
Sida: 1/7 

Promemoria 

Datum: 2013-02-25 

Vår referens: SSM2013-1408 

Författare:  Peter Stoltz 

Fastställd: Björn Hedberg
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1 Bakgrund 

Sveriges Radios vetenskapsredaktion (Vetenskapsradion) har efterfrågat 

räkneexempel/beräkningar avseende nivåer på kärnavfallsavgifter, utgående 

från olika scenarier avseende bl.a. elkraftproduktion, driftstid och total 

kostnad för slutförvarsprojektet. Utgående från Vetenskapsradions förslag på 

scenarier har strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gjort ett antal beräkningar, 

vilka redovisas nedan.  

SSM vill framhålla att dessa beräkningar inte utgör någon bedömning av 

SSM avseende eventuella kommande avgiftsnivåer, utan är räkneexempel 

med vissa indata som efterfrågats av Vetenskapsradion. SSM tar inte heller 

ställning till realismen i dessa indata. 

2 Förutsättningar för beräkningarna 

2.1 Beräkning av kärnavfallsavgift 

Kärnavfallsavgiften för respektive tillståndshavare bestäms vid varje 

omräkningstillfälle så att värdet av tillgångarna blir lika stort som skulderna. 

Avgiften beräknas utifrån väntevärden på alla i balansräkningen ingående 

komponenter. 

Tillståndshavarnas skuld utgörs av det diskonterade värdet av de förväntade 

utgifter som är förknippade med de skyldigheter som följer av 

kärntekniklagen. De förväntade utgifterna beräknas som sannolikhetsvägda 

medelvärden. Avgiftstillgången värderas med samma 

diskonteringsräntekurva som skulden. 

Fondtillgången värdereras till marknadsvärde per den sista december 2011. 
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2.2 Fondtillgång för respektive tillståndshavare 

I följande tabell framgår hur stor respektive tillståndshavares 

fondförmögenhet var den sista december 2011.  

Fondsaldo (mkr) 
 Forsmark (FKG) 14 196 

Oskarshamn (OKG) 10 626 

Ringhals (Ringhals AB) 15 440 

Barsebäck (BKAB) 6 385 

  Summa 46 648 

  Summa exkl. Baresebäck 40 263 

 

2.3 Skulden i systemet (nuvärdet av framtida kostnader) 

Här sker beräkningarna med två tidshorisonter, lång respektive kort drifttid. 

Den korta drifttiden baseras på den drifttid nuvarande lagstiftningen 

(finansieringsförordningen) anger, dvs. 40 år eller i de fall en reaktor blir 40 

år under avgiftsperioden (2012-2014) ytterligare 6 år (här bör man dock 

notera att avvecklingstidpunkterna för reaktorerna bygger på 50/60 års drift).  

Enligt dessa förutsättningar stängs de sista reaktorerna (O3 och F3) i augusti 

2025.  Den långa drifttiden bygger på 50 års drift för FKG och Ringhals AB, 

för OKG är drifttiden 60 år. Detta innebär att den sista reaktorn, i detta fall 

O3 stängs i augusti 2045. Skillnaden mellan scenarierna är alltså den 

tillkommande mängden använt bränsle.  

SKB redovisar i sin kostnadsberäkning PLAN 2010 hur referenskostnaderna 

från och med 2012 (dvs. en traditionell kalkyl utan påslag för osäkerhet och 

tillsynsverksamhet) är fördelade i tiden både för den korta och långa 

tidshorisonten. Dessa utgör basen för kalkylerna.  

För att beräkna avgifterna på det vis som finansieringsförordningen anger 

ska till referenskostnaderna adderas: 

1. Ett påslag för att nå väntevärdet (medelvärdet) som är ca 20 procent 

på referenskostnaderna.  Detta finns bara beräknat (av SKB) för den 

kortare tidshorisonten 

2. Ett påslag för den tillsyn som behövs och som ska bekostas av 

tillståndshavarna (ca 6,5 procent)  
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Med dessa förutsättningar blir de odiskonterade kostnaderna i 

penningvärde januari 2012.  

 Kort drifttid: ca 103 mdkr. Om Barsebäck exkluderas blir de 

förväntade återstående kostnaderna ca 88 mdkr. 

 Lång drifttid: ca 121 mdkr. Om Barsebäck exkluderas blir de 

förväntade återstående kostnaderna 107 mdkr. 

När det gäller fördelningen i tiden utgår beräkningarna från SKB:s 

tidsfördelning och helt enkelt görs bara ett procentuellt påslag för att nå de 

kostnadsnivåer som räkneexemplen baseras på. Tidsfördelningen framgår av 

följande diagram (mkr i 2012 års priser). 

 

 

 

De scenarier som Vetenskapsradion har angett bygger på kostnader som är 

högre än industrins beräkningar
1
.  För den kortare tidshorisoneten antas de 

totala kostnaderna inklusive det som redan är förbrukat uppgå till 150 mdkr. 

