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PM till förslag till förordning om förvaltning av 

inbetalade medel i kärnavfallsfonden 

1 § 

Anger vad förordningen innehåller. Förordningen ersätter 19 § i nuvarande 

finansieringsförordning. Med vidgade placeringsmöjligheter behövs så många bestämmelser 

att en särskild förordning är motiverad. 

2 § 

Koppling till finansieringslagens definitioner. 

3 § 

Samma definitioner som finns i lagen (2004:46) om investeringsfonder används i denna §. 

Det är en fördel att använda sådana termer och uttryck som är vedertagna inom reglering av 

finansiell verksamhet och att använda samma definitioner. 

4 § 

Bemyndigande till myndigheten Kärnavfallsfonden att för avgiftsmedel enligt 

finansieringslagen och Studsvikslagen, 

5 § 

Anger målet för förvaltningen av de fonderade avgiftsmedlen. Formuleringen har tidigare 

behandlats i PM 2A. 

Ett andra stycke har lagts till med en bestämmelse om att miljö- och etikhänsyn ska tas i 

placeringsverksamheten utan att avkall görs på det avkastningsmål som anges i första stycket. 

Ett sådant krav är vanligt i kapitalförvaltning på statliga området. Med vidgade 

placeringsmöjligheter är det lämpligt att föra in en motsvarande bestämmelse även för 

kärnavfallsfonden. 

6 § 

Anger en minsta andel av fondkapitalet som ska vara placerat i sådana tillgångsslag med låg 

risk som är tillåtna för placeringar enligt nuvarande regler. Kapitalandelen knyts till 

finansieringssystemets skuldsida. Formuleringen har tidigare behandlats i PM 2A med den 

skillnaden att här föreslås matchning mot de närmaste 20 årens utbetalningar i stället för 25 år 

som angavs i PM 2A. Detta får dock betydelse först längre fram i tiden, eftersom 

begränsningen till lägst 60 % inledningsvis är den begränsande faktorn. 
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7 § 

Anger vilka ytterligare tillgångsslag som kärnavfallsfondens medel får placeras i utöver de 

nuvarande. Frågan har tidigare behandlats i PM 2A. 

I andra stycket föreskrivs att derivatinstrument får användas bara för att begränsa risker och 

effektivisera förvaltningen. De får således inte användas för att skapa hävstång i förvaltningen 

8 § 

Reglerar noteringskravet för placeringar i överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument. Bestämmelsen är utformad med motsvarande bestämmelse i 

lagen om investeringsfonder som förebild. 

9 § 

Begränsar emittentrisken genom att begränsa storleken på exponeringen mot en och samma 

emittent. Bestämmelsen är utformad med motsvarande bestämmelse i lagen om 

investeringsfonder som förebild. 

10 § 

Begränsar emittentrisken ytterligare genom att ingen företagsrisk får tas mot företag som är 

verksamma inom kärnkraftsområdet. En sådan begränsning är motiverad av att ändamålet 

med det förvaltade kapitalet gör att det inte bör vara utsatt för finansiella risker som är 

kopplade till utvecklingen inom kärnkraftsindustrin. 

11 § 

Reglerar dels vilka underliggande tillgångar som får finnas för derivatinstrument som är 

tillåtna för placeringar, dels de krav som ställs på likviditet i placeringarna. Bestämmelserna 

är utformade med motsvarande bestämmelser i lagen om investeringsfonder som förebilder. 

12 § 

Reglerar att emittentrisk mot ett och samma företag ska mätas och begränsas för det 

sammantagna beloppet av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och 

derivatinstrument. Bestämmelserna är utformade med motsvarande bestämmelser i lagen om 

investeringsfonder som förebild. 

13 § 

Begränsar motpartsrisken vid transaktioner med derivatinstrument. Bestämmelsen är utformad 

med motsvarande bestämmelse i lagen om investeringsfonder som förebild. 

14 § 

Begränsar myndighetens ägarinflytande i de aktiebolag som kärnavfallsfondens medel 

placeras i. Bestämmelsen är utformad med motsvarande bestämmelse i lagen om 

investeringsfonder som förebild. 
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15 § 

Reglerar att förvaltning och redovisning ska organiseras så att man kan hålla reda på hur stor 

andel av fondens kapital som hör till respektive avgiftsinbetalare. Motsvarande bestämmelse 

finns nu i 9 § andra stycket förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden. 

När det utfärdas en särskild förordning om förvaltningen av medlen i kärnavfallsfonden är det 

lämpligare att bestämmelsen placeras i den förordningen.   
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Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade 

medel i kärnavfallsfonden 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    I denna förordning finns bestämmelser om förvaltningen av de avgiftsmedel som be-

talas in till den fond (kärnavfallsfonden) som anges i 12 § lagen (2006:647) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. 

Definitioner 

2 §    Termer och uttryck som används i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för han-

teringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet har samma betydelse i denna för-

ordning. 

 

3 §    I denna förordning avses med 

överlåtbara värdepapper: aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt 

depåbevis för aktier, obligationer och andra skuldförbindelser med undantag av penning-

marknadsinstrument samt depåbevis för skuldförbindelser samt värdepapper av annat slag 

som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges ovan genom teckning 

eller utbyte, 

värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som 

består av finansiella tillgångar, om den har bildats genom kapitaltillskott från allmänheten 

och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 

5 a kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder, 

penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finans-

iella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde 

som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas, 

derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella in-

strument, 

företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 

83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd 

redovisning1, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG2, 

eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande 

redovisning. 

