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Svenska Naturskyddsföreningens, SNF:s, och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över Statens 
kärnkraftinspektions, SKI:s förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 
2007 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för 
använt kärnbränsle m.m. 
 
 
Sammanfattning 
Det är bra att kärnavfallsavgifterna för 2007 höjs avsevärt (från i genomsnitt 
0,8 till 1,8 öre per producerad kWh) jämfört med avgifterna för 2006. 
Höjningen är en bit på vägen till den höjning Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, föreslog i sitt yttrande över avgifterna för 2006. 
  
Likväl är de avgifter och säkerhetsbelopp som Statens kärnkraftinspektion 
föreslår för 2007 fortfarande för låga. Det finns tre huvudskäl för detta: 
 
1. Det finns stora osäkerheter i den svenska kärnkraftsindustrins 
slutförvarsprojekt för använt kärnkraftsbränsle. Det är oklart om metoden 
kommer att klara en miljöprövning av den långsiktiga säkerheten. Det har 
dessutom visat sig att det kan finnas alternativa metoder och alternativa val 
av plats som kan vara långsiktigt miljömässigt bättre . Detta innebär att 
kärnkraftsindustrins planering och de därtill kopplade kostnads-
beräkningarna kan vara helt fel. En förändring av val av metod eller 
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lokalisering leder till en ökade kostnader och risken för detta motiverar en 
ytterligare höjning av avgiften.  
 
2. En omfattande olycka i en kärnkraftsreaktor med samma 
grundkonstruktion som någon av de svenska kärnkraftsreaktorerna kan ge 
krav på en snabbavveckling av kärnkraften. Detta kan ge lägre än 
planerade intäkter till kärnavfallsfonden. Risken för detta motiverar en 
höjning av kärnavfallsavgiften. 
 
3. Det är snarare regel än undantag av kostnaderna för större byggprojekt, 
som slutförvarsprojektet, underskattas i förväg. Dessutom kan det komma 
att bli oväntade kostnadsökningar under driftsskedet av slutförvarsprojektet. 
Risken för kostnadsunderskattningar gäller speciellt om underlaget för 
kostnadsberäkningarna tas fram av en part som tjänar på att underskatta 
kostnaderna. Detta är fallet i slutförvarsprojektet där kärnkraftsindustrin står 
för uppskattningarna. Risken för en underskattning av bygg- och 
driftskostnaderna motiverar en höjning av kärnavfallsavgiften. 
 
Dessutom tillkommer som skäl för en ytterligare höjning av avgiften att 
rivningskostnaderna för kärnkraftsreaktorerna kan vara för lågt skattade och 
att inga medel för närvarande avsätts för långsiktigt övervakning av ett 
slutförvar för använt kärnkraftsbränsle för att förhindra kärnvapenspridning 
(safeguards/fysiskt skydd).  
 
I ett bredare perspektiv kan det dessutom etiskt principiellt vara av vikt att se 
till att det finns medel för kommande generationer att ändra 
slutförvarsmetod eller vid behov kunna modifiera eller reparera slutförvaret. 
 
Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, anser regeringen bör besluta att höja 
kärnavfallsavgifterna med mer än den av SKI föreslagna höjningen. Till en 
början kan avgifterna höjas till de nivåer som i reella termer som rådde för 
drygt tio år sedan, dvs till ca 3 öre/kWh. 
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Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på det 
rubricerade förslaget. Föreningarna lämnar härmed in ett gemensamt 
yttrande.  
 
Den planerade höjningen av avgiften för 2007 
 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, föreslår regeringen att kärnavfalls-
avgifterna för 2007 höjs avsevärt (från i genomsnitt 0,8 till 1,8 öre per 
producerad kWh) jämfört med avgifterna för 2006. Detta anser Svenska 
Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfalls-
granskning. MKG, är bra. Höjningen är en bit på vägen till den höjning 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, föreslog i sitt yttrande 
över avgifterna för 2006. 
  
Likväl är de avgifter och säkerhetsbelopp som SKI föreslår för 2007 för 
framtida finansiering av kärnavfallshantering och rivning av 
kärnkraftsreaktorer fortfarande för låga. SKI anger att avgiftshöjningen sker 
eftersom det finns en risk att avkastningen på fondmedlen minskar och att 
rektorerna närmar sig sin livslängd. Det finns dock skäl för att höja avgiften 
ytterligare. Dessa utvecklas nedan. 
 
Osäkerhet om kostnaderna för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle 
 
Det finns stora osäkerheter i den svenska kärnkraftsindustrins 
slutförvarsprojekt för använt kärnkraftsbränsle. Det är oklart om metoden 
kommer att klara en miljöprövning av den långsiktiga säkerheten. Det har 
dessutom visat sig att det kan finnas alternativa metoder och alternativa val 
av plats som kan vara långsiktigt miljömässigt bättre. Detta innebär att 
kärnkraftsindustrins planering och de därtill kopplade kostnads-
beräkningarna kan vara helt fel. En förändring av val av metod eller 
lokalisering leder till en ökade kostnader och risken för detta motiverar en 
ytterligare höjning av avgiften. Ju senare förändringar görs det görs desto 
högre blir de totala kostnaderna.  
 
