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Det är kärnkraftsbolagen som 
är skyldiga att stå för alla  
kostnader för hanteringen av 
avfallet och även att riva 
anläggningarna. 

Länge låg avgiften som 
bolagen betalar in till Kärn
avfallsfonden på kring 1 öre 
per kilo wattimme (kWh). 
Men de senaste åren har 
avgifterna rusat. 

Så sent som vid årsskiftet 
höjde regeringen avgiften 
från i snitt 2,2 öre/kWh till  
4 öre/kWh, en ökning med 
hela 81 procent. 

Men de svenska kärn
kraftsbolagen riskerar alltså 
en ny avgiftschock framöver, 
erfar Di.

”Om en ny avgiftsberäk
ning skulle göras i dag skulle 
kärnavfallsavgiften behöva 
vara knappt 6 öre per kilo
wattimme”, säger Peter Stoltz, 
senior analytiker på Strål
säkerhetsmyndigheten.

Det är en höjning med ytter
ligare cirka 45 procent från 
dagens nivå. Och enligt Di:s 
uppskattning innebär det att 
den samlade årskostnaden 
stiger till närmare 6 miljarder 
kronor. 

Det kan jämföras med 
inbetalningarna från kärn
kraftverken som de senaste 
åren legat på cirka 2,3 miljar
der kronor.

Bakgrunden är att ned
gången i marknadsräntorna 
har skapat ett stort underskott 
i finansieringssystemet.

”Nästa treåriga avgifts
period börjar först 2018. Men 
om förutsättningarna inte 
förändras ligger det helt klart 
i farans riktning att avgif
terna måste höjas väsentligt 
för att täcka det nuvarande 
underskottet i finansierings
systemet”, säger Peter Stoltz.

Kraftigt höjda avgifter 
skulle sätta ytterligare press 
på kärnkraftsägarna. 

Som Di har berättat tidigare 
befinner sig delar av den 
svenska kärnkraften redan 
nu i en svår ekonomisk kris 
och där fyra av de 10 reakto
rerna hotas av nedläggning 
på grund av bristande lön
samhet. 

Förutom att statliga Vat
tenfall har meddelat att det 
vill förtidsstänga två av reak
torerna i Ringhals, ligger 
enligt experter också de två 
äldsta reaktorerna i Oskars
hamn i farozonen. 
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Kärnavfallsavgifterna  
kan behöva höjas med  
45 procent för att täppa 
hålet i finansierings
systemet. 

Det skulle innebära 
ökade kostnader på över  
3 miljarder kronor per år 
för kärnkraftsverken som 
redan kämpar med usel 
lönsamhet. 

Chockhöjd 
avgift hotar 
kraftjättar

Det saknas nästan 11 miljarder kronor i den 
fond som ska stå för notan för Sveriges 
kärnkraftsavfall. 

Nu slår ansvariga myndigheter larm och 
uppmanar regeringen att ändra i styr
ningen och placeringsmöjligheterna.

Kärnavfallsfonden är en av de 
myndigheter som ska säker
ställa att det finns finansiella 
medel för att ta hand om det 
använda kärnbränslet och för 
att avveckla kärnkraftverken. 

Nu trycker Dan Barr, som 
blev ordförande för fonden  
i januari, på larmknappen.

”Det kostar nästan 100 mil
jarder kronor att riva kärn
kraftverken och ta hand om 
avfallet. Men vi har bara 
plockat in avgifter på drygt 
hälften. Och de rekordlåga 
räntorna gör att hela finansie
ringssystemet visar ett bety
dande underskott”, säger han.

Uppgifterna bekräftas av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 
SSM, som har börjat samman
ställa månadsrapporter för 
att kunna följa utvecklingen 
och bedöma stabiliteten  
i finansieringssystemet. 

Den senaste rapporten 

visar att det den 30 april i år 
saknades pengar. De nu 
värdesberäknade framtida 
betalningarna för allt från 
rivning till att bygga ett slut
förvar uppgår till närmare  
94 miljarder kronor. 

