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1 SKI:S FÖRSLAG 
 
SKI föreslår att avgiften för år 2007 enligt 5 § lagen (1992:1537) om finansiering av 
framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (finansieringslagen) för de reaktorer som 
fortfarande är i drift höjs från i genomsnitt 0,8 till 1,8 öre/kWh. Detta innebär att den 
genomsnittliga avgiftsnivån på 1,8 öre/kWh föreslås bli fastställd för år 2007. I tabell A 
visas förslag till de individuella avgifter som föreslås gälla för respektive 
kärnkraftsbolag under år 2007. 
 

Tabell A:  SKI:s förslag till avgifter för år 2007 

Kärnkraftföretag 
Nuvarande avgift 
år 2006 (öre/kWh) 

Föreslagen 
förändring 
(öre/kWh) 

Avgiftsförslag år 2007 
(öre/kWh) 

Forsmarks Kraftgrupp AB 1,2 + 0,7  1,9 

OKG AB 0,6 + 0,7  1,3 

Ringhals AB 0,7 + 1,3  2,0 

Barsebäck Kraft AB 0,0 ± 0,0  0,0 

 
Huvudskälet till de föreslagna avgiftshöjningarna är en minskad avkastning på 
fondkapitalet under de kommande åren fram till och med år 2020. En annan bidragande 
faktor är att den framtida produktionsvolymen har reducerats eftersom fler reaktorer har 
uppnått full intjänande tid.  
 
SKI föreslår vidare att säkerhetsbelopp I, som är avsett att täcka den fondbrist som 
skulle uppkomma i det fall att samtliga kärnkraftreaktorer ställs av permanent den 31 
december 2006 fördelas mellan kraftföretagen enligt tabell B nedan. 



SKI – Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp år 2007, SKI  2006/738 2 (11) 
 
 

Tabell B: SKI:s förslag till säkerhetsbelopp I för år 2007 

Kärnkraftföretag 

Diskonterat 
grundbelopp 
(miljoner kr) 

Beräknad 
fondbehållning 

(miljoner kr) 

Förslag till 
säkerhetsbelopp I 

för år 2007 
(miljoner kr) 

Forsmarks Kraftgrupp AB 11 976 11 126 851 

OKG AB 9 018 8 512 506 

Ringhals AB 12 809 12 138 671 

TOTALT 33 803 31 776 2 028 

 
SKI:s förslag till säkerhetsbelopp II, d.v.s. tilläggsbeloppet, är beräknat med säkerhetsnivån 
90 % i de intervallskattningar som presenteras för respektive kärnkraftsföretag. Detta val av 
säkerhetsnivå innebär att sannolikheten för att kostnaderna skall underskrida den angivna 
nivån är 90 %, vilket minskar risken för att tilläggsbeloppet skulle vara underskattat även om 
osäkerheterna i vissa kostnadsuppskattningar skulle vara större än vad SKB har presenterat. 
 
SKI väljer, liksom tidigare år, att redovisa det diskonterade respektive odiskonterade beloppet 
för tilläggsbeloppet (säkerhetsbelopp II). SKI föreslår vidare, liksom tidigare år, att säkerhets-
belopp II (tilläggsbeloppet) skall byggas upp successivt för att vara fullt utbyggt vid utgången 
av år 2010. SKI föreslår därmed att regeringen överväger om tilläggsbeloppen skall vara 
odiskonterade eller diskonterade. 
 
SKI föreslår också att beloppen för säkerhet II (tilläggsbeloppet) skall fastställas i enlighet 
med vad som föreslås i tabell C om odiskonterade belopp väljs och i tabell D om diskonterade 
belopp väljs. I tabell C och tabell D visas såväl förslag till säkerhetsbelopp II för år 2007 som 
för den fullt uppbyggda nivån. 
 

