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KTH har beretts tillfälle att yttra sig över en utredning från 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) angående kärnavfallsfinansieringssystemet i 
stort (nedan kallad finansieringsutredningen) samt en promemoria från 
regeringskansliet rörande myndighetsansvaret för 
kärnavfallsfinansieringssystemet (nedan kallad organisationsutredningen). 
 
Finansieringsutredningen 
Sverige har ett system för finansiering av hantering av kärnavfallet som vi kan 
vara stolta över. Principen att kärnkraftsproducenterna ska betala för 
hanteringen av avfallet är värd att slå vakt om. Samtidigt är det så att om 
systemet fallerar så måste staten ha ett sista ansvar.  
 
Finansieringsutredningen föreslår att en helhetssyn ska tillämpas på 
finansieringssystemet. KTH delar denna syn. Dagens situation med en otydlig 
ansvarsfördelning är olycklig och medför osäkerheter i finansieringssystemet. Det 
är viktigt att regering och riksdag ger snabba och tydliga besked avseende de 
förslag som läggs i rapporten för att undanröja osäkerheterna. 
 
Finansieringsutredningen föreslår ett nytt system för säkerheter och deras 
beräkning. KTH anser att det är viktigt att dessa förslag genomförs skyndsamt för 
att minska risker att staten får betala mer för hanteringen av avfallet än avsett. 
Detta är inte minst viktigt om förslagen om utökade placeringsmöjligheter 
genomförs. Detta eftersom dessa innebär ett ökat risktagande, vilket gör behovet 
av säkerheter större. 
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Finansieringsutredningen räknar med att den ekonomiska tillväxten 90 år framåt 
i tiden kommer att vara 2 %. Detta är naturligtvis ett väldigt osäkert antagande. 
Det finns, vilket också nämns i utredningen, skäl att tillväxten kan avta på sikt. 
Det är därför viktigt att man beaktar denna möjlighet i det fortsatta arbetet. Inte 
minst vid beräkningarna av säkerheterna är det viktigt att osäkerheterna i fortsatt 
tillväxt beaktas.  
  
Organisationsutredningen 
Regeringskansliet har parallellt med SSMs utredning om finansieringssystemet 
utrett hur myndighetsansvaret och beslutsordningen inom finanseringssystemet 
ska se ut. I utredningen konstateras att ansvaret för systemet idag är uppsplittrat 
på tre olika myndigheter; SSM, Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden (KAF). 
SSM ansvarar för åtagandesidan (granskning av uppskattade kostnader för 
hanteringen av kärnavfallet samt föreslå nivå på avgifter och säkerhetsbelopp). 
KAF ansvarar å sin sida för tillgångssidan (förvaltar inbetalda medel) medan 
Riksgälden hanterar lämnade säkerheter. I utredningen påpekas att detta innebär 
att riskerna hanteras separat i varje del av systemet, trots att dessa inte kan 
beräknas, analyseras, eller hanteras oberoende av varandra. Utredningens 
slutsats är att en myndighet bör ges ett helhetsansvar för hela 
finansieringssystemet. KTH delar utredningens uppfattning i denna del. 
 
I Organisationsutredningen skissas på fyra olika organsationsalternativ som 
samtliga innebär att myndighetsansvaret koncentreras till en myndighet;  
• ansvaret samlas i en separat myndighet med ansvar för hela 
systemet, 
• ansvaret samlas hos SSM med ett särskilt beslutsorgan för dessa 
frågor, 
• ansvaret samlas hos Riksgälden med ett särskilt beslutsorgan för 
dessa frågor samt 
• ansvaret samlas hos Kammarkolleget med ett särskilt beslutsorgan 
för dessa frågor 
 
KTH ser nackdelar med system där ett särskilt beslutsorgan inom en myndighet 
ska hantera dessa frågor. Då kvarstår otydligheten rörande vem som är ansvarig. 
Är det beslutsorganet eller myndigheten? Huvudskälet till att 
Organisationsutredningen avslår det första alternativet med en egen myndighet 
synes vara de ökade kostnaderna på upp till en miljon kr om året. Om man 
betänker att KAF idag förvaltar ca 50 miljarder kronor och de sammanlagda 
kostnaderna är betydligt större så torde dock en sådan kostnad vara marginell. 
KTH föreslår därför att det första alternativet med en separat myndighet utreds 
vidare. 
 
Alternativet med att ansvaret samlas hos Riksgälden har vissa nackdelar som inte 
lyfts fram i organisationsutredningen. Kärnavfallsfonden placerar idag en stor del 
av sina tillgångar i värdepapper utgivna av Riksgälden. Om Riksgälden skulle 
ansvara för placeringarna så skulle man alltså hamna i en situation där man kan 
placera hos sig själv. Detta verkar vara en olycklig lösning. Riksgälden kan också 
ha information som ännu inte är allmänt tillgänglig och man kan därför hamna i 
insider-problem. KTH vill därför avstyrka detta förslag. 
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Alternativet med att ansvaret hamnar hos Kammarkollegiet har också problem 
eftersom Kammarkollegiet är en möjlig förvaltare av medlen. Eftersom det finns 
andra tänkbara förvaltare kan det därmed leda till en slags jävssituation där 
Kammarkollegiet ska bestämma om man själv eller någon annan aktör ska 
förvalta medlen. KTH vill därför avstyrka detta förslag. 
 
Remissvaret har utarbetats av professor Göran Finnveden, avdelningen för 
hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik  vid skolan för Arkitektur och 
samhällsbyggnad samt professor Mats Jonsson, avdelningen för tillämpad- 
fysikalisk kemi vid skolan för kemivetenskap. 
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