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Förslag till lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen 

av restprodukter från kärnteknisk verksamhet  

dels att … §§ ska upphöra att gälla, 

dels att … §§ samt rubriken närmast före … § ska ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas … nya paragrafer, … §§, samt närmast före … §§ nya 

rubriker av följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Lagens syfte 

1 § 

Syftet med denna lag är att säker-

ställa finansieringen av de all-

männa skyldigheter som följer av 

10–14 §§ lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet. 
 

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser 

som syftar till att säkerställa 

finansieringen av de skyldigheter 

som följer av 13 § första stycket 1 

lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet. 

 
Lagens tillämpning 

 1 a § 

 
Bestämmelserna i denna lag ska 

tillämpas så att sannolikheten är 

hög för att de skyldigheter som 

anges i 1 § kan finansieras.  

  

Definitioner 

2 § 

Med kärnteknisk anläggning, kärn-

kraftsreaktor, kärnämne och kärn-

avfall avses i denna lag detsamma 

som i lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet 

Med kärnteknisk anläggning, kärn-

kraftsreaktor, kärnämne, kärnav-

fall och permanent avstängd kärn-

kraftsreaktor avses i denna lag 

detsamma som i lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet 

3 § 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm#P14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Med restprodukter avses i denna 

lag kärnämne som inte skall an-

vändas på nytt och kärnavfall som 

inte utgör driftavfall. 

 

 

I denna lag avses med 

tillståndshavare: den som har 

tillstånd till kärnteknisk verksam-

het enligt lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet, 

reaktorinnehavare: tillstånds-

havare som har tillstånd att inne-

ha eller driva en eller flera kärn-

kraftsreaktorer som inte perma-

nent har ställts av före den 1 janu-

ari 1975, 

restprodukter: kärnämne som 

inte ska användas på nytt och 

kärnavfall som inte utgör drift-

avfall, 

driftavfall: låg- och medelaktivt 

kärnavfall som till övervägande 

del omhändertas, hanteras, lagras 

eller slutförvaras under den tid 

som den kärntekniska anläggning-

en är i kontinuerlig drift för sitt 

ändamål. 

4 § 

Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för att finansiera 

1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring 

av restprodukter, 

2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av 

kärntekniska anläggningar, 

3. tillståndshavarnas kostnader 

för den forsknings- och utveck-

lingsverksamhet som behövs för 

att de åtgärder som avses i 1 och 2 

skall kunna vidtas, 

3. tillståndshavarnas kostnader 

för den forsknings- och utveck-

lingsverksamhet som behövs för 

att de åtgärder som avses i 1 och 2 

ska kunna vidtas, 

4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet 

som behövs för att pröva de åtgärder som avses i 1–3, 

5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor 

enligt denna lag, 

6. statens kostnader för tillsyn 

av sådan verksamhet som avses i 

2, 

7. statens kostnader för prövning 

av frågor om slutförvaring samt 

övervakning och kontroll av slut-

förvar enligt 16 § lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet, 

6. statens kostnader för tillsyn 

av sådan verksamhet som avses i 1 

och 2, 

7. statens kostnader för prövning 

av frågor om slutförvaring samt 

övervakning och kontroll av slut-

förvar enligt 16 § lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet som 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

inte avser slutförvar för driftavfall, 

8. tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för informa-

tion till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av an-

vänt kärnbränsle och kärnavfall, samt 

9. kostnader för stöd till ideella föreningar för insatser i samband med 

frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av 

använt kärnbränsle. 

Skyldighet att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet 

Skyldigheten beträffande kärnavfallsavgiften 

5 § 

Med riskavgift avses i denna lag 

avgift för den ekonomiska risk som 

staten bär för de kostnader som 

skall täckas av kärnavfallsavgifter. 

 

I denna lag avses med 

grundkostnad: de årliga för-

väntade kostnaderna för åtgärder 

och verksamheter som avses i 4 § 

1–3, 

merkostnad: de årliga förvänt-

ade kostnaderna för åtgärder och 

verksamheter som avses i 4 § 4–9, 

kärnavfallsfonden: kapital som 

avsatts för finansiering av 

framtida grundkostnader och 

merkostnader samt de kostnader 

som avses i 1 § lagen (1988:1597) 

om finansiering av hanteringen av 

visst radioaktivt avfall m.m. 

finansieringsbelopp: ett belopp 

som för varje tillståndshavare 

motsvarar skillnaden mellan det 

diskonterade värdet av de för-

väntade återstående grundkost-

naderna och merkostnaderna för 

de restprodukter som har upp-

kommit då beräkningen görs och 

tillståndshavarens andel i kärn-

avfallsfonden, 

kompletteringsbelopp: ett be-

lopp som för varje tillståndshav-

are, om beloppet tillförs kärnav-

fallsfonden, gör att tillståndshav-

aren genom sin andel i fonden med 

hög sannolikhet kan fullgöra de 

skyldigheter som följer av denna 

lag även om inga ytterligare 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

kärnavfallsavgifter betalas och 

inga ytterligare säkerheter ställs. 