Tabell C: SKI:s förslag till odiskonterade tilläggsbelopp (säkerhetsbelopp II) för 2007  

Kärnkraftföretag 

Antal återstående år 
för uppbyggnad av 
säkerhetsbelopp II 

Föreslag till 
odiskonterat 

tilläggsbelopp 
(säkerhetsbelopp II), 

fullt uppbyggt år 
2010 

(miljoner kr) 

Föreslag till 
odiskonterat 

tilläggsbelopp 
(säkerhetsbelopp II) 

för år 2007 
(miljoner kr) 

Forsmarks Kraftgrupp AB 1,4 5 640 5 410 

OKG AB 2,0 4 190 3 630 

Ringhals AB 1,0 5 900 5 900 

Barsebäck Kraft AB 1,0 2 410 2 460 

TOTALT  18 240 17 450 
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Tabell D: SKI:s förslag till diskonterade tilläggsbelopp (säkerhetsbelopp II) för 2007  

Kärnkraftföretag 

Antal återstående år 
för uppbyggnad av 
säkerhetsbelopp II 

Förslag till 
diskonterat 

tilläggsbelopp 
(säkerhetsbelopp II), 

fullt uppbyggt år 
2010 

(miljoner kr) 

Förslag till 
diskonterat 

tilläggsbelopp 
(säkerhetsbelopp II) 

för år 2007 
(miljoner kr) 

Forsmarks Kraftgrupp AB 1,4 3 110 2 980 

OKG AB 2,0 2 310 2 000 

Ringhals AB 1.0 3 260 3 260 

Barsebäck Kraft AB 1,0 1 390 1 390 

TOTALT  10 070 9 630 

 
 
2 SAMMANFATTNING AV SKI:S ÖVERVÄGANDE 
 
2.1 SKB:s kalkylmetod och dess tillämpning 
 
2.1.1 Kalkylens omfattning 
 
I Plan 2006 beskrivs de framtida uppgifter som ingår i kärnavfallsprojektet: 

– Byggande av ett slutförvar för använt kärnbränsle och en inkapslingsanläggning. 
– Byggande av ett slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall. 
– Byggandet av ett slutförvar för rivningsavfall (SFR 3).  
– Rivning av kärnkraftverk. 

 
SKB har ansvaret för att sammanställa de kostnadsberäkningar som lämnas av kärnkrafts-
företagen till SKI. SKB ansvarar för den första uppgiften, d.v.s. att beräkna kostnader för ett 
slutförvar för använt kärnbränsle. SKB sammanställer även kostnader för rivning av kärn-
kraftverken, men det är de enskilda kärnkraftbolagen som ansvarar för uppgiften att planera 
och genomföra rivningarna av kärnkraftverken. När det gäller de andra uppgifterna som är 
byggande av ett slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall och byggande av ett slut-
förvar för rivningsavfall (SFR 3) så har SKB gjort vissa enklare kostnadsberäkningar som 
ingår i underlag till avgifter. Kostnaderna kan klassificeras i samkostnader för byggande av 
tre slutförvaringsanläggningar respektive särkostnader för rivning av kärnkraftverken1. 
 
Årets beräkningar för avgiftsunderlagsbeloppet för myndighetskostnaderna omfattar tiden 
2008 och framåt, dock längst till dess att programmet är avslutat. De beräknas från och med 
den tidpunkt då bränslet har tagits bort till dess att alla aktiviteter kring slutförvaring av 
använt kärnbränsle och rivning av kärnkraftverken är slutförda. 
 

                                                 
1 Se Finansieringsutredningens slutbetänkande, Betalningsansvaret för kärnavfallet, avsnitt 2.2 Fyra 
rivningsprojekt och ett gemensamt projekt, SOU 2004:124, sid. 61 ff. 
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Uppgiften att ta hand om kärnkraftens restprodukter är ett omfattande och stort svenskt 
industriprojekt. SKB har valt att dela in uppgiften i 40 individuella projekt.  
 
Resultatet av SKB:s beräkningar sammanställs i tabell E. SKI har indelat de 40 projekten i 
11 delområden för att göra analysen mer överskådlig.  

Tabell E: Sammanställning av beräkningar för avgiftsunderlagsbeloppet per delområde. (SKI:s 
sammanställning.) 

Nr Områden av kalkylobjekt 

Referens- 
värde 
(mnkr) 

Median- 
värde 
(mnkr) 

Differens  
(mnkr) 

Differens 
(%) 

1 SKB Administration 2 301 2 652 351 15,3% 

2 Fud inkapsling & slutförvar 1 890 2 270 380 20,1% 

3 Transport 1 684 1 594 90 -5,3% 

4 Rivning, kärnkraftverk 16 512 16 677 165 1,0% 

5 Clab 3 339 4 367 1 028 30,8% 

6 Kapseltillverkning 2 756 3 420 664 24,1% 

7 Inkapslingsanläggning 3 630 4 174 544 15,0% 

8 Slutförvar 10 264 11 833 1 569 15,3% 

9 Återfyllnad, slutförvar 2 416 1 840 576 -23,8% 

10 Slutförvar, långlivat- och medelaktivt avfall 662 877 215 32,5% 

11 Slutförvar, rivningsavfall (SFR 3) 986 996 10 1,0% 
 Summa 46 440 50 700 4 260 9,2% 

Källa: Tabell 1 i SKB:s  Plan 2006, komplettering, september  2006. 
 
