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H emställan om ändring i förordningen (2017:1179) om
finansiering av kärntekniska restprodukter

H emställan
Riksgälden hemställer att regeringen ändrar förordningen (2017:1179) om finansiering av
kärntekniska restprodukter (finansieringsforordningen) på ett sådant sätt att
tillståndshavare kan ansöka om utbetalning av fondmedel i efterskott för kostnader som
uppstått under en tidigare period samt att det förtydligas att Riksgälden, om det finns
särskilda skäl, kan besluta om utbetalning av fondmedel i efterskott.

Riksgälden hemställer även att bestämmelserna i finansieringsforordningen avseende
perioden för ansökningar av medel hänförliga till Studsviksavgifter ändras på så sätt att
lydelsen i den delen blir densamma som för ansökningar hänförliga till
kärnavfallsavgifter.

Bakgrund
Bestämmelser om ansökningar om utbetalning av fondmedel hänförliga till
kärnavfallsavgifter återfinns i 32 och 33 §§ finansieringsforordningen medan ansökningar
hänförliga till Studsviksavgifter regleras i 42 och 43 §§ samma förordning.

D e ovan nämnda bestämm elserna i finansieringsforordningen medger endast för
Riksgälden att bevilja en ansökan om utbetalning av fondmedel för kostnader som
förväntas uppkomma under en komm ande period. D et innebär att Riksgälden inte kan
bevilja en ansökan om utbetalning av fondmedel för kostnader som avser en tidigare
period. Systemet bygger således på att den som är berättigad att ansöka om fondmedel
gör så på basis av beräknade kostnader för framtida åtgärder och verksamheter. Om
kostnaderna för en period blir lägre än beräknat och det uppstår ett överskott av
utbetalda medel kan återbetalning eller avräkning ske (17 § lagen [2006:647] om
finansiering av kärntekniska restprodukter). Om kostnaderna för en period blir högre än
beräknat och det uppstår ett underskott av utbetalda medel finns dock inte samma
möjlighet till slutreglering.

D en nuvarande ordningen kan medföra att det skapas incitament för tillståndshavarna att
ansöka om mer medel från kärnavfallsfonden än vad man beräknar förbruka under
perioden. Endast på så sätt kan tillståndshavaren undvika risken för att själv behöva
finansiera kostnader som överstiger utbetalda medel. E ftersom utgångspunkten i
finansieringssystemet är att tillståndshavare fonderar för framtida kostnader riskerar
systemet att bli asymmetriskt om tillståndshavarna utöver inbetalda avgifter ska finansiera
samma kostnader på annat sätt.
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Riksgälden har mot bakgrund av ovan funnit skäl att hemställa om nedan föreslagna
ändringar i finansieringsförordningen.

Riksgäldens utgångspunkter
D e tillståndshavare som ansöker om utbetalning av medel från kärnavfallsfonden
bedriver en om fattande och komplex verksamhet. D et kan därför vara förenat med stora
utmaningar för en tillståndshavare att på förhand veta exakt vilka kostnader som
komm er att uppstå och storleken på dessa för en komm ande period. Atg ärder och
verksam heter kan bli dyrare, billigare, bli senarelagda eller tidigarelagda. E ftersom
utgångspunkten i finansieringssystemet är att inbetalade avgifter till kärnavfallsfonden för
progn osticerade kostnader ska förväntas ge rätt till utbetalning för samma kostnader, kan
det finnas skäl att bevilja medel från kärnavfallsfonden i efterskott . På samm a sätt kan
det finnas skäl att bevilja fondmedel hänförliga till Studsviksavgifter i efterskott . E n
förutsättning för att detta ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är dock att det sker inom
vissa bestämda ramar.

Riksgälden ser även en fördel i att ändra den period som en ansökan om fondmedel
hänförliga till Studsviksavgifter avser (kalenderår) till att motsvara perioden för ansökan
om fondmedel hänförliga till kärnavfallsavgifter (kalenderkvartal).

