
 

 

  

Onsdag den 16 februari 2005   

 
08.30 Välkomstanförande 

Kristina Glimelius, ordförande i KASAM 
 

08.40 Det svenska systemet för finansiering av framtida 
kostnader för hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle och rivning av kärnkraftverken 
Magnus Westerlind, chef för kärnavfallsavdelningen, 

Statens kärnkraftinspektion 

 

09.10 I skuggan av kärnkraftsdebatten kring 1980 – tankar 
kring tillkomsten av dagens finansieringssystem.  
Olof Söderberg, ordförande i Kärnavfallsfondens styrelse 
 

09.40 Aktuella förslag om förändringar i finansierings-
systemet 
Per Anders Bergendahl, särskild utredare, Finansierings-

utredningen (M 2003:01) 
 

10.10 Paus 
 

10.35 Vem ska betala, vad och när? Uttalade och outtalade 
värderingar bakom finansieringssystemet 
Carl Reinhold Bråkenhielm, ledamot i KASAM 
 

11.05 Jämförelser mellan planerade och verkliga kostnader 
för andra stora projekt  
Esbjörn Segelod, professor i företagsekonomi, Mälar-

dalens högskola 
 

11.30 Svensk Kärnbränslehantering AB:s erfarenheter av 
kostnadsberäkningar och verkliga kostnader 

 Tommy Hedman, avdelningschef vid SKB 
 

11.50 Lunch 
 

12.55  Hur finansieras ”kärnavfallsprojekt” i andra länder? 
Torsten Eng, OECD/NEA, Paris 

 

 

 

 

 
 

13.25  Förtjänster och svagheter i finansieringssystemet 
Gruppdiskussioner kring följande teman eller andra teman som 

seminariedeltagarna har föreslagit inför seminariet:  
 

1.  Variationer i förutsättningarna för kostnadsberäkningarna  
Hur stora är osäkerheterna i beräkningarna av de framtida 
kostnaderna? Hur hanteras dessa osäkerheter? Hur hanterar 
finansieringssystemet den osäkerhet i beräkningarna som följer 
av att det bland annat inte finns någon fastställd tidpunkt för 
avställning av de svenska kärnkraftreaktorerna? 

2.   Inflödet av medel till Kärnavfallsfonden 
Kommer tillräckliga medel att betalas in till Kärnavfallsfonden 
och vad görs för att säkerställa detta? 

3.   Förvaltningen av medel som har betalats in till Kärnavfalls- 
      fonden 

Vilka är osäkerheterna vid förvaltningen av medlen i Kärn-
avfallsfonden? Är förvaltningen tillräckligt säker? Vad görs för 
att förvaltningen av Kärnavfallsfonden skall ge den avkastning 
som förutsätts i samband med avgiftsberäkningarna? Vad görs 
för att Kärnavfallsfonden skall ha medel tillgängliga när de 
behövs för avsedda ändamål? 

4.   Etiska värderingar 
Vilka etiska värderingar finns eller bör finnas bakom finansi-
eringssystemet? 

 

15.15 Gruppernas redovisningar 
Korta presentationer av resultatet av gruppdiskussionerna 
 

15.35 Kan vi ha förtroende för finansieringssystemet? 
 Gemensam diskussion 

 

16.25 Avslutning 
Kristina Glimelius, ordförande i KASAM 
 

16.30 Slut 
 

 
 

 
 



 

 

  

 
 
 
 

Bakgrund 

Det svenska finansieringssystemet för hantering och slut-
förvaring av använt kärnbränsle och rivning av kärnkraft-
reaktorerna har skapats för att säkerställa att nödvändiga 
finansiella resurser skall finnas tillgängliga när de behövs 
längre fram i tiden. Tanken är att dagens produktion av kärn-
kraftsel skall bära den fulla kostnaden för avfallshantering 
och avveckling. Ett finansieringssystem som uppfattas som 
både trovärdigt och rättvist bidrar till förtroende för hela 
”kärnavfallsprojektet”. 
 
 
Syftet med seminariet är att 
• ge en bild av hur finansieringssystemet är uppbyggt och 

vilka förändringar som föreslås av Finansieringsutred-
ningen (M 2003:01), 

• ge insikter om de underliggande värderingarna i systemet 
och hur dessa värderingar återspeglas i systemets 
utformning, 

• analysera och diskutera vilka förtjänster och svagheter 
som är inbyggda i systemet för beräkning av kostnader, 
avgifter och säkerheter samt hur man hanterar 
osäkerheterna i detta system, 

• ge översiktlig information om motsvarande finansierings-
system i andra länder. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 PRELIMINÄRT PROGRAM  

(justerat 2005-02-01) 
 

 

KÄRNAVFALL 
– kostnader och finansiering 

 
 

Ett KASAM-seminarium 

 
Gimo Herrgård, Östhammars kommun  

Onsdagen den 16 februari 2005 
Kl. 08.30-16.30 

 

 

Anmälan görs enligt anmälningsblankett senast den 24 januari 2005. 
       Ange gärna i samband med anmälan vilka av angivna teman 
som intresserar mest. Eventuella förslag om andra teman för grupp-
diskussionerna bör vara KASAM till handa senast den 14 januari. 
       Rum för ev. övernattning bokas och bekostas av deltagarna. 
Fram till den 18 januari finns ett antal rum reserverade för de deltagare 
som önskar anlända till Gimo Herrgård under eftermiddagen/kvällen 
dagen före seminariet. Ytterligare information om bokning av rum 
återfinns på anmälningsblankettens baksida. 
       Tisdagen den 15 februari inbjuder KASAM till buffé från klockan 
18.00 och en kulturell aktivitet senare under kvällen. För planeringen 
av detta, vore vi tacksamma om Du på anmälningsblanketten anger om 
Du avser övernatta. 

 

 

 

 

      