 
2.1.2 Osäkerheternas storlek 
 
Av tabell E kan utläsas att det finns en differens mellan referens- och medianvärde på 4 260 
miljoner kronor. Detta är ekvivalent med ett traditionellt riskpåslag för osäkerheter med 
9,2 %. Referensvärdet bestäms av den ursprungliga deterministiska kalkylen och median-
värdet är det probabilistiska värde som är resultatet av de simuleringar som görs genom 
Monte Carlo-simulering. 
 
De flesta delområden uppvisar påslag för eventuella ökade kostnader som kan uppkomma, 
men två delområden2 uppvisar det motsatta. För dessa innebär det att mindre medel fonderas 
än vad som har angivits i den deterministiska referenskalkylen. För ytterligare två områden är 
pålägget blygsamma 1 %, vilket i princip innebär att det för dessa områden inte finns någon 
säkerhetsmarginal alls. För att det inte ska finnas några farhågor för att kostnaderna är 
underskattade bör SKB validera att de avvikelser som finns mellan referensvärdena och de 
simulerade medianvärdena är korrekta. SKB måste därför kontrollera och validera att de 
avvikelser som finns mellan respektive referensvärde och värde från den efterföljande Monte 
Carlo-simuleringen kan förklaras av slumpmässighet i simuleringen och inte beror på en eller 
flera systematiska felkällor eller metodfel. 
 
 
                                                 
2 Dessa två delområden är post 3, Transporter och post 9, Återfyllnad för slutförvar. 
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SKI har analyserat förändringen i risknivå och funnit att den totala osäkerheten i beräkningen 
ökat med över 2 miljarder kronor3 jämfört med den genomsnittliga osäkerheten i Plan 2001-
2003. De framtida rivningskostnaderna visar samma mönster och osäkerheten i beräkningarna 
har ökat med nästan en miljard kronor4 jämfört med Plan 2001.  
 
 
2.1.3 SKI:s syn på SKB:s hantering av osäkerheter i beräkningen 
 
SKI har i årets granskning identifierat vissa kvarstående osäkerheter. Den inverkan som dessa 
osäkerheter kan ha på beräkningarna är större än inverkan av beroenden mellan kalkylobjekt 
som identifierades i förra årets granskning. I år har SKI valt att inte bedöma resultatet utan 
istället valt att låta granskningsarbetet vara mera utvärderande till sin karaktär. Denna metodik 
har medfört att SKI:s påverkan på beräkningarna har minimerats, vilket i sin tur innebär att 
SKI avstått från att kräva att SKB skall exkludera vissa variationer från beräkningarna eller 
ändra vissa andra.  
 
SKI förväntar att SKB tar hänsyn till de synpunkter som SKI framhåller i granskningen av 
Plan 2006, och särskilt beaktar de kvarstående osäkerheter som har identifierats av SKI, i 
arbete med Plan 2007.  
 
SKI anser att de kvarstående osäkerheter som finns visar på att det finns oklarheter om nivån 
på de framtida kostnaderna som kan ligga på i storleksordningen 4-5 miljarder kronor. SKI 
vill framhålla att det är angeläget att SKB i det kommande arbetet med Plan 2007 gör en ge-
nomlysning av nedanstående fyra områden, så att kostnadsnivåerna kan valideras och att 
risken för en eventuell framtida underfinansierad fond kan reduceras. De identifierade om-
rådena är: 

• kostnader för rivning 
• kostnader för material och tillverkning av kapsel 
• kostnader för tillkommande volymer till slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt 

avfall och slutförvaret för låg- och medelaktivt rivningsavfall 
• kostnader för återfyllnad. 

