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1 Inledning 

Denna rapport beskriver Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metoder och 

principer för beräkning av kärnavfallsavgifter samt säkerhetsbelopp.  Vissa 

principer har förändrats mot föregående avgiftsförslag (2010-2011). 

Rapporten beskriver grunderna och förutsättningarna för 

avgiftsberäkningarna samt de förändringar som SSM har genomfört.  

2 Beräkning av kärnavfallsavgifter 

2.1 Principer för beräkning av kärnavfallsavgift 

2.1.1 Bakgrund 

Valet av diskonteringsränta får ett mycket stort genomslag på vilken 

fonduppbyggnad som krävs för att finansiera de långsiktiga åtaganden som 

är förknippade med omhändertagandet av kärntekniska restprodukter.  

I SSM:s förra förslag
1
 till avgifter och säkerhetsbelopp diskuterades 

problematiken. Myndigheten konstaterade då att den historiska volatiliteten i 

reala obligationsräntor har varit hög (medelvärde för en femårig obligation 

var 2,5 procent under perioden 1960-2009, men med en standardavvikelse på 

2,5 procent också). En genomgång av extern konsult visade att ekonomisk 

teori för närvarande är inkonklusiv vad gäller nivån på en långsiktig real 

jämviktsränta. I det förra avgiftsförslaget användes den genomsnittliga reala 

obligationsräntan justerad med en riskpremie på 0,5 procent för att ta 

åtminstone viss höjd för de avkastningsrisker som är relaterade till historisk 

volatilitet.  

SSM poängterade att frågans komplexitet och stora betydelse krävde 

ytterligare utredningsarbete. I sitt remissvar på SSM:s avgiftsförslag 

uppmärksammade Kärnavfallsfonden att det sedan länge finns etablerade 

metoder på de finansiella marknaderna för att värdera långsiktiga åtaganden, 

inte olika de som finns i finansieringssystemet. Kärnavfallsfonden pekade 

speciellt på ramverket för tjänstepensionsföretag, både det i dag existerande 

och de förändringar som avses genomföras inom ramen för EU:s 

solvensdirektiv, Solvency II (Solvens 2).  

                                                      

1
 SSM (2009) 
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I maj 2009 beslutade EU:s finansministrar om nya solvensregler för 

försäkringsbolag, det så kallade Solvens 2-direktivet. Det ger en ram för de 

regler som alla EU:s medlemsländer ska ha infört i sin lagstiftning i oktober 

2012. 

Solvens 2 är bland annat tänkt att stärka sambandet mellan solvenskrav och 

risker för försäkringsbolag. Det ska också ge ett bättre konsumentskydd. 

Direktivet är dessutom ett led i ett större arbete för att skapa en gemensam 

europeisk finansmarknad. 

Solvensregelverket bygger på tre pelare: 

 kvantitativa krav för beräkning av kapital 

 kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll 

 krav på publik information till marknaden 

För närvarande pågår arbete med att utforma regler på en mer detaljerad 

nivå, utifrån Solvens 2-direktivets ramar. Arbetet leds till stor del av 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA).  

Frågan om hur Solvens II-direktivet ska genomföras i svensk rätt utreds för 

närvarande och ett betänkande väntas den sista augusti 2011. I slutet av 2012 

ska de nödvändiga förändringarna av lagstiftningen vara genomförda.    

2.1.2 Utredningsarbete inom finansieringssystemet 

Strålsäkerhetsmyndigheten initierade ett projekt under 2010, där bl.a. 

Kärnavfallsfonden ingått i referensgruppen, som avsåg att undersöka om de 

metoder som används för att värdera långsiktiga åtaganden på de finansiella 

marknaderna kan användas inom detta område. Motivet var dels att skapa en 

enhetlig värdering av skuld- och tillgångssidan i systemet, dels att dra nytta 

av allt arbete som har bedrivits för att svara på den mycket komplexa frågan 

hur långsiktiga åtaganden ska värderas.  

