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REMISSVAR AVSEENDE PROMEMORIA OM ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT
BETALA UT MEDEL FRÅN KÄRNAVFALLSFONDEN.
Fortum Sveri ge AB (Fortum) vill inledningsvis tacka för möjligheten att lämna in yttrande gällande
förslagen i promemorian.
Nedan följer Fortums synpunkter på förslaget.

1. I nledande synpunkter
Fortum ställer sig huvudsakli gen positivt till förslaget, särskil t att det blir möjli gt för
tillståndshavarna att ansöka om medel från kärnavfallsfonden i efterskott.
Fortum har dock synpunkter på hur det remitterade förslaget har utformats vad gäller 33 § i
förordning
(2017:1179)
om
finansiering
av
kärntekniska
restprodukter
(” finansieringsförordningen”). Fortums utvecklar dessa synpunkter nedan.

2. Förutsättningar för att ”sär skilda skäl” ska vara uppfyllt
Det remitterade förslaget innebär att till ståndshavaren kan ansöka om medel från kärnavfallsfonden
i efterskott avseende kostnader denne haft under innehavande eller tidigare kvartal. Enligt förslaget
innebär ”särskil da skäl” som utgångpunkt de fall där en ansökan avser en ren slutreglering, d.v.s.
där kostnaden för en specifik och sedan tidigare planerad åtgärd för den aktuella perioden har visat
sig bli högre än vad som bevil jats i den ursprungliga ansökan. I sådana fall skulle ansökan bevil jas
som utgångspunkt av Riksgäl dskontoret. Om en till ståndshavare i efterhand ansöker om ersättning
för en åtgärd som inte har bevil jats i den ursprungliga ansökan bör det enligt förslaget som
utgångspunkt inte föreligga ” särskilda skäl ”.
Fortum är av uppfattningen att denna tolkning av ”särskilda skäl” är alltför restriktiv. Det bör vara
möjli gt för tillståndshavaren att i efterhand ansöka om medel för åtgärders kostnad även om dessa
inte har beskri vits i den ursprungliga ansökan. Oförutsedda händel ser som leder till åtgärder och
kostnader bör kunna betalas med medel från kärnavfallsfonden. Dessa kostnader kan uppstå i ett
flertal situationer, exempel vis om en leverantör ändrar datum för leverans, vilket leder till att en
planerad åtgärd behöver tidigare- eller senareläggas. Det kan även handla om kostnadseffektiva
logistiska val, där tidsplanering för åtgärder kan komma att ändras efter att ansökan har skickats in
till Riksgäldskontoret. Oförutsedda händelser kan leda till att åtgärder behöver vidtas med mycket
kort varsel. Dessa situationer och åtgärder kan inte till ståndshavaren förutse. Därmed kan inte alla
kostnader alltid ansökas om ett kvartal innan planerad åtgärd.
Det remitterade förslagets tolkning av ” särskilda skäl” för utbetalning i efterskott, fokuserar
fortfarande endast på i förskott ansökta åtgärder. Fortum menar att denna tolkning inte kommer att

2 (3)

Fortum Sverige AB

2021-10-18

lösa problemet med överskattning av fondmedel för oförutsedda händelser. En sådan ordning leder
snarare till att vissa åtgärder inom ramen för avvecklingen intekan genomföras enligt bästa möjli ga
tidplan, eftersom tillståndshavaren då måste vänta till nästa kvartal för att kunna bekosta åtgärden
med medel från fonden. Genom en begränsning av möjli gheten till uttag i efterskott, återstår
fortfarande svårigheterna för till ståndshavarna att uppskatta vilka kostnader de behöver ansöka om
för kommande kvartal. Förslaget innebär därmed att tillståndshavarna själ va kan behöva finansiera
kostnader som planerats att bekostas med medel ur fonden.
2.1 Förslag till justerad lydelse för 33 § finansieringsförordningen
Fortum föreslår en justering av den remitterade lydelsen för 33 § finansieringsförordningen. Denna
lydelse har beaktat de situationer som kan medföra att tillståndshavaren behöver ansöka om medel
i efterskott. I förslaget exempli fieras dessa situationer i förordningstexten.
Fortums förslag till ny lydelse för 33 § är följande.
Remitterad förordningstext

Förslag till justering

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

Riksgäldskontoret prövar ansökningarna om
utbetalning och beslutar hur och i vilken
utsträckning fondmedel får användas av tillståndshavaren. Beslutet får endast avse
kostnader som till ståndshavaren förväntas få
under det kvartal som ansökan avser och endast
kostnader för åtgärder och verksamheter som
ingår i de kostnadsberäkningar som har använts
då kärnavfall savgi ften beslutades.