Osäkerhet om kärnkraftverkens framtida drift 
 
Ett stort antal kärnkraftverk i världen börjar bli gamla och riskerna för ett 
större haveri någonstans i världen med en reaktor av samma typ som de 
svenska kärnkraftsreaktorerna ökar. Dessutom kan det komma att visa sig 
att risken för olyckor snarare ökar än minskar som ett resultat av att 
kärnkraftsreaktorer livstidsförlängs genom moderniserande uppgraderingar. 
En omfattande olycka i en kärnkraftsreaktor med samma grundkonstruktion 
som några av de svenska kärnkraftsreaktorerna kan ge krav på en 
snabbavveckling av kärnkraften. Detta kan ge lägre än planerade intäkter till 
kärnavfallsfonden. 
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Underskattning av bygg- och driftskostnader 
 
Det är allmänt känt att kostnaderna i stora byggprojekt i förväg nästan 
regelmässigt underskattas. Risken för en underskattning är speciellt hög för 
projekt där det finns ekonomiska intressen som gynnas av att kostnaderna 
beskrivs som lägre än de kanske i själva verket blir. Så är fallet vad gäller 
kostnaderna för den svenska kärnavfallshanteringen. Ägarna till 
kärnkraftsbolagen får lägre operativa kostnader om kostnaderna för 
kärnavfallshanteringen underskattas. Ett generellt påslag för "oförutsedda" 
framtida kostnadsökningar är därför motiverat och ger en ökad 
kärnavfallsavgift. 
 
Underskattning av rivningskostnaderna 
 
De rivningskostnader för kärnkraftverk som anges av svensk 
kärnkraftsindustri i det ekonomiska underlaget för uträkning av 
kärnavfallsavgiften behöver ses över. Motsvarande kalkyler av 
rivningskostnaderna för reaktorer i ett flertal andra länder ligger betydligt 
över de svenska. En revidering av dessa kalkyler kommer sannolikt att ge 
en högre kärnavfallsavgift. 
 
Avsaknad av medel för långsiktigt övervakning av slutförvaret 
(safeguards/fysiskt skydd) 
 
Ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle innehåller plutonium, ett ämne 
som kan användas som råvara vid framställning av kärnvapen. Allt använt 
kärnkraftsbränsle står därför under internationell övervakning från det 
ögonblick det tas ut ur kärnkraftsreaktorn. En sådan övervakning behövs 
under driften av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Dessutom 
behövs det en kontinuerlig övervakning av slutförvaret även efter tillslutning 
om det byggs i enlighet med den metod, KBS-metoden, som 
kärnkraftsindustrin f n vill använda. I princip kan inte en sådan övervakning 
avslutas förrän efter flera hundra tusen år eftersom halveringstiderna för 
vissa viktiga plutoniumisotoper är mycket långa. De kostnader för långsiktig 
övervakning efter tillslutning som det nuvarande metodvalet medför efter 
tillslutning bör täckas av kärnavfallsfinansieringssystemet, åtminstone under 
en viss tidsperiod. Detta innebär en högre kärnavfallsavgift. 
 
Etiskt ekonomiskt ansvar för kommande generationer. 
 
Carl-Reinhold Brakenhielm, ledamot av Statens råd för kärnavfallsfrågor, 
KASAM, har föreslagit att det svenska systemet för finansiering av 
omhändertagandet av kärnavfall även ska ge utrymme för att kommande 
generationer ska få tillgång till fonderade medel för att utföra åtgärder på ett 
slutförvar efter det att det är förslutet. Exempel på sådana förändringar kan 
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vara allt från val av en ny metod för hantering av avfallet till att bekosta 
förbättringar eller reparationer av slutförvaret. Förslaget grundar sig på den 
etiska principen att framtida generationer inte ska belastas av 
kärnkraftsavfallet. Även om en sådan förändring kräver ytterligare en 
revidering av finansieringslagen för kärnavfall så är detta angeläget för att 
åstadkomma en förbättrad situation för den ekonomiska delen av 
ansvarstagandet för framtida generationer. 
 
Behov av höjda avgifter 
 
Sammanlagt finns det således ett antal argument som leder till slutsatsen 
att kärnavfallsavgifterna bör höjas ytterligare. Svenska 
Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, anser regeringen bör besluta att höja 
kärnavfallsavgifterna med mer än den av SKI föreslagna höjningen. Till 
en början kan avgifterna höjas till de nivåer som i reella termer som 
rådde för drygt tio år sedan, dvs till ca 3 öre/kWh. Med tanke på rådande 
elprisläge, bör detta kunna ske utan nämnvärd påverkan på 
kärnkraftsindustris totalekonomi. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
 
Mikael Karlsson Johan Swahn 
 
ordförande, SNF kanslichef, MKG 
 070-467 37 31 
 johan.swahn@mkg.se 


