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Kärnavfallsfonden – inom ramen för finansieringssystemet för omhändertagande av
kärntekniska restprodukter
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier,
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten.
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter.
Vattenfall tillstyrker utredningen förslag
Vattenfall tillstyrker utredningens förslag att myndigheten Kärnavfallsfonden (KAF) föreslås
finnas kvar med oförändrat mandat. Vidare delar Vattenfall utredningens slutsats att KAF:s
administrativa förvaltning fortsatt bör förläggas inom Kammarkollegiet. Vattenfall instämmer
även i utredningens bedömningar i övriga delar.
Bakgrund
Riksgälden har alltsedan 1 september 2018 varit den part som är ansvarig för granskning av
kostnadsberäkningarna som tillståndshavarna för kärntekniska anläggningar är skyldiga att
inlämna enligt finansieringslagen (lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska
restprodukter) och finansieringsförordningen (förordningen (2017:1179) om finansiering av
kärntekniska restprodukter. De samlade tillgångarna, som inbetalas av tillståndshavarna,
förvaltas av Kärnavfallsfonden som idag har valt att låta den största delen av förvaltningen av
fonden skötas av Kammarkollegiet (KAM). Sedan senaste ändringen av finansieringslagen
tillåts att en viss del av tillgångarna omsätts i och förvaltas som aktier, med syftet att kunna ha
en mer flexibel förvaltning med högre avkastning, än de stats- och andra obligationer som var
de enda möjliga finansiella instrumenten tillgängliga för KAF tidigare. Den högre avkastningen
hjälper till att stabilisera KAF och säkerställa dess värde och därmed minska risken för dess
möjlighet att finansiera det åtagande tillståndshavarna har att bekosta den långsiktiga
säkerheten för kärnkraftsindustrins restprodukter.
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Myndighetens självständighet
KAF:s huvuduppgift är att förvalta fondens kapital så att det blir en god avkastning på de
pengar som betalas in av kärnkraftsföretagen. KAF:s styrelse fattar beslut i strategiska
kapitalförvaltningsfrågor genom att årligen fastställa en placeringspolicy för den operativa
förvaltningen samt bevaka och följa upp förvaltningen. För att uppnå en god avkastning på de
medel som har betalats in av kärnkraftsindustrin är en viktig princip att den förvaltande
myndigheten självständigt kan agera för att nå målet.
Det är således Vattenfalls uppfattning att det måste säkerställas att det även fortsättningsvis
finns ett självständigt beslutsfattande genom styrelsen och att myndigheten fortsatt är
självständig. Vattenfall avstyrker därför de förslag som skulle innebära att myndigheten
inordnas i eller under en annan myndighet.
Vattenfall anser att det nuvarande systemet, med en fristående styrelse för KAF, med
möjlighet att välja den lämpligaste kapitalförvaltaren, och med en fristående organisation för
granskning enligt finanseringslagen, är det klart bästa alternativet av de som nu föreslagits.
Detta system tillåter transparens och effektivitet, något som effektivt gagnar stabilitet i
systemet. Att finansieringslagen ändrats för att inkludera andra finansiella instrument visar på
lagstiftarens insikt att en friare investeringsportfölj gagnar KAF och att detta även ökar
stabiliteten och minskar statens risk.
Styrelsens sammansättning
Det är viktigt att KAF:s styrelse fortsatt har en bred kompetens, som inkluderar representanter
med god kännedom om aktuell verksamhet. Vattenfall menar att denna kompetens finns inom
kärnkraftsindustrin och att företrädare för kärnkraftsindustrin således även fortsättningsvis ska
bereds plats i styrelsen. Uppfattningen vinner dessutom stöd av det faktum att fondens medel,
i den utsträckning de inte behövs för att uppfylla tillståndshavarnas skyldigheter enligt lagen
om kärnteknisk verksamhet, ska återbetalas till tillståndshavarna och att de i den meningen är
ägare till fondens medel.
Samarbetet med Kammarkollegiet
Vattenfall välkomnar utredningens förslag att samarbetet med Kammarkollegiet bör fördjupas.
Det skulle innebära att styrelsen får tillräckligt stöd i det operativa arbetet samtidigt som
styrelsens självständighet bibehålls.
Med vänlig hälsning
Vattenfall AB

Cecilia Hellner
Chef Public & Regulatory Affairs Sweden
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