 
Den nya analysgrupp som SKB inrättade för två år sedan har inte bidragit i årets arbete, efter-
som SKB valt att i stort sett bara göra en indexuppräkning av Plan 2005. Analysgruppens 
arbete är en central del av hela den successiva principen och arbetet omfattar att identifiera 
beroendeförhållanden mellan de olika scenarierna, aktiva val av variationer, bestämmande av 
låg- respektive högvärdena för variationerna och bestämmande av det ”troligaste värdet” (det 
förväntade värdet). Dessa skattningar skall kvantifieras som sannolikheter och belopp.  
 
SKI vill framhålla att SKB i samband med genomgången av analysgruppens arbetsgång har 
möjlighet att bestämma avgiftsunderlaget vid en högre konfidensgrad, varvid osäkerheten i 
kalkylen automatiskt kommer att reduceras. 
 
Liksom föregående år vill SKI framhålla att i takt med att reaktorerna uppnår full intjänande-
tid, d.v.s. passerar den fastställda gränsen på en intjänandetid på 25 år, så blir det successivt 
viktigare att kvaliteten i beräkningarna är hög. Detta kräver i sin tur att beräkningarna blir 
                                                 
3 Det spridningsmått som används för att definiera osäkerheten är standardmåttet en standardavvikelse. Den 
exakta skillnaden är 2 088 miljoner kronor. 
4 Det exakta beloppet år 934 miljoner kronor. 
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tydligare genom att antaganden och grundförutsättningar redovisas på ett spårbart och trans-
parent sätt. Detta gäller dels utarbetande av referenskalkylerna, som bör omarbetas varje år, 
dels att ange referenser till variationerna.   
 
För att Kärnavfallsfondens tillgångar skall kunna räcka till att uppfylla de åtaganden som 
finns så krävs det att fonden utvecklas enligt de antaganden som Kärnavfallsfondens styrelse 
(KAFS) gjort om den framtida avkastningen. Det krävs vidare att det inte uppstår några nämn-
värda kostnadsökningar i SKB:s program eller förskjutningar i den tidplan som presenterats i 
Fud-program 2004 som skulle ställa krav på tidigareläggning av vissa aktiviteter. Det måste 
verifieras att det har avsatts tillräckligt med kapital för att täcka de fyra punkter som omfattar 
de kvarstående osäkerheterna. 
 
SKI anser trots påpekande att SKB:s underlag kan användas för framtagningen av avgifter och 
säkerheter för år 2007. Detta gäller för en konfidensgrad på 50 % för grundbeloppet och 
avgiftsunderlagsbeloppet samt en konfidensgrad på 90 % för tilläggsbeloppet.  
 
 
2.2 SKI:s beräkning av avgifter och tilläggsbeloppet (säkerhetsbelopp II) för år 2007 
 
2.2.1 Underlag 
 
SKI anser att SKB:s underlag kan användas för framtagningen av avgifter och säkerhets-
belopp för år 2007, trots de behov av klargörande tillägg som påtalas i avsnitt 2.1. 
 
Till och med år 2005 har totalt 1 670 TWh elenergi producerats vid kärnkraftverken och  
6 311 ton uran har använts. SKB räknar med att 1 871 TWh kommer att produceras under 
25 års drift av alla reaktorer (intjänandetiden) och den totala uranmängden kommer då att 
uppgå till 6 866 ton. I Plan 2006 beräknas den förväntade framtida energiproduktionen genom 
att utnyttja reaktorägarnas faktiska marknadsprognoser.  
 
SKI väljer att som tidigare använda verkliga utfall för den faktiska produktionen, med juster-
ingar av vissa extremvärden, för att prognostisera den framtida energiproduktionen. SKI an-
vänder en genomsnittlig beräkning av produktionsvolymen för perioden 1996-2005 för att 
prognostisera framtida elproduktion för perioden 2007-2010. Den framtida energiproduktio-
nen uppgår till 118,3 TWh i årets beräkning. 
 
För att beräkna och föreslå avgifter och säkerhetsbelopp utgår SKI, liksom tidigare år, från de 
uppgifter5 som Kärnavfallsfondens styrelse har lämnat om nivån på fondbehållningen och 
antagande om den framtida förräntningen av Kärnavfallsfondens förmögenhet (dnr KAFS 9-
06, dnr SKI 2006/338). Kärnavfallsfondens bokförda värde uppgick den 31 december 2005 
till 34,86 miljarder kronor.  
 
