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Överlämnande av beslut för prövning 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) överlämnar Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) 
överklagande till regeringen för prövning. 

Ärendet 
SKB kom den 30 oktober 2012 in med ett överklagande till SSM (bilaga 1). Över-
klagandet gäller SSM:s föreläggande om redovisning av den 11 oktober 2012 (bilaga 2).  

Skälen för beslutet 
SSM ska överlämna överklagandet till regeringen om inte SSM själv ändrar beslutet på 
det sätt som begärts. Överklagandet har kommit in inom den föreskrivna överklagande-
perioden. 
 
SKB har överklagat SSM:s föreläggande och yrkat att regeringen upphäver följande 
punkter i överklagandet. 
 
Punkt 2, andra och tredje stycket i föreläggandet där följande framgår: 
 

I avvikelseanalysen ska beskrivas orsaker till avvikelser och om dessa beror på 
förseningar, tidigarelägganden, fördyringar eller effektiviseringar.  
 
Av avvikelseanalysen ska även framgå hur den totala avvikelsen mellan 
betalningsplan och inflationsuppräknat belopp i Plan, exklusive osäkerhetspåslag, 
fördelar sig på förseningar, tidigarelägganden, fördyringar och effektiviseringar. 
 

Punkt 3 i föreläggandet där följande framgår: 
 
En beskrivning av huvudsakliga kostnadsdrivande poster och projekt/aktiviteter 
under respektive anläggning.  
 
För projektverksamheten ska följande redovisas för respektive projekt/aktivitet. 
Ackumulerade upparbetade kostnader till och med 2011, upparbetade kostnader 
2012 fram till oktober 2012, prognos för resterande del av året, budget för 2013, 
den totala budgeten för projektet/aktiviteten och förväntad tidpunkt för färdig-
ställande av projektet/aktiviteten.  
 
Utöver projektverksamheten ska även varje verksamhet inom SKB Centralt som 
definieras som en anläggning i Plan redovisa budget för 2013 samt en avvikelse-
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analys med kommentarer i förhållande till Plan. Även varje linjeverksamhet1 ska 
redovisa budget för 2013 samt en avvikelseanalys med kommentarer i förhåll-
ande till Plan.  

 
SSM:s inställning till de grunder som SKB redovisar i sitt överklagande är enligt 
följande. 

Laglig grund 
 

SKB anför i överklagandet att föreläggandet går utöver vad SSM kan kräva och därför 
saknar laglig grund. Förelägganden kan endast avse åtgärder, som exempelvis tillträde till 
anläggningar. Att lämna uppgifter är inte sådana åtgärder som lagligen kan omfattas av ett 
föreläggande. Detta är tydligt eftersom 18 § första stycket lagen (2006:647) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) 
talar om uppgifter medan andra stycket handlar om åtgärder. Beträffande skyldigheten att 
lämna uppgifter enligt 18 § första stycket finansieringslagen är det istället föreskrivet 
straff för felaktiga uppgifter (19 § samma lag). 

 
SSM anser att vidta en åtgärd är ett vidare begrepp än lämna uppgifter och att begreppet 
vidta åtgärder därför även omfattar att lämna uppgifter. SSM anser vidare att lagstift-
aren valt det vidare begreppet vidta åtgärder istället för lämna uppgifter just för att 
tydliggöra att ett föreläggande även kan omfatta annat än bara lämna uppgifter. Av prop. 
2005/06:183 s. 45 framgår att 18 § finansieringslagen i huvudsak har samma innehåll 
som 9 och 11 §§ lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärn-
bränsle m.m. Ett föreläggande enligt 18 § andra stycket kan även avse t.ex. tillträde till 
kärntekniska anläggningar om detta bedöms nödvändigt och inte kan lösas på frivillig 
väg. Vidare framgår av prop. 2005/06:183 s. 33 att möjligheten till föreläggande för att 
lagen ska uppfyllas inte bör begränsas till uppgiftslämnande utan vara tillämplig på varje 
åtgärd som behövs för att lagen ska uppfyllas. 
 
Av 9 § lagen om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. framgår 
följande. Reaktorinnehavaren ska på begäran lämna de upplysningar och tillhandahålla 
de handlingar som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer ska kunna fastställa avgiftens storlek och behovet av säkerheter samt pröva 
frågor om användningen av medlen. I den utsträckning det behövs ska reaktorinne-
havaren på begäran även lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärn-
bränsle eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras. Av 11 § 
samma lag framgår att ett beslut enligt 9 § att infordra uppgifter eller begära tillträde till 
anläggningar eller platser får förenas med vite. 

