2013 kl. 9.30 - 12.00 
Plats: SSM (Lokal Fogdö) samt  
5 mars 2013 kl. 9.30 - 12.00 
Plats: SSM (Lokal Fogdö)  

Program: 
Se nedan 

Anmälan 
Anmälan till informationsmötet görs till Anna Milner, 
Anna.Millner@ssm.se, senast en vecka inför respektive möte. 
Deltagande från en till två representanter per intresserad organisation förvän-
tas. 

Bakgrund 
Den 27 oktober 2011 uppdrog 1 regeringen till Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) att i samråd med Riksgäldskontoret (RGK) genomföra en översyn av 
förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restpro-
dukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). Översynen 
ska bl.a. omfatta frågor som rör beräkning av avgifter och behov av riskav-
sättningar. I uppdraget ingår att överväga om det finns behov av förändringar 
i gällande regelverk. Uppdraget skulle ha redovisas den 14 december 2012. 

Den 22 december 2011 uppdrog2 vidare regeringen till Strålsäkerhetsmyn-
                                                        
1 SSM 2011-4091 
2 SSM 2011-4690 
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digheten att i samråd med Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden (KAF) 
göra en översyn av lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) inklusive 
tillämpliga delar av finansieringsförordningen. Översynen ska bl.a. omfatta 
frågor som rör de säkerheter den som har tillstånd att inneha eller driva en 
kärnkraftsreaktor ska ställa. Vidare ska effekterna av en breddning av Kärn-
avfallsfondens placeringsreglemente enligt finansieringsförordningen analy-
seras speciellt med beaktande av effekter på statens risk, avgiftsnivåer och 
behov av säkerheter utredas. Detta uppdrag skulle ha avrapporteras den 31 
maj 2012. 

De båda regeringsuppdragen är delvis överlappande. Efter kontakter med 
Miljödepartementet har myndigheterna valt att se dem som ett utrednings-
uppdrag med två rapporteringstidpunkter.  

Den 10 maj 2012 begärde SSM hos regeringen att avapporteringstidpunkten 
för uppdragen skulle senareläggas till den 31 maj 2013. Skälen för myndig-
hetens begäran var att 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 bak-
grund av behovet av helhetssyn i finansieringssystemet för kärnavfallshante-
ringen finns det skäl att vidare analysera behovet av författningsändringar. 
Den 31 maj 2012 beslutade3 regeringen att bevilja uppskov enligt den begä-
ran som SSM inkommit med. I skälen för regeringens beslut framgår att: 

”Syftet med regeringsuppdragen är att förtydliga principerna för beräk-
ning av kärnavfallsavgifter och förvaltning av medlen i Kärnavfallsfon-
den samt att förändra bestämmelserna om säkerheternas användning i 
syfte att förbättra den finansiella säkerheten för staten. 

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

Med anledning av detta menar myndigheterna att det finns skäl att vidare 
analysera behovet av författningsändringar. Vidare behövs enligt Strål-
säkerhetsmyndigheten fördjupade analyser av systemet och scenariobe-
räkningar innan man kan göra en samlad bedömning av avgiftssystemet. 
Regeringen gör ingen annan bedömning.” 

 
 

 

  
                                                        
3 SSM 2011-4690-8 
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Program - fyra informationsmöten med olika fokus 

Fyra samrådsmöten är inplanerade enligt datum som redovisas nedan.  

- Ca 10 arbetsdagar innan respektive möte kommer en underlagsprome-
moria att delges intressenterna.  

- Efter samrådsmötet erbjuds intressenterna att inom 10-15 arbetsdagar 
(datum kommer att specificeras efterhand) inkomma med skriftliga syn-
punkter på det behandlade materialet.  

- Dessa skriftliga synpunkter kommer att redovisas i avrapporteringen till 
regeringen. Tid och plats för respektive möte  

Möte 1 - 2012-11-07  
Preliminärt innehåll: 

• Grundläggande förutsättningar för finansieringssystemet 
• Principiella utgångspunkter för synen på statens risk 
• Principiella utgångspunkter för att en helhetssyn på skulder och till-

gångar ska vara en bärande princip i de beslut som tas om fondför-
valtning, avgifter och säkerheter 

 
Möte 2 - 2012-12-18 
Preliminärt innehåll: 

• Principer för osäkerhetsanalys för hela systemet 
• Principer för beräkning av säkerheter 
• Ianspråkstagande av säkerheterna  
• Principer för beräkning av kärnavfallsavgifter 
• Principer för förvaltning av medel i kärnavfallsfonden 

 
Möte 3 - 2013-02-05 
Preliminärt innehåll: 

• Förslag på förändringar i lag och förordning 
 
Möte 4 -  2013-03-05 
Preliminärt innehåll: 

• Resultat från osäkerhetsanalys för hela systemet 
 

Med vänlig hälsning 

 

 

Björn Hedberg 

+46 8 799 43 17 
Finansiell kontroll (RF) 
Avdelningen för radioaktiva ämnen 
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Sändlista: 

Kärnavfallsrådet 
Oskarshamns kommun  
Östhammars kommun  
Regionförbundet i Kalmar län  
Regionförbundet i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Länsstyrelsen i Kalmar län  
MKG 
Milkas 
SERO 
SKB 