Tillgångarna är dock bara 
cirka 83 miljarder kronor.

”Totalt fattas cirka 10,7 mil
jarder kronor för att systemet 
ska vara i balans”, säger Peter 
Stoltz, analytiker på SSM.

Underskottet beror nästan 
helt på att marknadsräntorna 
har fallit kraftigt de senaste 
åren. 

”Värdet på skulderna växer 
snabbare än tillgångarna när 
räntorna faller. Anledningen 
är att durationen, löptiden, på 
skulderna är mycket längre 
än för tillgångarna”, säger 
Peter Stoltz.

Situationen kan tyckas 
vara paradoxal. Kärnavfalls

fonden, som förvaltar kärn
avfallsavgifterna från kärn
kraftverkens ägare och som 
ska finansiera hela systemet, 
får nämligen bara placera  
i vissa utvalda räntebärande 
instrument. 

Och 2014 var i själva verket 
ett av de bästa åren hittills, 
med en real avkastning på  
11 procent. 

Men trots att Kärnavfalls
fonden har tillgångar värda 
över 58 miljarder kronor och 
att de förväntade framtida 

avgifterna från reaktor
ägarna uppgår till nästan  
25 miljarder, räcker pengarna 
alltså inte med dagens förut
sättningar. 

Om Vattenfalls planer på 
att förtidsstänga reaktorer  
i Ringhals förverkligas för
värras situationen ytterligare 
då framtida avgiftsintäkter 
blir mindre, enligt Daniel 
Barr.

De rekordlåga räntorna gör 
också att avkastningen  
i Kärnavfallsfonden riskerar 
att rasa framöver.

”Förutsättningen för förra 
årets och de senaste 15 årens 
genomsnittligt goda avkast
ning är att obligations
räntorna trendmässigt har 
fallit, vilket ökat värdet på vår 
obligationsportfölj.”

”Med historiskt låg ränte
nivå är räntans fallhöjd 
begränsad. Det gör att avkast
ningen i fonden inte kan för
väntas bli ens tillnärmelsevis 
lika hög som tidigare.”
Det låter allvarligt?

”Det är oroväckande. Vi  
har i flera år signalerat att  
det behövs ändringar i syste
met. Nu är det dags för politi

kerna att ta frågan på allvar.”
Redan 2013 lämnade  

Strålsäkerhetsmyndigheten, 
i samråd med Kärnavfalls
fonden och Riksgälden, för
slag om ändringar i finansie
ringssystemet.

”Ett förslag är att bredda  
placeringsmöjligheterna till 
även aktier och företags
obligationer, men då bör sam
tidigt andra riskreducerande 
åtgärder i systemet vidtas. 
Men tyvärr har det inte  
kommit några besked och nu 
är det angeläget att regeringen 
agerar”, säger Daniel Barr.

För att klara finansieringen 
kan kärnavfallsavgifterna 
annars behöva höjas kraftigt, 
bedömer han.

”Om inget görs finns en risk 
för att skattebetalarna får stå 
för en betydande del av notan 
för Sveriges kostnader för 
kärnavfallet”, säger Daniel 
Barr.
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OROAD. Daniel Barr, ord
förande för Kärnavfalls
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Totala kostnader, miljarder kronor 24,9
Avgifter

58,3
Fonden

93,9
Totala
kostnader

Barsebäck

14 ,1

Oskarshamn

21,8

27,5
Forsmark

Ringhals

30,5

Kärnavfalls-
fondens tillgångar

83,2
Saknas

10,7

Notan för att avveckla kärnkraftverk
och slutförvara kärnavfall har ökat de senaste 

åren. Det gör att Kärnavfallsfonden är för liten – 
samtidigt som möjligheterna till framtida

 avkastning är begränsade.

Miljarder saknas i 
kärnavfallsfonden
Kravet på politikerna: ge oss nya placeringsregler 