SSM anser även att föreskrivet straff enligt 19 § finansieringslagen för den som av uppsåt 
eller grov oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter om att lämna uppgifter, inte behöver 
utesluta att SSM kan förelägga om saken.  Detta framgår t.ex. av en jämförelse med 18 
och 22 §§ samt 25 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.  

SSM anser på grund av det anförda att myndigheten har laglig grund för att förelägga 
SKB att komma in med de efterfrågade uppgifterna. 

                                                      
1 Med linjeverksamhet avses sådan verksamhet som definieras som kostnadsslag Drift i Plan 2010, 
pärm Underlag för kostnadsberäkningar, flik 1, avsnitt Begreppsförklaringar, sida 3. 
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SSM:s behov av uppgifter 

SKB anför i överklagandet att SSM inte har behov av de uppgifter som SSM begärt att få 
ta del av.  

SSM konstaterar att finansieringssystemet, enligt 1 § finansieringslagen, har skapats för 
att säkerställa finansieringen av de skyldigheter för tillståndshavarna som följer av lagen 
om kärnteknisk verksamhet. Om tillståndshavarna succesivt fullgör sina skyldigheter bör 
det resultera i att statens ekonomiska risk kan hållas låg.  
 
Av förarbetena framgår också att syftet med finansieringssystemet är att så långt det är 
möjligt minimera risken för att staten tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av 
tillståndshavarnas betalningsansvar (prop. 2005/06:183 s.21). Enligt prop. 2005/06:183 
s. 28 kan statens roll i finansieringen av kärnavfallsprojektet beskrivas som ett betingat 
åtagande. Huruvida åtagandet leder till betalningar för staten är beroende av fondmedlens 
tillräcklighet och kärnkraftsindustrins betalningar därutöver till följd av ställda säkerheter 
och ansvar enligt kärntekniklagen. Statens sistahandsansvar innebär med andra ord en 
ekonomisk risk som bör hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 
 
SSM har som tillsynsmyndighet bl.a. som uppgift att pröva och fatta beslut om utbetalning 
av fondmedel, revidera hur utbetalda fondmedel har använts, granska industrins kostnads-
beräkningar och ta fram avgiftsförslag. SSM har således en viktig kontrollfunktion i 
finansieringssystemet och myndighetens uppgifter enligt lag och förordning är tydliga. 
Den redovisning som SSM har efterfrågat i föreläggandet behövs för att myndigheten ska 
kunna fullfölja dessa arbetsuppgifter.  
 
Den redovisning som SSM har efterfrågat är inte i alla delar tillämplig på samtliga de 
användningsområden som framgår av föreläggandet, dvs. upprätta överväganden om 
avgifter, pröva frågor om hur och i vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får 
användas och revidera hur fondmedel har använts. Varje del i föreläggandet är dock 
tillämpligt på minst ett av användningsområdena, varför SSM har giltiga skäl för att 
begära in redovisningen.  
 

Avgiftsförslag 

SKB anför att de uppgifter som efterfrågas i föreläggandet avser tiden t.o.m. 2013 och 
därför inte kan ha någon betydelse för att SSM ska kunna fullgöra uppgiften att upprätta 
avgiftsförslag. 

Av 6 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 
från kärnteknisk verksamet (finansieringsförordningen) framgår att SSM för var och en av 
reaktorinnehavarna ska upprätta ett förslag till den kärnavfallsavgift som reaktorinne-
havaren ska betala de närmast kommande tre kalenderåren. SSM ska upprätta förslaget 
med utgångspunkt från kostnadsberäkningen, med beaktande av den totala merkostnaden 
och så att samtliga förväntade kostnader, sedan hänsyn tagits till vad som tidigare har 
betalats, kan förväntas bli täckta av de avgifter som reaktorinnehavaren kommer att betala 
under reaktorernas återstående driftstid. 

