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SSM:s begäran om kompletterande information (Clink)

SKB har ansvarsförsäkringar för Clab i enlighet med vad som föreskrivs i Atomförsäkringslagen 
(1968:45). Försäkringarna har tecknats hos Nordiska Kärnförsäkringspoolen och ELINI. I enlighet 
med vad som föreskrivs i förordningen (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen 
har försäkringarna årligen godkänts av Finansinspektionen. SKB avser att också försäkra Clink hos 
dessa bolag i enlighet med de krav som gäller enligt Atomförsäkringslagen eller senare lagstiftning 
som ersätter denna.

SKB ägs av Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG 
Aktiebolag, dvs. de bolag som direkt eller indirekt äger de svenska kärnkraftverken. 
Kärnkraftbolagen fonderar enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet medel i Kärnavfallsfonden för att täcka kostnaderna för 
bl.a. den verksamhet som SKB avser att bedriva i Clink och inom KBS-3-systemet i övrigt. SKB:s 
ägare finansierar SKB:s verksamhet vid Clab med medel som de tar ut från Kärnavfallsfonden och 
de kommer också att finansiera verksamheten vid Clink och övriga delar av KBS-3-systemet på 
detta sätt.

För närvarande finns 43 miljarder i Kärnavfallsfonden. Kostnader därutöver kommer att täckas 
genom dels fortsatta avgiftsbetalningar till fonden, dels från den avkastning som medlen i fonden 
ger. Skyldigheten att betala avgifter till fonden kvarstår tills Clink är avvecklat och slutförvaret 
slutligt förslutet. Kärnkraftföretagens moderbolag ställer dessutom säkerheter för att täcka de 
avgifter som ännu inte är inbetalda. Vidare ställs säkerheter för det fall att fonden inte skulle 
komma att räcka på grund av oplanerade händelser.

I enlighet med vad som anges ovan är det alltså säkerställt att det finns medel tillgängliga för att 
SKB ska kunna upprätthålla säkerheten och strålskyddet samt det fysiska skyddet vid Clink.

Med vänlig hälsning

Svensk Kärnbränslehantering AB
Kärnbränsleprojektet

Olle Olsson
Projektchef
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