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Inbjudan till möte om regeringsupp-
drag avseende finansieringslag och -
förordning 
 

Tid :   25 april 2012, kl. 9.30-11.30 
Plats: Riksgälden (preliminärt), Jacobsbergsgatan 16 
 

Program: 
1) Information om delredovisning till regeringen den 31 maj. 

- Presentation av delredovisning med fokus på påkallande av säker-
heter 

- Diskussion 
 

2) Kort information om planerat vidare arbete (redovisning till regeringen 
14 december) 
- Effekter av en breddning av kärnavfallsfondens placeringsregle-

mente 
- Översyn av finansieringsförordningen 

Anmälan 
Anmälan till informationsmötet görs till Menzareta Kopic Lind, 
menzareta.kopic.lind@ssm.se, senast den 20 april. 
En till två representanter per intresserad organisation förväntas. 

Bakgrund 
Den 27 oktober 2011 uppdrog 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 ska redovisas den 14 december.  
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Den 22 december uppdrog vidare regeringen till SSM 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 kärnavfallsfondens pla-
ceringsreglemente enligt finansieringsförordningen analyseras speciellt med 
beaktande av effekter på statens risk, avgiftsnivåer och behov av säkerheter 
utredas. Detta uppdrag ska avrapporteras den 31 maj 2012. 

Om myndigheterna finner ett behov av förändringar i gällande regelverk ska 
författningsförslag lämnas. I arbetet ska information och erfarenheter från 
berörda aktörer på området inhämtas och beaktas. 

Alla de delar som ingår i uppdraget från den 22 december kommer inte att 
kunna avrapporteras till den 31 maj 2012. Den del som avser eventuella för-
ändringar i finansieringslagen (avseende säkerheter) avrapporteras den 31 
maj 2012. Övriga delar kan avrapporteras den 14 december. 

Myndigheterna har valt att se de två regeringsuppdragen, som delvis är över-
lappande, som ett uppdrag med två leveranstidpunkter. 

 

Bilaga:  

Projektplan - Regeringsuppdrag avseende finansieringslag och förordning. 

 

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 

 