Om det finns särskilda skäl, får
Riksgäldskontoret besluta om utbetalning av
fondmedel

Oaktat första stycket får Riksgäldskontoret
besluta om utbetalning av fondmedel

1. för åtgärder och verksamheter som inte har
ingått i de kostnadsberäkningar som avses i
första stycket, och
2. i efterskott efter ansökan enligt 32 § andra
stycket.
Fondmedlen ska betalas ut i förskott för
kalenderkvartal. Om fondmedlen ska betalas ut i
efterskott enligt andra stycket 2 ska fondmedlen
i stället betalas ut senast under det kvartal som
infaller närmast efter beslutet.

1. för åtgärder och verksamheter som inte har
ingått i de kostnadsberäkningar som avses i
första stycket, om det finns särskilda skäl, och
2. i efterskott efter ansökan enligt 32 § andra
stycket
a) för slutreglering av kostnader för åtgärder
och verksamheter som bevil jats i tidigare
ansökan,
b) för åtgärder och verksamheter som inte
förutsågs vid tillfälle för ansökan enligt 32 §
första stycket, eller
c) när särskilda skäl i övrigt föreligger.
Fondmedlen ska betalas ut i förskott för
kalenderkvartal. Om fondmedlen ska betalas ut i
efterskott enligt andra stycket 2 ska fondmedlen
i stället betalas ut senast under det kvartal som
infaller närmast efter beslutet.

Den nya föreslagna lydelsen möjliggör att fondens medel kan användas fullt ut för dess avsedda
syfte enligt lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Syftet är bl.a. att
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finansiera till ståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av restprodukter,
kostnader för en säker avveckling och ri vning av kärntekniska anläggningar samt kostnader för den
forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs. En justering av förordningstexten skulle
därmed medverka till att finansieringsförordningen kan tillämpas på ett mer kostnadseffekti vt och
ändamålsenligt sätt.
2.2 Förtydliga promemorian avseende tolkningen av ” särskilda skäl”
Fortum föreslår för de fall justeringen av det remitterade förslaget till förordningstext inte godkänns,
att den remitterade promemorian revideras med fokus på att tydli ggöra att ovan nämnda situationer
omfattas av möjligheten till utbetalning i efterskott. Utbetalning bör som ovan beskri vits kunna ske
vid slutregleringar, oförutsedda händelser (t.ex. när åtgärder behöver tidigareläggas) samt i övri ga
fall när särskilda skäl föreli gger. Tolkningen av ”särskil da skäl” får inte heller vara alltför restriktiv
om syftet med kärnavfallsfondens medel ska uppnås.
3. Sammanfattning
Fortum är i huvudsak positivt inställda till det remitterade förslaget, men föreslår att en justering
görs av antingen förordningstexten eller promemorian.
Med beaktande av ovan nämnda synpunkter föreslår Fortum i första hand att förordningstextens
lydelse justeras enli gt bi fogat förslag, vilket innebär att fler situationer omfattas av möjligheten till
utbetalning i efterskott. Notera att även tidigarelagda åtgärder bör omfattas inom ramen för
oförutsedda åtgärder i förslagets 33 § p. 2 b).
I andra hand, för det fall förslag till ny lydelse av förordningstexten inte godtas, föreslår Fortum att
tolkningen av ”särskilda skäl ” i promemorian utvi dgas till att omfatta de situationer som beskri vs i
av Fortum föreslagen lydelse. Dessa bör i sådant fall tydligt exempli fieras i promemorian.
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