KAFS förväntar en årlig genomsnittlig real avkastning på fondkapitalet med 2,1 % under 
perioden fram till och med år 2016 och med 2,5 % för tiden därefter. Förra året var den 
                                                 
5 I Prop. 1995/96:83, Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m., sägs under rubriken 
”Realränteantagande i avgiftsberäkningarna” följande: ”Vi menar att valet av antagande rörande real avkastning 
på fonderade medel betingas av hur medlen förvaltas och är placerade. Vi föreslår därför att Kärnavfallsfonden 
årligen lämnar en rekommendation till Statens kärnkraftinspektion om vilket realränteantagande som bör 
användas vid avgiftsberäkningen”. 
6 I beloppet ingår medel fonderade medel enligt Studsvikslagen på ca 700 mnkr. 
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förväntade avkastningen på fondkapitalet 3,25 % till och med år 2020 och 2,5 % för tiden 
därefter. Innan år 2004 baserades avgiftsberäkningarna på en real avkastning på 4,0 % till och 
med år 2020 och 2,5 % för tiden därefter. 
 
Den successivt sjunkande förväntade reala avkastningen kan bl.a. förklaras av sjunkande 
realräntor i perioden. Det kan vidare nämnas att omdispositioner i obligationsportföljen har 
medfört realisationsvinster, dock har placeringarna i realränteobligationer minskat och uppgår 
till ca 42 % av fondkapitalet. 
 
SKI kalkylerar att fondens bokförda värde den 1 januari 2007 kommer att uppgå till 
36,9 miljarder kronor för de fyra kraftföretagen. Vid beräkningen har uppgifter hämtats från 
KAFS årsredovisning för år 2005. Utbetalningarna från Kärnavfallsfonden uppgår till 1 162 
miljoner kronor för år 2006, medan de inbetalda avgifterna uppgår till 571 miljoner kronor. 
 
SKI har, i likhet med tidigare års beräkningar av avgifter och säkerheter, skattat de framtida 
myndighetskostnaderna för SKI och SSI och adderat dessa till beräkningsunderlaget.  I SKI 
Rapport 2006:32, ”Metod för probabilistisk skattning av myndighetskostnader – analys 2006” 
presenteras hur dessa beräkningar har gjorts. De framtida myndighetskostnaderna har i år ökat 
något, men osäkerhetsnivån är lägre jämfört med föregående år. Myndighetskostnaderna har 
skattats till 3 239 miljoner kronor (vid en sannolikhet på 50 %) med en osäkerhet på 
1 008 miljoner kronor.  
 
 
2.2.2 Ställningstaganden 
 
Avgifter och säkerhetsbelopp för år 2007 beräknas utifrån samma scenario som regeringen 
fattade beslut om tidigare år, d.v.s. en intjänandetid på 25 år. SKI har inte funnit att några nya 
skäl framkommit för att ompröva giltigheten av fall B7. SKI väljer att göra beräkningen på fall 
B, då detta scenario är i överensstämmelse med nuvarande lagstiftning.  
 
Beträffande beräkningen av tilläggsbeloppet i årets förslag så kan SKI konstatera att den stu-
die som SKI har utfört (SKI PM 02:09) av reaktorinnehavarnas kostnadsberäkningar enligt 
3 § finansieringslagen fortfarande följs. SKI använder därför en teknik vid beräkningen av 
tilläggsbeloppet som något förenklat innebär att ett eventuellt överskott i fondbehållningen 
inte reducerar tilläggsbeloppets storlek. 
 
 
2.2.3 Förslag till avgifter för år 2007 
 
SKI föreslår en genomsnittlig avgift för år 2007 för samtliga kärnkraftföretag (exklusive Bar-
sebäck) på 1,8 öre per kWh. 
 
SKI föreslår att avgiften för Forsmarks Kraftgrupp AB höjs med 0,7 öre/kWh och föreslår 
därmed att avgiften för år 2007 fastställs till 1,9 öre/kWh. 
 
SKI föreslår att avgiften för OKG AB höjs med 0,7 öre/kWh och föreslår därmed att avgiften 
för år 2007 fastställs till 1,3 öre/kWh. 
 
                                                 
7 SKI:s motiv för att tillämpa fall B beskrevs utförligt i förslag till avgifter för år 2000 (SKI Rapport 99:40). 
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SKI föreslår att avgiften för Ringhals AB höjs med 1,3 öre/kWh8 och föreslår därmed att av-
giften för år 2007 fastställs till 2,0 öre/kWh. 
 