6 § 

Den som har tillstånd att inneha 

eller driva en kärnteknisk anlägg-

ning som ger eller har givit upphov 

till restprodukter skall betala 

kärnavfallsavgift till den myndig-

het som regeringen bestämmer.  

En tillståndshavare vars verksam-

het ger eller har gett upphov till 

restprodukter är skyldig att betala 

kärnavfallsavgift till den myndig-

het som regeringen bestämmer. 

Avgiften skall täcka en så stor 

andel av de kostnader som anges i 

4 § att den motsvarar den avgifts-

skyldiges andel av samtliga av-

giftsskyldigas restprodukter. 

Avgiften ska finansiera en så 

stor andel av de kostnader som 

anges i 4 § att den motsvarar den 

avgiftsskyldiges andel av samtliga 

avgiftsskyldigas restprodukter. 

           7 § Upphör 

            8 § Upphör 

Skyldigheten beträffande säkerheterna 

9 § 

Den som är skyldig att betala 

kärnavfallsavgift skall ställa säker-

het för de kostnader som avgiften 

skall täcka enligt 6 § men som inte 

täcks av de avgifter som har be-

talats. Säkerheten skall efter hand 

anpassas så att den med beakt-

ande av inbetalade avgifter svarar 

mot det aktuella säkerhetsbehovet. 

Den som är skyldig att betala 

kärnavfallsavgift ska ställa säker-

het för belopp som motsvarar dels 

finansieringsbeloppet, dels kom-

pletteringsbeloppet 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om vad som 

krävs för att en säkerhet enligt 

denna lag ska godtas samt om 

tidpunkten för när säkerhet ska 

ställas. 

 

 

 

Säkerhet för reaktorinnehavare 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. att den som har tillstånd att 

inneha eller driva en kärn-

kraftsreaktor skall ställa säkerhet 

genom att ange ett eller flera 

ägarbolag som åtar sig att fullgöra 

tillståndshavarens avgiftsskyldig-

het, och 

2. vad som krävs för att en 

säkerhet enligt denna lag skall 

godtas 

Regeringen får utöver bestämmel-

sen i 9 § meddela föreskrifter om 

att reaktorinnehavare ska ställa 

säkerhet genom att ange ett eller 

flera ägarbolag som åtar sig att 

fullgöra dess avgiftsskyldighet. 

 

Tidpunkt för när skyldigheterna upphör  

11 § 

 Skyldigheten att betala kärn-

avfallsavgift och ställa säkerhet 

kvarstår även om  

1. ett tillstånd återkallas,  

2. ett tillstånds giltighetstid går 

ut, 

3. rätten att driva en kärnkrafts-

reaktor har upphört att gälla 

enligt den upphävda lagen 

(1997:1320) om kärnkraftens av-

veckling, eller 

4. en kärnkraftsreaktor är per-

manent avstängd. 

Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör när 

tillståndshavaren har fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt 10 § lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller har medgivits befrielse från 

dem. 

 

 

 

 
 

Beräkning av 

kärnavfallsavgift och 

kompletteringsbelopp 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
11 a § 

 Kärnavfallsavgiften för varje 

reaktorinnehavare ska beräknas 

så att det diskonterade värdet av 

inbetalningarna av kärnavfalls-

avgifter baserat på förväntad el-

produktion tillsammans med be-

hållningen i reaktorinnehavarens 

andel av kärnavfallsfonden mot-

svarar det diskonterade värdet av 

reaktorinnehavarens grundkost-

nader och merkostnader. 

 Kärnavfallsavgiften för varje 

tillståndshavare som inte är 

reaktorinnehavare ska beräknas 

så att det diskonterade värdet av 

de förväntade inbetalningarna av 

kärnavfallsavgifter baserat på 

återstående driftstid tillsammans 

med behållningen i tillstånds-

havarens andel av kärnavfalls-

fonden motsvarar det diskonterade 

värdet av tillståndshavarens 

grundkostnader och merkostnader. 