Resultaten
2
 från denna analys kan mycket kort sammanfattas på följande 

sätt: 

 Metoder och principer från tjänstepensionssystemet går att tillämpa 

på detta område 

                                                      

2
 Palmér, Schubert, Stångberg & Stoltz (2011) 
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 Dessa metoder och principer skulle göra att skuld- och tillgångssidan 

i finansieringssystemet värderas på samma sätt vilket skulle förbättra 

säkerheten i systemet 

Av analysen följer också ett antal andra viktiga skillnader i 

tjänstepensionssystemet jämfört med finansieringssystemet. Dessa är: 

 Åtaganden och tillgångar är nominellt värderade och diskonteras till 

nuvärde med nominella marknadsräntor 

 I kärnavfallssystemet beräknas skulderna som medianvärdet av 

möjliga kostnadsutfall, medan försäkringsföretagen ska värdera 

åtaganden till ”verkligt värde” 

 Reglerna för att beräkna åtagandenas nuvärde och 

riskavsättningarnas storlek är mer utvecklade för 

försäkringsföretagen. 

SSM gör bedömningen att ett stegvis införande av metoder och principer 

från tjänstepensionssystemet i hög grad skulle komma att förbättra 

säkerheten i finansieringssystemet. SSM gör också bedömningen att sådana 

förändringar ligger väl i linje med lagstiftarens intentioner med lagen 

(2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen), nämligen att det är 

kärnkraftsindustrin och inte skattebetalarna, varken de framtida eller dagens, 

som ska stå för kostnaderna för omhändertagandet av restprodukter och 

avvecklingen av anläggningar. 

De förändringar som kan bli aktuella i ett första steg, och som genomförs i 

dessa beräkningar, är: 

 De förväntade framtida kostnaderna ska beräknas som det 

sannolikhetsvägda medelvärdet (väntevärdet) av alla 

simulerade/tänkbara utfall. Det är, förutom en anpassning till 

Solvens II, också i linje med finansieringsförordningens krav på 

redovisning av förväntade kostnader, vilket också har påpekats av 

SSM i förslaget till kärnavfallsavgifter för 2010-2011. Denna 

uppfattning stöds också av flera externa instanser som har uttalat sig 

om finansieringssystemet
3
. 

                                                      

3
 Se bl.a. Riksgälden (2009), Palmér, Schubert, Stångberg & Stoltz (2011), 

Lichtenberg & Borg (2011) och Torp, Drevland & Austeng (2011) 
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 Samtliga framtida kassaflöden ska redovisas som nominella belopp. 

Dessa kassaflöden nuvärdesberäknas sedan genom diskontering med 

en nominell räntekurva. Därigenom blir det möjligt att använda 

samma nominella räntesatser för diskontering som vid beräkning av 

balansräkningar enligt Solvens 2-direktivet. En annan stor fördel 

med ett nominellt synsätt är att antaganden om inflation och 

kostnadsutveckling, och deras konsekvenser för kassaflödena, 

synliggörs och inte ”nettas bort” genom diskontering med en real 

räntesats. 

 I den föregående punkten ligger också att förväntade inbetalningar 

ska uttryckas i nominella termer och diskonteras till nuvärde. 

 Nuvärdesberäkningen av kärnavfallssystemets åtaganden ska baseras 

på en nominell räntekurva som används för att värdera åtaganden 

hos tjänstepensionsföretag idag, enligt Finansinspektionens (FI) 

föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna 

försäkringstekniska avsättningar
4
. Kärnavfallssystemet kan därmed 

dra nytta av det omfattande arbete som har lagts ned för att komma 

fram till ett välavvägt svar på den mycket svåra frågan om val av 

diskonteringsfaktor vid värderingen av långsiktiga åtaganden. 

 När Solvens 2 är implementerat inom svensk lagstiftning är det 

SSM:s bedömning att de principer för värdering av långsiktiga 

åtaganden som gäller där, fullt ut ska användas i 

finansieringssystemet, vilket kan ske till nästa avgiftsförslag som 

lämnas till regeringen i oktober 2014. 

