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Mil jö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över promemoria ”Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från
kärnavfallsfonden” (dnr M2020/ 01053)
Studsvik är positiva till promemorian och då särskilt möjligheten att i efterhand reglera
tilldelade medel ur kärnavfallsfonden efter faktiskt användande. Vi skulle emellertid vil ja
föreslå ett tillägg i lagtexten enligt nedan.

Synpunkt att ha möjlighet även till årsvisredovisningsom alternativ till kvartalsredovisning
För att minska administrationen hos både Riksgälden och sökanden föreslår Studsvik att
man, som redan är praxis idag, kan äska medel ur kärnavfallsfonden årsvis med en uppskattad kvartalsfördelning för utbetalning samt att man, med den nya möjligheten till
reglering av medel, denna ska kunna avse hela tidigare period (år) och kunna göras efterföl jande år.
En ansökan om utbetalning ur kärnavfallsfonden ställer redan idag stora krav på sökanden
och har långa handläggningstider hos Riksgälden och att göra detta fyra gånger per år plus
fyra gånger för redovisning av faktiskt utfall jämfört med ansökan tillför mycket administration vilket blir betungande för alla parter och då särskilt mindre organisationer. Därför
anser vi att det även bör finnas alternativ till en kvartalsvis redovisning enligt ovan.

Synpunkt över regleringavhistoriska underskott ur kärnavfallsfonden
Som vi förstår promemorian tar inte denna hänsyn till de fall då sökanden historiskt har
äskat och fått för låga belopp utbetalade ur kärnavfallsfonden jämfört med faktiskt utfall.
Eftersom dessa underskott tidigare inte kunnat sökas anser Studsvik att det vore rimligt att
nu öppna upp för detta i konsekvens med förslaget i promemorian om framtida möjlighet att
söka just detta.
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