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Hej! 
 
Här kommer ett förtydligande till kompletteringsbegäran skickad 2017-01-31 avseende punkt 3: 
 

         Av det kompletterande material som finns i fil ”gul Variationer 40+ del I.xlsx” (flik 1 och 2) kan vi 
nu följa hur EEF-uppräkningen görs för att gå från Kalkyl 40 (84 002 mkr) till Kalkyl 40 real 
(85 185 mkr). Detta steg refereras till som ”Steg 2: Framtida justering” i Plan-rapporten (flik 5, 
del 4, sida 8). Denna fil visar dock inte motsvarande uppräkning för 50 års drifttid, varför vi 
önskar samma redovisning för detta scenario (besvaras dock sannolikt av de filer som efterfrågas 
i separat fråga nedan). 

 

         Utöver detta efterfrågar vi redovisning av hur SKB räknat upp de historiska kostnadsunderlagen 
med KPI och EEF för att komma till kalkyler i prisnivå 2016. D v s, hur har SKB räknat upp (med 
KPI och EEF) de grundkalkyler som är gjorda i en prisnivå innan 2016, för att nå prisnivå 2016 
(84 002 mkr för Kalkyl 40)? Detta steg refereras till som ”Steg 1: Justering till idag” i Plan-
rapporten (flik 5, del 4, sida 8). Denna redovisning efterfrågar vi både för kalkylerna  40 
respektive 50 års drifttid, med samma kalkylstruktur som redovisas i ”Gul Variationer 40+ del I” 
 (d v s per kalkylobjekt och år). 

 
Vidare önskar vi följande filer med underlag motsvarande 50 års drifttid: 
 

         Gul Variationer 40+ del I 

         Gul Variationer 40+ del II 
 
Vi vill även få en förklaring till varför SKB använder indexeringsår 2030=1 för EEF 5, 6 och 8 till skillnad 
från övriga EEF där indexeringsåret är 2016=1 (denna indexering görs i ”Gul Variationer 40+ del I”, flik 2). 
 
Vi önskar vidare få ta del av filen ” gul Variationer 40+ summa och ref.xlsx”, för att kunna följa 
beräkningarna i  ”Gul Variationer 40+” (som försöker länka till denna saknade fil). Motsvarande önskas 
även för 50 år då vi antar att dessa filer följer samma struktur.  
 
Utöver detta vill vi få de två sista bladen under flik 6 i underlagspärmen i excelformat.  
 
Hälsningar Annika Åström 
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