 SSM avser att till nästa avgiftsförslag utreda om ytterligare delar av 

denna lagstiftning kan och bör tillämpas på detta område i syfte att 

förbättra den säkerheten i finansieringssystemet. 

Basen för en enhetlig värdering kan ses som en tänkt balansräkning för 

finansieringssystemet. Skulderna i systemet (  ) blir då de förväntade 

utbetalningarna diskonterade till nuvärde (    
 (   )) vid tidpunkten   

 . Tillgångarna i systemet (  ) utgörs av saldot i kärnavfallsfonden värderat 

till marknadsvärde (  
 ). För att systemet ska balanseras ses också nuvärdet 

av framtida inbetalningar (    
 (   )) som en tillgång. Inbetalningarna är 

produkten av avgiften och elproduktion för tillståndshavare med reaktorer i 

drift. För tillståndshavare med avställda reaktorer är det ett fast årligt belopp.  

                                                      

4
 Se Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:23 
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Följande figur illustrerar den tänkta balansräkningen. 

Figur 1. En tänkt balansräkning för kärnavfallssystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta gäller för de fyra tillståndshavarna ( ), Forsmarks Kraftgrupp AB 

(Forsmark), OKG AB (Oskarshamn), Ringhals AB (Ringhals) och 

Barsebäck Kraft AB (Barsebäck). I den följande framställningen redovisas i 

detalj hur beräkningarna sker av de olika posterna i balansräkningen.  

2.2 Diskontering med hjälp av räntekurva 

Vid alla typer av värderingar utgör valet av diskonteringsränta en central 

frågeställning. Mycket tid och kraft har lagts ner för att finna principer som 

är rättvisande och acceptabla. I enlighet med de principer för beräkning av 

avgifter som SSM bedömer ska gälla kommer diskontering att ske med en 

nominell diskonteringsränta. 

Sambandet mellan nominella räntor, reala räntor och inflation kan skrivas: 

(    )  (    )(    ) 

där    är den nominella räntan,    är inflationen och   realränta.   

I det följande kommer att variabler med versaler svarar mot nominella 

storheter och variabler med gemena bokstäver svarar mot reala. 

𝑆 
𝑖  

𝑁𝑃𝑉 
𝑖(𝑈𝑇𝑡) 

𝑁𝑃𝑉 
𝑖(𝐼𝑁𝑡) 

Tillgångar (𝐴 ) Skulder (𝐿 ) 
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Den genomsnittliga reala diskonteringsränta under perioden 2012 (t=0) till 

2069 ( ) blir: 

 ̅  
∑  

      
 

I denna beräkning kommer de ränteprinciper som gäller enligt föreskriften 

FFFS 2008:23, att tillämpas. Föreskrifterna reglerar hur försäkringsföretag 

ska värdera sina framtida utbetalningar, så kallade försäkringstekniska 

avsättningar. Företagen ska för tjänstepensionsförsäkring beräkna 

räntesatsen (diskonteringsräntan) som genomsnittet av statsobligationsräntan 

och antingen swapräntan eller räntan på säkerställda obligationer. För annan 

försäkring än tjänstepension ska räntesatsen högst motsvara räntan på 

statsskuldsväxlar och statsobligationer. För kassaflöden på längre löptider 

beräknas diskonteringsräntan med utgångspunkt från swapräntan eller räntan 

på säkerställda obligationer.  

Denna diskonteringskurva är alltså en sammanvägning av räntor på 

statsobligationer och säkerställda obligationer, vilket gör att 

löptidsstrukturen ligger högre än för statsobligationer. 

Inflationsbedömningen har också tagits fram av  FI som ett ytterligare 

underlag till det stresstest för den finansiella sektorn som nu genomförs. 

Denna inflationskurva innehåller även en inflationsriskpremie. Riskpremien 

har Europeiska centralbanken (ECB) skattat till mellan 0,25 och 0,40 

procentenheter. SSM har med denna utgångspunkt justerat inflationskurvan 

så att den genomsnittliga inflationen under perioden uppgår till 2 procent.  

