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Christpher Eckerberg om 
mervärdesavtalet

Hur kom mervärdesavtalet till? 
— Mervärdesavtalet kom till på Oskarshamns och 
Östhammars kommuners initiativ och innebär att 
SKB och SKB:s ägare åtar sig att skapa värden för 1,5 
– 2 miljarder kronor i kommunerna. Den kommun 
som SKB inte valde för slutförvaret – Oskarshamn – 
får 75 procent av värdena och Östhammar får 25 
procent. Avtalet tecknades år 2009, strax innan SKB 
valde i vilken kommun man vill förlägga 
slutförvaret. Där anges också att kommunerna ska 
ha en ersättning för att kunna ha en organisation 
som hanterar de här frågorna.



Mervärdesinsatser enligt avtalet
– Besöksanläggning 

– Infrastruktur 
– Näringslivsutveckling 

– Spin-off  
– Utbildning och kompetensutveckling 

– Breddning av arbetsmarknaden 

– Vidareutveckling av SKB:s laboratorier i Oskarshamn 

– Särskilda satsningar inom energiområdet 

– Huvudkontorsfunktioner 

– Kapselfabrik 

– Energiproduktion 

– Särskilda satsningar inom energiområdet 

– Ersättningar för kommunerna för medverkan i mervärdesinsatserna 

Se vidare www.skbmervarden.se/mervardesprojekt/ .



Frågeställningar

• Hur har samhällsforskare studerat olika 
stödprogram till lokala gemenskaper/
kommuner? 

• Vilka etiska principer kan vara tillämpliga 
för att göra en bedömning av 
stödprogram? 

• Hur ska man mot denna bakgrund bedöma 
det svenska mervärdesprogrammet?



Skillnad mellan kompensations- och 
mervärdesprogram

• Kompensationsprogram syftar till att rätta 
till en obalans mellan risker och fördelar 
(jfr. risktillägg) 

• Mervärdesprogram syftar till att skapa de 
sociala och ekonomiska förutsättningarna 
för ett framgångsrikt genomförande av 
slutförvarsprojektet.



Vad är etik?

• Bedömningar av vad som är moraliskt rätt 
eller fel (normativ etik) 

• Skillnad mellan sakpåståenden och 
moraliska värderingar



Förslag till etiska villkor  
(jfr. Hannis & Rawles 2013)

• Icke-övertalningsvillkoret. Erbjudande 
om stödinsatser får inte göras med avsikt 
att övertala kommunen. 

• Minsta möjliga risk-villkoret. Förmåner 
får inte erbjudas som kompensation för 
ett oetiskt risktagande.  



Förslag till etiska villkor (forts.)

– Oberoendevillkoret. Den organisation som 
kommer med erbjudandet om stödinsatser 
måste vara oberoende av kärnkraftsindustrin.  

– Villkoret om det gemensamma bästa. Det är 
inte etiskt önskvärt att förvandla en villighet 
att bidra till det gemensamma bästa till en 
finansiell relation. 

– Villkoret om värdeengagemang. Stödinsatser 
får inte betyda att man förvanskar sociala 
gemenskapsrelationer.



Etiska problem med SKB:s 
mervärdesprogram

• Sammanblandning av industriell och 
kommunal beslutsprocess 

• Oklarheter i beräkningar av 
mervärdesinsatsernas effekter 

• Risker att programmet med sina starka 
incitament utövar en negativ inverkan på 
säkerhetsmässiga bedömningar. 



Mervärdesavtalets etiska styrka

• Mervärdesavtalet syftar till en långsiktig 
uppbyggnad av en social och ekonomisk 
grundstruktur, så att slutförvarsprojektet 
kan genomföras på ett framgångsrikt sätt. 
Det är inte endast en teknisk fråga, utan 
ytterst en fråga om att stärka 
samhällsgemenskapen. 



Organisationsstruktur enligt 
www.skbmervarden.se 


