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Samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande 
av kärntekniska restprodukter  
Av Riksgäldskontorets (Riksgälden) regleringsbrev för 2022 framgår att myndigheten ska 
redovisa en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska 
restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans samt statens samlade risk.  

Den 22 februari 2022 har Riksgälden, enlighet med bestämmelserna i förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, lämnat årsredovisning för 2021. I 
avsnittet ”Finansiering av kärnavfall” i årsredovisningen redovisas den verksamhet som 
bedrivits under 2021.  

Den redovisning som görs här ska ses som ett komplement till vad som framgår av 
årsredovisningen och tar primärt sikte på att beskriva den finansiella ställningen i 
finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter. 

Huvuddelen av redovisningen framgår av bilaga 1: Kvartalsrapport 2021 Q4. Denna 
redovisning skiljer sig från det som Riksgälden lämnat till regeringen tidigare år.  

Till följd av att det tar några veckor att få aktuella marknadsdata från leverantören av det 
system som används för att beräkna kompletteringsbeloppen så kommer denna redovisning 
att avse marknadsläget vid utgången av det fjärde kvartalet 2021. Riksgälden har för avsikt 
att i mitten av maj inkomma med en uppdaterad redovisning avseende marknadsläget vid 
utgången av första kvartalet 2022. Riksgälden önskar, om möjligt, att tidsramarna för 
redovisningen uppdateras i regleringsbrevet för 2023. 

Kvartalsrapporten avses bli en löpande redovisning med samma struktur från gång till gång. 
Därmed blir det möjligt att löpande följa vad gäller reaktorinnehavarnas tillgångar och 
skulder i finansieringssystemet. Reaktorinnehavarnas skulder utgör omkring 98 procent av 
de återstående totala skulderna (där även skulderna för andra avgiftsskyldiga tillståndshavare 
ingår) och därmed ger denna redovisning en bra bild den samlade balansen i 
finansieringssystemet. 

Vad gäller bedömningen av styrkan i ställda säkerheter för finansieringsbelopp och 
kompletteringsbelopp kommer Riksgälden att, i enlighet med bestämmelserna i 
förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter 
(finansieringsförordningen), yttra sig till regeringen under våren. 

Sammantaget bedömer Riksgälden att finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter i 
dagsläget fungerar som avsett. De kompletteringsbelopp som regeringen beslutat om för 
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2022-2023 är en central komponent för att begränsa den risk som staten och framtida 
skattebetalare har vad gäller finansiering av kärntekniska restprodukter. 

 

 

___________________________ 
 
I detta ärende har riksgäldsdirektören Karolina Ekholm beslutat efter föredragning av 
seniora analytikern John Eliasson. I den slutliga beredningen har även enhetschefen Peter 
Stoltz, seniora analytikern Per Nyström och analytikern Richard Ström deltagit.  
 
 
 
 
   

Karolina Ekholm, beslutande   

   

  John Eliasson, föredragande 

 

Bilaga 1: Kvartalsrapport 2021 Q4 

 


