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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 Datum Vår beteckning 

 2013-12-16 KS 2013/000762-2 
   

   
 
Tjänsteställe/handläggare 

Strategi- och näringslivsenheten 
Strategi- och näringslivsenheten Beslutsinstans 
Rolf Persson  Kommunstyrelsen 
E-post: rolf.persson@oskarshamn.se   
Tel:   , Fax:       

 

 
 

Svar på remiss: Förslag till förändringar i lagen om 
finansiella åtgärder för hantering av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet och förordningen om 
finansiella åtgärder för hantering av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet  
 

Sammanfattning 

Miljödepartementet har remitterat rubricerade ärende till Oskarshamns kommun för 
yttrande. Föreslagen till förändringar i finansieringslagen har som syfte att förtydliga 
principerna för beräkning av kärnavfallsavgifter och förvaltning av medlen i 
kärnavfallsfonden samt att förbättra den finansiella säkerheten för staten.  
 
De förändringar som föreslås i finansieringslagen innebär bland annat att   kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas,  diskonteringsräntekurvan kopplas till kärnavfallsfondens förväntade avkastning 

och principerna för hur den ska beräknas fastställs i lag och förordning  avgiftsberäkningen baseras på 50 års drifttid för kärnkraftsreaktorer i drift  kompletteringsbeloppet breddas för att täcka in risker på såväl tillgångs- som 
skuldsidan   kompletteringsbeloppet ska i fortsättningen beräknas av staten 

 
I nedanstående förslag till yttrande biträder kommunen i huvudsak de föreslagna 
förändringarna. I vissa delar, bland annat när det gäller kommunens användning av 
fondmedel, föreslås förtydliganden och förändringar. 

Yttrande 

Förslaget innebär att kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas så att upp till 40 
procent av kapitalet får placeras i svenska och utländska noterade aktier. Det är rimligt att 
förvänta sig att fondens avkastning därmed ökar. Jämfört med nuvarande 
placeringsmöjligheter ökar dock statens risk. I rapporten redovisas också andra förslag, 
till exempel avseende kompletteringsbeloppet, som syftar till att minska statens risk. Det 
är viktigt att de föreslagna åtgärderna ses som en helhet där det inte är möjligt att 
undandra vissa delar. Med hänsyn till de föreslagna förändringarna biträder också 
kommunen förslaget att storleken på kompletteringsbeloppet i fortsättningen ska 
beräknas av staten istället för som nu av kärnkraftsindustrin. 
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Kommunen ställer sig bakom förslaget att avgiftsberäkningen ska baseras på 50 års 
driftstid, istället för nuvarande 40 års driftstid, för kärnkraftsreaktorerna. Förändringen 
speglar bättre de nu rådande förhållandena.  
 
Enligt nuvarande lydelse i finansieringslagen kan inte kommunens kostnader för den 
kommande tillåtlighetsprövningen täckas av medel från kärnavfallsfonden. Oskarshamns 
kommun välkomnar därför förslaget som innebär att även kommunernas kostnader för 
prövning av frågor om slutförvaring kan ersättas ur kärnavfallsfonden. Lydelsen i 4 § 7 
bör dock utformas så att det tydligare framgår att det innefattar de anläggningar som 
ingår i ett samlat system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Det bör även omfatta 
anläggningar som nuvarande SFR (slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall) samt ett 
kommande SFL (slutförvar för långlivat avfall). 
 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt ovanstående 
 
 
 
STRATEGI- OCH NÄRINGSLIVSENHETEN 
Strategi- och näringslivsenheten 
 
    
Rolf Persson 
   
 
 

Beslutet expedieras till: 

    Strålsäkerhetsmyndigheten       
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