Bemyndigande 

4 §    Kärnavfallsfonden ska förvalta medlen i den fond som avses i 12 § lagen (2006:647) 

om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. 

Kärnavfallsfonden ska även förvalta de avgifter som har betalats in enligt lagen 

(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. i fonden. 

                                                           
1 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349). 
2 EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049). 
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Mål för förvaltningen 

5 §    Fondens medel ska, utöver vad som följer av 12 § lagen (2006:647) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, förvaltas så att av-

kastning och finansiella risker bidrar till 

1. en hög sannolikhet för att fondens tillgångar räcker till för det förväntade behovet av 

utbetalningar från fonden, och 

2. så låga och över tiden jämna kärnavfallsavgifter som möjligt. 

 

Hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på vad 

som sägs i första stycket. 

Placering med hänsyn till förväntade utbetalningar 

6 §    Av varje tillståndshavares andel av kärnavfallsfonden ska ett belopp, som motsvarar 

de förväntade utbetalningarna under innevarande kalenderår och de närmast följande 

nitton kalenderåren, dock minst 60 procent av tillståndshavarens totala andel av kärn-

avfallsfonden, placeras 

1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret, 

2. i skuldförbindelser utfärdade av staten, eller 

3. i skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda 

obligationer. 

Tillåtna placeringar 

7 §    Kärnavfallsfondens medel får, utöver vad som följer av 6 §, endast placeras i likvida 

finansiella tillgångar som utgörs av 

1. överlåtbara värdepapper, 

2. penningmarknadsinstrument, 

3. derivatinstrument, eller 

4. andelar i värdepappersfonder. 

 

Placeringar i derivatinstrument får göras endast i syfte att begränsa risker och effektivi-

sera förvaltningen av fonden. 

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument 

8 §    Kärnavfallsfondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument eller  

överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli 

1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför 

EES, eller 

2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen 

för allmänheten. 

 

9 §    Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma 

emittent får inte uppgå till mer än 5 procent av kärnavfallsfondens värde. 

Med undantag från första stycket får överlåtbara värdepapper och penningmarknads-

instrument från en och samma emittent uppgå 

1. till 100 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade av svenska 

staten, 
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2. till högst 35 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade av en stat, 

en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en 

mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar, 

3. till högst 25 procent av fondens värde om de består av skuldförbindelser utgivna 

enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer eller av motsvarande 

utländska skuldförbindelser, under förutsättning att det sammanlagda värdet av fondens 

innehav av sådana skuldförbindelser är högst 80 procent av fondens värde, och 

4. till högst 10 procent av fondens värde i andra fall än som sägs 1 eller 2, under 

förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar är högst 40 procent av fond-

ens värde. 

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som har getts ut av emittenter 

i en och samma företagsgrupp får sammanlagt inte utgöra mer än 20 procent av fondens 

värde. 

 

10 §    Kärnavfallsfonden får inte förvärva överlåtbara värdepapper och penningmarknads-

instrument som är utgivna eller garanterade av ett företag som bedriver eller ingår i en 

företagsgrupp där något annat företag bedriver kärnteknisk verksamhet enligt lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller motsvarande verksamhet i ett annat land. 

Derivatinstrument 

11 §    Kärnavfallsfondens medel får placeras i derivatinstrument, om dessa omsätts på en 

reglerad marknad enligt 8 § och underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till 

1. någon av de tillgångar som anges i 7 §, 

2. finansiella index, 

3. räntesatser,  

4. växelkurser, eller 

5. utländska valutor. 

Medel får också placeras i derivatinstrument enligt första stycket som handlas direkt 

mellan parterna, om 

1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som godkänts som 

motparter av Finansinspektionen, och 

2. derivatinstrumenten är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar värdering 

och att de vid varje tidpunkt på Kärnavfallsfondens begäran kan säljas, lösas in eller av-

slutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde. 

 

12 §    De begränsningar som anges i 9 § ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om 

exponeringar mot emittent som har gett ut överlåtbara värdepapper eller penning-

marknadsinstrument som utgör en underliggande tillgång i derivatinstrument. Dessa be-

gränsningar gäller dock inte i fråga om indexbaserade derivatinstrument. 

Exponeringarna enligt första stycket ska beräknas med hänsyn till värdet av under-

liggande tillgångar, motpartsrisken, kommande marknadsrörelser, derivatinstrumentens 

återstående löptid och den tid som finns tillgänglig för att lösa in instrumenten. 

Om ett överlåtbart värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett 

derivatinstrument, ska även detta beaktas vid beräkning av exponeringar enligt första och 

andra styckena. 

Exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företags-

grupp tillsammans får inte överstiga 20 procent av kärnavfallsfondens värde. 
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13 §    Om motparten är ett svenskt kreditinstitut eller ett utländskt kreditinstitut med säte 

inom EES eller som omfattas av tillsynsregler som motsvarar dem som fastställs i 

gemenskapslagstiftningen, får exponeringen mot en och samma motpart vid transaktioner 

med derivatinstrument uppgå till högst 10 procent av kärnavfallsfondens värde.  

I andra fall än de som anges i första stycket får exponeringen mot en och samma motpart 

uppgå till högst 5 procent av fondens värde. 

Begränsning av ägarinflytande 

14 §    Kärnavfallsfonden får inte förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt 

för myndigheten att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag. 

Organisation och redovisning av medelsförvaltningen 

15 §    Kärnavfallsfondens  medelsförvaltning ska organiseras och redovisas på ett sådant 

sätt att det framgår hur stor andel av fondens medel som belöper på varje reaktorinne-

havare respektive varje annan avgiftsskyldig tillståndshavare. 
 


