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Bilaga 3 

Förslag till nya 15 a § och 15 b § finansieringslagen  

SSM har lämnat förslag till nya 15 a § och 15 b § finansieringslagen. SKB föreslår att para-

graferna istället formuleras enligt följande. 

 SSM:s förslag 
 

SKB:s förslag 
 

15 a § 
Sådan säkerhet avseende finansierings-

beloppet som har ställts enligt 9 §, får 

tas i anspråk och tillföras fonden om 

 

1. det beträffande en viss avgiftsskyldig 

tillståndshavare kan förväntas att fon-

derade medel inte kommer att räcka för 

att säkerställa finansieringen av till-

ståndshavarens kostnader enligt 4 §, 

och 

2. tillståndshavaren inte vidtar de åt-

gärder eller tillskjuter de medel som 

behövs för att säkerställa finansieringen 

enligt 4 §. 

 

Sådan säkerhet avseende finansieringsbe-

loppet som en viss avgiftsskyldig till-

ståndshavare har ställt enligt 9 §, får tas i 

anspråk och tillföras tillståndshavarens 

andel av kärnavfallsfonden om 

1. det kan förväntas att tillståndshavarens 

andel av kärnavfallsfonden inte kommer 

att räcka för att säkerställa finansieringen 

av tillståndshavarens kostnader enligt 4 §, 

och 

 

2. tillståndshavaren inte betalar kärnav-

fallsavgifter som beslutats enligt 11 c §. 

 

Säkerheten får tas i anspråk endast i den 

omfattning som behövs för att tillstånds-

havarens andel av kärnavfallsfonden kan 

förväntas räcka för att säkerställa finan-

sieringen av kostnaderna enligt 4 §.  

 

15 b § 
Sådan säkerhet avseende komplette-

ringsbeloppet som har ställts enligt 9 §, 

får tas i anspråk och i den omfattning 

som behövs tillföras fonden om 

 

1. det beträffande en viss avgiftsskyldig 

tillståndshavare 

a) det kan förväntas att fonderade me-

del tillsammans med sådan säkerhet 

avseende finansieringsbeloppet som 

har tagits i anspråk inte kommer att 

räcka för att säkerställa finansieringen 

av tillståndshavarens kostnader enligt 

4 §, eller 

b) kompletteringsbeloppet överstiger 

Sådan säkerhet avseende kompletterings-

beloppet som en viss avgiftsskyldig till-

ståndshavare har ställt enligt 9 §, får tas i 

anspråk och tillföras tillståndshavarens 

andel av kärnavfallsfonden om 

1. det kan förväntas att tillståndshavarens 

andel av kärnavfallsfonden tillsammans 

med sådan säkerhet avseende finansie-

ringsbeloppet som har tagits i anspråk inte 

kommer att räcka för att säkerställa finan-

sieringen av tillståndshavarens kostnader 

enligt 4 §, och 
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redan ställda säkerheter, och 

2. tillståndshavaren inte vidtar de åt-

gärder eller tillskjuter de medel som 

behövs för att säkerställa finansieringen 

enligt 4 §. 

 

 

2. tillståndshavaren inte vidtar de åtgärder 

eller tillskjuter de medel som behövs för 

att säkerställa finansieringen enligt 4 §. 

Säkerheten får tas i anspråk endast i den 

omfattning som behövs för att tillstånds-

havarens andel av kärnavfallsfonden kan 

förväntas räcka för att säkerställa finan-

sieringen av kostnaderna enligt 4 §.    

 

 

 


