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För de flesta kraftkällor minskar kostnaderna ju mer
produktionskapacitet man installerar, men för
kärnkraft pekar forskningen på att kostnaderna ökar
ju mer kärnkraft som installerats i världen, skriver
professor Göran Finnveden i en slutreplik.

I sin replik den 20/1 på min artikel den 19/1 skriver Anna Porelius från Svensk
kärnbränslehantering AB att finansieringssystemet för kärnavfallshanteringen ska vara i
balans vid varje avgiftsbeslut som regeringen fattar. Så är det tänkt att vara. Problemet är
dock att det inte var i balans vare sig när den nuvarande eller den förra regeringen fattade
sina beslut. Efter den senaste höjningen har också behovet av avgiftshöjningar ökat bland
annat på grund av industrins beslut att stänga några reaktorer tidigare än vad de angav i
samband med avgiftsbeslutet.

En annan anledning till de ökande avgifterna är att SKB:s egna uppskattningar av
kostnaderna för avfallshanteringen ökat. Porelius skriver att ”beslutsunderlagen förfinats
alltmer i takt med att detaljeringsgraden i kärnavfallsprogrammet ökat”. Ska man tolka det
som att ju mer SKB lär sig om kärnavfallshanteringen, desto högre blir den beräknade
kostnaden? Det är i så fall i linje med kostnadsutvecklingen för nybyggnad av kärnkraft. För
de flesta kraftkällor minskar kostnaderna ju mer produktionskapacitet man installerar. Det
är rimligt eftersom man får skalfördelar och man lär sig hur man kan producera billigare och
effektivare. Men för kärnkraft pekar forskningen på att kostnaderna ökar ju mer kärnkraft
som installerats i världen.

Osäkerheten kring SKB:s kostnadsberäkningar illustreras också av att
Strålskyddsmyndigheten (SSM) i samband med det senaste beslutet om kärnavfallsavgiften
föreslog att beslutet bara skulle vara ettårigt i stället för som normalt treårigt. Detta eftersom
man ville att SKB skulle göra om en del av kostnadsberäkningarna. Regeringen valde dock
att fatta ett beslut om treåriga avgifter.

Den metod som SSM använder för att beräkna den långsiktiga avkastningen är precis som
Porelius nämner en metod som används i andra sammanhang i samhället. Den långsiktiga
avkastning som man räknar med ligger över dagens långsiktiga marknadsräntor och är
baserat på ett administrativt beslut taget av tjänstemän och politiker. I botten ligger också en
bild av en konstant ekonomisk tillväxt. Samma metod används för andra finansiella system
inklusive försäkrings- och pensionssystem. Den här aspekten illustrerar därför ett problem
som är generellt. Vad händer med de finansiella systemen om det visar sig att marknaden är
bättre på att gissa den långsiktiga avkastningen än de tjänstemän och politiker som nu har
bestämt hur man ska räkna? För kärnavfallsfinansieringen innebär det att underskottet
ökar.

Kärnavfallsfonden är en långsiktig aktör på finansmarknaden som kan verka för en
omställning till ett mer hållbart samhälle. Det kan åstadkommas med breddade
placeringsmöjligheter och ett nytt uppdrag. Samtidigt bör man se till att staten kräver
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tillräckliga säkerheter från industrin som kan användas vid behov.
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