SSM anser att finansieringssystemet är ett sammanhängande system där förändringar i 
projekt har betydelse för framtida avgifter. Om ett projekt försenas, fördyras eller inte 
fullgörs enligt plan har det betydelse för bedömningen av framtida avgiftsförslag. En redo-
visning av projektverksamheten (motsvarande punkt 3 stycke 2 i föreläggandet) till SSM 
är därför nödvändig för att SSM:s beräkning av framtida avgiftsförslag ska uppnå en 
tillräcklig kvalitet.  
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Även de begärda avvikelseanalyserna enligt punkt 2 andra och tredje stycket är av betyd-
else för myndighetens arbete med framtida avgiftsförslag. Dessa uppgifter är, tillsammans 
med redovisningen av projektverksamheten, nödvändiga för att SSM ska få en tydlig bild 
av orsakerna till avvikelserna samt hur de påverkar de totala framtida kostnaderna. 

Enligt 18 § första stycket finansieringslagen är en tillståndshavare skyldig att lämna 
kostnadsberäkningar och andra uppgifter som behövs för att regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen. SSM har 
enligt lag rätt att begära in de uppgifter som behövs för att få ett så bra underlag till 
avgiftsförslaget som möjligt.  

Prövning av användning av avgiftsmedel 

SKB anför att när tillståndshavarna begär att medel ska betalas ut från fonden är det 
SSM:s uppgift att pröva huruvida de är avsedda för sådana ändamål som anges i kostnads-
beräkningen. Den redovisning som SSM begär i punkt 3 är på en helt annan detaljnivå än 
kostnadsberäkningen och det kan därför inte finnas behov av redovisningen för att SSM 
ska kunna fullgöra sin uppgift. Det kan inte finnas något behov av redovisning för tidigare 
år i samband med prövningen av fondmedel under 2013. SKB anser vidare att de uppgifter 
SSM får enligt punkt 1, första stycket i punkt 2 och punkt 4 i föreläggandet är vad som 
behövs för att SSM ska kunna fullgöra den aktuella uppgiften såvitt avser 2013. 

Av 30 § finansieringsförordningen framgår att det i ansökan om utbetalning ska anges 
vilka åtgärder som de utbetalade medlen ska täcka. SSM anser att det är nödvändigt med 
en redovisning av de aktiviteter, projekt och andra kostnader som de utbetalade medlen 
ska täcka under 2013, särskilt med tanke på att de förväntade utbetalningarna till SKB de 
närmaste åren prognostiseras till mellan 1,3 och 1,5 miljarder kronor per år.  Enligt SSM 
finns tydligt stöd i lag och förordning för att begära in redovisning enligt punkt 3 första 
stycket. 

En god insyn i SKB:s olika projekt är även nödvändig för SSM:s förutsättningar att be-
döma om begärda avgiftsmedel kommer att användas i enlighet med finansieringslagen. 
Enligt 3 § finansieringsförordningen ska en kostnadsberäkning ges in till SSM vart tredje 
år. I kostnadsberäkningen ska, enligt punkt 6 i samma paragraf, anges kostnader som för-
väntas uppkomma under vart och ett av de närmast kommande tre kalenderåren efter det 
att kostnadsberäkningen senast ska ha lämnats in.  

Finansieringslagstiftningen ger också SSM möjlighet att begära in den information som 
behövs för att kontrollera att avgiftsmedel har använts på ett korrekt sätt. Av samman-
fattningen av betänkandet ”Betalningsansvaret för kärnavfallet” (SOU 2004:125) framgår 
att det är väsentligt att medelsanvändningen följs upp och granskas på ett sådant sätt att 
förtroendet för finansieringssystemet kan upprätthållas. Utredaren finner mot den bak-
grunden att det behövs tid och ekonomisk kompetens i granskningsverksamheten och att 
det behöver ställas krav på tidsfrister, jämförbarhet, förklaringar till avvikelser m.m. för 
att underlätta uppföljningen. Vidare anförs att en treårig avgiftsperiod bör skapa utrymme 
för granskning och kontroll (prop. 2005/06:183 s. 51).  

Av 30 § finansieringsförordningen framgår även att SSM prövar frågor om hur och i 
vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som reaktor-
innehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare förväntas få under en viss 
kommande tidsperiod för åtgärder och verksamhet som ingår i de kostnadsberäkningar 
som har använts då kärnavfallsavgiften beslutades.  
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SSM anser inte att det i finansieringsförordningen finns någon begränsning av den detalj-
nivå enligt vilken granskningen ska ske. Inte heller kan det vara förenligt med lagens syfte 
att ha en sådan begränsning. Begreppet ”som ingår” kan enbart avse en beskrivning av 
ramen för granskningen.  