Riksgäldens förslag och konsekvensanalys
Riksgälden föreslår att 32 och 42 §§ finansieringsförordningen ändras på ett sätt som
möjliggör att en tillståndshavare kan ansöka om utbetalning av fondmedel i efterskott vid
en senare tidpunkt än den som anges i första stycket i dessa bestämmelser. Riksgälden
föreslår även att 33 och 43 §§ finansieringsförordningen anges att Riksgälden, om det
föreligger särskilda skäl, får besluta om utb etalning av fondmedel för kostnader som
tillståndshavaren har haft under en tidigare period. För att skapa en enhetlig ordning
föreslår Riksgälden även att bestämmelserna i 42 och 43 §§ finansieringsförordningen
ändras så att perioden blir densamm a som för ansökningar hänförliga till
kärnavfallsavgifter (32 och 33 §§ finansieringsförordningen).

D e föreslagna ändringarna skulle möjliggöra för Riksgälden att tillämpa
finansieringsförordningen på ett mer ändamålsenligt sätt . På samma vis som när en
tillståndshavare haft lägre kostnader än vad tillståndshavaren fått utbetalt och ska
återföra överblivna medel till kärnavfallsfonden, bör Riksgälden kunna bevilja utbetalning
i efterskott om en tillståndshavare har haft högre kostnader än den fått utbetalt för en
tidigare period.

D e föreslagna ändringarna medför att en ansökan som kommer in efter de i
finansieringsförordningen angivna tidsfristerna, och avser kostnadsersättning för en
tidigare period, inte ska avslås redan på den grunden att den inte avser en kommande
period. D et föreslås att det krävs särskilda skäl för att bevilja en ansökan om ersättning i
efterskott. På så sätt markeras att en sådan ansökan inte bör beviljas utan att det finns
goda skäl för det. Som utgångspunkt bör det t.ex. finnas skäl att bevilja en ansökan som
avser en ren slutreglering, dvs. där kostnaden för en specifik och sedan tidigare planerad
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åtgärd för den aktuella perioden blivit högre än vad som beviljats i den ursprungliga
ansökan . Om en tillståndshavare i efterhand ansöker om ersättning för en åtgärd som
inte beviljats i den ur sprungliga ansökan bör det i stället som utgångspunkt inte föreligga
särskilda skäl. Enligt Riksgälden ska också en ansökan fortsättningsvis, även med de nu
föreslagna ändringarna, avslås om den avser en  k ommande  period men har getts in för sent
i förhållande till tidsfristen . Om en tillståndshavare senare ansöker om ersättning i
efterskott för de åtgärder som angavs i den avslagna ansökan, bör det som utgångspunkt
inte föreligga särskilda skäl.

Samm antaget anser Riksgälden att finansieringssystemet med de förslag som nu lämnas
möjliggör för Riksgälden att tillämpa finansieringsförordningen på ett mer ändamålsenligt
sätt . D et ger också tillståndshavare bättre förutsättningar att agera kostnadseffektivt.

F örfattningsförslag
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2017:1179) om finansiering av
kärntekniska restprodukter följande lydelser.

32 §

N uvarande bydelse Färeslagen lydelse

E n tillståndshavares ansökan om En tillståndshavares ansökan om
utbetalning av fondmedel för sådana utbetalning av fondmedel för sådana
kostnader som avses i 4 § 1-3 och 8 lagen kostnader som avses i 4 § 1-3 och 8 lagen
(2006:64 7) om finansiering av (2006:647) om finansiering av
kärntekniska restprodukter ska i fråga om kärntekniska restprodukter ska i fråga om
utbetalningar som avser ett kalenderårs utbetalningar som avser ett kalenderårs
första kvartal ges in till Riksgäldskontoret första kvartal ges in till Riksgäldskontoret
senast den 30 oktober året innan och i senast den 30 oktober året innan och i
övrigt senast en månad före den period övrigt senast en månad före den period
som ansökan avser. som ansökan avser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader I ansökan ska det anges vilka kostnader
som de utbetalade medlen ska finansiera. som de utbetalade medlen ska finansiera.

Om ansök an as er utbetalning av fondmedel för
k ostnader som tillständshavaren har haft under
en tidigarep eriod (ansök an om utbetalning i
efterskott) f ar ansök an ges invid en senare
tidpunk t än den som anges i förs ta styck et.
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33 §

N uvarande lydelse Färeslagen lydels e

Riksgäldskontoret prövar ansökningarna Riksgäldskontoret prövar ansökningarna
om utbetalning och beslutar hur och i om utbetalning och beslutar hur och i
vilken utsträckning fondmedel får vilken utsträckning fondmedel får
användas av tillståndshavaren. Beslutet får användas av tillståndshavaren. Beslutet får
endast avse kostnader som endast avse kostnader som
tillståndshavaren förväntas få under den tillståndshavaren förväntas få under den
period som ansökan avser och endast period som ansökan avser och endast
kostnader för åtgärder och verksamheter kostnader för åtgärder och verksamheter
som ingår i de kostnadsberäkningar som som ingår i de kostnadsberäkningar som
har använts då kärnavfallsavgiften har använts då kärnavfallsavgiften
beslutades. beslutades.