Enligt Kärnavfallsfondens verksamhetsberättelse för 2011 har de 

ackumulerade utbetalningarna sedan finansieringssystemet infördes 1982 

uppgått till ca 26 mdkr. Detta innebär att de återstående kostnaderna i detta 

scenario skulle uppgå till 124 mdkr vilket kan sättas i relation till industrins 

bedömning som uppgår till 103 mdkr. Skillnaden är alltså 20 procent.  

Vidare testas ett scenario där de totala kostnaderna uppgår till 200 mdkr. Det 

innebär alltså att de återstående kostnaderna uppgår till 174 mdkr, eller ca 69 

procent över industrins bedömning.  

                                                   

1 Det är SSM som beräknar kostnaderna för tillsyn. 
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Beräkningarna har gjorts på så vis att industrins bedömning har ökats med 

20 respektive 69 procent för alla år.  

Detta procentuella påslag gäller även i den längre tidshorisonten.  

För den längre tidshorisonten görs ett påslag på 20 procent på de av industrin 

beräknade kostnaderna. Detta fall blir de totala kostnaderna (inklusive redan 

förbrukat) i detta fall uppgår till 171 mdkr och de återstående kostnaderna 

uppgår till ca 145 mdkr. Även för den längre tidshorisonten testas ett 

scenario med totala kostnader på 200 mdkr. I detta fall blir de återstående 

kostnaderna ca 41 procent högre än industrins beräkningar.  

2.4 Energiproduktionen 

SSM beräkning av kärnavfallsavgiften för perioden 2012-2014 har baserats 

på industrins prognoser över den långsiktiga genomsnittliga produktionen 

för respektive tillståndshavare: 

 

FKG 26,2 TWh/år  

OKG 21,0 TWh/år  

Ringhals AB 29,0 TWh/år 

Totalt 76,2 TWh/år 

Med dessa förutsättningar blir den totala produktionen(från och med 2012), 

enligt industrins bedömning, vid 40 + 6 år 743 TWh och vid 50/60 års drift 

1 644 TWh. 

Produktionens tidsprofil framgår av följande diagram (TWh/år) 
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Scenariot som Vetenskapsradion har angett bygger på elproduktion som är 

lägre än industrins beräkningar.  

I detta fall antas produktionen under de inledande åren uppgå till 61,4 

TWh/år, vilket enligt Vetenskapsradion är den genomsnittliga produktionen 

de senaste 10 åren. Detta är ca 20 procent lägre än industrins bedömning och 

innebär att tidprofilen för energiproduktionen både den längre och den 

kortare tidshorisonten skiftar neråt med 20 procent.  

2.5 Diskonteringsränta och inflation  

Tillståndshavarnas tillgångar och skulder har värderats vid årsskiftet 2011-

12-31. Den diskonteringsränta som har använts består av 50 procent 

statsobligationer och 50 procent säkerställda obligationer. Detta speglar hur 

Kärnavfallsfonden är placerad. Den reala diskonteringsräntan har beräknats 

med ett antagande om 2 procentsinflation.  

Diskonteringsräntas löptidsstruktur framgår av följande diagram. 
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3 Resultat av beräkningarna 

I de följande beräkningarna har Barsebäck exkluderats både på skuld- och 

tillgångssidan. För att nå balans mellan Barsebäcks skulder och tillgångar 

skulle dess andel av fonden behöva tillföras 1 300 Mkr/år i sex år. Dessa 

förutsättningar gäller i alla räkneexempel nedan. 

Det bör noteras att det inte föreligger något solidariskt betalningsansvar. 

Detta innebär att de beräkningar som redovisas här i allra högsta grad bara 

ska ses som räkneexempel. Egentligen skulle det behövas beräkningar för 

alla tre (eventuellt alla fyra) tillståndshavarna. Detta är dock inte genomfört, 

eftersom grunddata på den nivån saknas.  

I följande tabell framgår resultatet av beräkningarna.  
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Kärnavfallsavgift vid olika scenarier för kostnadsutveckling 

och elproduktion
Alla siffror gäller reaktorer i drift i dag (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals)

Industrins bedömning

(76 TWh/år)

Genomsnitt senaste 

10 åren

(61,4 TWh/år)

Industins bedömning 

(129 mdkr totala 

kostnader)

ca 5 öre/kWh ca  7 öre/kWh

Scenario (150 mdkr 

totala kostnader)
ca  7 öre/kWh ca  10 öre/kWh

Scenario (200 mdkr 

totala kostnader)
ca  13 öre/kWh ca  17 öre/kWh

50/60 års drift

Industrins bedömning

(76 TWh/år)

Genomsnitt senaste 

10 åren

(61,4 TWh/år)

Industins bedömning 

(147 mdkr totala 

kostnader)

ca 3 öre/kWh ca 4 öre/kWh

Scenario (171 mdkr 

totala kostnader)
ca 4 öre/kWh ca 6 öre/kWh

Scenario (200 mdkr 

totala kostnader)
ca 5 öre/kWh ca 7 öre/kWh

För Barsebäck krävs inbetalningar om 1 300 Mkr/år under 6 år för att nå balans i alla scenarier

Elproduktion

Återstående 

kostnader

Elproduktion

Återstående 

kostnader

40 års drift eller ytterligare 6 år (Finansieringsförordningen)