Den genomsnittliga realräntan som faller ut av den nominella räntekurvan 

och inflationskurvan uppgår till 2,2 procent, vilket är 0,2 procentenheter 

högre än den diskonteringsränta som användes i det förra avgiftsförslaget. 
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Diagram 1. De använda ränte- och inflationskurvorna i beräkningen 

 

Dessa avkastnings- och inflationskurvor gäller per den sista december 2010. 

I beräkningarna antas att samma löptidsstruktur gäller per den sista 

december 2011.  

SKB redovisar kassaflöden för perioden 2012 (t=0) till 2069 (T) i prisnivå 

per den 1 januari 2010. Dessa ska först räknas om till prisnivå per den 1 

januari 2012. Detta sker genom multiplikation med följande faktor 

 ̇  (        )(    ̂    ) 

där  ̇ är korrigeringsfaktorn,       och  ̂     är den faktiska KPI-

inflationen för 2010 respektive en bedömning för 2011 som följer av den 

inflationskurva som används. 

I nästa steg räknas kostnaderna upp med en bedömning av den framtida 

inflationen. Omräkningen sker med följande faktor 

   ∏(   ̂ )

 

   

 

En bedömning av  ̂  kan härledas från räntekurvor via FFFS 2008:23. 
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För varje givet värde i SKB:s kostnadsberäkning (  ) sker alltså följande 

förändring.  

     (   ̇)(    )             

Detta uttryck diskonteras till nuvärde genom division med: 

   ∏(    )

 

   

 

2.3 Skuldsidan i finansieringssystemet  

Som framgått av framställningen ovan utgörs skuldsidan i systemet av de 

förväntade utbetalningarna diskonterade till nuvärde med en nominell 

räntekurva. Utbetalningarna består, förutom tillståndshavarnas kostnader    , 
även av myndigheters

5
 kostnader,   , för aktiviteter kopplade till 

kärnavfallsprogrammet.  

Detta kan uttryckas som 

   (  )     (  )    ( ̅)     ( ) 

Merkostnaderna, M, beräknas till nuvärde vid olika reala 

diskonteringsräntor
6
. Tillståndshavarnas kostnader,   , är fördelade i tiden 

och diskonteras därför på traditionellt sätt. Till dessa tillkommer 

osäkerhetspåslaget   ( ̅) som är beroende av diskonteringsränta. I detta fall 

kommer osäkerhetspåslaget att beräknas efter den genomsnittliga reala 

räntan
7
 givet från den diskonterings- och inflationskurva som används. 

I SSM:s föregående avgiftsberäkning var SKB:s osäkerhetsanalys uppdelad i 

två delar. En del inkluderades både i beräkningen av avgift samt i 

beräkningen av kompletteringsbelopp, den andra delen var enbart inkluderad 

i beräkningen av kompletteringsbeloppet. Denna andra del sades vara av 

sådan art att den var mer osannolik men med stort genomslag på 

                                                      

5
 Enligt beräkning av SSM uppräknat till 2012 års priser. Inkluderar ideella 

föreningar och kommuner. Benämns merkostnader i förordningen. 

6
 Schoultz, Lichtenberg och Borg (2011) 

7
 Beroende på den redovisning som ges är det inte möjligt att använda nominella 

räntor. 
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kostnaderna. SSM anser dock att vid uppskattning av ett väntevärde är det 

principiellt fel att exkludera ett antal möjliga utfall. Hela osäkerhetsanalysen 

inkluderas därför i samtliga beräkningar i årets beräkningar. 

Vi kan alltså skriva 

       (  )  ∑
  (   ̇)(    )

  

 

   

   ( ̅)      ( ) 

Vilket är uttrycket för den samlade skulden i systemet.  