 Det diskonterade värdet ska be-

räknas med en diskonteringsränta 

som motsvarar den förväntade av-

kastningen i kärnavfallsfonden. 
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11 b § 

  

Kompletteringsbeloppet för varje 

tillståndshavare ska beräknas med 

beaktande av osäkerhet om 

framtida avkastning i 

kärnavfallsfonden, framtida 

avgiftsintäkter, samt 

grundkostnader och 

merkostnader.  

11 c §  

 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter 

om hur kärnavfallsavgiften, 

finansieringsbeloppet och 

kompletteringsbeloppet ska be-

räknas.  

 

 

 

 

 

 
Beslut om kärnavfallsavgift 

och säkerheter 

11 d § 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer be-

slutar om kärnavfallsavgift och 

sådana säkerheter som avses i 9 §. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter 

om hur kärnavfallsavgiften ska 

betalas. 
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Förvaltning av medlen i kärnavfallsfonden 

12 § 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer skall förvalta de in-

betalade kärnavfallsavgifterna i en 

fond. Även avgifter som har in-

betalats enligt lagen (1988:1597) 

om finansiering av hanteringen av 

visst radioaktivt avfall m.m. skall 

förvaltas i en fond. 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska förvalta kapitalet i 

kärnavfallsfonden. 

  Kärnavfallsfonden ska förvaltas 

aktsamt för att säkerställa finans-

ieringen av de framtida kostnader 

som avgifterna är avsedda för 

(aktsamhetsprincipen). Avkastnin-

gen på fondens medel ska läggas 

till kapitalet. 

Regeringen meddelar föreskrift-

er om fonden och om dess för-

valtning. 

 

              

       13 § 

 

       14 §  

 

Regeringen meddelar närmare 

föreskrifter om fonden och om 

dess förvaltning. 

 

 

Upphör 

 

Upphör 
 

Avgiftsmedlens och säkerheternas användning 
 

Användning av inbetalade kärnavfallsavgifter   

     

15 § 

Inbetalade kärnavfallsavgifter 

skall användas för att ersätta de 

kostnader som avgifterna skall 

täcka enligt 6 §. Om de inbetalade 

kärnavfallsavgifterna inte är till-

räckliga får de säkerheter som till-

ståndshavaren har ställt enligt 9 § 

användas för att täcka kostnad-

erna. 

Inbetalade kärnavfallsavgifter ska 

användas för de kostnader som av-

ses i 6 § andra stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om användningen. 
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Ianspråktagande av säkerheten 

avseende finansieringsbeloppet 

15 a § 

 Sådan säkerhet avseende 

finansieringsbeloppet som har 

ställts enligt 9 §, får tas i anspråk 

och tillföras fonden om  

1. det beträffande en viss av-

giftsskyldig tillståndshavare kan 

förväntas att fonderade medel inte 

kommer att räcka för att säker-

ställa finansieringen enligt 4 §, 

och 

2. tillståndshavaren inte vidtar 

de åtgärder eller tillskjuter de 

medel som behövs för att säker-

ställa finansieringen enligt 4 §. 
  

Ianspråktagande av säkerheten 

avseende kompletteringsbeloppet 

15 b § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan säkerhet avseende 

kompletteringsbeloppet som har 

ställts enligt 9 §, får tas i anspråk 

och tillföras fonden  

1. om det beträffande en viss 

avgiftsskyldig tillståndshavare 

kan förväntas att fonderade 

medel tillsammans med 

ianspråktagen säkerhet 

avseende 

finansieringsbeloppet inte 

kommer att räcka för att 

säkerställa finansieringen av 

tillståndshavarens kostnader 

enligt 4 §, eller om 

kompletteringsbeloppet 

överstiger redan ställda 



 

2013-03-13    11(14) 

 

 

 

 

 

 
 

säkerheter och 

2. om tillståndshavaren inte 

vidtar de åtgärder eller 

tillskjuter de medel som 

behövs för att säkerställa 

finansieringen enligt 4 §. 

Beslut om att ta ställda säkerheter 

i anspråk 

 
15 c § 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer be-

slutar om att ställda säkerheter 

ska tas i anspråk. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela närmare föreskrifter om 

ianspråktagandet av säkerheterna. 
 

Återbetalning av avgiftsmedlen 

16 § 

Inbetalade kärnavfallsavgifter som 

inte behövs för att täcka den av-

giftsskyldiges andel enligt 4 § skall 

återbetalas till den avgiftsskyldige 

eller till den som har betalat av-

gifterna. 

Inbetalade kärnavfallsavgifter som 

inte behövs för att finansiera den 

avgiftsskyldiges andel enligt 4 § 

ska återbetalas till den avgiftsskyl-

dige eller till den som har betalat 

avgifterna. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar 

frågor om återbetalning. 