SSM anser att projektredovisningen och verksamhetsredovisningen inom SKB centralt 
enligt punkt 3 andra respektive tredje stycket i föreläggandet behövs vid SSM:s prövning 
av vilka åtgärder som de utbetalade medlen ska täcka i de delar som avser budget 2013.  

De begärda avvikelseanalyserna enligt punkt 2 andra och tredje stycket samt punkt 3 
tredje stycket är av stor vikt för att SSM ska få en tydlig bild av orsakerna till avvikelserna 
och huruvida kostnaderna som reaktorinnehavarna begär utbetalning för finns medtagna i 
kostnadsberäkningen.  

Redovisning och kontroll 

SKB anför att en revision inte kan omfatta annat än om fonderade medel använts i enlig-
het med finansieringslagstiftningen. En revision av hur fondmedel har använts pågår redan 
där SSM har tagit hjälp av KPMG. Inte någon gång har SSM eller deras revisorer från 
KPMG begärt att få beskrivningar och redovisningar som anges i punkt 3 i föreläggandet. 
SKB:s egna auktoriserade revisorer granskar årligen att fondmedel inte används för andra 
ändamål än sådana som de är avsedda för enligt finansieringslagstiftningen. Det finns 
inget behov för SSM att få tillgång till redovisningar för innevarande eller kommande år 
enligt punkten 2 och 3 i föreläggandet. I föreläggandet beskrivs inte heller på vilket sätt ett 
sådant behov skulle föreligga. 

SSM anser att det tydligt framgår av förordningen vad SSM kan kontrollera och revidera.  
SSM ska, enligt 47 § första stycket finansieringsförordningen, kontrollera att beslutade 
kärnavfallsavgifter har betalats in och revidera hur utbetalade fondmedel har använts. 

SSM anser inte att det finns någon begränsning i förordningen om att en revision ska 
genomföras på något visst sätt.  SSM har anlitat en extern revisionsfirma som stöd i 
myndighetens granskning. SSM anser i likhet med SKB att myndigheten enbart kan 
begära in uppgifter enligt lag. SSM anser dock inte att lagen anger någon begränsning i 
detaljeringsnivå.  

Revision enligt finansieringslagstiftningen respektive aktiebolagslagen har olika syften. 
SKB:s egen revision enligt aktiebolagslagen har begränsade beröringspunkter med den 
revision och tillsyn som SSM ska genomföra enligt finansieringslagstiftningen 

Ansvaret för avfallshanteringen 

SKB anför i överklagandet att eftersom tillståndshavarna ansvarar för såväl åtgärder som 
kostnader, måste det också vara tillståndshavarna som avgör hur verksamheten ska be-
drivas inom ramen för gällande lagstiftning och tillstånd. 

SSM framförde i föreläggandet att den information som efterfrågas ska användas för att 
upprätta avgiftsförslag, pröva frågor om hur och i vilken utsträckning fonderade avgifts-
medel får användas och för att kunna revidera hur fondmedel har använts.  
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Bristande tydlighet 

SKB anför att ett föreläggande från en myndighet ska vara så tydligt och precist att adress-
aten utan svårighet och risk för missförstånd kan få klart för sig vad som krävs för att upp-
fylla föreläggandet och att punkt 3 inte uppfyller rimliga krav på precision. Vad som avses 
med t.ex. ”kostnadsdrivande poster”, ”huvudsakliga”, ”projekt”, ”aktivitet”, ”avvikelse-
analys med kommentar” och ”ackumulerade upparbetade kostnader till och med 2011” är 
inte tydligt.  

SSM konstaterar att föreläggandet har föregåtts av två informationsmöten där efterfrågad 
information diskuterats. SSM har, för att tydliggöra vilken information som efterfrågas, i 
föreläggandet använt samma begrepp som använts vid dessa möten (se mötesanteck-
ningar från den 1 juni 2012, bilaga 3, och den 23 augusti 2012, bilaga 4). SKB har 
korrigerat och godkänt båda mötesanteckningarna.  
 
SKB anför att det i föreläggandet inte anges från vilken tidpunkt uppgifter ska lämnas för 
de ”ackumulerade upparbetade kostnaderna till och med 2011” som SSM vill ha del av 
avseende projektverksamheten. Enligt SKB kan det – beroende på vad som avses i denna 
del – vara mer eller mindre omöjligt att uppfylla föreläggandet då det skulle kräva att SKB 
spårade projekt bakåt i tiden och utredde hur dessa har utfallit och förändrats. 