2.4 Tillgångssidan i finansieringssystemet 

2.4.1 Fondsaldo 

I denna beräkning gäller avgiftsperioden från och med 2012. Den senaste 

tillgängliga officiella värderingen av kärnavfallsfonden kommer från 

årsredovisningen för 2010 och avser den 1 januari 2011 (   ). Det är alltså 

nödvändigt att göra en prognos för fondsaldot per den 1 januari  (  ̂). Detta 

görs på följande sätt  

  ̂          ̂     ̂   (        ̂     ̂  ) ̂   

där     är den fastställda avgiften,  ̂   är bedömd elproduktion,   ̂   är 

bedömda utbetalningar enligt fastställda betalningsplaner och  ̂   är 

bedömd ränta. Uttrycket är förenklat. I praktiken kapitaliseras fonden 

kvartalsvis. Uttrycket gäller för tillståndshavare med produktion. För 

Barsebäck sker inbetalningen som ett fast belopp.  

I beräkningen för 2011 används en genomsnittlig nominell avkastning på 

kärnavfallsfonden uppgående till 1,9 procent, enligt den diskonteringskurva 

som används. I beräkningar av fondsaldot per sista december 2011 

kapitaliseras fonden kvartalsvis.  
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I övrigt har följande ingångsvärden använts vid beräkningen 

Tabell 1. In- och utbetalningar, avkastning och utgående fondsaldo 

 INGÅENDE 
FONDSALDO 1/1 

2011 

UTBETALNINGAR  INBETALNINGAR AVKASTNING UTGÅENDE 
FONDSALDO 

31/12 2011 

Forsmark  13 132 407,3 238,5 248,0 13 211,1 

Oskarshamn 9 843 280,0 158,1 185,9 9 906,5 

Ringhals  14 307 422,9 306,8 270,9 14 461,3 

Barsebäck  5 800 200,6 247,0 110,9 5 956,9 

Summa 43 080,6 1 310,8 950,4 815,7 43 535,9 

 

2.4.2 Nuvärdet av inbetalningar 

Enligt de principer som etableras kommer det diskonterade nuvärdet av 

inbetalningar att utgöra en del i systemets tillgångssida. Perioden för vilken 

avgiften ( ) ska beräknas, (  ), styrs av finansieringsförordningen. 

    (  )  ∑
   ̂
  

  

   

 

där   är den avgift på produktionen som krävs för att systemet ska balansera 

och   ̂ är bedömd produktion enligt de förutsättningar som anges i 

finansieringsförordningen. Detta gäller för tillståndshavare med produktion. 

För Barsebäck blir uttrycket i stället 

    
 (  )  ∑

  
  

  

   

 

Där    är årlig avgift för Barsebäck. 

Industrins bedömning av energiproduktion har använts i beräkningarna, och 

följande sluttidpunkter för produktionen gäller enligt 

finansieringsförordningen: 
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Sluttidpunkt 

F1 2020-12-10 

F2 2021-07-07 

F3 2025-08-22 

  O1 2017-12-31 

O2 2017-12-31 

O3 2025-08-15 

  R1 2017-12-31 

R2 2017-12-31 

R3 2021-09-09 

R4 2023-11-21 

 

 

2.5 Avgiften gör att systemet balanserar 

Följande ska gälla för att systemet ska balansera 

      

  ̂      (  )       (  ) 

[        ̂     ̂   (        ̂     ̂  ) ̂  ]  ∑
   
̂

  

  

   

 

 ∑
  (   ̇)(    )

  

 

   

   ( ̅)      ( ) 

Det sistnämnda uttrycket löses för  , vilket ger de avgifter som krävs för att 

balansera systemet. Det ovanstående gäller för Forsmark, Ringhals och 

Oskarshamn. För Barsebäck sker förändringen att termen    ̂  ersätts med ett 

fast årligt belopp   . 

I beräkningarna antas att samtliga framtida inbetalningar och utbetalningar 

sker den 1 januari.. 
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2.6 Justering av industrins beräknade kostnader 

Av ett antal skäl finner SSM att kostnadsberäkningarna från SKB inte är 

förväntningsriktiga
8
. Om avgiften ska baseras på förväntade kostnader krävs 

att en justering görs av SKB:s redovisade kostnader. 

Uttrycket för avgiften (avsnitt 2.5), som fortfarande ska lösas för     blir då 

[        ̂     ̂   (        ̂     ̂  ) ̂  ]  ∑
   
̂

  

  

   

 

 ∑
  (   )(   ̇)(    )

  

 

   

   ( ̅)      ( ) 

 

där   är den aktuella justeringen. 