SKI föreslår att avgiften för Barsebäck Kraft AB skall vara oförändrad, och föreslår därmed 
att avgiften för år 2007 fastställs till 0,0 öre/kWh.  
 
 
2.2.4 Förslag till tilläggsbelopp (säkerhetsbelopp II) för år 2007 
 
SKI väljer, liksom tidigare år, att redovisa såväl det diskonterade som odiskonterade beloppet 
för tilläggsbeloppet (säkerhetsbelopp II). SKI har i sitt förslag till diskonterat tilläggsbelopp 
som tidigare använt en diskonteringsränta på 2 %. 
 
Det diskonterade värdet av tilläggsbeloppet (säkerhetsbelopp II) är beräknat till 9,6 miljarder 
kronor med en konfidens på 90 % för år 2007. Den fullt uppbyggda nivån som enligt planen 
skall uppnås år 2010 är knappt 10,1 miljarder kronor. Motsvarande värden för det odiskonte-
rade tilläggsbeloppet är 17,5 respektive 18,2 miljarder kronor. 
 
SKI anser att då det fortfarande finns betydande osäkerheter i kvantifieringar av enskilda 
skattningar och variationer, kan kravet på att tillräckliga medel avsätts för de framtida kostna-
derna endast tillgodoses om en tillräckligt hög konfidensnivå väljs. SKI anser att det är till-
räckligt att basera beräkningarna på en konfidensgrad på 90 %, som finns i Plan 2006. 
 
SKI föreslår vidare, i linje med rekommendationerna från tidigare avgiftsförslag, att tilläggs-
beloppet (säkerhetsbelopp II) skall byggas upp successivt för att bli fullt utbyggt år 2010. 

 

2.2.5 Kommentarer till årets beräkningar av avgifter 
 
Resultatet av SKI:s beräkningar visar på behov av höjda avgifter. Den helt dominerande orsa-
ken till den kraftiga höjningen är KAFS sänkning av den rekommenderade framtida reala av-
kastningen.  
 
SKI gjorde redan i samband med fjolårets granskning en konsekvensberäkning av vad som 
skulle ske med avgifterna i det fall att den framtida avkastningen efter år 2020 inte ökar till en 
genomsnittlig nivå på 2,5 % utan kommer att ligga kvar på dagens nivå. Beräkningen visade 
på ett behov av att höja den genomsnittliga avgiften från 0,7 till 1,8 öre per kWh.  
 
 
2.2.6 Särskilt övervägande rörande Barsebäck m.m. 
 
Avgiften för Barsebäck Kraft AB är en teknisk betingelse som följer av att regeringen effek-
tuerat riksdagens beslut om att permanent avställda Barsebäcksverkets andra reaktor under år 
2005. 
 
Barsebäck har idag ett underskott på 300-400 miljoner kronor. Hur underskottet kommer att 
utvecklas är beroende av flera faktorer bl.a. framtida produktionsvolymer och kostnader för 

                                                 
8 Avgiftshöjningen för Ringhals AB är högre än för de andra och det beror på kostnadernas fördelning i tiden och 
kvarvarande intjänandetid. 
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servicedrift. I det fall att en flerårig trend med en ökning av underskottet uppstår har reger-
ingen möjlighet att besluta att täcka det eventuella underskottet genom att använda säkerhet 
II. 
 
 
2.2.7 En reflektion om ny lagstiftning och framtida beräkningsförutsättningar 
 
Riksdagen har beslutat att den nuvarande lagen (1992:1537) om finansiering av framtida ut-
gifter för använt kärnbränsle m.m. (finansieringslagen) skall upphöra att gälla och ersättas 
med en ny lag nämligen lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet. Lagen träder i sin helhet i kraft den 1 januari 2008. 
Vissa delar av lagen, som gäller tillståndshavarnas skyldigheter att lämna kostnadsberäk-
ningar och andra uppgifter som behövs för att bestämma avgiften enligt den nya lagstift-
ningen, träder i kraft redan den 1 mars 2007. 
 
I motsats till vad som gäller enligt finansieringslagen innehåller den nya lagen inte några 
närmare bestämmelser om hur avgifternas storlek skall bestämmas. 
 
Detta innebär att delvis andra förutsättningar för att bestämma avgifternas storlek kommer att 
gälla för år 2008. En avgörande påverkansfaktor även enligt den nya lagstiftningen kommer 
att vara den beräknade realräntan på fondkapitalet. 
 