Om det finns särskilda skäl, får Om det finns särskilda skäl, får
Riksgäldskontoret besluta att fondmedel Riksgäldskon toret
får användas för åtgärder och
verksamheter som inte har ingått i de 1. besluta om utbetalning av fondmedellför
kostnadsberäkningar som avses i första k ostnader som tillständshavaren har haft under

stycket. en tidigare p eriod ( utbetalning av fondmedel i
eftersk ott), och

2. besluta att fondmedel får användas för
åtgärder och verksamheter som inte har
ingått i de kostnadsberäkningar som avses
i första stycket.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott för Fondm edlen ska betalas ut i förskott för
kalenderkvartal. kalenderkvartal.

42 §

N uvarande lydelse

En ansökan om utbetalning av fondmedel
som är hänförliga till Studsviksavgifter ska
ges in till Riksgäldskontoret senast den 30
oktober året före det kalenderår som
ansökan avser.

Föreslagen lydelse

E n ansökan om utbetalning av fondmedel
som är hänförliga till Studsviksavgifter ska
i frdga om utbetalningar som avser ett
k alenderärs förs ta k vartal  ges in till
Riksgäldskontoret senast den 30 oktober
äret  innan och i övrigt senast en mänad före den
p eriod  som ansökan avser.
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I ansökan ska det anges vilka kostnader I ansökan ska det anges vilka kostnader
som förväntas uppkomma under det som förväntas uppkomm a under  den p eriod
komm ande kalenderåret för som ansök an avser  för

1. behandling, mellanlagring och 1. behandling, mellanlagring och
slutförvaring av kärnavfall och kärnämne slutförvaring av kärnavfall och kärnämne
som inte ska användas igen, som inte ska användas igen,

2. avveckling, inklusive mellanlagring av 2. avveckling, inklusive mellanlagring av
restprodukter, och restprodukter, och

3. slutligt omhändertagande av 3. slutligt omhändertagande av
restprodukter från avveckling. restprodukter från avveckling.

Om ansök an as er utbetalning av fondmedel f r
k ostnader som tillståndshavaren har heft under
en tidigare p eriod (ansöka n om utbetalning i
eftersk ott) f år ansök an ges in vid en senare
tidpunk t än den som anges i första stycke t.

43 §

N uvarande lydelse Föreslagen lydels e

Riksgäldskontoret prövar ansökningarna Riksgäldskontoret prövar ansökningarna
om utbetalning och beslutar hur och i om utbetalning och beslutar hur och i
vilken utsträckning fondmedel som är vilken utsträckning fondmedel som är
hänförliga till Studsviksavgifter får hänförliga till Studsviksavgifter får
användas. Fondmedel får betalas ut endast användas. Fondmedel får betalas ut endast
till den som är skyldig att genomföra till den som är skyldig att genom föra
sådana åtgärder som Studsviksavgifterna sådana åtgärder som Studsviksavgifterna
har fonderats för eller till en myndighet har fonderats för eller till en myndighet
som är huvudman för ett sådant som är huvudman för ett sådant
genom förande. Beslutet får endast avse genom förande. Beslutet får endast avse
kostnader för åtgärder som förväntas kostnader  som tillständshavaren förv äntas f a
genom föras under det komm ande under den p eriod som ansök an avser  och som
kalenderåret och som ingått i ingått i kostnadsberäkningar som har
kostnadsberäkningar som har använts då använts då Studsviksavgifterna beslutades.
Studsviksavgifterna beslutades.

Om det finns särsk ilda sk äl, f år
Riksgäldsk ontoret besluta om utbetalning av
fondmedel f r k ostnader som tills tändshavaren
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har haft under en tidigare period (utbetali ng av
fond edel i efterskott).

Fondmedel ska betalas ut  i  förskott för Fondmedel ska betalas u t  i  förskott för
kalenderkvartal. kalenderk·v artal.
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