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Kärnavfallsrådets remissvar angående Promemoria om Myndighetsansvaret för
Kärnavfallsfonden – inom ramen för finansieringssystemet för
omhändertagande av kärntekniska restprodukter.

Kärnavfallsrådets yttrande:
Kärnavfallsrådet ställer sig bakom det förslag som anges i promemorian, d.v.s. att:
Myndigheten Kärnavfallsfonden behålls med oförändrat mandat. Kammarkollegiet bör utöver
befintliga uppgifter om kansligöromål och kapitalförvaltning även utföra övriga uppdrag åt
Kärnavfallsfonden för att verksamheten och fondförvaltningen ska fungera väl. Instruktionen för
kärnavfallsfonden förtydligas i detta syfte. Det innebär att Kammarkollegiet åläggs utföra delar av de
arbetsuppgifter som Kärnavfallsfondens styrelse i dag utför för att kunna hantera det som följer av
ett ändrat placeringsmandat. Myndigheterna bör därtill utveckla och tydliggöra formerna i det
avtalsstyrda samarbetet om hur de nya uppgifterna ska hanteras.
Kammarkollegiet bör från Kärnavfallsfondens budget tilldelas de resurser som behövs för att lösa
arbetsuppgifterna.
Kärnavfallsfonden bör få i uppdrag att följa upp resultatet av de förändringar som har gjorts med
anledning av den ändrade finansieringslagstiftningen och redovisa detta senast 2022.

Bakgrund (från promemoria M2019/01436/Ke):
I början av 1980-talet infördes ett särskilt finansieringssystem för att säkerställa finansieringen av ett
säkert omhändertagande av det använda kärnbränslet och kärnavfall samt för att avveckla och riva
de kärntekniska anläggningarna. Finansieringssystemet innebär i korthet att den som har tillstånd att
inneha eller driva en kärnkraftsreaktor, samt vissa övriga tillståndshavare, ska betala avgifter och
ställa säkerheter till staten. Inbetalade avgifter fonderas och betalas sedan ut till inbetalaren för att
finansiera sådana kostnader som omfattas av finansieringssystemet. Även vissa
myndighetskostnader m.m. finansieras från fonden. Kärnavfallsfonden administreras av
myndigheten Kärnavfallsfonden.
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På regeringens uppdrag har Strålsäkerhetsmyndigheten, i samråd med Kärnavfallsfonden och
Riksgäldskontoret (Riksgälden) sett över finansieringslagstiftningen. De lämnade 2013 sina förslag till
regeringen i rapporten Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (M2013/1587/Ke).
Regeringen beslutade den 1 juni 2017 om propositionen Reglerna om finansiering av
kärnavfallshanteringen (prop. 2016/17:199) med ändringar i lagstiftningen. Ändringarna trädde i
kraft den 20 december 2017.
Ändringarna i lagstiftningen innebär bl.a. att Kärnavfallsfonden har utökade möjligheter att placera
fondens medel i t.ex. aktier. Detta kräver mer arbete med förvaltningen av fonden, vilket i sin tur
ställer större krav på fondens styrelse.

Beslut i ärendet fattades av Kärnavfallsrådet 3 september 2019.
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