 

 
 

 

Redovisning av kostnader, 

utbetalade medel och andra 

uppgifter 

 
17 a § 

 En tillståndshavare är skyldig att 

1. årligen upprätta och ge in en 

utbetalningsplan för de kostnader 

som förväntas uppkomma under 

nästkommande kalenderår (årlig 

utbetalningsplan), 

2. vart tredje år upprätta och ge 

in en beräkning över sina förvänt-
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ade återstående grundkostnader 

(plankalkyl), och 

3. upprätta och ge in de kost-

nadsberäkningar och andra upp-

gifter som behövs för att regering-

en eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer ska kunna be-

räkna kärnavfallsavgiften och i 

övrigt fullgöra sina uppgifter en-

ligt denna lag. 

 Planer, beräkningar och andra 

uppgifter ska ges in till den myn-

dighet som regeringen bestämmer. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter 

om de planer, beräkningar och 

andra uppgifter som avses i första 

stycket. 

 
17 b § 

 Tillståndshavare, kommuner och 

ideella föreningar som har erhållit 

fondmedel enligt denna lag är 

skyldiga att till den myndighet 

som regeringen bestämmer 

redovisa hur medlen har använts. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om 

redovisningen.  

 

 Fondmedel som inte använts 

på föreskrivet sätt 

17 c § 

 Utbetalade fondmedel som inte 

har använts eller som inte har an-

vänts i enlighet med 15 § ska 

återbetalas till kärnavfallsfonden 

eller avräknas mot kommande ut-

betalningar. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får be-

sluta om återbetalning eller av-

räkning enligt första stycket. 

 Regeringen eller den myndighet 
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som regeringen bestämmer får 

vidare besluta att den som har 

mottagit utbetalningar ska för-

pliktas att kompensera kärnav-

fallsfonden för förlorad avkast-

ning på sådana medel som ska 

återbetalas eller avräknas enligt 

första stycket. 

 

 
 

 

 
Tillsyn 

17 d § 

 Tillsynen över efterlevnaden av 

denna lag och av föreskrifter och 

beslut som har meddelats med 

stöd av lagen utövas av den eller 

de myndigheter som regeringen 

bestämmer. 

 Tillsynsmyndigheten ska vidta 

de åtgärder som behövs för rätt-

else så snart det finns anledning 

att anta att någon inte har följt en 

bestämmelse i denna lag, eller i 

föreskrifter eller beslut som har 

meddelats med stöd av lagen. 

 Tillsynsmyndigheten ska revid-

era hur utbetalade medel har an-

vänts. 

 
 

18 § 

En tillståndshavare är skyldig att 

lämna kostnadsberäkningar och 

andra uppgifter som behövs för att 

regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer skall 

kunna fullgöra sina uppgifter en-

ligt denna lag. 

 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer får förelägga tillstånds-

havaren att vidta de åtgärder som 

behövs för tillämpningen av lagen 

eller föreskrifter som har med-

delats med stöd av lagen. 

Tillsynsmyndigheten får före-

lägga en tillståndshavare att vidta 

de åtgärder som behövs för 

tillämpningen av lagen eller före-

skrifter eller beslut som har med-

delats med stöd av lagen. 
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Ett föreläggande får förenas med vite. 

 

Straffansvar 

 

19 § 

Den som med uppsåt eller av grov 

oaktsamhet åsidosätter sina skyl-

digheter enligt 18 § första stycket 

genom att lämna oriktig uppgift 

döms till böter, om gärningen inte 

är belagd med straff enligt 

brottsbalken. 

 

Till böter eller fängelse i högst sex 

månader döms den som med 

uppsåt eller av grov oaktsamhet 

1. åsidosätter sina skyldigheter 

enligt 17 a eller 17 b §§,  

2. åsidosätter föreskrifter som 

har meddelats med stöd av denna 

lag, 

3. lämnar tillsynsmyndigheten 

oriktiga uppgifter, eller  

4. inte fullgör vad tillsyns-

myndigheten begär eller beslutar 

med stöd av 17 c eller 18 §§ 

 Till ansvar enligt denna lag 

döms inte om gärningen är ringa. 

Till ansvar döms inte heller om 

strängare straff för gärningen kan 

dömas ut enligt brottsbalken. 

 
20 § 

 Den som har åsidosatt ett vites-

föreläggande döms inte till ansvar 

enligt denna lag för gärning som 

omfattas av föreläggandet. 

  

  
    