  

                                                      

8
 Se vidare i Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a) samt i Strålsäkerhetsmyndigheten 

(2011c) 
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2.7 Beräkningar av kärnavfallsavgift för perioden 2012-2014 

I det följande avsnittet sammanfattas resultaten från beräkningarna i form av 

tänkta balansräkningar för respektive tillståndshavare. Den avgift som 

redovisas är det värde som gör att skulderna blir lika stora som tillgångarna, 

dvs. att systemet balanserar.  

 

 

 
 

 
Avgiften för Barsebäck har beräknats på en inbetalningsperiod på tre år i 

enlighet med finansieringsförordningen. 

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 13 211 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 17 248

Nuvärde avgift 8 739 Nuvärde osäkerhetspåslag 1 995

Nuvärde merkostnader 988

Nuvärde justering 1 719

Summa tillgångar 21 950 Summa skulder 21 950

Avgift (öre/kWh) 3,4

Forsmark

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 9 906 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 12 540

Nuvärde avgift 6 381 Nuvärde osäkerhetspåslag 1 797

Nuvärde merkostnader 696

Nuvärde justering 1 254

Summa tillgångar 16 287 Summa skulder 16 287

Avgift (öre/kWh) 3,5

Oskarshamn

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 14 461 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 18 323

Nuvärde avgift 8 824 Nuvärde osäkerhetspåslag 2 116

Nuvärde merkostnader 1 014

Nuvärde justering 1 832

Summa tillgångar 23 285 Summa skulder 23 285

Avgift (öre/kWh) 4,0

Ringhals

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 5 957 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 8 686

Nuvärde avgift 5 390 Nuvärde osäkerhetspåslag 1 359

Nuvärde merkostnader 434

Nuvärde justering 869

Summa tillgångar 11 347 Summa skulder 11 347

Avgift (Mkr/år) 1 834

Barsebäck
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2.8  Vad beror ökningen i avgift på? 

De avgifter för åren 2012-2014 som SSM har beräknat är väsentligt högre än 

de avgifter som SSM föreslog, och regeringen beslutade, för åren 2010-

2011. Den genomsnittliga avgiften på kärnkraftsproducerad el ökar från ca 

1,0 öre/kWh till ca 3,7 öre/kWh. . Avgiftsökningen beror huvudsakligen på 

tre faktorer, som i en förenklad beräkning, bedöms ge följande effekter på 

avgiften: 

1. En stor del av ökningen (1,2 öre/kWh) beror på att de av industrin 

beräknade återstående kostnaderna ökat med ca 18 miljarder kronor 

sedan föregående kostnadsberäkning (Plan 2008).  

2. De nya principer för avgiftsberäkningen som nu tillämpas, ökar 

avgifterna med i genomsnitt 0,7 öre/kWh.  

3. Den justering som SSM gör baserat på bedömda underskattningar i 

SKB:s beräkningsunderlag bidrar med ytterligare 0,8 öre/kWh till 

den beräknade genomsnittliga avgiften.  

3 Beräkning av säkerhetsbelopp9 

3.1 Finansieringsbelopp 

Finansieringsbeloppet kan inte krävas in förrän fonden är förbrukad.
10

 För att 

beräkna finansieringsbeloppet är det därför viktigt att kunna göra ett 

antagande om när detta sker. Osäkerhetspåslaget   ( ̅) är inte fördelat i 

tiden vilket innebär att det är omöjligt att exakt beräkna när fonden är 

förbrukad. Antaganden måste därför göras om   ( ̅):s fördelning i tiden. I 

beräkningen har enklast möjligaste antaganden gjort om att   ( ̅) fördelar 

sig jämnt procentuellt över tiden för utbetalningarna och ett procentuellt 

påslag om 
    
 ( )

    
 har lagts på   . Detta påslag innefattas i   ̂  nedan. 