SSM anser att de begrepp som SSM har använt sig av är vedertagna begrepp inom 
ekonomi och redovisning. ”Ackumulerade upparbetade kostnader till och med 2011” 
innebär totala kostnader för ett projekt fram till och med 2011.”Avvikelseanalys med 
kommentar” innebär att analysera och beskriva vad en avvikelse beror på. 

SKB anför vidare att SKB inte kan förstå skillnaden mellan andra och tredje stycket i 
punkt 2.  
 
Begäran enligt punkt 2 andra stycket innebär att SKB ska beskriva orsaker till avvikelser 
mellan föreslagen betalningsplan och kostnadsberäkning (Plan) samt om dessa avvikelser 
beror på förseningar, tidigarelägganden, fördyringar eller effektiviseringar.  
 
Redovisningen i punkt 2 tredje stycket har SSM efterfrågat för att försäkra sig om att SSM 
får en helhetsbild av hur den totala avvikelsen mellan föreslagen betalningsplan och 
kostnadsberäkning fördelar sig på dessa fyra kategorier.  
 
SSM konstaterar att innehållet i båda dessa stycken har funnits med från början i det 
underlagsmaterial som SSM och SKB gått igenom och diskuterat vid två möten (se bilaga 
3 och 4). SKB har inte vid något av dessa möten framfört att innehållet i punkterna skulle 
vara otydligt. 
 
Den information som efterfrågas i föreläggandet har preciserats så långt som varit möjligt 
utifrån SSM:s kännedom om SKB:s räkenskaper. SKB skriver att SKB driver mellan 85 
och 150 projekt beroende på hur ett projekt definieras. SSM föreslog vid mötet med SKB 
den 23 augusti 2012 (bilaga 4) att myndigheten och SKB i samråd skulle försöka komma 
fram till en lämplig nivå på projektredovisningen. SKB avvisade dock förslaget i det 
skedet och efterfrågade en skriftlig handling från SSM med hänvisning till lagrum avse-
ende vad SSM grundar sin begäran om utökad detaljerad projekt- och aktivitetsredovis-
ning på. Mot denna bakgrund beslutade SSM att förelägga SKB att komma in med den 
efterfrågade redovisningen. 
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Fullgörande av föreläggandet 

SKB har enligt föreläggandet haft tre veckor på sig att ta fram efterfrågad information. 
SKB anför i överklagandet att det skulle innebära en för stor arbetsinsats för SKB att ta 
fram den efterfrågade informationen. 

SSM vill framhålla att myndigheten erbjudit SKB hjälp med att fullgöra föreläggandet 
samt bett SKB att skriftligen komma in med en beskrivning av vad i föreläggandet som 
SKB inte anser sig kunna leverera i tid och varför de inte kan göra det (bilaga 5 och 6).  

Sammanfattningsvis anser SSM att myndigheten har behov av samtliga delar av redo-
visningen i föreläggandet och att de grunder som SKB anger i överklagandet för att inte 
komma in med efterfrågad redovisning inte utgör skäl för omprövning av föreläggandet. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Ulf Yngvesson. I ärendets slutliga hand-
läggning har avdelningschefen Johan Anderberg, enhetschefen Björn Hedberg, utredaren 
Annika Åström, analytikern Stefan Engqvist, controllern Andrea Siegers, utredaren John 
Liljedahl samt verksjuristen Anna Mörtberg deltagit, den sistnämnda som föredragande. 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
 
 
Ulf Yngvesson 
 
    
 

Anna Mörtberg 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: SKB:s överklagande från den 30 oktober 2012 
Bilaga 2: SSM:s föreläggande från den 11 oktober 2012 
Bilaga 3: Mötesanteckningar från mötet den 1 juni 2012 (SSM2012-4151-1) 
Bilaga 4: Mötesanteckningar från mötet den 23 augusti 2012 (SSM2012-4151-2 och 
SSM2012-4151-4) 
Bilaga 5: E-postmeddelande som sammanfattar telefonsamtal med SKB den 29 oktober 
2012 (SSM2012-4151-8) 
Bilaga 6: E-postmeddelande från SSM till SKB den 26 oktober 2012 (SSM2012-4151-7) 
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