 
3 ÄRENDETS HANTERING 
 
Enligt förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. 
skall reaktorinnehavarna senast under juni månad varje år lämna en kostnadsberäkning till 
SKI avseende omhändertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärn-
kraftreaktorer9. SKI skall senast den 31 oktober föreslå regeringen storleken på de avgifter 
som de individuella reaktorinnehavarna skall betala under det följande året. SKI skall vidare 
föreslå regeringen storleken på de säkerheter som reaktorinnehavarna skall ställa för att dels 
täcka avgiftsbortfallet vid tidigarelagd avställning, dels kostnadsökningar till följd av oplane-
rade händelser. 
 
SKB överlämnade den 29 juni 2006 en kostnadsberäkning ”Plan 2006 Kostnader för kärn-
kraftens radioaktiva restprodukter” och projekt PM TA-06-01, ”Plan 2006 – alternativkalkyl 
baserad på SKI:s modifierade förutsättningar från september 2005”. SKI begärde den 
4 september 2006 att SKB skulle inkomma med kompletterande uppgifter till Plan 2006. 
Denna begäran förtydligades och modifierades vid ett möte mellan SKI och SKB den 
6 september 2006. SKI begärde in komplettering av underlag för avgifter, grund- och tilläggs-
belopp fördelade i tiden för såväl fall (A) som fall (B), kostnadsunderlag för objekt 16 och 17, 
driftdata och energiprognoser samt information om det finns någon form av s.k. programfel i 
den beräkningsmodul som används för beräkning av bentonit. SKB inkom den 12 september 
2006 med ett svar på SKI:s begäran ”Plan 2006 – kompletterande uppgifter efter begäran från 
SKI”. 
 

                                                 
9 Årets kostnadsberäkning, Plan 2006, har liksom tidigare år sammanställts av SKB på uppdrag av kraftbolagen. 
Denna innehåller ekonomiska grunddata med vars hjälp SKI kan utarbeta ett förslag till avgifter och 
säkerhetsbelopp för år 2007.  
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Kärnavfallsfondens styrelse (KAFS) har i skrivelse daterad den 15 maj 2006 lämnat uppgifter 
om det bokförda värdet på fondkapitalet per den 31 december 2005, samt givit en bedömning 
om den framtida reala avkastningen på fondförmögenheten (Dnr KAFS 22-06, dnr SKI 
2006/569). SKI använder de av KAFS avgivna rekommendationerna vid beräkning av förslag 
till avgifter och tilläggsbelopp för år 2007. 
 
 
4 ÄRENDETS BEREDNING 
 
Beslut i detta ärende har fattats av SKI:s styrelse den 26 oktober 2006 av undertecknad styrel-
seordförande Judith Melin och styrelseledamöterna Barbro Andersson Öhrn, Arne Axelsson, 
Ola Karlsson och Ann Veiderpass. Följande tjänstemän var närvarande vid beslutet Per Olov 
Nützmann, Lennart Carlsson, Elisabeth André Turlind, Ingvar Persson, Anna Cato och 
Staffan Lindskog, den sistnämnda föredragande. 
 
Ledamoten Ola Karlsson inlämnade ett särskilt yttrande. 
 
 
STATENS KÄRNKRAFTSINSPEKTION 
 
 
 
Judith Melin 
 
  Staffan Lindskog 



SKI – Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp år 2007, SKI  2006/738 11 (11) 
 
 
Kopia för kännedom  
 
Finansdepartementet 
Näringsdepartementet 
Riksrevisionsverket 
Statens strålskyddsinstitut 
KASAM 
Riksdagens utredningstjänst 
Riksgäldskontoret 
Kärnavfallsfondens styrelse 
Kammarkollegiets fondbyrå 
Ringhals AB 
Forsmarks Kraftgrupp AB 
OKG AB 
Barsebäck Kraft AB 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
AB SVAFO 
Lokala säkerhetsnämnden i Kävlinge kommun 
Lokala säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun 
Lokala säkerhetsnämnden i Varbergs kommun 
Lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Statens strålevern, Norge 
Strålsäkerhetscentralen, Finland 
Beredskabsstyrelsen, Danmark 
 
 
Bilagor 
 
SKI-PM 06:18, Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2007 enligt lagen (1992:1537) 
om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. 
 
Särskilt yttrande av ledamoten Ola Karlsson 
 
 