    
 ( ) (0 procent diskonteringsränta) används då uttrycket blir diskonterat i 

de vidare beräkningarna. Alla utbetalningar har antagits ske 1 januari. Detta 

är en förenkling. 

                                                      

9
 De ekvationer som redovisas i detta avsnitt avser beräkning av säkerheter. De 

underlag från SKB som används återfinns i kapitel 4 i SKB (2010b) 

10
 Folkow (2011) 
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Vid beräkning av finansieringsbeloppet antas att inga fler avgifter betalas in 

till fonden. Formeln för att beräkna fondsaldot reduceras därmed till 

  ̂         ̂    (       ̂   ) ̂    

När fonden är tömd vid tidpunkt P, det vill säga då 

   (     ̂ ) ̂    ̂  

börjar behovet av finansieringsbelopp ackumuleras. Det är också vid denna 

tidpunkt P som finansieringsbeloppet kan krävas in och börja ge avkastning.  

För att beräkna finansieringsbeloppet diskonteras därefter följande 

utbetalningar,   ̂    till tidpunkt P: 

 ∑     (     ̂ ) 
       

är det finansieringsbelopp som behövs vid tidpunkt P.  

Kassaflödesanalyser ger följande diagram (alla siffror i nominella termer) 

vilka visar att när de sista utbetalningarna sker är också tillgångarna 

förbrukade. Systemet balanserar givet gjorda antaganden.  

 
 
Diagram 2. Kassaflödesanalys Forsmark. Miljoner kronor, löpande priser. 
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Diagram 3. Kassaflödesanalys Oskarshamn. Miljoner kronor, löpande priser. 

 

 

Diagram 4. Kassaflödesanalys Ringhals. Miljoner kronor, löpande priser. 
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Diagram 5. Kassaflödesanalys Barsebäck. Miljoner kronor, löpande priser. 

 

Skrivs borgensåtagen i reala termer ska inflation 2012 till år P rensas bort 

genom: 

 
∑     (  ̂   )
 
     

  
. 

Resultat 

Följande finansieringsbelopp för respektive tillståndshavare blir resultatet 

från beräkningarna: 

Tabell 2. Finansieringsbelopp per reaktorinnehavare 

REAKTORINNEHAVARE FINANSIERINGSBELOPP 

MKR 

Forsmark  10 051 

Oskarshamn 7 566 

Ringhals  10 257 

Barsebäck  5 646 
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3.2 Beräkning av kompletteringsbelopp 

Kompletteringsbeloppet har i föregående avgiftsförslag bestämts enligt 

illustrationen nedan som skillnaden mellan konfidensgrad 90 procent på den 

S-kurva där större osannolikheter är inkluderade (hel linje) och 

konfidensgrad 50 procent på S-kurvan för grundkostnaden (streckad linje). 

Siffrorna kommer  från SKB och SSM har inte gjort några ytterligare 

beräkningar. 

Diagram 6. Skillnad i konfidensgrad, 90 respektive 50 procent 

 
Källa: SKB 

I dessa summor ligger en diskontering hela vägen tillbaka till aktuell 

avgiftsperiod, vilket egentligen inte är förenligt med SSM:s slutsats om att 

säkerhetsbeloppen inte kan krävas in förrän fonden är tömd. 

Kompletteringsbeloppet är dock inte fördelat i tid och det går inte att säga 

när inbetalningarna kan antas upphöra. Detta gör det omöjligt att korrekt 

bestämma när fonden kan antas bli tömd. Vidare är det inte utrett hur 

kompletteringsbeloppen ska användas i praktiken och hur de kommer att 

fungera vid sidan om finansieringsbeloppen. Givet dessa svårigheter att 

korrekt bestämma ett kompletteringsbelopp föreslår SSM att tidigare metod 

används i årets avgiftsförslag, dock med skillnaden att 

kompletteringsbeloppet bestäms som differensen mellan 90:e percentilen och 

medelvärdet på S-kurvan med samtliga variationer inkluderade, i linje med 

förändringen i beräkningen av avgift.  

Kompletteringsbeloppets storlek beror på vald diskonteringsränta. I 

nedanstående tabell visas hur kompletteringsbeloppet varierar med 

diskonteringsränta: 
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Tabell 3. Kompletteringsbelopp vid olika diskonteringsräntor 

Real Belopp MSEK   

kalkylränta Forsmark Oskarshamn Ringhals Summa 

0,0 5 405 4 137 5 743 15 285 

0,2 5 051 3 830 5 395 14 276 

0,4 4 732 3 570 5 067 13 369 

0,6 4 446 3 346 4 763 12 555 

0,8 4 190 3 153 4 485 11 828 

1,0 3 962 2 984 4 233 11 179 

1,2 3 759 2 834 4 007 10 600 

1,4 3 577 2 699 3 806 10 083 

1,6 3 416 2 576 3 629 9 620 

1,8 3 271 2 461 3 473 9 204 

2,0 3 140 2 353 3 334 8 827 

2,2 3 020 2 251 3 211 8 482 

2,4 2 910 2 154 3 100 8 164 

2,6 2 807 2 062 2 998 7 866 

2,8 2 709 1 974 2 901 7 584 

3,0 2 616 1 890 2 809 7 315 

3,2 2 525 1 812 2 717 7 054 

3,4 2 436 1 738 2 626 6 800 

Källa SKB 
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Resultat 

Följande kompletteringsbelopp föreslås, givet den genomsnittliga reala 

diskonteringsräntan 2,2 procent: 

Tabell 4. Beräknade kompletteringsbelopp i avgiftsförslag 2012-2014 

REAKTORINNEHAVARE KOMPLETTERINGSBELOPP 

MKR 

Forsmark  3 020 

Oskarshamn 2 251 

Ringhals  3 211 

 

4 Behov av förändringar i finansieringssystemet 

I arbetet med beräkningarna av kärnavfallsavgift och säkerheter för åren 

2012-2014 har SSM gjort följande observationer kring finansieringssystemet 

och det legala ramverket (lag och förordning). 

Som diskuterats i det föregående gör SSM bedömningen att rättsläget inte 

medger att säkerhetsbeloppen påkallas förrän respektive tillståndshavares 

behållning kärnavfallsfonden är förbrukad. SSM ser med anledning av detta 

ett stort behov av en översyn av systemet med säkerhetsbelopp. Framförallt 

anser inte myndigheten att det är rimligt att fonden måste vara förbrukad 

innan borgensåtaganden för säkerhetsbeloppen påkallas. En fordran som 

måste vänta 20-30 år är förknippad med stora kreditrisker.  

Ytterligare en aspekt på denna problematik är frånvaron av en samlad 

osäkerhetsanalys för hela finansieringssystemet. Det kan vara en rimlig 

utgångspunkt att osäkerheterna i hela systemet är styrande då säkerheterna 

bestäms och inte, som nu, enbart de risker som finns på kostnadssidan. 

Till nästa beräkning kommer myndigheten fortsätta arbetet med att utveckla 

metoder för en samlad analys av tillgångar och åtaganden i 

finansieringssystemet med hjälp av så kallad Asset Liability 

Management/Modelling analys (ALM-analys). En sådan analys ger ett bättre 

underlag för att beräkna avgifter och behov av riskavsättningar baserade på 
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osäkerheterna i hela finansieringssystemet, inte bara vad gäller 

åtagandesidan som nu är fallet  

De samlade osäkerheterna i hela systemet kan då också beskrivas med en 

sannolikhetsfördelning vilket bör underlätta för beslutsfattare att bedöma hur 

säker man vill vara på att de fonderade medlen ska räcka. I detta fall kan 

också avvägningar göras mellan å ena sidan de avgifter som fonderas, å 

andra sidan de säkerheter som företagen ställer. 

En ALM-analys kan också utgöra en grund för att pröva frågan om en 

breddning av placeringsmöjligheterna i kärnavfallsfonden. 

För att arbetet med en samlad osäkerhetsanalys ska kunna bedrivas effektivt 

ser SSM det som en styrka om Kärnavfallsfonden och Riksgälden också 

deltar i detta arbete.  
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